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Περίληψη  

 

Η αποξήρανση της λίµνης Κωπαΐδας (Νοµός Βοιωτίας) αποτελούσε ανέκαθεν σηµαντικό 

ζήτηµα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αφού µε τον τρόπο αυτό θα 

«απελευθερώνονταν» περί τα 250.000 στρέµµατα εύφορης γης για καλλιέργεια. Το νέο 

ελληνικό κράτος µόλις το 1931 (και µετά από περισσότερα από 100 χρόνια προσπάθειας) 

κατάφερε, µε τη συνδροµή ξένων εταιρειών, να ολοκληρώσει το εγχείρηµα.  

Η πρώτη ιστορικά καταγεγραµµένη επιτυχής προσπάθεια αποξήρανσης της Κωπαΐδας 

αποδίδεται στο µυκηναϊκό φύλλο Μινύες την 2η π.Χ. χιλιετία. Οι Μινύες, µε τη βοήθεια 

αναχωµάτων συνολικού µήκους περί τα 20 km, οδήγησαν τα νερά του κυριότερων ποταµών 

της περιοχής (Βοιωτικός Κηφισός και Μέλανας) στις φυσικές καταβόθρες του 

βορειοανατολικού άκρου της λεκάνης, από όπου παροχετεύονταν στον Ευβοϊκό Κόλπο (κατά 

κύριο λόγο). Το εντυπωσιακό αποστραγγιστικό σύστηµα των Μινύων έχει κατά καιρούς 

τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών µελετητών (αρχαιολόγων και µη), όπως ο Knauss, ο 

Καµπάνης, o Kenney κ.α. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται αρκετά αναπάντητα 

ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, προτείνονται απαντήσεις σε κάποια από αυτά 

διερευνώντας τις διάφορες πτυχές των έργων υπό το πρίσµα του υδραυλικού µηχανικού. 

Γίνεται µια προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα οι σηµαντικότερες υδραυλικές 

συνιστώσες της Κωπαΐδας (παροχές ποταµών και χειµάρρων, βροχόπτωση, εξάτµιση) και τα 

υδρογεωλογικά της χαρακτηριστικά (παροχετευτικότητα καταβοθρών), ενώ γίνεται και µία 

εκτίµηση για τις υδατικές ανάγκες των Μινύων (ύδρευση, άρδευση). Τα αποτελέσµατα της 

υδρολογικής ανάλυσης σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα αρχαιολογικά ευρήµατα (θέσεις και 

διαστάσεις αντιπληµµυρικών έργων, υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, κατασκευαστικές 

τεχνικές) αλλά και την αξιοποίηση υφιστάµενων σχετικών µελετών επιτρέπουν την εξαγωγή 

σηµαντικών συµπερασµάτων για τα αποξηραντικά έργα των Μινυών και την ανάπτυξη ενός 

αρκετά ολοκληρωµένου σεναρίου σχετικά µε τη φύση, τη σκοπιµότητα, και τον τρόπο 

λειτουργίας τους. 
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Abstract  

 

The drainage of Lake Copais (in the centre of Boeotia, Greece) has always been an issue of 

great importance for the inhabitants of the surrounding area, as if this was accomplished about 

25.000 ha of fertile land would be available for cultivation. The Modern Greek Nation 

achieved to complete this project in 1931, after more than 100 years of efforts.  

The first documented successful attempt to drain Lake Copais is attributed to the Minyans 

(the Mycenaean inhabitants of Orchomenos) during the 2nd millennium BC. The Minyans led 

the main rivers that flooded Copais (Boeotian Kephisos and Melanas) to the natural sinkholes 

of the northeast edge of the basin, building large levees and strong retaining walls with a total 

length of about 20 km. The water was sunk into the sinkholes (underground crevices and 

tunnels in limestone) and reappeared at the North Euboean Gulf. These works had an instant 

impact on Copais, converting it to a large plain whose cultivation made the Minyans one of 

the wealthiest ancient civilizations.  

Although the impressive ancient drainage system of Copais has been extensively studied by 

archaeologists and engineers (such as Knauss, Kambanis, Kenney etc) many questions still 

remain unanswered regarding the way it worked. The scope of this diploma thesis is to 

provide some reliable possible answers to these questions by studying several aspects of the 

ancient Minyan works from the view of a hydraulics engineer. In order to achieve this, we try 

to quantify the most important hydraulic components of Copais area (discharge of the main 

rivers and torrents, precipitation, evaporation) and its hydrogeological characteristics 

(discharge of the katavothres) while we also try to estimate approximately the water needs of 

Minyans (urban water use, water for crops irrigation). The results of the hydraulic analysis 

combined with the archaeological findings (positions and dimensions of flood protection 

works, materials that were used by the Minyans, construction techniques) and the information 

that is provided by relevant existing studies, allow us to draw some important conclusions 

about the ancient hydraulic works of Copais and develop a fairly complete scenario about the 

purposes they served and the way they worked. 



1 
 

1. Εισαγωγή  

 

1.1 Γενικά Στοιχεία 

 

Από την Εποχή του Χαλκού έως και την Ελληνιστική Εποχή, στο χώρο που σήµερα 

καταλαµβάνει το ελληνικό κράτος (αλλά και στις γύρω περιοχές όπως η Μικρά Ασία και η 

Κάτω Ιταλία), ήκµασαν και παρήκµασαν πολιτισµοί των οποίων η συνεισφορά στην 

ανάπτυξη του ανθρώπου αποτιµήθηκε από τους ιστορικούς ως θεµελιώδης. Θέατρο, Ποίηση, 

Γλυπτική, Ζωγραφική, Μαθηµατικά, Φυσική, Αστρονοµία, Ιατρική, Φιλοσοφία είναι κάποιοι 

µόνο από τους τοµείς στους οποίους τα επιτεύγµατά τους αποτέλεσαν το εφαλτήριο βήµα και 

τις βάσεις για την πρόοδο των επόµενων γενεών. 

Πέραν όµως όλων των παραπάνω, οι εν λόγω πολιτισµοί έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στον 

έλεγχο και την αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Από τους πρώτους χρονολογικά 

πολιτισµούς – το Μινωικό, τον Κυκλαδικό και το Μυκηναϊκό – έως και τους 

µεταγενέστερους της Ελληνιστικής Περιόδου, όλοι ασχολήθηκαν σηµαντικά µε την 

εκµετάλλευση των υδάτων κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αναπτύχθηκαν έτσι, σε αρκετές 

περιπτώσεις, ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης υδατικών πόρων που αποτελούνταν 

τόσο από αξιόλογα – µεγάλα ή µικρά – υδραυλικά τεχνικά έργα όσο και από την αντίστοιχη 

στρατηγική χρήσης τους και νοµοθεσία. Τα έργα αυτά, πολυάριθµα, καλοδιατηρηµένα (τα 

περισσότερα) και διεσπαρµένα στο χώρο και στο χρόνο, αποτελούν µία πολύτιµη πολιτισµική 

και τεχνολογική κληρονοµιά για τον άνθρωπο του σήµερα. Πρόκειται για τεχνικά διάφορων 

ειδών (φράγµατα, υδραγωγεία, αποχετεύσεις κ.α.) που εξυπηρετούσαν ένα ευρύ πεδίο 

διαχρονικών αναγκών των ανθρώπινων κοινωνιών, όπως η υδροδότηση για ύδρευση και 

άρδευση, η ατοµική και συλλογική υγιεινή και η προστασία των αστικών και των 

καλλιεργήσιµων εκτάσεων από τις πληµµύρες, ζητήµατα στα οποία, αρκετοί οικονοµικά και 

τεχνολογικά ισχυροί σύγχρονοι πολιτισµοί, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. 
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1.2 Αξία Αρχαίων Αντιπληµµυρικών Έργων 

 

Με τον όρο «αντιπληµµυρικά έργα» εννοούµε κάθε έργο που αφορά ή σχετίζεται µε 

(Μουτάφης, 2005):  

- Ασφαλή αποθήκευση πληµµυρικών όγκων (µακροπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη ή 

βραχυπρόθεσµη συγκράτηση νερών) 

- Ασφαλή παροχέτευση πληµµυρικών παροχών (υψηλές ταχύτητες ροής) 

- Ασφαλή καθοδήγηση πληµµυρικών παροχών (χαµηλές ταχύτητες ροής) 

Παραδείγµατα αντιπληµµυρικών έργων αποτελούν τα φράγµατα, οι εκτροπές ποταµών, οι 

διευθετήσεις κοίτης ποταµών (εκβαθύνσεις κ.τ.λ.), τα προστατευτικά αναχώµατα κ.α. 

Τα αρχαιολογικά ευρήµατα τα σχετικά µε αντιπληµµυρικά έργα έχουν βαρύνουσα σηµασία 

αφού: 

- Οι αρχαίοι Έλληνες γενικά απέφευγαν κατά το δυνατό την κατοίκηση σε περιοχές µε 

προβλήµατα που θα απαιτούσαν την κατασκευή σηµαντικών τεχνικών έργων. Ως 

συνέπεια, τα αντιπληµµυρικά έργα ήταν σπάνια καθώς οι προτιµώνταν η κατοίκηση 

σε περιοχές που δεν παρουσίαζαν έντονα προβλήµατα πληµµυρών.  

- Η κατασκευή ενός αντιπληµµυρικού έργου απαιτεί µεγαλύτερη προσοχή σε σχέση µε 

τα υδραυλικά έργα άλλων ειδών καθώς το κόστος (σε ζωές και υλικές καταστροφές) 

από ενδεχόµενη αστοχία είναι ιδιαίτερα αυξηµένο. Απαιτείται καλή αντίληψη των 

φυσικών νόµων, τεχνογνωσία, σχολαστική µελέτη και επιµεληµένη εφαρµογή αυτής 

στην πράξη ούτως ώστε το κατασκευαστικό αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστο.  

 

1.3 Σκοπός και ∆ιάρθρωση της Εργασίας 

 

Κατά το δεύτερο µισό της 2ης π.Χ. χιλιετίας, οι Μινύες πραγµατοποίησαν αποστραγγιστικά 

έργα προκειµένου να περιορίσουν και να σταθεροποιήσουν την έκταση της λίµνης Κωπαΐδας. 

Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποξηραντικό σύστηµα (ειδικά για την εποχή 
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εκείνη) για το οποίο, αν και έχουν γίνει πολλές µελέτες, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά 

ερωτηµατικά. Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση των παραµέτρων που 

αφορούν το εν λόγω σύστηµα από την πλευρά του µηχανικού και η ανάπτυξη ενός όσο το 

δυνατό πιο ολοκληρωµένου σεναρίου σχετικά µε τη λειτουργία του. 

Το παρόν κείµενο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια και δύο παραρτήµατα. Αρχικά, γίνεται 

αναφορά στις βάσεις δεδοµένων αρχαίων υδραυλικών έργων που αναπτύσσονται τα 

τελευταία χρόνια στο διαδίκτυο, ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά και ορισµένα εκ των 

σηµαντικότερων, κατά τη γνώµη του γράφοντος, έργα (κεφάλαιο δεύτερο). Στη συνέχεια 

περιγράφεται η Κωπαίδα, όντας η περιοχή µελέτης (κεφάλαιο τρίτο) και τα αποξηραντικά 

έργα του νέου ελληνικού κράτους σε αυτή (κεφάλαιο τέταρτο). Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται 

µια προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν αντιπροσωπευτικά τα υδρογεωλογικά στοιχεία της 

Κωπαΐδας (παροχές κυριότερων ποταµών και χειµάρρων, βροχόπτωση, εξάτµιση κ.τ.λ.). Στο 

έκτο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτοµερώς τα υδραυλικά τεχνικά έργα των Μινύων, βάσει 

των αρχαιολογικών ευρηµάτων, ενώ στο έβδοµο επιχειρείται µια προσεγγιστική εκτίµηση 

των υδρευτικών και αρδευτικών τους αναγκών. Στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το αποτέλεσµα των αρχαίων έργων αποξήρανσης στη λεκάνη της Κωπαΐδας, 

παρατίθενται τα συµπεράσµατα της εργασίας οµαδοποιηµένα σε κατηγορίες, αναπτύσσεται 

σενάριο σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του αποστραγγιστικού συστήµατος των Μινύων 

και γίνονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Στο Παράρτηµα Α («Οδοιπορικό στην 

Κωπαΐδα»), το οποίο ακολουθεί το κυρίως κείµενο, περιγράφεται, συνοδεία φωτογραφικού 

υλικού, η δεύτερη και πιο ολοκληρωµένη από τις τρεις επισκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν 

στην περιοχή της Κωπαΐδας στα πλαίσια της διπλωµατικής, ενώ στο Παράρτηµα Β 

παρατίθενται πίνακες µε τις µέγιστες ηµερήσιες παροχές που καταγράφηκαν στη Σήραγγα 

Καρδίτσας (κατάντη όριο των σύγχρονων αποστραγγιστικών έργων της λεκάνης της 

Κωπαΐδας) την περίοδο 1906-1989. 
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2. Αρχαία Ελληνικά Υδραυλικά Έργα 

 

2.1 Βάσεις ∆εδοµένων Υδραυλικών Έργων της Αρχαιότητας 

 

Την τελευταία δεκαετία ολοένα και αυξάνεται το ενδιαφέρον του επιστηµονικού και µη 

κόσµου για τα αρχαία υδραυλικά έργα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εκπόνηση πολλών 

σχετικών µελετών, τη δηµοσίευση αρκετών από αυτές σε επιστηµονικά περιοδικά καθώς την 

πραγµατοποίηση σηµαντικών διεθνών συνεδρίων, όπως τα τρία, µέχρι σήµερα, της IWA 

(International Water Association) µε θέµα «Τεχνολογίες Νερού και Υγρών Αποβλήτων στους 

Αρχαίους Πολιτισµούς» (Ηράκλειο 2006, Bari 2009, Κωνσταντινούπολη 2012). Ο διαθέσιµος 

όγκος πληροφοριών, δηλαδή, σχετικά µε τα αρχαία υδραυλικά έργα συνεχώς διευρύνεται. 

Παράλληλα, οι πληροφορίες αυτές χαρακτηρίζονται από σηµαντική ετερογένεια, κάτι που 

είναι λογικό αφού η ολοκληρωµένη µελέτη ενός αρχαίου τεχνικού έργου αποτελεί εγχείρηµα 

διεπιστηµονικό.  

Προκειµένου να επιτευχθεί ικανοποιητική εποπτεία του υπάρχοντος υλικού για τα αρχαία 

υδραυλικά έργα και να διευκολυνθεί η µελέτη και η ανάλυσή του, δηµιουργήθηκαν, ως 

«τράπεζες πληροφοριών», σχετικές διαδικτυακές βάσεις δεδοµένων. Μέσω αυτών, το εν 

υλικό συγκεντρώνεται, κωδικοποιείται και καθίσταται διαθέσιµο σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους, ερευνητές και µη. Στα υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο τέτοιες 

βάσεις δεδοµένων, αυτή της ερευνητικής οµάδας ΙΤΙΑ και το Λιµενοσκόπιο. 

 

2.1.1 Βάση δεδοµένων αρχαίων υδραυλικών έργων της ΙΤΙΑΣ, itia.ntua.gr/ahw/works 

 

Η ΙΤΙΑ είναι συνεχώς διευρυνόµενη ερευνητική οµάδα µε κύριο πεδίο µελέτης την 

υδρολογία, τη διαχείριση υδροσυστηµάτων και την υδροπληροφορική. Στον ιστοχώρο της, 

www.itia.ntua.gr, αναπτύσσεται, τα τελευταία χρόνια, µία αρκετά ευρεία βάση δεδοµένων 
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σχετικά µε τα αρχαία υδραυλικά έργα. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και γίνεται µέσω του 

συνδέσµου itia.ntua.gr/ahw/works (Σχήµα 2.1).  

 

Σχήµα 2.1 Η βάση δεδοµένων αρχαίων υδραυλικών έργων itia.ntua.gr/ahw/works (20/10/12). 

 

Το σύστηµα παρέχει στο χρήστη πολύπλευρες πληροφορίες για τα έργα που περιλαµβάνονται 

(τοποθεσία, τύπο και σκοπό του έργου, περίοδο κατασκευής, γενική περιγραφή, 

υδροσύστηµα στο οποίο εντάσσεται, σηµερινή του κατάσταση κ.α.). Ακόµα, παρέχεται η 

δυνατότητα πρόσβασης σε µία ψηφιακή βιβλιοθήκη όπου βρίσκονται λεπτοµερείς 

πληροφορίες για το κάθε έργο, αποθηκευµένες σε διάφορες µορφές, όπως επιστηµονικές 

εργασίες, τεχνικά κείµενα και οπτικό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια, βίντεο). Επιπλέον, στη 

βιβλιοθήκη περιλαµβάνονται αναφορές σε επιπλέον κείµενα (που δεν είναι προσβάσιµα µέσω 

της συγκεκριµένης ιστοσελίδας) και σύνδεσµοί για σχετικές ιστοσελίδες. Τέλος, έχει 

αναπτυχθεί ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ), το οποίο περιλαµβάνει τη θέση 
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του κάθε έργου και το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να σχηµατίσει µια πιο σφαιρική αντίληψη 

για την αρχαιότητα στον ελλαδικό χώρο. Για παράδειγµα, αναζητώντας ο χρήστης χωρικά τα 

έργα που έγιναν κάποια περίοδο µπορεί να βγάλει συµπεράσµατα σχετικά µε τους 

πολιτισµούς που ήκµασαν τότε.  

Τη στιγµή που γράφονταν η εργασία στον κατάλογο της εν λόγω βάσης δεδοµένων, της 

οποίας η αρχική σελίδα φαίνεται στο Σχήµα τάδε, αριθµούνταν 128 έργα από τον ελληνικό 

χώρο, τη Μικρά Ασία και την Κύπρο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.1, τα έργα κατανέµονται 

χρονικά από τη Μινωική και Κυκλαδική εποχή (3500-1200 π.Χ.) έως και την Ρωµαϊκή εποχή 

(146-323 π.Χ.). Σε αυτά δεν περιλαµβάνονται οι λιµένες της αρχαιότητας.  

 

Πίνακας 2.1 Έργα που περιλαµβάνονται στην βάση δεδοµένων αρχαίων υδραυλικών έργων της 

ΙΤΙΑΣ ανά εποχή. 

Περίοδος  Υδραυλικά Έργα 

Μινωική και Κυκλαδική  28 

Μυκηναϊκή  21 

Αρχαϊκή  11 

Κλασσική  20 

Ελληνιστική  29 

Ρωμαϊκή  19 

Σύνολο  128 

 

Η ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εντοπισµού των έργων ανά εποχή 

πραγµατοποίησης (Μινωική, Κλασσική, Ρωµαϊκή κ.τ.λ.), χρήση (αποστραγγιστικά έργα, 

αντιπληµµυρικά έργα, έργα υδροδότησης, έργα αποχέτευσης κ.τ.λ.), τύπο (φράγµατα, 

υδραγωγεία, αγωγοί αποχέτευσης, αναχώµατα, κρήνες κ.τ.λ.) αλλά και συνδυαστικά (πχ 

αποχετευτικά έργα της Μινωικής περιόδου ή υδραγωγεία της Ρωµαϊκής) διευκολύνοντας σε 

µεγάλο βαθµό την αναζήτησή του. Η βάση, όντας σχετικά καινούρια, βρίσκεται υπό συνεχή 

εξέλιξη.  
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2.1.2 Λιµενοσκόπιο (www.limenoscope.ntua.gr) 

 

Το Λιµενοσκόπιο είναι µία αρκετά ολοκληρωµένη διαδικτυακή βάση δεδοµένων, αντικείµενο 

της οποίας είναι τα αρχαία λιµενικά έργα του ελληνικού χώρου. Στο εγχείρηµα συµµετέχουν 

καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η Εταιρεία Μελέτης της Αρχαίας 

Ελληνικής Τεχνολογίας (Ε.Μ.Α.Ε.Τ.), η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α.) και 

διάφοροι άλλοι ερευνητές του χώρου. Η πρόσβαση στο Λιµενοσκόπιο είναι ελεύθερη µέσω 

του συνδέσµου www.limenoscope.ntua.gr.  

Στον κατάλογο του Λιµενοσκοπίου περιλαµβάνονται 29 λιµένες, για τους οποίους παρέχονται 

σηµαντικές πληροφορίες που ξεκινούν από γενικά στοιχεία (περιοχή, εποχή, γενική 

περιγραφή) και καταλήγουν σε πιο εξειδικευµένα χαρακτηριστικά (τεχνική περιγραφή, 

χρήση-λειτουργίες λιµανιού). Οι λιµένες κατανέµονται χρονικά από τον 6ο π.Χ. έως και τον 

7ο µ.Χ. αιώνα. Επίσης, περιλαµβάνεται χάρτης στον οποίο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι 

λιµενικές εγκαταστάσεις της εν λόγω βάσης δεδοµένων.  
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2.2 Αξιοσηµείωτα Υδραυλικά Έργα (Μινωική και Κυκλαδική Εποχή - Ελληνιστική 

Εποχή) 

 

Παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα σηµαντικότερα (κατά τη γνώµη του γράφοντος) 

υδραυλικά έργα που πραγµατοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Πρόκειται για έργα που 

πραγµατοποιήθηκαν από τη Μινωική και Κυκλαδική έως και την Ελληνιστική Εποχή. ∆εν 

περιλαµβάνονται έργα από τη Ρωµαϊκή Εποχή και έπειτα, καθώς το αντικείµενο του 

κεφαλαίου είναι τα έργα των αρχαίων Ελλήνων. ∆εν γίνεται επίσης αναφορά στα λιµενικά 

έργα της εποχής παρόλο που το ενδιαφέρον των µηχανικών της εποχής για τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις ήταν πολύ έντονο, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσικό από τη στιγµή που η 

Ελλάδα είναι µία χώρα µε τεράστιο µήκος ακτογραµµών η οποία βρίσκεται σε καίριο 

γεωγραφικά σηµείο όσον αφορά την εµπορική δραστηριότητα του τότε γνωστού κόσµου. Ο 

λόγος που δεν αναφέρεται κάποιο έργο αυτής της κατηγορίας παρακάτω είναι ότι 

θεωρήθηκαν ξεχωριστή θεµατική ενότητα µε δικές της ιδιαιτερότητες και τεχνοτροπία και σε 

καµία περίπτωση δεν αποτελούν έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο της διαχείρισης των 

υδατικών πόρων, όπως τα υπόλοιπα που αναφέρονται. 

Τα έργα που περιλαµβάνονται, οµαδοποιηµένα βάσει του είδους τους, είναι τα ακόλουθα:  

- Φράγµατα: αρχαίο φράγµα Αλυζίας, αρχαίο φράγµα Τίρυνθας 

- Υδραγωγεία: Πεισιστράτειο, Κνωσού, Τυλίσσου, αρχαίας Αµφίπολης 

- Σήραγγες: Ευπαλίνειο Όρυγµα 

- Εγγειοβελτιωτικά έργα: Εγγειοβελτιωτικά έργα αρχαίας Ζάκρου 

- Αποχετεύσεις: αρχαίας Αγοράς, Αγίας Τριάδας, Κνωσού, Κασσώπης 

- ∆ιευθετήσεις κοίτης: έργα αρχαίας Ολυµπίας 

- Σίφωνες: Περγάµου 

- Στέρνες: αρχαίας Αγοράς 

Τα εν λόγω έργα, τα οποία περιλαµβάνονται στη βάση δεδοµένων αρχαίων υδραυλικών 

έργων της ΙΤΙΑΣ (itia.ntua.gr/ahw/works), αποτελούν ένα µικρό µόνο δείγµα αυτών που οι 

αρχαιολογικές έρευνες έχουν αναδείξει µέχρι σήµερα. ∆εν έχει γίνει αναφορά σε σπουδαία 

έργα των αρχαίων Ελλήνων, όπως το υδραγωγείο στα Μάλια, το σύστηµα αποχέτευσης που 
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βρέθηκε στη Θήρα, τις πολυτελείς εγκαταστάσεις υγιεινής που ανακαλύφθηκαν σε Μινωικές 

πόλεις κ.α.  

2.2.1 Φράγµατα 

 

 Αρχαίο Φράγµα Αλυζίας 

 

Το αρχαίο φράγµα της Αλυζίας (Εικόνα 2.1) κατασκευάσθηκε κατά τη Κλασσική Εποχή από 

τους κατοίκους της οµώνυµης αρχαίας πόλης, η οποία βρισκόταν στα δυτικά της 

Αιτωλοακαρνανίας. Κατά τον Murray (Ζαρκαδούλας, 2005): «Πρόκειται για το µεγαλύτερο, 

πιο προηγµένο τεχνολογικά και πιο ξεκάθαρο δείγµα αρχαίου φράγµατος σε όλη την Ελληνική 

επικράτεια». 
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Εικόνα 2.1 Το αρχαίο φράγµα της Αλυζίας. Πηγή: Αρχείο Νίκου Ζαρκαδούλα. 

 

Μέχρι πρότινος ερευνητές που επισκέφθηκαν τα ερείπια του φράγµατος, µεταξύ των οποίων 

ο Murray και ο Knauss, εξέφρασαν την άποψη ότι το εν λόγω φράγµα χρησιµοποιούταν για 

να κατακρατεί νερό. Πρόσφατα ο Ζαρκαδούλας (Ζαρκαδούλας, 2005) παρουσίασε σενάριο 

βάσει του οποίου το φράγµα φτιάχτηκε για να συγκρατεί φερτά, τα οποία διαφορετικά 

κατέκλυζαν τον κατάντη κάµπο και καθιστούσαν την καλλιέργεια του αδύνατη. Το γεγονός 

ότι το φράγµα πολύ γρήγορα µετά τη κατασκευή του πληρώθηκε µε φερτές ύλες υποστηρίζει 

το σενάριο αυτό. 

 

 Αρχαίο Φράγµα της Τίρυνθας 

 

Κατασκευάστηκε περί το 1200 π.Χ. από τους κατοίκους της αρχαίας Τίρυνθας. Η Τίρυνθα, τα 

χρόνια εκείνα, βίωσε ιδιαίτερα ζηµιογόνες πληµµύρες λόγω ενός ρέµατος που εξέβαλε στον 

Αργολικό Κόλπο περνώντας µέσα από την πόλη. Αποφασίστηκε έτσι να εκτραπεί το εν λόγω 

ρέµα προς τα νότια και µακριά από την Τίρυνθα. Στο πλαίσιο αυτό κατασκευάστηκε το 

τεράστιο για την εποχή φράγµα της Τίρυνθας (10 m ύψος και 300 m µήκος). Ήταν φτιαγµένο 

από χώµα και λειτουργούσε σε συνδυασµό µε ένα τεχνητό κανάλι εκτροπής µήκους 1,5 km.  

 

2.2.2 Υδραγωγεία 

 

 Πεισιστράτειο υδραγωγείο 

 

Το Πεισιστράτειο υδραγωγείο (τµήµα του οποίου φαίνεται στην Εικόνα 2.2) κατασκευάστηκε 

από τους Αθηναίους στην περίοδο µεταξύ 540-530 π.Χ. και πήρε το όνοµά του από τον 

τύραννο της Αθήνας Πεισίστρατο. Το υδραγωγείο µήκους περίπου 2.800 m (Ιστοχώρος 

ΕΥ∆ΑΠ) µετέφερε νερό από τον Υµηττό στο κέντρο της πόλης. Το µεγαλύτερο µέρος του 
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ήταν υπόγειο, το βάθος του έφτανε τα 14 m ενώ αποτελεί το πρώτο µεγάλο υδραυλικό έργο 

στην αρχαία Αθήνα  (Κουτσογιάννης, 2007).    

 

Εικόνα 2.2 Τµήµα του Πεισιστράτειου υδραγωγείου που ανακαλύφθηκε κατά τις εργασίες 

κατασκευής του Μετρό στην Πλατεία Συντάγµατος. Πηγή: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Peisistratos_aqueduct_Syntagma_Athens.jpg 

 

 Υδραγωγείο Κνωσού 

 

Όταν αναφερόµαστε στο υδραγωγείο της Κνωσού δεν εννοούµε το υδραγωγείο της µινωικής 

πόλης Κνωσός, αλλά το υδραγωγείο που υδροδοτούσε, σε συνδυασµό µε κάποια πηγάδια, το 

ανάκτορο της εν λόγω πόλης. Το υδραγωγείο µετέφερε νερό από την πηγή Μαυροκόλυµπος, 

που βρίσκονταν σε υψόµετρο 100 m, στο ανάκτορο (γύρω από το οποίο ήταν χτισµένη η 

Κνωσός), το υψόµετρο του οποίου ήταν 90 m. Η απόσταση της ασβεστολιθικής αυτής πηγής 

απείχε από το ανάκτορο είναι περί τα 500 m. Κατάληξη του συστήµατος υδροδότησης ήταν 



12 
 

ένα δίκτυο κλειστών αγωγών από πηλό που ήταν τοποθετηµένοι κάτω από τα πατώµατα του 

ανακτόρου, ο τρόπος κατασκευής των οποίων προσεγγίζει τα σύγχρονα πρότυπα (Αγγελάκης 

κ.α., 2006). 

 

 Υδραγωγείο Τυλίσσου 

 

Ένα ακόµα υδραγωγείο που κατασκευάστηκε την Μινωική Εποχή στην Κρήτη είναι το 

υδραγωγείο της Τυλίσσου. Αποτελούταν τόσο από κλειστούς αγωγούς όσο και από ανοικτά 

πέτρινα κανάλια. Κατέληγε σε µία δεξαµενή καθίζησης από όπου αφαιρούταν κάποια από τα 

φερτά και στη συνέχεια στη κύρια δεξαµενή όπου αποθηκεύονταν το νερό. Πιθανολογείται 

(Αγγελάκης κ.α., 2006) ότι το µήκος του ήταν 1,4 km. 

 

 Υδραγωγεία αρχαίας Αµφίπολης 

 

Στο όρος Παγγαίο βρέθηκαν δύο ακόµα αρχαία υδραγωγεία. Από τη θέση τους προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι εξυπηρετούσαν την αρχαία πόλη Αµφίπολη. Φαίνεται να είναι κατασκευές 

ίδιου τύπου, ενώ η δηµιουργία και των δύο χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα. Το βόρειο 

υδραγωγείο έχει µήκος σωλήνων 14 km και το νότιο 20 km. Λόγω του µεγέθους του έργου 

πιθανολογείται ότι πρόκειται για το κύριο υδροδοτικό σύστηµα της Αµφίπολης (Γρίβα, 

2008). Σηµαντικό τµήµα των υδραγωγείων διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, δείγµα της 

ποιότητας κατασκευής τους. 
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2.2.3 Σήραγγες 

 

 Ευπαλίνειο Όρυγµα 

 

Το Ευπαλίνειο Όρυγµα (Εικόνα 2.3) αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα της 

αρχαιότητας, τόσο στη σύλληψη, όσο και στην πραγµατοποίησή του. Αποδίδεται στο 

µηχανικό Ευπαλίνο από τα Μέγαρα και σκοπός του ήταν η υδροδότηση της αρχαίας Σάµου.  

 

 

Εικόνα 2.3 Ευπαλίνειο Όρυγµα. Πηγή: http://www.archaiologia.gr/wp-

content/uploads/2012/02/Samos_Eupalinio_orygma.jpg  
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Το πρόβληµα που υπήρχε στη Σάµο ήταν ότι ανάµεσα στην πηγή Αγιάδες και την πόλη 

παρεµβάλλεται το βουνό Κάστρο. Ο Ευπαλίνος αντιµετώπισε την κατάσταση 

κατασκευάζοντας (µε την υποχρεωτική συνεισφορά πολλών Λέσβιων αιχµαλώτων) µία 

σήραγγα µήκους 1036 m που έφτανε από τη πηγή στη πόλη διαπερνώντας το βουνό, µέσα 

στην οποία υπήρχε υδραγωγείο από ανοικτούς σωλήνες για τη µεταφορά του νερού. Η 

διάνοιξη του ορύγµατος, το οποίο είχε διαστάσεις 1,80 x 1,80 m (Κουτσογιάννης, 2007), 

ξεκίνησε το 540 π.Χ. και ολοκληρώθηκε δέκα χρόνια αργότερα (Αρχαϊκή Εποχή). Το έργο 

υδροδότησε τη Σάµο για πάρα πολλά χρόνια. Η περάτωση του εν λόγω εγχειρήµατος, 

δεδοµένου των ελάχιστων τεχνικών µέσων που είχε ο Ευπαλίνος στη διάθεσή του, και ο 

τρόπος που λύθηκαν τα προβλήµατα που υπήρχαν, καταδεικνύει την ευστροφία και τις 

γνώσεις των µηχανικών της εποχής.  

 

2.2.4 Εγγειοβελτιωτικά Έργα 

 

 Εγγειοβελτιωτικά έργα αρχαίας Ζάκρου 

 

Η αρχαία Ζάκρος ήταν Μινωική πόλη της ανατολικής Κρήτης. Βρίσκονταν κοντά στον 

οµώνυµο σηµερινό οικισµό. Έρευνες που έγιναν στην περιοχή αποκάλυψαν ότι επρόκειτο για 

έναν πολύ αξιόλογο πολιτισµό. Γνωστό είναι το ανάκτορο της Ζάκρου, το οποίο θεωρείται 

ότι υπήρξε ένα από τα τέσσερα  κύρια διοικητικά κέντρα των Μινωιτών. 

Από τα εντυπωσιακότερα ευρήµατα που αφορούν την αρχαία Ζάκρο, είναι τα 

εγγειοβελτιωτικά έργα της κοιλάδας Χοιρόµανδρες. Στην εν λόγω κοιλάδα, η οποία είναι 

αρκετά εύφορη, καταλήγει µια ιδιαίτερα απότοµη χαράδρα. Το χειµώνα το νερό ρέει στη 

χαράδρα µε µεγάλη ορµή προκαλώντας διάβρωση στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Στη 

Μινωική εποχή, οι ντόπιοι επιχείρησαν να ρυθµίσουν τη ροή των όµβριων υδάτων µέσω ενός 

πολύπλοκου συστήµατος από φράγµατα και εµπόδια. Το σύστηµα αυτό συγκρατούσε αρχικά 

την ορµή των υδάτων και εν συνεχεία τα κατεύθυνε µε αργή, πλέον, ροή στις καλλιέργειες. 

Το αποτέλεσµα ήταν η ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του εδάφους και παράλληλα η 

βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργήσιµων εκτάσεων µέσω της διαβροχής τους µε 

το βρόχινο νερό (Ιστοχώρος HYDRIA Project). 
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2.2.5 Συστήµατα αποχέτευσης 

 

 Αποχέτευση αγοράς αρχαίας Αθήνας – Ο Μεγάλος Αγωγός 

 

Στην αρχαία αγορά της Αθήνας, µεταξύ αρκετών άλλων εντυπωσιακών έργων, βρέθηκε και 

ένα αρκετά ευρύ σύστηµα αποχέτευσης που εξυπηρετούσε την αγορά και τα γύρω κτίρια. Το 

σύστηµα αυτό συνίσταντο σε ένα δίκτυο πολλών µικρών κυκλικών πήλινων σωλήνων αλλά 

και ανοικτών, επίσης πήλινων, ορθογωνικών καναλιών, που όλα κατέληγαν σε µεγάλες 

τάφρους κάτω από τους δρόµους. Η σηµαντικότερη και εντυπωσιακότερη των τάφρων αυτών 

είναι ο λεγόµενος «Μεγάλος Αγωγός», τµήµα του οποίου φαίνεται στην Εικόνα 2.4 και ο 

οποίος παροχέτευε στον Ηριδανό τα λύµατα των κτηρίων και τα ύδατα των χειµάρρων των 

γύρω λόφων.  

 

 

Εικόνα 2.4 Ο Μεγάλος Αγωγός στην Αγορά της αρχαίας Αθήνας. 



16 
 

Πρόκειται για ένα αγωγό πλάτους και βάθους 1 m, µε πλευρικά τοιχώµατα από πολυγωνικούς 

ογκόλιθους, πλακόστρωτο πυθµένα και ογκώδεις καλυπτήριες πλάκες. Η κατασκευή του 

χρονολογείται στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα και αρχικά εκτείνονταν από την περιοχή της 

Θόλου προς τα βόρεια της αγοράς. Στις αρχές 4ου αιώνα π.Χ. επεκτάθηκε τόσο προς τα 

νοτιοανατολικά όσο και προς τα νοτιοδυτικά. 

 

 Αποχετευτικό σύστηµα Αγίας Τριάδας 

 

Ένα από τα πιο προηγµένα συστήµατα αποχέτευσης που βρέθηκαν στην αρχαία Ελλάδα ήταν 

αυτό που βρέθηκε σε έπαυλη στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου Κρήτης. Ο αρχαίος οικισµός της 

Αγίας Τριάδας κατοικήθηκε από τους Μινωίτες την 3η χιλιετία π.Χ. Ερευνητές που 

επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο ανέφεραν ότι οι υδαταγωγοί εξακολουθούν να 

λειτουργούν 4000 χρόνια µετά τη κατασκευή τους. Ο ιταλός συγγραφέας Aggelo Mosso 

έγραψε (Κουτσογιάννης, 2007): «Μια µέρα, µετά από νεροποντή, µε ενδιαφέρον διαπίστωσα 

ότι όλες οι αποχετεύσεις λειτουργούσαν τέλεια, και είδα το νερό να ρέει από υπονόµους, µέσα 

στους οποίους θα µπορούσε να περπατήσει όρθιος ένας άντρας. Αµφιβάλλω αν υπάρχει 

περίπτωση άλλο αποχετευτικό σύστηµα να λειτουργεί µετά από 4000 χρόνια». Οι υπόνοµοι 

κατέληγαν σε µεγάλη δεξαµενή καθίζησης από πέτρα όπου αποµακρύνονταν τα ογκώδη 

στερεά (Χατζάκης κ.α., 2006). 

 

 Αποχετευτικό σύστηµα Κνωσού 

 

Άλλο ένα εντυπωσιακό σύστηµα αποχέτευσης που αναπτύχθηκε από τους Μινωίτες είναι 

αυτό της του ανακτόρου της Κνωσού. Το πιο ενδιαφέρον, ίσως, εύρηµα των αρχαιολόγων 

είναι ένα δωµάτιο στο οποίο φαίνεται να υπάρχει τουαλέτα µε ξύλινο κάθισµα και η οποία 

διέθετε σύστηµα έκπλυσης (Σχήµα 2.2). 
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Σχήµα 2.2 Τοµή και κάτοψη της τουαλέτας που βρέθηκε στο ανάκτορο της Κνωσού. Πηγή: 

Αγγελάκης και Κουτσογιάννης, 2005. 

 

Ο σωλήνας έκπλυσης και απαγωγής ξεκινούσε από το εξωτερικό της εισόδου, διέσχιζε κατά 

µήκος την τουαλέτα, διέρχονταν κάτω από το κάθισµα και κατέληγε στον αγωγό 

αποχέτευσης. Η τουαλέτα µπορούσε να ξεπλυθεί αδειάζοντας ένα δοχείο νερό στο στόµιο του 

αγωγού έξω από την πόρτα (Αγγελάκης και Κουτσογιάννης, 2005). Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα σύστηµα όµοιο σε γενικές γραµµές µε τα αντίστοιχα σύγχρονα. Τέλος, κεραµικοί και 

λίθινοι αγωγοί µετέφεραν τα ακάθαρτα και τα όµβρια ύδατα και τα απέρριπταν στο κοντινό 

ποταµό Καίρατο.  

 

 Αποχετευτικό σύστηµα Κασσώπης 

 

Η Κασσώπη ήταν αρχαία πόλη της Ηπείρου και πρωτεύουσα της Κασσωπαίας. Βρίσκεται 

στο νοµό Πρεβέζης και αποτελεί έναν από τους καλύτερα σωζόµενους αρχαίους οικισµούς. 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού χτίστηκε το 340 π.Χ. Αρχαιολογικές 

έρευνες που έγιναν στη Κασσώπη έφεραν στο φως ένα ιδιαίτερα οργανωµένο και προηγµένο 
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αποχετευτικό δίκτυο. Το οδικό σύστηµα συνοδεύονταν από σύστηµα ορθογωνικών αγωγών 

για την απαγωγή των όµβριων υδάτων (Ιστοχώρος ΛΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών & 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας). Οι αγωγοί αυτοί είχαν σε αρκετά σηµεία την 

ιδιαιτερότητα να µην «κλείνουν» στη κάτω πλευρά τους. Έτσι, το νερό ερχόταν σε επαφή µε 

το έδαφος. Πέραν της απλούστερης κατασκευής του συστήµατος και του µικρότερου κόστους 

του, η συγκεκριµένη ιδιότητα είχε ως αποτέλεσµα το νερό να απορροφάται από το έδαφος και 

να αποδυναµώνεται η ροή ενώ παράλληλα ανατροφοδοτούνταν οι υπόγειοι υδροφορείς 

(Ιστοχώρος ερευνητικής οµάδας ΙΤΙΑ). 

 

  2.2.6 ∆ιευθετήσεις κοίτης ποταµού 

 

 Αντιπληµµυρικά έργα αρχαίας Ολυµπίας 

 

Το αρχαίο ιερό της Ολυµπίας βρίσκεται πολύ κοντά στο σηµείο όπου συµβάλλουν οι κοίτες 

του ποταµού Αλφειού και του παραπόταµού αυτού Κλαδέου. Λόγω βίαιων πληµµυρικών 

γεγονότων κατασκευάσθηκε, πιθανότατα τον 13 π.Χ. αιώνα από τους Μινύες (Ιστοχώρος 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων), ογκώδες αντιπληµµυρικό τείχος δυτικά 

του Κλαδέου, παράλληλα στις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις, σχεδόν µέχρι το σηµείο ένωσής 

του µε τον Αλφειό. Το τείχος, το οποίo είχε ύψος 2,70 m και µήκος 800 m, υπέστη 

σηµαντικές φθορές από το ποτάµι στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα µε αποτέλεσµα να 

κατασκευασθεί κανάλι εγκιβωτισµού δυτικά αυτού (Φουντούλης κ.α., 2008). 
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2.2.7 Σίφωνες 

 

 Ο ανεστραµµένος σίφωνας της  Περγάµου  

 

Η αρχαία πόλη της Περγάµου βρίσκονταν στη Μικρά Ασία, σε απόσταση 30 km περίπου από 

το Αιγαίο Πέλαγος, και ήταν χτισµένη στην κορυφή ενός λόφου µε υψόµετρο γύρω στα 300 

m. Αρχικά, η πόλη υδροδοτούταν µέσω του βρόχινου νερού που συλλέγονταν από ένα 

σύστηµα στερνών και µέσω µιας µικρής πηγής στους πρόποδες του λόφου. Η επέκτασή της, 

όµως, είχε ως αποτέλεσµα περί το 200 π.Χ. οι πόροι αυτοί να µην επαρκούν για να καλύψουν 

τις ανάγκες των κατοίκων της. Έτσι, δηµιουργήθηκαν τρία υδραγωγεία για να µεταφέρουν 

νερό από τα γύρω βουνά. Το ένα από αυτά, ενώ ξεκίναγε ως ανοικτός αγωγός, διένυε τα 

τελευταία 3 km και έφτανε στην Πέργαµο ως ανεστραµµένος σίφωνας µε εσωτερική 

διάµετρο 0,13 m (Σχήµα 2.3). Ο σίφωνας ήταν κατασκευασµένος από µόλυβδο και 

σταθεροποιούνταν στο έδαφος µέσω λίθινων κατασκευών. Η µέγιστη πίεση που 

αναπτύσσονταν σε αυτόν ήταν περίπου 18 at (Κουτσογιάννης κ.α., 2008). 

 

 

Σχήµα 2.3 Κατά µήκος τοµή του υδραγωγείου που µετέφερε νερό από το όρος Madradag στην αρχαία 

Πέργαµο. Στα πρώτα χιλιόµετρα από την πόλη (στην αρχή του οριζόντιου άξονα) φαίνεται ο 

ανεστραµµένος σίφωνας. Πηγή: Κουτσογιάννης κ.α., 2008. 
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2.2.8 Στέρνες 

 

 Στέρνες αγοράς αρχαίας Αθήνας 

 

Αρκετές στέρνες βρέθηκαν στην αγορά της αρχαίας Αθήνας. Ως επί το πλείστον 

χρονολογούνται µεταξύ του 4ου και του 1ου π.Χ. αιώνα. Το νερό της βροχής που συλλέγονταν 

από τις υδρορροές οδηγούταν σε κανάλια στο επίπεδο του εδάφους από τα οποία κατέληγε 

τελικά στις στέρνες. Σε κάποιες περιπτώσεις 2 διαδοχικές στέρνες συνδέονταν µεταξύ τους 

(Ιστοχώρος HYDRIA Project). Πιθανότατα το νερό που αποθηκεύονταν στις στέρνες ήταν 

δευτερεύουσας χρήσης και χρησιµοποιούταν για πλύσιµο, µε εξαίρεση τις περιόδους 

λειψυδρίας. 

 

2.3 Σύνοψη 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες όχι µόνο αντιλήφθηκαν ότι η ευηµερία τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από την αξιοποίηση των υδάτων, αλλά τόλµησαν να κατασκευάσουν και τεχνικά υδραυλικά 

έργα τα οποία, αν λάβουµε υπόψη τα µέσα που διέθεταν, µοιάζει σχεδόν ακατόρθωτο να 

πραγµατοποιηθούν. Μέχρι σήµερα έχουν έρθει στο φως περισσότερα από 130 αρχαία 

υδραυλικά έργα κάθε είδους και µεγέθους, ενώ σε κείµενα αρχαίας ελληνικής γραµµατείας 

υπάρχει πληθώρα αναφορών και για αρκετά άλλα, τα οποία είτε καταστράφηκαν στο 

πέρασµα του χρόνου είτε δεν έχουν έρθει ακόµα στο φως. 

Οι µέθοδοι κατασκευής που χρησιµοποίησαν οι αρχαίοι, σε πολλές περιπτώσεις, διαφέρουν 

ελάχιστα από τις αντίστοιχες σύγχρονες. Το τεχνολογικό τους έλλειµµα αντιµετωπίσθηκε 

µέσα από τις στέρεες γνώσεις τους πάνω στη µηχανική και τη γεωµετρία, κάτι το οποίο τους 

προσέδιδε ευελιξία σκέψης απέναντι στα προβλήµατα που παρουσιάζονταν. Εξάλλου, η 

ποιότητα των κατασκευών τους πιστοποιείται από το γεγονός ότι κάποιες εξ αυτών 

λειτουργούν ικανοποιητικά ακόµα και σήµερα, µετά δηλαδή από τουλάχιστον 2000 χρόνια. 

Ακόµα, τα υδραυλικά έργα των αρχαίων Ελλήνων λειτουργούσαν µε τρόπο τέτοιο, ώστε 
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προσέγγιζαν τους όρους της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από 

ότι τα αντίστοιχα σύγχρονα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι στέρνες που 

κατασκευάστηκαν σε αρκετές αρχαίες πόλεις της νοτιοανατολικής Ελλάδας, όπου η 

λειψυδρία είναι έντονη. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι εξοικονοµούταν νερό (για τις 

δευτερεύουσες κυρίως χρήσεις) χωρίς καµία µόνιµου χαρακτήρα επέµβαση στο περιβάλλον, 

αποφορτίζονταν και το αποχετευτικό δίκτυο των οικισµών, το οποίο πιθανώς να µην 

µπορούσε να ανταποκριθεί στις ξαφνικές νεροποντές. 

Για τους παραπάνω λόγους, η µελέτη των αρχαίων υδραυλικών έργων από τους σηµερινούς 

µηχανικούς είναι µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία. Παράλληλα, µέσω αυτών 

µπορούµε να αντλήσουµε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τον πληθυσµό, τον πλούτο και 

τις κοινωνικές δοµές των τότε κοινωνιών (για παράδειγµα ένας αγροτικός πολιτισµός 

αναµένεται να πραγµατοποίησε υδραυλικά έργα που αφορούν την άρδευση ή την 

αποξήρανση εκτάσεων). Έτσι, η ενασχόληση µε τα εν λόγω έργα αποκτά τελικά σηµασία που 

ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της µηχανικής.  
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3. Η Περιοχή της Κωπαΐδας 

 

3.1 Γενικά 

 

Η Κωπαΐδα (Σχήµατα 3.1 και 3.2) είναι πεδιάδα της Βοιωτίας που εκτείνεται σε µια περιοχή 

άνω των 250.000 στρεµµάτων και η οποία δηµιουργήθηκε ύστερα από την αποξήρανση της 

οµώνυµης λίµνης κατά το διάστηµα 1882-1931. Βρίσκεται στα βόρεια του νοµού και 

περικλείεται από τα όρη Ελικώνας στα δυτικά, Πτώο στα ανατολικά, Χλωµό στα βόρεια και 

από µικρότερα υψώµατα στα νότια που την χωρίζουν από την πεδιάδα της Θήβας και των 

Βαγίων. Οι σηµαντικότερες πόλεις της περιοχής είναι ο Ορχοµενός στα βορειοδυτικά, η 

Λειβαδιά στα δυτικά και η Αλίαρτος στα νοτιοανατολικά. 

 

 

Σχήµα 3.1 Η γεωγραφική θέση της Κωπαΐδας. 

 

Τα εδάφη της πεδιάδας είναι ιδιαίτερα εύφορα µε αποτέλεσµα να καλλιεργούνται 

ποικιλοτρόπως. Με τα χρόνια η Κωπαΐδα εξελίχθηκε σε ένα από τα σηµαντικότερα αγροτικά 



23 
 

κέντρα της Ελλάδας. Βαµβάκι, καπνός, σιτηρά, αµπέλια, καλαµπόκι, τριφύλλι και διάφορα 

κηπευτικά είναι κάποιες από τις καλλιέργειες που αναπτύσσονται από τους κατοίκους της 

περιοχής. Εκτός της γεωργίας, σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική της ζωή του τόπου 

διαδραµατίζει η κτηνοτροφία. 

 

 

Σχήµα 3.2 Η πεδιάδα Κωπαΐδα. 

 

Ως λίµνη, η Κωπαΐδα ήταν η µεγαλύτερη σε έκταση στην Ελλάδα. Απλωνόταν προς τα νότιο-

ανατολικά του Ορχοµενού σε µήκος 20 περίπου km και έφτανε ως την Αλίαρτο και το όρος 

της Σφίγγας και προς τα βορειοανατολικά σε µήκος 25 περίπου km ως τον µυχό του κόλπου 

των Κωπών. Ο Στράβωνας υπολογίζει την περίµετρό της σε 380 στάδια, δηλ. περίπου 70 km. 

Επρόκειτο για µία αβαθή και εκτεταµένη λίµνη, η οποία σχηµατίστηκε κυρίως λόγω του ότι 

τα ύδατα του Βοιωτικού Κηφισού, που κατέληγαν σε αυτή,  δεν έβρισκαν διέξοδο προς τη 

θάλασσα. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την πρώην λίµνη Κωπαΐδα µας δίνει ο 

Κωνσταντινίδης (Κωνσταντινίδης, 1984): 

 «Ο Βοιωτικός Κηφισός […] κατέληγε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κωπαΐδας, όπου µη 

βρίσκοντας διέξοδο σχηµάτισε αβαθή λίµνη, µε χαµηλότερο υψόµετρο πυθµένα +84,0 m, µε 
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ανώτατη στάθµη +97,0 m αλλά το µεγαλύτερο τµήµα της µε υψόµετρο πυθµένα στα +92,0 m. 

Τα νερά µετά την Α.Σ. +97,0 m αποχετεύονταν µέσω καταβοθρών, που βρίσκονταν στα 

ανατολικά κράσπεδα της λίµνης, προς τον Ευβοϊκό κόλπο. 

Η επιφάνεια της λίµνης κυµαίνονταν µεταξύ 250.000 στρεµµάτων κατά τα πολύοµβρα και 

150.000 στρεµµάτων κατά τα άνοµβρα χρόνια. 

Ο πυθµένας της λίµνης, κυρίως κατά τη βόρεια και δυτική περίµετρο της, ανυψώνονταν λόγω 

φερτών υλών. Η συνήθης διακύµανση της λίµνης ήταν µεταξύ +94,40 m (κατά τον Οκτώβριο 

µήνα) και +95,0 έως +92,0 m κατά το Μάρτιο ή τον Απρίλιο (κατά το 1885 είχε φτάσει στα 

+95,35 m και κατά το 1886 στα +96,62 m). 

Αναφέρεται ότι κατά τις πληµµύρες του 1852 και 1864 η στάθµη της λίµνης είχε περάσει τα 

+97,0 m και, εκτός από την Κωπαΐδα, είχαν πληµµυρίσει και 20.000 στρέµµατα της πεδιάδας 

της Λειβαδιάς. […] Κατά την ξηρασία του 1856 η λίµνη αποξηράνθηκε τελείως. 

Η συχνή εναλλαγή του νερού από +95,0 έως +97,0 m είχε δηµιουργήσει γύρω από τον µόνιµο 

καθρέφτη της λίµνης (των 180.000 στρεµµάτων περίπου) πυκνότατη βλάστηση από 

καλαµιώνες». 

Η Κωπαΐδα πήρε το όνοµά της από την αρχαία πόλη Κώπαι (σύγχρονο χωριό Κάστρο, στα 

βόρεια της λεκάνης). Πιθανώς επειδή στην περιοχή εκείνη η λίµνη είχε το µεγαλύτερο βάθος 

της και δεν  ξεραίνονταν. Η λίµνη ονοµαζόταν και Κηφισίς, επειδή σχηµατιζόταν από τα νερά 

του ποταµού Βοιωτού Κηφισού που κατέκλυζαν την πεδιάδα. Τέλος, κατά καιρούς 

ονοµαζόταν Αλιαρτίς λίµνη (από την αρχαία Αλίαρτο), λίµνη του Ορχοµενού (από την 

οµώνυµη αρχαία πόλη) και Ακραιφίς (από την αρχαία Ακραιφία). 

 

3.2 Γεωµορφολογικά Στοιχεία 

 

Η λεκάνη της Κωπαΐδας είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα πόλγης. Τα ασβεστολιθικά 

πετρώµατα, τα οποία χαρακτηρίζουν την περιοχή καταλαµβάνοντας περί το 40% του 

υπεδάφους της (Ευστρατιάδης κ.α., 2004), διαλύθηκαν υπό τη επίδραση του νερού 

(καρστικοποίηση) και σε συνδυασµό µε έντονη τεκτονική δράση (µεγάλες εφελκυστικές 
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τάσεις), προέκυψε το βύθισµα που σήµερα αποτελεί τον κάµπο της Κωπαΐδας. Το βύθισµα 

αυτό είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας κλειστής (ενδοροϊκής) λεκάνης µε συνέπεια τη 

δηµιουργία λίµνης.  

Σήµερα, µετά την αποξήρανση της, η Κωπαΐδα είναι µία πεδιάδα µε µέσο απόλυτο υψόµετρο 

περί τα 95 m (Κωνσταντινίδης, 1984). Πρόκειται για µία περιοχή αρκετά οµαλής κλίσης και 

µορφολογίας, στην οποία ξεχωρίζουν ορισµένοι ασβεστολιθικοί λόφοι. Ο Τουρλογιάννης, ο 

οποίος βρίσκεται στα βόρεια κράσπεδα της πεδιάδας, περίπου τα 12 km ανατολικά του 

Ορχοµενού, είναι ο υψηλότερος, µε απόλυτο υψόµετρο άνω των 240 m. Στα βορειοανατολικά 

ο Τουρλογιάννης συνορεύει µε τον Κοµίτη, ο οποίος είναι ελάχιστα χαµηλότερος και στα 

νοτιοδυτικά µε το λοφίσκο Στροβίκι, µε απόλυτο υψόµετρο στα 130 m. Περί τα 2 km στα 

βορειοανατολικά του Κοµίτη υψώνεται το Κάστρο (µε απόλυτο υψόµετρο στα 120 m), το 

οποίο πήρε το όνοµα του από τον οµώνυµο γειτονικό οικισµό (Παπαδοπούλου – Βρυνιώτη, 

1990). Πολύ σηµαντικός είναι επίσης ο λόφος Γλας, όπου οι Μινύες, κάτοικοι της ευρύτερης 

περιοχής της Κωπαΐδας περί το δεύτερο µισό της  2ο π.Χ. χιλιετίας, είχαν χτίσει την 

ακρόπολή τους. Πρόκειται για ένα βραχώδη λόφο, ύψους 20-40 m, στο βορειοανατολικό 

τµήµα της πεδιάδας (2 km περίπου νοτιοανατολικά του οικισµού Κάστρο), µε την επιφάνειά 

του να καλύπτει έκταση 200 στρεµµάτων. Παλιότερα, όταν η λίµνη πληµµύριζε, ο εν λόγω 

λόφος µετατρέπονταν σε νησί.  

 

3.3 Καταβόθρες 

 

3.3.1 Γενικά στοιχεία 

 

Στο υπέδαφος της Κωπαΐδας κυριαρχούν τα ασβεστολιθικά πετρώµατα, τα οποία 

εµφανίζονται, σε µεγάλο βαθµό,  ρηγµατωµένα λόγω της έντονης σεισµικής δράσης της 

περιοχής. Τα νερά που καταλήγουν στην περιοχή (είτε µέσω απορροής είτε ως 

κατακρηµνίσµατα) διεισδύουν στις διακλάσεις των ασβεστολίθων και βαθµιαία τους 

διαλύουν, δηµιουργώντας υπόγειους λαβυρινθώδεις αγωγούς, κοιλότητες και σπηλιές. Το 

σύνολό τους αποτελεί τις καταβόθρες (ή δολίνες). Οι καταβόθρες αυτές, που συνιστούσαν τη 

µόνη φυσική διέξοδο νερού από τη λίµνη Κωπαΐδα, χρησιµοποιήθηκαν από τους Μινύες, στο 
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σύστηµα αποξήρανσης που δηµιούργησαν. Αφού οδηγούσαν το νερό σε αυτές, οι 

καταβόθρες, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν αγωγοί απαγωγής, το αποµάκρυναν από τη 

πεδιάδα. Οι µεγαλύτερες και πιο γνωστές καταβόθρες της περιοχής είναι η Μεγάλη 

Καταβόθρα (Εικόνα 3.1) και η καταβόθρα της Μπίνιας στις οποίες αυτές βασίστηκαν κατά 

κύριο λόγο τα έργα των Μινύων. Οι περισσότερες καταβόθρες εµφανίζονται στο ανατολικό 

τµήµα της Κωπαΐδας. 

 

 

Εικόνα 3.1 Η Μεγάλη Καταβόθρα ή Καταβόθρα του Ηρακλή, στο βορειοανατολικό άκρο της 

Κωπαΐδας (περισσότερες εικόνες στο Παράρτηµα Α. «Οδοιπορικό στην Κωπαΐδα»). 
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3.3.2 Οι περιγραφές του Γκίνη 

 

Κατατοπιστικές είναι οι αναφορές του Άγγελου Γκίνη, ο οποίος στο άρθρο του «Περί 

Αποξηράνσεως και Καλλιέργειας της Λίµνης Κωπαΐδας» για το µηνιαίο περιοδικό 

σύγγραµµα του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου «Αρχιµήδης», γράφει τα εξής (Γκίνης, 

1916α): 

«Η ρωγµατώδης σύστασις των περιοριζόντων ανατολικώς την Κωπαΐδα ασβεστολίθων έδωκεν 

αφορµή είς γένεσιν γεωλογικού και υδρολογικού φαινοµένου εκ των περιεργοτέρων, του των 

Καταβοθρών. 

Αι Καταβόθραι αυταί εισί σχισµάδες και σπήλαια, εντός των οποίων καταβυθιζόµενα τα ύδατα 

διωχετεύοντο υπογείως και ή εξηφανίζοντο είς βαθύτερα στρώµατα, ή ανεφαίνοντο είς 

χαµηλότερα σηµεία του εδάφους, σχηµατίζοντας άφθονους κατά το µάλλον και ήττον πηγάς. 

[…] Ευρίσκονται ιδίως επί του ανατολικού όχθου της τέως λίµνης, µεταξύ Τοπολίων και 

Μουλκίου, ένθα ο ασβεστόλιθος αναφαίνεται λίαν διερρωγώς».  

Συνεχίζοντας, περιγράφει την όψη και την τότε κατάσταση των καταβοθρών:  

«Η όψις των Καταβοθρών είναι πανταχού περίπου η αυτή: Τα στόµιά των έχουσι σχήµα 

σπηλαίου κατά το µάλλον και ήττον στρογγύλου, στενοµένου ολίγον κατ΄ ολίγον ίν΄ απολήξη είς 

µίαν ή περισσοτέρας σχισµάδας, εν αίς εξαφανίζονται τα ύδατα. Τα στόµια ταύτα εισί κατά το 

µάλλον και ήττον πεφραγµένα υπό λίθων και καταπτώσεων. Το ύδωρ, δια της ταχύτητός του και 

της τριβής της παρασυροµένης άµµου, διατηρεί σταθεράν την δίοδον». 

 

3.3.3 Θέσεις των κυριότερων καταβοθρών της Κωπαΐδας   

 

Στο Σχήµα 3.3 φαίνονται οι θέσεις των κυριότερων καταβοθρών της λεκάνης της Κωπαΐδας, 

µε τις καταβόθρες να έχουν αριθµηθεί µε νούµερα από το ένα (1) έως το 24. Οι καταβόθρες 

που παρουσιάζονται (µε τα νούµερα που τους αντιστοιχούν σε παρένθεση) είναι οι εξής:  
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Στροβικίου (1), Τοπολίων (2), Παλαιόµυλου (4, 14), Σπιτιών (5), Συκιάς (6), Μπίνιας (7), 

Μεγάλη Καταβόθρα (8), Σούδας (9), Γλα (10), Πλαταιών (11, 12), Βρυσίτσας (13), Σοπίου 

(15), Μικρή Καταβόθρα (20), Κασνετσίου (21), Μαυροµατίου (23), Μουλκίου (24).   

Οι καταβόθρες µε νούµερα (3), (16), (17), (18), (19), (22) δεν φέρουν, κατά το χάρτη, κάποια 

χαρακτηριστική ονοµασία.  
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Σχήµα 3.3 Οι καταβόθρες της Κωπαΐδας (στην εικόνα µε έντονη µαύρη γραµµή φαίνονται και τα 

έργα αποξήρανσης του νέου ελληνικού κράτους). Πηγή: Σιδερίδης, 1911. 
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3.3.4 Η κατάσταση σήµερα 

 

Σήµερα, οι περισσότερες καταβόθρες της Κωπαΐδας, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, 

έχουν φράξει. Κυριότεροι λόγοι είναι οι σεισµοί, οι κατολισθήσεις και τα φερτά υλικά που 

συνοδεύουν την υδάτινη ροή. Επιπλέον, από την εποχή που καταστράφηκε ο πολιτισµός των 

Μινύων, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους εκάστοτε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της 

Κωπαΐδας για τη συντήρηση τους. Ως αποτέλεσµα, η όποια ποσότητα νερού καταλήγει πλέον 

στις καταβόθρες, ρέει διαµέσου αυτών µε πολύ µικρότερους ρυθµούς σε σχέση µε τη 

παροχετευτικότητά τους.  

 

3.4 Υδρογραφική ∆ίαιτα 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι, από πλευράς παροχών, ποταµοί 

και χείµαρροι της λεκάνης της Κωπαΐδας. Πρόκειται για το Βοιωτικό Κηφισό, το Μέλανα, 

την Έρκυνα, τον Πόντζα και τον Λόφι (Σχήµα 3.4). 

 

 

Σχήµα 3.4  Υδρογραφική δίαιτα Κωπαΐδας πριν τα σύγχρονα έργα αποξήρανσης. 
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3.4.1 Βοιωτικός Κηφισός 

 

Η κυριότερη συνιστώσα του υδροσυστήµατος της Κωπαΐδας είναι ο Βοιωτικός Κηφισός ή 

αλλιώς Φωκικός. Η λεκάνη του εν λόγω ποταµού έχει έκταση 1852,8 km2 και είναι η 

µεγαλύτερη και η σηµαντικότερη, από πλευράς υδατικού δυναµικού, της Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας (Παπαλεξίου και Ευστρατιάδης, 2009). Οριοθετείται βόρεια και βορειοανατολικά 

από τα όρη Οίτη, Καλλίδροµο, Σφίγγιο και Χλωµό, και νότια και νοτιοδυτικά από τα όρη 

Γκιώνα, Παρνασσός και Ελικώνας.  

Ο Βοιωτικός Κηφισός διαθέτει δύο κύριες πηγές. Πηγάζει από τη Γκιώνα, κοντά στο χωριό 

Καστέλλια, καθώς και από τον Παρνασσό, ανάµεσα στα χωριά Πολύδροσο και Λιλαία 

(Κυριακού κ.α., 2009). ∆ιασχίζει τους νοµούς Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας κινούµενος 

από τα βορειοδυτικά (Β∆) προς τα νοτιοανατολικά (ΝΑ) και καταλήγει στην Κωπαΐδα. Πριν 

την αποξήρανση της λίµνης από το νέο ελληνικό κράτος, ο ποταµός έφθανε µέχρι το χωριό 

Ρωµαίικο και εκεί διακλαδίζονταν. Ένα µέρος του συνέχιζε και ενώνονταν µε το Μέλανα 

ποταµό (για τον οποίο γίνεται αναφορά αµέσως µετά) και οδηγούταν στις καταβόθρες του 

βορειοανατολικού τµήµατος της Κωπαΐδας και ένα µέρος του συνέχιζε ως το χωριό Άγιος 

∆ηµήτριος και χύνονταν στη λεκάνη. Σήµερα, µέσω της Σήραγγας της Καρδίτσας, ο Β. 

Κηφισός εκρέει στην Υλίκη. 

Κατά τον Κωνσταντινίδη (Κωνσταντινίδης, 1984), η λεκάνη του Β. Κηφισού χωρίζεται 

υδρογεωλογικά σε τρεις ενότητες: 

 Τον Άνω Ρου (ή λεκάνη του Μπράλλου) που φτάνει ως το σιδηροδροµικό σταθµό της 

Λιλαίας. 

 Το Μέσο Ρου, µέχρι τη συµβολή της Έρκυνας, του χειµάρρου της Λειβαδιάς. 

 Τον Κάτω Ρου, που στην ουσία είναι η λεκάνη απορροής της Κωπαΐδας, µε εµβαδό 

περίπου 750 km2. 

Ο ίδιος µάλιστα προχωράει και σε περαιτέρω διάκριση της εν λόγω λεκάνης: 

«Για να αποφεύγεται η σύγχυση, µπορούµε να ξεχωρίσουµε τον Κάτω Ρου σε δύο λεκάνες, 

µία που δίνει πράγµατι άµεσες απορροές και µία που αποτελεί την πρώην λίµνη Κωπαΐδας. Η 

περί την Κωπαίδα λεκάνη έχει εµβαδό 500 km2 και µέσο υψόµετρο +368 m, η δε πρώην 

λίµνη και τέλµατα έχει εµβαδό 250 km2 και µέσο υψόµετρο +95 m.» 
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3.4.2 Μέλανας   

 

Ένα ακόµα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του υδροσυστήµατος της Κωπαΐδας είναι ο 

Μέλανας ποταµός ή αλλιώς Μαυροπόταµος. Τροφοδοτείται κυρίως από τις λεγόµενες «πηγές 

των Χαρίτων», οι οποίες βρίσκονται στο Ακόντιο, ένα µικρό βουνό στα βορειοδυτικά της 

πεδιάδας της Κωπαΐδας, κοντά στο νέο Ορχοµενό. Χαρακτηριστικό των εν λόγω πηγών είναι 

οι σχετικά υψηλές παροχές που εµφανίζουν και οι οποίες παρουσιάζουν µικρές µόνο 

διακυµάνσεις, τόσο σε ετήσια όσο και σε υπερετήσια βάση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η 

παροχή τους ελάχιστα επηρεάστηκε από τις µακροχρόνιες αντλήσεις που έγιναν σε 13 

γεωτρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας τα έτη 1978 και 1979, κατά τις οποίες αντλήθηκαν 

περισσότερα από 100 hm3 νερό (Τζεράνης και Τσολακίδης, 1990). Ο µηχανισµός 

τροφοδοσίας των πηγών Χαρίτων δεν είναι γνωστός. Αρκετά παλιότερα είχε διατυπωθεί η 

εκδοχή ότι οι πηγές τροφοδοτούνται από έναν υπόγειο καρστικό ποταµό, µε ροή από δυτικά 

προς ανατολικά, δηλαδή από τον Παρνασσό προς την Κωπαΐδα. Νεότερες απόψεις 

αναφέρουν ότι πρόκειται για 26 καρστικές πηγές υπερχείλισης, τα σηµεία εκροής των οποίων 

συµπίπτουν µε διασταυρώσεις δευτερευόντων ρηγµάτων µε το κύριο ρήγµα του Ακοντίου 

όρους και όχι µε καρστικούς αγωγούς (Ευστρατιάδης κ.α., 2004). ∆ευτερευόντως, η ροή του 

Μέλανα ενισχύεται από τα νερά των πηγών της Πολύγυρας. Οι εν λόγω πηγές βρίσκονται 

κοντά στο χωριό ∆ιόνυσος, στα βόρεια του Ορχοµενού.  

Πριν τις επεµβάσεις από το νέο ελληνικό κράτος, ο Μέλανας, ακολουθώντας πορεία από τα 

δυτικά στα ανατολικά, ενωνόταν µε µέρος του Βοιωτικού Κηφισού, διέσχιζε το βόρειο τµήµα 

της Κωπαΐδας και κατέληγε στο βορειοανατολικό άκρο αυτής, όπου και εξέβαλε, κοντά στις 

φυσικές καταβόθρες της περιοχής. Σήµερα, τα νερά του Μέλανα καταλήγουν, όπως και αυτά 

του Κηφισού, µέσω της Σήραγγας της Καρδίτσας στη λίµνη Υλίκη. 

 

3.4.3 Λοιποί σηµαντικά ποτάµια και χείµαρροι 

 

Πέρα από το Βοιωτό Κηφισό και το Μέλανα, αρκετά ακόµα ποτάµια και χείµαρροι 

συµβάλλουν στο υδροσύστηµα της Κωπαΐδας, η σηµασία των οποίων βέβαια είναι πολύ 

µικρότερη. Ένα από τα κυριότερα ποτάµια είναι η Έρκυνα, η οποία διαρρέει τη Λιβαδειά. Οι 
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πηγές της βρίσκονται στην περιοχή της Κρύας στους πρόποδες του Ελικώνα, στα νότια της 

πόλης. Πριν τα σύγχρονα έργα αποξήρανσης, η Έρκυνα εξέβαλε κοντά στον οικισµό 

Μαυρόγεια (παλαιότερα ∆εγλές), στα δυτικά της λεκάνης. 

∆υτικά του λόφου όπου βρίσκονταν η αρχαία Κορώνεια, νοτιοδυτικά του σηµερινού χωριού 

Αλαλκοµενές (παλιότερα Μαµούρα), διέρχεται ο χείµαρρος Πόντζας (αρχαίος ποταµός 

Φάλαρος). Οι πηγές του βρίσκονται ανάµεσα στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Αγία Τριάδα. Ο 

Πόντζας, που το καλοκαίρι παραµένει ξερός, εξέβαλε κοντά στο σηµείο όπου εξέβαλε η 

Έρκυνα (Γκίνης, 1916α).  

Στα νότια της τέως λίµνης Κωπαΐδας συναντάµε επίσης τον Λόφι ποταµό (ή αλλιώς 

Ξηρόρεµα). Οι πηγές του βρίσκονται  νότια του χωριού Μάζι. Ο Λόφις εκβάλλει δυτικά της 

Αλιάρτου.  

Κατά τον Κωνσταντινίδη (Κωνσταντινίδης, 1985), οι εκτάσεις των λεκανών απορροής των 

παραπάνω υδροφορέων έχουν ως εξής :  

- Έρκυνας: 98 km2 

- Πόντζα  : 74 km2 

- Λόφι      : 84 km2 
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4. Η Αποξήρανση της Κωπαΐδας από το Νέο Ελληνικό Κράτος 

 

4.1 Αιτίες 

 

Το ελληνικό κράτος από το 1830 κιόλας ενδιαφέρθηκε να πραγµατοποιήσει, µε τη τεχνική 

και οικονοµική συνδροµή ξένων εταίρων, έργα για την αποξήρανση της λίµνης Κωπαΐδας. 

Κυριότερος λόγος ήταν η πολύ µεγάλη έκταση γης για καλλιέργεια που θα εξασφαλίζονταν 

(250.000 στρέµµατα περίπου). Μέχρι την αποξήρανσή της, η στάθµη της Κωπαΐδας  

αυξοµειώνονταν έντονα µε τους γεωργούς να διστάζουν να καλλιεργήσουν γνωρίζοντας ότι 

ενδεχόµενη πληµµύρα µπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο 

Κωνσταντινίδης (Κωνσταντινίδης, 1984), επιπλέον κίνητρο για την αποξήρανση της λίµνης 

αποτέλεσαν οι παρατηρήσεις κατά τη ξηρασία του 1856. Τότε η πεδιάδα «στέγνωσε» εντελώς 

και φάνηκε ότι δεν υδροδοτείται από δικά της πηγαία νερά, αλλά και ότι τα χώµατα στο 

πυθµένα της λίµνης ήταν «µαύρα και παχιά», δηλαδή πάρα πολύ γόνιµα. Βέβαια και πριν την 

ξηρασία, ο πυθµένας της λίµνης θεωρούταν εξαιρετικά εύφορος λόγω των µεγάλων 

ποσοτήτων φερτών υλών που απέθετε ο Β. Κηφισός. Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές 

του Sauvage (Γκίνης, 1916α): 

«Ό πυθµένας της Κωπαΐδας, αποτελείται από στρώµα συµπαγούς πηλού, πάχους 2-4 m, που 

σχηµατίσθηκε από την τις αποθέσεις ιλύος των χειµάρρων και τα αποµεινάρια των φυτικών 

οργανισµών που ευδοκιµούσαν µεταξύ των διαδοχικών περιόδων υγρασίας και ξηρασίας. Ο 

πηλός αυτός είναι ευνόητο ότι είναι πλούσιος σε οργανικές ουσίες». 

Ένας ακόµα σηµαντικός, αν και δευτερεύων, λόγος για την αποξήρανση της Κωπαΐδας ήταν 

η απαλλαγή των κατοίκων της περιοχής την ελονοσία, η οποία αποτελούσε εντονότατο 

πρόβληµα.    
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4.2 Ιστορικό της Αποξήρανσης 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται εν συντοµία οι προσπάθειας που έγιναν ανά τα 

χρόνια για την αποξήρανση της Κωπαΐδας. Πρόκειται για εγχείρηµα που πέρασε από πολλές 

δυσκολίες καθώς από τη σύνταξη της πρώτης µελέτης µέχρι την ολοκλήρωση των έργων 

πέρασε σχεδόν ένας αιώνας. Πηγές πληροφοριών αποτέλεσαν οι περί την Κωπαΐδα µελέτες 

του Κωνσταντινίδη (Κωνσταντινίδης, 1984) και του Γκίνη (Γκίνης, 1916β) όπως επίσης και η 

σχετική ιστοσελίδα του ∆ήµου Ορχοµενού. 

 

 Το 1834, µηχανικοί του βασιλιά Όθωνα συνέταξαν µελέτη αποξήρανσης, αλλά δεν 

δόθηκε συνέχεια. 

 Το 1836, Γερµανός γεωµέτρης, στο πλαίσια τοπογραφικής καταγραφής των κρατικών 

κτηµάτων, συνέταξε µελέτη αποξήρανσης, η οποία δεν υλοποιήθηκε λόγω υψηλού 

κόστους. 

 Το 1846 ο Γάλλος µεταλλειολόγος µηχανικός Sauvage εκπονεί, µετά από εντολή του 

βαρώνου  d΄ Eichtal, µελέτη αποξήρανσης της Κωπαΐδας µέσω σήραγγας η οποία, 

περνώντας κάτω από το λόφο του Κεφαλαρίου (στα βορειοανατολικά της λεκάνης), 

θα κατέληγε στον κόλπο της Λάρυµνας. Το µήκος της σήραγγας αυτής θα ήταν 

περίπου 5,5 km και τα νερά θα κατέληγαν σε αυτή µέσω ενός συστήµατος διωρύγων 

συνολικού µήκους άνω των 120 km. Το σχέδιό του, που δεν έγινε τελικά δεκτό, είχε 

το µειονέκτηµα ότι δεν επέτρεπε την αποθήκευση νερού για άρδευση.  

 Το 1853, ο Παπαγεωργίου (καθηγητής ∆ηµοσίων Έργων), µε εντολή της Κυβέρνησης 

συνέταξε µελέτη αποξήρανσης, στη λογική των έργων των αρχαίων Μινύων, δηλαδή 

η αποστράγγιση θα γινόταν µέσω της Μεγάλης Καταβόθρας που βρίσκεται στον 

οικισµό Νέο Κόκκινο. Το έργο δεν υλοποιήθηκε λόγω υψηλού κόστους. 

 Το 1858, Άγγλοι επιχειρηµατίες ενδιαφέρθηκαν για το θέµα της αποξήρανσης, αλλά 

οι προτάσεις τους που αφορούσαν την εκµετάλλευση των εκτάσεων και της γύρω 

περιοχής, απορρίφθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση. 
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 Το 1865, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του 

εκπροσώπου Γάλλων κεφαλαιούχων Μονφερριέρ. Το έργο δεν υλοποιήθηκε, λόγω 

αδυναµίας εκτέλεσης του έργου από τη Γαλλική πλευρά και η σύµβαση ακυρώθηκε. 

 Το 1866, ελληνική επιτροπή προσπάθησε να κινητοποιήσει Έλληνες οµογενείς, ώστε 

να αναλάβουν τη χρηµατοδότηση του έργου, χωρίς αποτέλεσµα. 

 Το 1876, Όµιλος Ελληνικών Τραπεζών υπέβαλλε πρόταση στην Ελληνική 

Κυβέρνηση να συσταθεί Ανώνυµη Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου, αλλά το 

θέµα δεν είχε συνέχεια. 

 Το 1879, ο Γάλλοι µηχανικοί Revol και Moule, πρότειναν να γίνει η αποξήρανση 

µέσω σήραγγας που θα κατέληγε στη λίµνη Υλίκη, σε αντίθεση δηλαδή µε το σχέδιο 

του Sauvage, που προέβλεπε τα ύδατα να καταλήγουν στον Ευβοϊκό Κόλπο. 

Παράλληλα, µέσω διωρύγων ή σηράγγων θα συνδέονταν η Υλίκη µε τη γειτονική 

Παραλίµνη και θα λειτουργούσαν και ως δεξαµενές - ταµιευτήρες, για την άρδευση 

των καλλιεργειών τους θερινούς µήνες. Το σχέδιο των Revol και Moule, πάνω στο 

οποίο βασίστηκαν σε µεγάλο βαθµό τα έργα που έγιναν, µειονεκτούσε στο γεγονός 

ότι προέβλεπε αρκετά ψηλά τη στάθµη της Υλίκης µε αποτέλεσµα να κατακλύζονταν 

οι γύρω περιοχές. Εκτός αυτού, περιελάµβανε και την εγκατάσταση 

ατµαντλιοστασίου µεγάλης ισχύος (2.000 hp), κάτι που θα ήταν αρκετά δαπανηρό. 

 Το 1880, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της γαλλικής 

εταιρείας µε την επωνυµία: «Γαλλική Εταιρεία προς αποξήρανσιν και καλλιέργειαν 

της Κωπαΐδας λίµνης» για την εκτέλεση του έργου. Ως εταίρος των Γάλλων, 

συµµετείχε και ο Έλληνας Ιωάννης Βούρος. Η εταιρεία προβλέπονταν να διαθέσει 

κεφάλαιο περί τα 15.000 χρυσά γαλλικά φράγκα, ενώ µε το πέρας των έργων θα της 

παραχωρούνταν η ιδιοκτησία 80.000 στρεµµάτων και η επικαρπία άλλων 160.000 

στρεµµάτων για 99 χρόνια.  

 Το 1882 αρχίζουν επιτέλους οι εργασίες και παρά τις αντίξοες συνθήκες και πολλές 

δυσκολίες, το έργο ολοκληρώνεται. Η αποξήρανση βασίστηκε στην ιδέα των Revol 

και Moule, την οποία συµπλήρωσαν και διόρθωσαν οι µηχανικοί Tarrate και Pochet 

(τη µελέτη ξεκίνησε ο Tarrate ο οποίος όµως τα 1981 πέθανε µε αποτέλεσµα να 

αναλάβει ο Pochet). Η νέα µελέτη προέβλεπε χαµηλότερα τη στάθµη της Υλίκης, ενώ 

αντί για ατµαντλιοστάσιο θα χρησιµοποιούταν αντλιοστάσιο.  

 Το 1887 η Κωπαΐδα ξαναγίνεται λίµνη. Η τάφρος της εσωτερικής αποχέτευσης δεν 

είχε χαραχθεί κατά τη χαµηλότερη µισγάγγεια µε τους Tarrate και Pochet να µη 
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λαµβάνουν υπόψη τους ότι στον πυθµένα της λίµνης είχε σχηµατιστεί ένα στρώµα 

τύρφης πάχους τεσσάρων µέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της άντλησης η τύρφη 

ανεφλέγη και καιγόταν σε έκταση δεκάδων τετραγωνικών χιλιοµέτρων µε 

αποτέλεσµα η επιφάνεια του εδάφους να πέσει περισσότερο από τρία µέτρα. Έτσι, η 

διώρυγα, αιωρούµενη καθώς ήταν, δεν επιτελούσε το έργο για το οποίο 

κατασκευάστηκε. 

 Το 1887 η Γαλλική εταιρεία, µη µπορώντας να ανταπεξέλθει οικονοµικά στην 

ανακατασκευή του έργου, εκχωρεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις στην Αγγλική 

εταιρεία «Lake Copais Company Limited». Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνώρισε την 

εκχώρηση αυτή και η ανακατασκευή ξεκινά µε τους Άγγλους να κάνουν πολλά 

πρόσθετα αποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα, µε διώρυγες, τάφρους και φράγµατα 

σε διάφορα σηµεία. 

 Το 1931 η «Αγγλική Εταιρεία Κωπαΐδας» ολοκληρώνει και παραδίδει το έργο 

αποξηραίνοντας περί τα 241.000 στρέµµατα. 

 Το 1977 η παλαιά σήραγγα της Καρδίτσας (ή Ακραιφνίου), µέσω της οποίας 

οδηγούνταν τα νερά της Κωπαΐδας στην Υλίκη, αντικαθίστανται από νέα, 

µεγαλύτερης παροχετευτικότητας, η οποία λειτουργεί έως σήµερα. 
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4.3 Περιγραφή των Έργων  

 

Τα κυριότερα έργα που διαµορφώνουν σήµερα τη λεκάνη της Κωπαΐδας είναι η Μεγάλη 

∆ιώρυγα (Grand Canal), η ∆ιώρυγα Τέλµατος (Canal in the March), η Τάφρος του Μέλανα 

(Melas Drain), η Εσωτερική Τάφρος (Interior Drain) µαζί µε την Κεντρική Τάφρο (Central 

Drain), ο Συγκεντρωτική ∆ιώρυγα (Emissary Canal), που οδηγεί τα νερά στη Σήραγγα της 

Καρδίτσας, η Σήραγγα της Καρδίτσας και ο αγωγός εκβολής που την ακολουθεί (Σχήµα 4.1). 

Παρακάτω δίνονται γενικά στοιχεία για τα έργα αυτά. Πηγή πληροφοριών αποτέλεσε η 

µελέτη του Κωνσταντινίδη µε θέµα «Αντιπληµµυρικά Έργα Λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού» 

(Κωνσταντινίδης, 1984).  
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Σχήµα 4.1 Η διαµόρφωση των κοιτών του Βοιωτικού Κηφισού και του Μέλανα στο πλαίσιο των 

αποξηραντικών έργων του νέου ελληνικού κράτους στην Κωπαΐδα. Προέλευση: Κουντούρη κ.α. 

(2012) µετά από προσαρµογή. 

 

4.3.1 Μεγάλη ∆ιώρυγα (Grand Canal) 

 

Ο Βοιωτικός Κηφισός, µετά την είσοδό του στην Κωπαΐδα, εκτρέπεται προς τα νότια στην 

Μεγάλη ∆ιώρυγα. Η διώρυγα αυτή, µήκους 23.480 m, ξεκινάει από τη θέση  µεταξύ των 

κοινοτήτων Ρωµαίικο και Αθάµας (όπου εκτρέπεται ο Β. Κηφισός) και καταλήγει δυτικά της 

Αλιάρτου, στα νότια της Κωπαΐδας, όπου και συµβάλλει σε αυτήν ο Λόφις. Η χάραξη της 

Μεγάλης ∆ιώρυγας συµπίπτει µε το υφιστάµενο ρέµα το οποίο, διασχίζοντας τις νοτιοδυτικές 

παρυφές της πεδιάδας, συνέλεγε τον ποταµό Έρκυνα και τον χείµαρρο Πόντζα. 

Για την εκτροπή του Β. Κηφισού στη Μεγάλη ∆ιώρυγα κατασκευάστηκε ρουφράκτης 

(φράγµα της Γύφτισσας) στη θέση Βελή, 1,5 km δυτικά της κοινότητας Αθάµας και περί τα 

150-200 m κατάντη του φράγµατος αναρρύθµισης που κατασκεύασε αργότερα η εταιρεία 

BOOT. 

 

4.3.2 ∆ιώρυγα Τέλµατος (Canal in the March) 

 

Η ∆ιώρυγα Τέλµατος διανοίχτηκε ως συνέχεια της Μεγάλης ∆ιώρυγας. Ξεκινάει στα δυτικά 

της Αλιάρτου (όπου και συµβάλει σε αυτήν ο χείµαρρος Λόφις) και συνεχίζει µέχρι τη 

συµβολή της Κεντρικής ∆ιώρυγας και της Τάφρου του Μέλανα. Η ∆ιώρυγα Τέλµατος 

ακολουθεί από την αρχή ως το τέλος ευθύγραµµη πορεία και το µήκος της είναι 10.398 m. 

 

4.3.3 Τάφρος του Μέλανα (Melas Drain) 
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Η τάφρος του Μέλανα κατά τα πρώτα 20,7 km ακολουθεί την φυσική κοίτη του Μέλανα 

ποταµού (εκβαθυµένη), ο οποίος από τις πηγές του (πηγές των Χαρίτων, στους πρόποδες του 

όρους Ακόντιο, βόρεια του Ορχοµενού και πηγές της Πολύγυρας κοντά στο χωριό ∆ιόνυσος), 

βαίνει µε κατεύθυνση από τα δυτικά στα ανατολικά προς τις καταβόθρες του 

βορειοανατολικού άκρου της Κωπαΐδας. Περί το 1,5 km ανατολικά του χωριού Στροβίκι, η 

Τάφρος του Μέλανα «ξεφεύγει» από τη φυσική κοίτη του Μέλανα, εκτρέποντας µέρος αυτού 

προς τα νοτιοανατολικά, µέχρι το σηµείο συµβολής της Κεντρικής ∆ιώρυγας και της 

∆ιώρυγας Τέλµατος. Το δεύτερο αυτό µέρος της χάραξης έχει συνολικό µήκος 8 km και 

συνίσταται σε δύο ευθύγραµµα τµήµατα που ενώνονται περίπου 2,5 km µακριά από το 

παραπάνω σηµείο συµβολής. 

 

4.3.4 Εσωτερική αποχέτευση 

 

Το πρώτο έργο εσωτερικής αποχέτευσης στην Κωπαΐδα ήταν η Εσωτερική Τάφρος, η οποία 

ξεκίναγε από την κοινότητα Αθάµας και κατέληγε στον Συγκεντρωτική ∆ιώρυγα. Η χάραξη 

της, µήκους 25 km, ήταν ουσιαστικά παράλληλη µε αυτή της Τάφρου του Μέλανα, η οποία 

βρίσκονταν 400-800 m νοτιότερα.  

Τελικώς, η Εσωτερική Τάφρος δεν λειτούργησε όπως αναµένονταν. Ο λόγος είναι ότι την 

εποχή εκείνη, στον πυθµένα της λίµνης Κωπαΐδας είχε σχηµατιστεί ένα παχύ (περί τα 4 m) 

στρώµα τύρφης, το οποίο, µετά την αποξήρανσή της, κάηκε µε αποτέλεσµα η τάφρος να 

βρεθεί αιωρούµενη. Για να λυθεί το πρόβληµα, διατηρήθηκε το τµήµα της Εσωτερικής 

Τάφρου που έφτανε ως το Σόπι Καρδίτσας και από εκεί και έπειτα χαράχθηκε η Κεντρική 

Τάφρος, η οποία συνεχίζει µέχρι τη Συγκεντρωτική ∆ιώρυγα. Το µήκος της Κεντρικής 

Τάφρου είναι περίπου 16 km. Το δίκτυο εσωτερικής αποχέτευσης της Κωπαΐδας 

συµπληρώνουν µικρότερες τάφροι, εκ των οποίων οι πρωτεύουσες απέχουν περί τα 1000 m. 

 

4.3.5 Συγκεντρωτική ∆ιώρυγα (Emissary Canal) 
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Η χάραξη της συγκεντρωτικής ∆ιώρυγας ξεκινάει από το σηµείο συµβολής της ∆ιώρυγας 

Τέλµατος, της Τάφρου του Μέλανα και της Κεντρικής Τάφρου και καταλήγει στη σήραγγα 

της Καρδίτσας. Το µήκος της εν λόγω διώρυγας είναι 2.760 m. 

 

4.3.6 Σήραγγα της Καρδίτσας - αγωγός εκβολής στην Υλίκη 

 

Η Σήραγγα της Καρδίτσας παραλαµβάνει τα νερά που αποστραγγίζονται από τη λεκάνη της 

Κωπαΐδας µέσω της Συγκεντρωτικής ∆ιώρυγας και, περνώντας την ορεινή περιοχή νότια του 

χωριού Ακραίφνιο, τα κατευθύνει στη λίµνη Υλίκη. 

Η Παλαιά Σήραγγα της Καρδίτσας είχε µήκος 672 m, διατοµή ωοειδή, πλάτος πυθµένα 5,10-

6,00 m, ύψος 7,35-7,50 m και στο µεγαλύτερο µέρος της ήταν επενδεδυµένη (το εµβαδό της 

επενδεδυµένης διατοµής ήταν 54,60 m2). Την σήραγγα αυτή ακολουθούσε ανοικτός αγωγός 

µήκους 815 m, ο οποίος διοχέτευε τα νερά στην Υλίκη. 

Την περίοδο 1976-1977 κατασκευάστηκαν νέα συγκεντρωτική διώρυγα και νέα σήραγγα, 

δίπλα στην παλαιά, η παροχετευτικότητα της οποίας πολύ µεγαλύτερη. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι παροχετευτικότητα της παλαιάς σήραγγας ήταν 136 m3/sec ενώ αυτή της νέας 

είναι 245 m3/sec (Σταυρίδης κ.α., 1992). Tα νέα έργα ετέθησαν σε λειτουργία τον Οκτώβριο 

του 1977. 
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5. Υδρολογικά και Υδρογεωλογικά Χαρακτηριστικά Κωπαΐδας  

 

5.1 Παροχές Κυριότερων Συνιστωσών Υδρογραφικής ∆ίαιτας Κωπαΐδας  

 

Η υδρογραφική δίαιτα της Κωπαΐδας συνίσταται κυρίως στους ποταµούς Βοιωτικό Κηφισό, 

Μέλανα, Έρκυνα, Λόφι και τον χείµαρρο Πόντζα. Οι παροχές των δευτερευόντων ρεµάτων 

κρίνονται αµελητέες σε σχέση µε τις αυτές των παραπάνω.  

 

5.1.1 Βοιωτικός Κηφισός 

 

Ο Βοιωτικός Κηφισός είναι το σηµαντικότερο ποτάµι που διαρρέει την Κωπαΐδα. Έχουν 

πραγµατοποιηθεί υδροµετρήσεις σε διάφορα σηµεία της κοίτης του, κανένα όµως εξ αυτών 

δεν βρίσκεται εντός της λεκάνης. Για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την παροχή 

του εν λόγω ποταµού χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα των υδροµετρήσεων του ΙΓΜΕ 

(Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) στη σήραγγα της Καρδίτσας, στο 

κατάντη όριο της Κωπαΐδας, και αυτές στη θέση Γέφυρα Ορχοµενού, στο ανάντη όριό της 

(Σχήµα 5.1). 
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Σχήµα 5.1 Γέφυρα Ορχοµενού και σήραγγα Καρδίτσας. 

 

Συνεχής και συστηµατικές µετρήσεις στη σήραγγα της Καρδίτσας  πραγµατοποιούνται από 

το 1907. Οι µετρήσεις αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1, δεν αφορούν µόνο 

το Β. Κηφισό αλλά το σύνολο της απορροής της λεκάνης, περιλαµβάνουν δηλαδή και την 

απορροή των ρεµάτων Μέλανας, Έρκυνα, Πόντζας και Λόφις. Από την άλλη, τα δεδοµένα 

που αντλούµε από τις υδροµετρήσεις στη Γέφυρα Ορχοµενού, οι οποίες διεξάγονται από το 

1980 από το ΙΓΜΕ, αφορούν αποκλειστικά την παροχή του Β. Κηφισού.  

 

Πίνακας 5.1 Στατιστικά χαρακτηριστικά απορροής στη σήραγγα Καρδίτσας περιόδου 1907-2003 

(hm3). Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2004) µετά από προσαρµογή. 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ. Μαρ. Απρ.  Μαι. Ιουν. Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
Μ. T.  21,4  30,7  46,1  59,5  62,4  66,8  46,5  24,2  11,9  4,1  3,5  12,8  386,5
T. A.  10,9  17,7  31,9  30,8  34,2  31,1  27,1  16,3  11,6  7,3  5,2  8,7  159,7

 

Η στατιστική συσχέτιση των παροχών που µετρώνται στον Ορχοµενό µε τις παροχές που 

µετρώνται στη ∆ιώρυγα Καρδίτσας επιχειρήθηκε από τους Ευστρατιάδη, Ναλµπάντη και 

Ρόζο (Ευστρατιάδης κ.α., 2004). Αναζητήθηκαν οι ηµεροµηνίες εκείνες κατά τις οποίες 



44 
 

πραγµατοποιήθηκαν από το ΙΓΜΕ σχεδόν ταυτόχρονες υδροµετρήσεις στις δύο θέσεις και 

µετά από διερεύνηση προέκυψε ότι η βέλτιστη συσχέτιση µεταξύ των δύο δειγµάτων παροχής 

είναι οµογενής γραµµική (Σχήµα 5.2) και δίνεται από την εξίσωση: 

       QΟΡΧΟΜΕΝΟΣ = 0.46 QΚΑΡ∆ΙΤΣΑ                                                                                                                                      (5.1) 

 

 

Σχήµα 5.2 Γραµµική συσχέτιση παροχών ∆ιώρυγας Καρδίτσας και Γέφυρας Ορχοµενού. Πηγή: 

Ευστρατιάδης κ.α., 2004. 

 

Ο συντελεστής προσδιορισµού r2 = 0,911 θεωρείται ικανοποιητικός. Συµπεραίνουµε, δηλαδή, 

ότι η παροχή του Β. Κηφισού είναι περίπου το 46% της συνολικής απορροής της λεκάνης της 

Κωπαΐδας. Χρησιµοποιώντας τη σχέση αυτή καταλήγουµε στις µέσες µηνιαίες απορροές για 

τον Β. Κηφισό (Πίνακας 5.2 και Σχήµα 5.3). 

 

Πίνακας 5.2 Μηνιαίες τιµές απορροής Β. Κηφισού (hm3). 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ. Μαρ. Απρ.  Μαι. Ιουν. Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
Μ. T.  9,8  14,1  21,2  27,4  28,7  30,7  21,4  11,1  5,5  1,9  1,6  5,9  177,8
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Σχήµα 5.3 Μηνιαίες απορροές Βοιωτικού Κηφισού. 

 

5.1.2 Μέλανας 

 

Τον Μέλανα τροφοδοτούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι πηγές των Χαρίτων και οι πηγές της 

Πολύγυρας. Πριν το 1981 δεν διατίθενται παρά µόνο σποραδικές µετρήσεις για τις παροχές 

των εν λόγω πηγών. Κάποιες από αυτές πραγµατοποίησε η ΕΕΥ (Ελληνική Εταιρεία 

Υδάτων) την περίοδο 1933-1937 και κάποιες ο Οργανισµός Κωπαΐδας την περίοδο 1953-

1958. Από το 1981 και έπειτα πραγµατοποιήθηκαν συστηµατικές µετρήσεις από το ΙΓΜΕ 

(Ευστρατιάδης κ.α., 2004). Στους Πίνακες 5.3 και 5.4 παρουσιάζονται οι µηνιαίες διακυµάνσεις 

της απορροής των εν λόγω πηγών που βρέθηκαν µε χρονική ολοκλήρωση των 

υδροµετρήσεων.  

 

Πίνακας 5.3 Στατιστικά χαρακτηριστικά απορροής πηγών Χαρίτων περιόδου 1981-1996 (hm3). 

Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2004) µετά από προσαρµογή. 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ. Μαρ. Απρ.  Μαι. Ιουν. Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
Μ. Τ.  8,3  8,6  8,4  8,5  9,0  9,6  8,8  8,5  8,7  7,2  6,7  7,7  101,3
Τ. Α.  1,1  1,1  1,3  1,7  1,4  1,0  3,0  3,1  0,9  1,3  1,2  0,9  7,1 
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Πίνακας 5.4 Στατιστικά χαρακτηριστικά απορροής πηγών Πολύγυρας περιόδου 1983-1989 (hm3). 

Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2004) µετά από προσαρµογή. 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ. Μαρ. Απρ.  Μαι.  Ιουν. Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
Μ. Τ.  2,6  2,4  2,3  2,5  2,6  2,8  2,7  2,8  2,5  2,3  2,2  2,4  29,9 
Τ. Α.  0,8  0,4  0,3  0,4  0,6  0,7  1,0  1,1  0,8  0,5  0,3  0,5  4,9 

 

Παρατηρείται ότι και οι δύο πηγές διατηρούν σχετικά σταθερή παροχή κατά τη διάρκεια του 

έτους. Θεωρώντας τα παραπάνω δεδοµένα αντιπροσωπευτικά της απορροής των πηγών 

Χαρίτων και Πολύγυρας σε µηνιαία και ετήσια βάση, συνδυάζοντας τις παροχές τους 

προκύπτουν οι αντίστοιχες παροχές του Μέλανα ποταµού (Πίνακας 5.5 και Σχήµα 5.4). 

 

Πίνακας 5.5 Μέση µηνιαία και ετήσια απορροή Μέλανα ποταµού περιόδου 1983-1989 (hm3). 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ. Μαρ. Απρ.  Μαι. Ιουν. Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
Μ. T.  10,9  11,0  10,7  11,0  11,6  12,4  11,5  11,3  11,2  9,5  8,9  10,1  131,2

 

 

Σχήµα 5.4 Μηνιαίες παροχές Μέλανα ποταµού. 
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Όπως αναµένονταν, η παροχή του Μέλανα δεν παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις από 

µήνα σε µήνα, ενώ και οι τιµές της κάθε άλλο παρά αµελητέες είναι.  

 

5.1.3 Έρκυνα 

 

Για τις παροχές των πηγών της Έρκυνας επίσης χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα που προέκυψαν 

µε χρονική ολοκλήρωση των υδροµετρήσεων του ΙΓΜΕ µετά το 1981. Η µηνιαία διακύµανση 

της απορροής τους παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.6 και στο Σχήµα 5.5. 

 

Πίνακας 5.6 Στατιστικά χαρακτηριστικά απορροής πηγών Έρκυνας περιόδου 1981-1996 (hm3). 

Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2004) µετά από προσαρµογή. 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ. Μαρ. Απρ.  Μαι.  Ιουν. Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
Μ. Τ.  1,6  1,7  2  2,2  2,2  2,3  2,3  2,1  1,8  1,7  1,6  1,6  22,6 
Τ. Α.  0,4  0,5  0,8  1,0  1,0  0,6  0,4  0,4  0,5  0,6  0,5  0,4  4,9 

 

 

Σχήµα 5.5 Μηνιαίες απορροές Έρκυνας.  
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5.1.4 Πόντζας 

 

Ελάχιστα στοιχεία είναι διαθέσιµα σχετικά µε την απορροή των πηγών του Πόντζα. 

Ουσιαστικά οι µόνες µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί είναι αυτές του ΙΓΜΕ τα έτη 

1981-1984, οι οποίες παρατίθενται στον Πίνακα 5.7. 

 

Πίνακας 5.7 Απορροή πηγών Πόντζα (hm3). Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2004) µετά από 

προσαρµογή. 

Υδρολογικό έτος  Απορροή (hm3) 

1981‐82  7,871 

1982‐83  1,483 

1983‐84  8,114 

Μέση Τιμή  5,823 

 

Για να διαπιστώσουµε κατά πόσο η παραπάνω µέση τιµή είναι αντιπροσωπευτική, 

παρατίθενται (Πίνακας 5.8) οι παροχές άλλων υδροφορέων την ίδια περίοδο (1981-1984).  

 

Πίνακας 5.8 Ετήσιες απορροές (hm3) Πόντζα, Μέλανα και Έρκυνας βάσει των µετρήσεων του ΙΓΜΕ. 

Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2004) µετά από προσαρµογή. 

  

  
1981‐82  1982‐83  1983‐84 

Μ. T.          
1981‐1984 

Μ. T.  

Πόντζας  7,871  1,483  8,114  5,823   

Έρκυνα  28,941  24,222  33,05  28,738  22,600 

Μέλανας  153,700  128,519  139,671  140,630  131,200 
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Η µέσες τιµές που δίνονται στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα αναφέρονται στο 

σύνολο των υδροµετρήσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία αυτή για τον κάθε 

υδροφορέα. Παρατηρούµε ότι οι απορροές της Έρκυνας και του Μέλανα που 

παρουσιάστηκαν την τριετία 1981-1984 υπερβαίνουν αρκετά τις αντίστοιχες µέσες τιµές 

τους. Θεωρούµε ότι κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τον Πόντζα. Με απλή µέθοδο των τριών 

χρησιµοποιώντας τις απορροές του Πόντζα και της Έρκυνας, προκύπτει ότι µία 

αντιπροσωπευτική µέση τιµή της ετήσιας απορροής του Πόντζα είναι 4,6 hm3 περίπου. Με 

την ίδια διαδικασία, για τις απορροές του Πόντζα και του Μέλανα αυτή τη φορά, προκύπτει 

ότι µία αντιπροσωπευτική µέση τιµή της απορροής του Πόντζα είναι 5,4 hm3 περίπου. 

Θεωρείται, τελικώς, ότι η ετήσια απορροή του Πόντζα είναι χοντρικά 5,0 hm3.  

Προκειµένου να γίνει αναγωγή της ετήσιας απορροής του Πόντζα σε απορροή ανά µήνα 

χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα του βροχοµετρικού σταθµού της Αγίας Τριάδας και τα οποία 

παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 5.9). Ο λόγος που χρησιµοποιείται ο εν λόγω σταθµός 

είναι ότι βρίσκεται πιο κοντά στον Πόντζα και τις πηγές του σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

σταθµούς της περιοχής.  

 

Πίνακας 5.9 Μετρηµένο ύψος βροχής (mm) στο σταθµό Αγίας Τριάδας την περίοδο 1963-1997 και 

ποσοστά βροχόπτωσης ανά µήνα. Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2000) µετά από προσαρµογή. 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ.  Μαρ.  Απρ.  Μαι.  Ιουν.  Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 

Μ. T.  115,4  121,5  166,8  158,4  137,6  127,1  61,7  43,6  25,0  12,3  16,1  22,5  1007,7 

%  11,5  12,1  16,6  15,7  13,7  12,6  6,1  4,3  2,5  1,2  1,6  2,2  100,0 

 

Με χρήση των παραπάνω ποσοστών ανάγω την ετήσια απορροή του Πόντζα σε απορροή ανά 

µήνα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 5.10 και το Σχήµα 5.6. 

 

Πίνακας 5.10 Μηνιαία απορροή πηγών Πόντζα (hm3). 

Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ.  Μαρ.  Απρ.  Μαι.  Ιουν.  Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
0,6  0,6  0,8  0,8  0,7  0,6  0,3  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  5,0 
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Σχήµα 5.6 Μηνιαίες απορροές Πόντζα. 

 

5.1.5 Λόφις 

 

Για την παροχή των πηγών του Λόφι διατίθενται µόνο 12 υδροµετρήσεις, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν από την ΕΕΥ την περίοδο 1938‐1942 (Πίνακας 5.11).  

 

Πίνακας 5.11 Μετρήσεις παροχών πηγών του Λόφι (l/s). Προέλευση: Λαδόπουλος και Χωραφάς 

(1974) µετά από προσαρµογή. 

26‐Ιαν‐1938  1.000 

28‐Μαρ‐1938  721 

19‐Μαϊ‐1938  571 

14‐Ιουλ‐1938  150 

24‐Ιαν‐1939  2.400 

29‐Μαρ‐1939  2.258 

31‐Μαϊ‐1939  292 

28‐Αυγ‐1939  100 

19‐Δεκ‐1939  10 

17‐Απρ‐1940  218 

18‐Σεπ‐1940  146 

13‐Ιαν‐1941  1.879 
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Οι µόλις 12 αυτές µετρήσεις κατανέµονται, όπως φαίνεται, σε τέσσερα υδρολογικά έτη: το 

1937-1938, το 1938-1939, το 1939-1940 και το 1940-1941. Προφανώς, τα εν λόγω στοιχεία 

δεν επαρκούν για αξιόπιστη εκτίµηση των ετήσιων και µηνιαίων παροχών του ρέµατος. Στα 

πλαίσια, όµως, της εργασίας αυτής και δεδοµένης της έλλειψης άλλων στοιχείων θα 

επιχειρήσουµε µία  χοντρική εκτίµηση.  

Με µία πρόχειρη ολοκλήρωση των παροχών που µετρήθηκαν προκύπτει ότι, για την περίοδο 

µέτρησης, η µέση ετήσια τιµή της απορροής των πηγών του Λόφι είναι 25,8 hm3 περίπου. Σε 

παρόµοιο νούµερο (25,6 hm3) κατέληξαν και οι Αλτήγος, Κυριακός και Μαχαίρας το 1964 σε 

προκαταρκτική µελέτη τους για την ύδρευση της Αθήνας (Τζεράνης και Τσολακίδης, 1990), 

µε τους ίδιους πάντως να σηµειώνουν στην έκθεσή τους ότι το εν λόγω νούµερο δεν 

χρησιµοποιήθηκε τελικά στους υπολογισµούς τους.  

Προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο είναι η µέση τιµή που προέκυψε για τα 

υδρολογικά έτη 1937-1938, 1938-1939, 1939-1940 και 1940-1941 είναι αντιπροσωπευτική 

της ετήσιας παροχής του Λόφι, παρουσιάζεται παρακάτω (Πίνακας 5.12) η απορροή που 

µετρήθηκε στη σήραγγα της Καρδίτσας την ίδια περίοδο.   

 

Πίνακας 5.12 Απορροή πηγών Λόφι και µετρηµένη απορροή στη σήραγγα της Καρδίτσας (hm3). 

  

  
1937‐38 1938‐39 1939‐40 1940‐41 

Μ. T.        
1937‐1941 Μ. T.  

Λόφις         25,8   

Σήραγγα 
Καρδίτσας 793,1 641,9 494,9 566,2 624,0 386,5 

 

Βλέπουµε ότι η µέση ετήσια απορροή που µετρήθηκε στη σήραγγα της Καρδίτσας τα έτη 

1937-1941 υπερβαίνει αρκετά τη µέση τιµή της. Θεωρώντας ότι κάτι ανάλογο συµβαίνει και 

µε το Λόφι και µε απλή µέθοδο των τριών προκύπτει ότι µία αντιπροσωπευτική µέση τιµή 

της ετήσιας απορροής του είναι 16,0 hm3. 
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Για να γίνει αναγωγή της ετήσιας απορροής του Λόφι σε απορροή ανά µήνα 

χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα του βροχοµετρικού σταθµού της Αλιάρτου, ο οποίος είναι ο 

κοντινότερος σταθµός της περιοχής (Πίνακας 5.13). 

 

Πίνακας 5.13 Μετρηµένο ύψος βροχής (mm) στο σταθµό Αλιάρτου την περίοδο 1907-1998. 

Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2000) µετά από προσαρµογή. 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαι. Ιουν. Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
Μ. T.  71,8  87,4  107,8  96,0  81,3  70,5  40,8  34,7  21,6  6,6  13,4  30,0  660,4
%  10,9  13,2  16,3  14,5  12,3  10,7  6,2  5,3  3,3  1,0  2,0  4,5  100,0

 

Με χρήση των παραπάνω ποσοστών ανάγω την ετήσια παροχή του Λόφι σε απορροή ανά 

µήνα. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 5.14 και το Σχήµα 5.7. 

 

Πίνακας 5.14 Μηνιαία απορροή πηγών Λόφι (hm3). 

Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ.  Μαρ.  Απρ.  Μαι.  Ιουν.  Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
1,7  2,1  2,6  2,3  2,0  1,7  1,0  0,8  0,5  0,2  0,3  0,7  16,0 

 

 

Σχήµα 5.7 Μηνιαίες απορροές Λόφι. 
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5.2 Ανάλυση Μεγίστων 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια να εκτιµηθεί η πληµµύρα «εκατονταετίας» 

της λεκάνης της Κωπαΐδας (η πληµµύρα, δηλαδή, µε περίοδο επαναφοράς Τ = 100 χρόνια). 

Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούνται τα στοιχεία που δίνονται στο τεύχος «∆εδοµένα στάθµης 

και παροχής λεκάνης Β. Κηφισού» του ερευνητικού έργου «∆ιερεύνηση προσφεροµένων 

δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης µείζονος περιοχής Αθηνών» (Ανυφαντή και 

Μαµάσης, 1990). Στο εν λόγω περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, πίνακες µε τις ηµερήσιες 

παροχές (σε m3/s) που µετρήθηκαν στη σήραγγα της Καρδίτσας (είτε την παλαιά είτε την 

καινούργια) τα υδρολογικά έτη 1907-1927, 1932-1947, 1960-1965 και 1968-1977 από το 

ΥΠ∆Ε (Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων) και τα υδρολογικά έτη 1978-1989 από την ΕΥ∆ΑΠ.  

Αρχικά, για κάθε υδρολογικό έτος εκ των παραπάνω σηµειώνουµε την µέγιστη ηµερήσια 

παροχή που µετρήθηκε (βλ. Παράρτηµα Β). Στη συνέχεια κατατάσσουµε τις µέγιστες αυτές 

τιµές κατά φθίνουσα τάξη µεγέθους. Προκειµένου να αντιστοιχήσουµε σε κάθε τιµή µία 

περίοδο επαναφοράς Τ χρησιµοποιούµε τον τύπο του Weibull: 

       Τ = (n + 1) / m                                                                                                              (5.2) 

όπου n το µήκος του δείγµατος (εδώ n = 65 έτη) και m η θέση κάθε µέγιστης τιµής στο 

δείγµα (π.χ. στην τρίτη µεγαλύτερη τιµή αντιστοιχεί m = 3).  

Η πιθανότητα υπέρβασης κάθε τιµής είναι συνεπώς: 

       Φ = 1 / Τ = m / (n +1)                                                                                                 (5.3) 

Καταλήγουµε, έτσι, σε ένα δείγµα που αποτελείται από 65 σηµεία (Qmax, Φ). 

Προσαρµόζοντας τρεις  διαφορετικές κατανοµές µεγίστων στο εν λόγω δείγµα, προκύπτει ότι 

η πληµµύρα µε περίοδο επαναφοράς Τ = 100 χρόνια αντιστοιχεί σε ηµερήσια παροχή 180-

215 m3/s (Σχήµα 5.8). Να σηµειωθεί ότι η µέγιστη ηµερήσια παροχή που µετρήθηκε στη 

σήραγγα της Καρδίτσας τα 65 έτη που προαναφέρθηκαν είναι 178 m3/s.  
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Σχήµα 5.8 Προσαρµογή κατανοµών µεγίστων στο δείγµα µέγιστων ηµερήσιων παροχών (m3/s). 

Τα παραπάνω αφορούν την ηµερήσια πληµµύρα εκατονταετίας (βρήκαµε, δηλαδή, την 

µέγιστη ηµερήσια παροχή που εµφανίζεται σε 100 έτη κατά τις κατανοµές που 
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χρησιµοποιήθηκαν). Προκειµένου να διαπιστώσουµε ποια είναι η παροχή της πληµµύρας 

εκατονταετίας διάρκειας 48h, επαναλαµβάνουµε την ίδια διαδικασία µε τη διαφορά ότι πλέον 

το δείγµα µας πρέπει να αποτελείται όχι από µέγιστες ηµερήσιες παροχές αλλά από µέγιστες 

παροχές στις 48h. Για να το πετύχουµε αυτό, κανονικά θα έπρεπε να βρούµε το µέσο όρο 

κάθε ζεύγους γειτονικών ηµερήσιων παροχών και για κάθε ένα από τα 65 έτη για τα οποία 

έχουµε µετρήσεις να επιλεγεί η µέγιστη τιµή που προέκυψε. Στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας, επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε ως µέγιστη παρατηρηµένη 48h παροχή για κάθε 

ένα από τα 65 έτη που έχουµε το µέσο όρο της µέγιστης ηµερήσιας παροχής που 

χρησιµοποιήθηκε προηγουµένως και της µέγιστης εκ των δύο γειτονικών της παροχών (βλ. 

Παράρτηµα Β). Για παράδειγµα, το υδρολογικό έτος 1924 (δηλαδή την περίοδο από τον 

Οκτώβριο του 1923 έως και τον Σεπτέµβριο του 1924) η µέγιστη ηµερήσια παροχή 

µετρήθηκε στις 14 Ιανουαρίου και ήταν ίση µε 69,44 m3/s. Την προηγούµενη ηµέρα (13 

Ιανουαρίου) η µέση παροχή ήταν 55,53 m3/s και την επόµενη (15 Ιανουαρίου) ήταν 56,42 

m3/s. Θεωρούµε, λοιπόν, πως η µέγιστη παροχή 48h που σηµειώθηκε το υδρολογικό έτος 

1924 είναι ο µέσος όρος της µέγιστης ηµερήσιας παροχής του έτους (69,44 m3/s) και της 

παροχής που σηµειώθηκε στις 15 Ιανουαρίου (56,42 m3/s), είναι δηλαδή ίση µε: (69,44 + 

56,42) / 2 = 62,93 m3/s.  

Η παροχή εκατονταετίας των 48h που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία είναι 165-

205 m3/s, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.9. Η µέγιστη παροχή των 48h για τα 65 έτη του 

δείγµατος είναι, βάσει του σκεπτικού που αναλύθηκε προηγουµένως, 155 m3/s.  
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Σχήµα 5.9 Προσαρµογή κατανοµών µεγίστων στο δείγµα µέγιστων παροχών των 48h (m3/s). 
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5.3 Βροχόπτωση  

 

Την ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας καλύπτουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί Λειβαδιάς, 

Αγίας Τριάδας, Αλιάρτου και Παύλου, των οποίων τα στοιχεία παρατίθενται στον Πίνακα 

5.15.   

 

Πίνακας 5.15 Μετεωρολογικοί σταθµοί περί την Κωπαΐδα. 

Γεωγραφικό 
Ονομασία  Φορέας  Υψόμετρο 

Μήκος  Πλάτος 

Λειβαδιάς  ΥΠΔΕ  200  22ο 52'  38ο 26' 

Αγίας Τριάδας  ΥΠΔΕ  400  22ο 55'  38ο 21' 

Αλιάρτου  ΕΜΥ  110  23ο 07'  38ο 23' 

Παύλου  ΥΠΔΕ  200  23ο 06'  38ο 32' 

 

Προκειµένου να βρεθεί η επιφάνεια επιρροής του κάθε σταθµού σχεδιάζονται τα πολύγωνα 

Thiessen. Το αποτέλεσµα φαίνεται στο Σχήµα 5.10. 

 



58 
 

 

Σχήµα 5.10 Πολύγωνα Thiessen για τους µετεωρολογικούς σταθµούς περί την Κωπαίδα. 

 

Το µεγαλύτερο µέρος της λίµνης, η οποία δηµιουργούταν στην αρχαιότητα (σε µικρότερο 

βαθµό ακόµα και µετά τα αποξηραντικά έργα των Μινύων) αλλά και πριν τα έργα του νέου 

ελληνικού κράτους, βρίσκονταν χοντρικά εντός της περιοχής S3 που αποτελεί την επιφάνεια 

επιρροής του σταθµού Αλιάρτου. Συνεπώς, για την εργασία αρκεί να χρησιµοποιήσουµε τα 

τις µετρήσεις βροχόπτωσης του σταθµού αυτού (Πίνακας 5.16 και Σχήµα 5.11). 
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Πίνακας 5.16 Μετρηµένο ύψος βροχής (mm) στο σταθµό Αλιάρτου την περίοδο 1907‐1998. 

Προέλευση: Ευστρατιάδης κ.α. (2000) µετά από προσαρµογή. 

   Οκτ.  Νοε.  Δεκ.  Ιαν.  Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαι. Ιουν. Ιουλ.  Αυγ.  Σεπ.  Έτος 
Μ. T.  71,8  87,4  107,8  96,0  81,3  70,5  40,8  34,7  21,6  6,6  13,4  30,0  660,4

 

 

Σχήµα 5.11 Μέση µηνιαία βροχόπτωση στο σταθµό Αλιάρτου. 
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5.4 Εξάτµιση 

 

Όπως και για την βροχόπτωση έτσι και για την εξάτµιση χρησιµοποιούµε τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από το µετεωρολογικό σταθµό Αλιάρτου. Οι παρατηρήσεις εξάτµισης που 

ακολουθούν (Πίνακας 5.17) αφορούν την περίοδο 1930‐1972 µε εξαίρεση τα έτη 1960-1966.  

 

Πίνακας 5.17 Μηνιαίο και ετήσιο ύψος εξάτµισης στο σταθµό Αλιάρτου για την περίοδο 1930-1959 

και 1967-1972. Προέλευση: Λαδόπουλος και Χωραφάς (1974) µετά από προσαρµογή. 

  Οκτ. Νοε. ∆εκ. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαι. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Έτος 

Μ. Τ. 70,2 34,1 25,6 20,8 34,5 55,8 97,1 145,3 194,5 231,5 216,2 129,6 1255,2 

Μέγιστα 114,0 92,0 92,0 40,5 74,0 74,0 147,0 213,0 244,0 328,0 355,0 162,8 1419,0 

Ελάχιστα 14,0 17,0 7,0 7,0 16,0 31,0 54,7 98,0 155,0 173,0 153,0 90,8 1021,9 

 

Στο Σχήµα 5.12 δίνεται σε µορφή γραφήµατος το µηνιαίο ύψος εξάτµισης όπως µετρήθηκε 

στο σταθµό της Αλιάρτου. 

 

 

Σχήµα 5.12 Μετρήσεις εξάτµισης στο σταθµό Αλιάρτου. 
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5.5 Παροχετευτικότητα Καταβοθρών 

 

Οι καταβόθρες οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στο αποξηραντικό σύστηµα των Μινύων ήταν, 

κατά κύριο λόγο, εκείνες του βορειοανατολικού άκρου της Κωπαΐδας, µε σηµαντικότερες τη 

Μεγάλη Καταβόθρα και την καταβόθρα της Μπίνιας. Οι καταβόθρες αυτές, σήµερα, έχουν 

σχεδόν φράξει λόγω των σεισµών και του γεώδους υλικού που συµπαρασύρει η υδάτινη ροή 

(φερτά). Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις σχετικά µε την 

παροχετευτικότητά τους. 

Προκειµένου να γίνει µια εκτίµησή για το µέγεθός της, αξιοποιούνται οι πληροφορίες που 

µας δίνονται από τον Καµπάνη (Knauss, 1995) για την ανολοκλήρωτη σήραγγα του 

Κεφαλαρίου, στην οποία αναφέρεται το εδάφιο 6.3.3. Θεωρώντας ότι το εν λόγω τεχνικό 

έργο επιχείρησαν να  πραγµατοποιήσουν οι Μινύες (και όχι οι µηχανικοί του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου) και ότι σκοπός του ήταν να αντικαταστήσει τις καταβόθρες σε περίπτωση που, 

λόγω εµφράξεων, έπαυαν να είναι λειτουργικές (όπως και έγινε), συµπεραίνουµε ότι η 

παροχετευτικότητα της σήραγγας, εάν αυτή ολοκληρωνόταν, δεν θα έπρεπε να διαφέρει 

σηµαντικά από την αθροιστική παροχετευτικότητα των καταβοθρών στις οποίες βασίζονταν 

το αποστραγγιστικό σύστηµα των Μινύων. 

Ο Καµπάνης ισχυρίστηκε ότι η παροχετευτικότητα της σήραγγας του Κεφαλαρίου, εάν είχε 

ολοκληρωθεί, θα έφτανε τα 6-8 m3/s, κάτι το οποίο αποδείχθηκε λογικό και µέσω της 

διερεύνησης που έγινε χρησιµοποιώντας την εξίσωση του Manning (και η οποία επίσης 

παρατίθεται στο εδάφιο 6.3.3). Για τις ανάγκες της εργασίας, λοιπόν, η αθροιστική 

παροχετευτικότητα των καταβοθρών του βορειοανατολικού µυχού της Κωπαΐδας θεωρείται 

ίση µε 7 m3/s. Το νούµερο αυτό ισοδυναµεί µε 18 hm3/µήνα περίπου.  
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5.6 Καµπύλη Στάθµης – Επιφάνειας της Λίµνης  

 

Προκειµένου να διερευνηθεί η σχέση που συνδέει τη στάθµη ύδατος στην πρώην λίµνη 

Κωπαΐδα µε την επιφάνειά της, χρησιµοποιήθηκε το «Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας 

(ΓΣΠ) για την υδρολογία, τις χρήσεις και τα έργα αξιοποίησης νερού στη Στερεά Ελλάδα» 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Γ φάσης του ερευνητικού έργου «Εκτίµηση και ∆ιαχείριση 

των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας», το οποίο ανατέθηκε από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, σε ερευνητική οµάδα του τοµέα 

Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων του ΕΜΠ (Κουκουβίνος και 

Χριστοφίδης, 1999). Το εν λόγω ΓΣΠ χρησιµοποιεί κανονικοποιηµένο (raster) ψηφιακό 

µοντέλο εδάφους, το οποίο δηµιουργήθηκε µε τη µέθοδο topogrid. Η περιοχή που 

απεικονίζει, προσοµοιάζεται µε κάναβο διάστασης στοιχειώδους επιφάνειας 200 x 200 m. Σε 

κάθε στοιχειώδη επιφάνεια αντιστοιχεί ένα υψόµετρο και µε γραµµική παρεµβολή προκύπτει 

η υψοµετρική αναπαράσταση του εδάφους. 

Με επεξεργασία των δεδοµένων του ψηφιακού µοντέλου εδάφους του ΓΣΠ για τη λεκάνη της 

Κωπαΐδας σε υπολογιστικό φύλλο Excel, προέκυψε η καµπύλη στάθµης – επιφάνειας της 

οµώνυµης λίµνης που φαίνεται στο Σχήµα 5.13. Να σηµειωθεί ότι βάσει του ψηφιακού 

µοντέλου εδάφους, το χαµηλότερο σηµείο του εδάφους στην Κωπαΐδα βρίσκεται στα +89 m 

και όχι στα +84 m, όπως αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 3.1. Το τελευταίο υψόµετρο αποτελεί 

εκτίµηση του Κωνσταντινίδη (Κωνσταντινίδης, 1984), του οποίου η µελέτη προφανώς είναι 

ακριβέστερη του µοντέλου του ΓΣΠ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θεωρούµε ότι το ΓΣΠ 

συνολικά παρέχει την απαιτούµενη, για την παρούσα εργασία, ακρίβεια.  
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Σχήµα 5.13 Καµπύλη επιφάνειας λίµνης – στάθµης ύδατος για την λεκάνη της Κωπαΐδας. 

 

Στα Σχήµατα 5.14-5.22 παρουσιάζεται η επιφάνεια και η µορφή της λίµνης που 

δηµιουργείται στην Κωπαΐδα για κάποιες χαρακτηριστικές στάθµες ύδατος. 
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Σχήµατα 5.14-5.19 Η λίµνη της Κωπαΐδας για στάθµη ύδατος από +90 έως +95 m. 
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Σχήµατα 5.20-5.22 Η λίµνη της Κωπαΐδας για στάθµη ύδατος από +96 έως +98 m. 
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5.7 Καµπύλη Στάθµης – Όγκου της Λίµνης  

 

Η σχέση στάθµης ύδατος – όγκου ύδατος για τη λεκάνη της Κωπαΐδας βρέθηκε, όπως και η 

αντίστοιχη σχέση στάθµης – επιφάνειας, µε επεξεργασία (σε φύλλο του Excel) των 

δεδοµένων που µας παρέχονται µέσω του ψηφιακού µοντέλου εδάφους του ΓΣΠ που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Εκτίµηση και ∆ιαχείριση των υδατικών 

πόρων της Στερεάς Ελλάδας». Η γραφική αναπαράσταση της εν λόγω σχέσης παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 5.23. 

 

 

Σχήµα 5.23 Καµπύλη όγκου λίµνης – στάθµης ύδατος για την λεκάνη της Κωπαΐδας. 
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6. Τα Αρχαία Έργα Αποξήρανσης της Κωπαΐδας 

 

6.1 Γενικά Στοιχεία 

 

Την 2η π.Χ. χιλιετία, τον ευρύτερο χώρο γύρω από τη λίµνη Κωπαΐδα καταλαµβάνει το 

µυκηναϊκό φύλλο Μινύες. Οι Μινύες αντιµετώπιζαν το ίδιο ακριβώς πρόβληµα µε τους 

γεωργούς της Βοιωτίας πριν το 1931, όταν και αποξηράνθηκε οριστικά η λίµνη από το νέο 

ελληνικό κράτος. Αδυνατούσαν να καλλιεργήσουν την εύφορη πεδιάδα της Κωπαΐδας διότι η 

στάθµη της λίµνης αυξοµειώνονταν πάρα πολύ έντονα σε ετήσια και υπερετήσια βάση. Η 

κυριότερη υδρολογική συνιστώσα του προβλήµατος ήταν, όπως και στη σύγχρονη εποχή, ο 

Βοιωτικός Κηφισός. Όταν αυτός πληµµύριζε η παροχή του αυξάνονταν ραγδαία και τα νερά 

του, που έτσι και αλλιώς χύνονταν στην πεδιάδα, µετέτρεπαν το µέρος σε εκτεταµένη λίµνη. 

Οι Μινύες, αντιλαµβανόµενοι τα τεράστια οφέλη που θα είχε για αυτούς η καλλιέργεια της 

Κωπαΐδας, αποφάσισαν να διεκδικήσουν γη από τη λίµνη για τις καλλιέργειές τους. 

Πραγµατοποίησαν, έτσι, µία σειρά από έργα για να την αποστραγγίσουν. Εξέτρεψαν τα νερά 

του Β. Κηφισού στη φυσική κοίτη του Μέλανα ποταµού, στα βόρεια της λεκάνης και µέσω 

αναχωµάτων οδηγούσαν το σύνολο των υδάτων στα βορειοανατολικά της Κωπαΐδας. Εκεί 

υπήρχαν φυσικές καταβόθρες, σχηµατισµένες σε ασβεστολιθικά πετρώµατα, από τις οποίες 

τα νερά κατέληγαν στον Ευβοϊκό Κόλπο. Έτσι, το τµήµα της λεκάνης βόρεια του 

αναχώµατος πληµµύριζε και το νότιο τµήµα ήταν, σε µεγάλο βαθµό, διαθέσιµο για 

καλλιέργεια αφού ναι µεν εξακολουθούσε να σχηµατίζεται λίµνη (λόγω των ρεµάτων που 

κατέρχονταν από τους ορεινούς όγκους στα δυτικά και νότια της Κωπαΐδας), αλλά ήταν 

αρκετά περιορισµένη συγκριτικά µε την προηγούµενη κατάσταση. 
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6.2 Οι Μινύες 

 

6.2.1 Καταγωγή 

 

Οι Μινύες ήταν, όπως σηµειώνεται παραπάνω, µυκηναϊκό φύλλο που κατοίκησε τις περιοχές 

γύρω από τη λίµνη Κωπαΐδα στη Βοιωτία και είχαν ως έδρα τον Ορχοµενό. Η καταγωγή τους  

δεν έχει διευκρινιστεί. Μια αρκετά διαδεδοµένη άποψη είναι ότι κατέβηκαν από τη 

Θεσσαλία. Μάλιστα, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος, συγγραφέας των Αργοναυτικών, αναφέρει ότι η 

κατοικία τους στη Θεσσαλία ήταν η Ιωλκός («την γαρ Ιωλκόν Μινύαι ώκουν, ώς φησι 

Σιµωνίδης εν Συµµίκτοις»). 

Ο Χ. Λάζος, στο βιβλίο του «Μηχανική και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα», υποστηρίζει 

ότι οι Μινύες κατάγονταν από την αρχαία Κολχίδα. Αντίθετα, ο αρχαιολόγος Θεόδωρος 

Σπυρόπουλος θεωρεί τους Μινύες άποικους από την ανατολική Μεσόγειο ή την Αίγυπτο 

(Λάζος, 1993). 

 

6.2.2 Ακµή 

 

Όπως η καταγωγή τους, έτσι και το ακριβές διάστηµα που ήκµασαν οι Μινύες δεν είναι 

γνωστό. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι ο πολιτισµός τους αναπτύχθηκε σηµαντικά την 

περίοδο 2000-1200 π.Χ., µε το απόγειό του να σηµειώνεται το 14 π.Χ. αιώνα. 

Είναι πάντως ευρέως αποδεκτό, ότι οι Μινύες γνώρισαν µεγάλη ανάπτυξη. Από τις 

ανασκαφές και τις έρευνες που έχουν γίνει, προκύπτει εύκολα το συµπέρασµα ότι υπήρξαν 

έθνος δραστήριο, που ανέπτυξε εµπορικές σχέσεις µε άλλα ελληνικά φύλα, µε συνέπεια να 

αποκτήσουν µεγάλο πλούτο και δύναµη. Παρόλα αυτά, στο επίκεντρο της προσοχής τους 

ήταν πρωτίστως να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους στους τεράστιους φυσικούς πόρους της 

περιοχής όπου ζούσαν και δευτερευόντως η ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων δια της θάλασσας 

(Κουντούρη κ.α., 2012). ∆ιέθεταν ιδιαίτερα αξιόλογες γνώσεις υδραυλικής, όπως 

αποδεικνύεται από τα πεπραγµένα τους όσον αφορά την αποξήρανση της Κωπαΐδας, αλλά 
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και ναυσιπλοΐας, κάτι που διευκόλυνε, µεταξύ άλλων, τις συναλλαγές τους µε άλλους 

πολιτισµούς. Αφού αποξήραναν την Κωπαΐδα, ανέπτυξαν εκτεταµένες καλλιέργειες στον 

πεδιάδα και σε συνδυασµό µε το εµπορική τους δραστηριότητα, έγιναν πολύ εύποροι.  

 

6.2.3 Αναφορές σε αρχαία κείµενα 

 

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι αναφορές αρχαίων συγγραφέων και ιστορικών στον εν λόγω 

πολιτισµό, µιας και αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις της ισχύος του. Ακολουθούν λίγες από 

αυτές : 

 Στην Ιλιάδα του Οµήρου αναφέρεται ότι οι Μινύες συµµετείχαν στην εκστρατεία της 

Τροίας µε στόλο που αριθµούσε 30 πλοία (Ραψωδία Β΄, στίχος 516). 

 Επίσης στην Ιλιάδα, στη Ραψωδία I΄ (στίχοι 380-384), όταν ο Αγαµέµνονας στέλνει 

δώρα στον Αχιλλέα για να τον εξευµενίσει µετά την αψιµαχία τους για τη Βρισηίδα, ο 

Αχιλλέας αποκρίνεται (σε ελεύθερη µετάφραση): «Ακόµα και όσα πλούτη συρρέουν 

στον Ορχοµενό και την αιγυπτιακή Θήβα να µου έστελνε, που χώρα πλούσια σαν 

αυτές άλλη δεν υπάρχει, πάλι δεν θα µαλάκωνε την καρδιά µου», ενώ στη Ραψωδία Ε΄ 

(στίχοι 709-710), αναφέρεται ότι οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από την Κωπαΐδα 

απολάµβαναν την αφθονία της γης.  

 Ο Στράβωνας στη Γεωγραφία του (9.2.40) γράφει: «λέγουσι δὲ τὸ χωρίον, ὅπερ ἡ 

λίµνη κατέχει νῦν ἡ Κωπαΐς, ἀνεψῦχθαι πρότερον καὶ γεωργεῖσθαι παντοδαπῶς ὑπὸ 

τοῖς Ὀρχοµενίοις ὂν πλησίον οἰκοῦσι· καὶ τοῦτ’ οὖν τεκµήριον τοῦ πλούτου τιθέασι». 

Σε ελεύθερη µετάφραση: «Λέγεται ότι η περιοχή που σήµερα καταλαµβάνεται από τη 

λίµνη Κωπαΐδα, ήταν έκταση η οποία καλλιεργούταν µε όλους τους δυνατούς τρόπους 

από τους κατοίκους του Ορχοµενού, που ζούσαν κοντά. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

τεκµήριο του πλούτου τους».  
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6.2.4 Πολιτισµική κληρονοµιά - Μνηµεία 

 

Εκτός των, τεράστιων για την εποχή, έργων αποξήρανσης της Κωπαΐδας, οι Μινύες µας 

κληροδότησαν και άλλα σηµαντικά µνηµεία της ανάπτυξης του πολιτισµού τους. ∆ύο πολύ 

σηµαντικά είναι η ακρόπολη τους στο λόφο του Γλα και ο θολωτός τάφος του Μινύα στον 

Ορχοµενό.  

 

 Η ακρόπολη του Γλα 

 

Η ακρόπολη των Μινύων κτίστηκε στο λόφο του Γλα (Εικόνα 6.1) ο οποίος, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, βρίσκεται στο ΒΑ µυχό του λεκανοπεδίου της Κωπαΐδας, κοντά στο σηµείο που 

τα αποστραγγιστικά αναχώµατα των µυκηναϊκών χρόνων συνέκλιναν προς καταβόθρες. 

∆ηµιουργήθηκε πιθανότατα στις αρχές του 13ου π.Χ. αιώνα και περικλείονταν από κυκλώπεια 

τείχη, µήκους σχεδόν 3 km και πάχους 5-5,50 m. 

 

 

Εικόνα 6.1 Ο λόφος του Γλα. Πηγή: http://www.akraifnia-polis.gr/Gla.html 
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Το τείχος διακόπτεται από τρεις κανονικές πύλες, τη δυτική, τη βόρεια και τη νότια και µία 

διπλή, τη νοτιοανατολική. Υπερυψωµένοι δρόµοι (ενισχυµένοι µε πλευρικά λίθινα 

αναλήµµατα) αποτελούσαν τους δίαυλους επικοινωνίας της ακρόπολης µε την πεδιάδα και τα 

αναχώµατα που κατασκεύασαν οι Μινύες για να αποστραγγίσουν την Κωπαΐδα. O τελευταίος 

από αυτούς τους δρόµους, που οδηγούσε στη νοτιοανατολική γωνία της οχυρώσεως κοντά 

στη νοτιοανατολική πύλη, καταστράφηκε το 1958 από την Εταιρεία της Κωπαΐδας 

(Ιστοχώρος Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας). Εντός των τειχών υπήρχαν οι κατοικίες 

των αξιωµατούχων και οι σιταποθήκες. Οι εγκαταστάσεις της ακρόπολης (τα Κυκλώπεια 

τείχη, οι κατοικίες και οι σιταποθήκες) χτίστηκαν την ίδια εποχή και δεν είναι απίθανο το όλο 

συγκρότηµα να αποτελούσε µέρος ενός σχεδίου για την επίβλεψη των αποστραγγιστικών 

έργων και τη συλλογή και αποθήκευση της συγκοµιδής των καλλιεργειών της Κωπαΐδας. Οι 

εγκαταστάσεις αυτές καταστράφηκαν πιθανότατα στα τέλη του 13ου π.Χ. αιώνα (Κουντούρη 

κ.α., 2012). 

Το αρχαίο όνοµά της Ακρόπολης δεν µας είναι γνωστό, γι’ αυτό και σήµερα χρησιµοποιείται 

το νεότερό του όνοµα Γλας, πιθανώς παραφθορά της αρβανίτικης λέξης Κουλά, που σηµαίνει 

κάστρο.  

 

 Ο τάφος του Μινύα 

 

Ο µυκηναϊκός θολωτός τάφος, γνωστός ως «τάφος του Μινύα», του µυθικού βασιλιά του 

Ορχοµενού, είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα µνηµεία του είδους του (Εικόνα 

6.2). Βρίσκεται κοντά στα ερείπια του προϊστορικού οικισµού που αναπτύχθηκε στον 

Ορχοµενό και κοντά στο µεταγενέστερο θέατρο της πόλης. Κατασκευάσθηκε το 1250 π.Χ. 

και σε αυτόν πρέπει να είχαν ταφεί µέλη της βασιλικής οικογένειας του µυκηναϊκού 

οικισµού, όµως όλα τα πολύτιµα κτερίσµατα των νεκρών αφαιρέθηκαν από τυµβωρύχους ήδη 

κατά την αρχαιότητα. Το µνηµείο ήταν ορατό και φηµισµένο για πολλούς αιώνες µετά την 

αρχική του χρήση και φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκε ως τόπος λατρείας κατά τους 

ελληνιστικούς χρόνους. Πρέπει να αποτελούσε αξιοθέατο της περιοχής τουλάχιστον µέχρι 

και το 2ο αιώνα µ.Χ., όταν επισκέφθηκε τον Ορχοµενό ο περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος 

έγραψε (9.38.2-3): « […] Οι Έλληνες είναι, φαίνεται, δεινοί να λογαριάζουν περισσότερο τα 

αξιοθαύµαστα που υπάρχουν έξω από τη χώρα τους κι όχι του τόπου τους, έτσι διακεκριµένοι 
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συγγραφείς περιέγραψαν λεπτοµερέστατα τις πυραµίδες των Αιγυπτίων […] ενώ δεν έκαναν 

τον παραµικρό λόγο για το θησαυρό του Μινύα και για τα τείχη της Τίρυνθας που είναι 

εξίσου αξιοθαύµαστα.» 

 

 

Εικόνα 6.2 Ο τάφος του Μινύα.  

 

6.2.5 Αιτίες παρακµής: µύθος και πραγµατικότητα 

 

Τρεις κυρίως εξηγήσεις έχουν προταθεί για την παρακµή των Μινύων και γενικότερα του 

µυκηναϊκού πολιτισµού: η φυσική καταστροφή, η εξωτερική εισβολή και οι εσωτερικές 

διαµάχες. Το πιθανότερο είναι η καταστροφή του µινυακού πολιτισµού να είναι αποτέλεσµα 

ενός συνδυασµού των παραπάνω. Η κάθοδος των Βοιωτών στην περιοχή φαίνεται να έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο ενώ ισχυροί σεισµοί συνέβαλαν στην καταστροφή των αποστραγγιστικών 
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έργων της Κωπαΐδας κυρίως φράζοντας τις καταβόθρες, οι οποίες αποτελούσαν τους 

«αγωγούς απαγωγής» των υδάτων της λεκάνης. Έτσι σταδιακά η περιοχή πληµµύρισε πάλι 

και ξανασχηµατίστηκε η λίµνη. 

Σύµφωνα µε το µύθο, υπεύθυνος για το τέλος της κυριαρχίας των Μινύων στην περιοχή γύρω 

από τη λεκάνη της Κωπαΐδας ήταν ο Ηρακλής. Ο αρχαίος ήρωας φέρεται να έφραξε µε ένα 

πελώριο βράχο την σηµαντικότερη καταβόθρα που εξυπηρετούσε την αποξήρανση της 

λίµνης, µε αποτέλεσµα αυτή να πληµµυρίσει ξανά και οι Μινύες να χάσουν το πιο εύφορο 

κοµµάτι της γης τους. Το κίνητρό του, βάσει της µυθολογίας πάντα, ήταν να απελευθερώσει 

τους φόρου  υποτελείς Θηβαίους. Λόγω της παραπάνω ιστορίας, η καταβόθρα µε το 

µεγαλύτερο άνοιγµα, η οποία βρίσκεται δίπλα στον οικισµό Άγιος Ιωάννης (πρώην Νέο 

Κόκκινο) στα βορειοανατολικά της λεκάνης, λέγεται (εκτός από «Μεγάλη Καταβόθρα») και 

«Καταβόθρα του Ηρακλή». 

 

6.3 Περιγραφή των Έργων  

 

Τα περισσότερα έργα του αρχαίου συστήµατος αποστράγγισης της Κωπαΐδας έρχονται στην 

επιφάνεια από το 1892 και µετά. Τον καιρό εκείνο µηχανικοί που δούλευαν για την εταιρεία 

«Lake Copais Company Limited» ,η οποία είχε αναλάβει να αποξηράνει τη λίµνη για το νέο 

ελληνικό κράτος, έρχονται αντιµέτωποι µε τα πρώτα ευρήµατα. Ανάµεσα τους ήταν και ο 

Έλληνας µηχανικός Καµπάνης, ο οποίος δηµοσίευσε και µία από τις πρώτες σχετικές 

µελέτες. Παρακάτω περιγράφονται τα αρχαία τεχνικά έργα αποξήρανσης της Κωπαΐδας που, 

βάσει των αρχαιολογικών ευρηµάτων, συµπεραίνουµε πως πραγµατοποιήθηκαν. 

 

6.3.1 Εκτροπή τµήµατος του Β. Κηφισού στη φυσική κοίτη του Μέλανα 

 

Ο Μέλανας ποταµός πηγάζει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα βορειοδυτικά της λεκάνης (πηγές 

των Χαρίτων, στο όρος Ακόντιο) και διαρρέοντας το βόρειο τµήµα της καταλήγει στα 

βορειοανατολικά αυτής. Εκεί τα νερά του απορροφούνταν από τις φυσικές καταβόθρες. Οι 
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Μινύες αποφάσισαν να κατευθύνουν το µεγαλύτερο µέρος του Β. Κηφισού στις εν λόγω 

καταβόθρες, ώστε να λειτουργήσουν εκείνες σαν αγωγοί απαγωγής, όπως συνέβαινε και µε 

τα νερά του Μέλανα. Το πρώτο µέρος του σχεδίου τους ήταν, λοιπόν, η εκτροπή του 

µεγαλύτερου µέρους του Κηφισού στη φυσική κοίτη του Μέλανα. 

Αυτό συνέβη κοντά στη σηµερινή κοινότητα Ρωµαίικο, νότια του Ορχοµενού (περίπου 2,5 

km). Στο σηµείο εκείνο ο Κηφισός ήταν χωρισµένος σε δύο κλάδους (Σχήµα 6.1). Οι Μινύες 

εξέτρεψαν τον ένα από άλλες δύο κλάδους άλλες τα βόρεια (όπου βρίσκεται η κοίτη του 

Μέλανα) και άφησαν τον άλλο να ακολουθήσει τη φυσική του διαδροµή άλλες τα ανατολικά 

άλλες λεκάνης (Κουντούρη κ.α., 2012). Η εκτροπή επιτεύχθηκε µε τη βοήθεια αναχώµατος. 

Το ανάχωµα στην εν λόγω θέση δεν έχει βρεθεί µέχρι σήµερα. Παρόλα αυτά η µορφή του, οι 

διαστάσεις του, τα υλικά και η τεχνική κατασκευής του πιθανότατα δεν διέφεραν από τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά των αναχωµάτων που έχουν βρεθεί σε άλλες θέσεις και τα οποία 

περιγράφονται παρακάτω. 

 

 

Σχήµα 6.1 Η εκτροπή του Β. Κηφισού από τους Μινύες. 

 



75 
 

6.3.2 Αντιπληµµυρικά έργα 

 

Ο Β. Κηφισός συνέβαλε στην κοίτη του Μέλανα πιθανότατα πολύ κοντά στο σηµείο όπου 

σήµερα, µετά τα νέα έργα αποξήρανσης, συµβάλει στον Μέλανα ένα πολύ µικρό µόνο τµήµα 

του Β. Κηφισού. Το σηµείο αυτό βρίσκεται περίπου 3 km βόρεια του Ορχοµενού και 

φαίνεται στο Σχήµα 4.1. Από τη θέση αυτή και µετά, τα δύο ποτάµια συνέχιζαν ενωµένα την 

πορεία προς τα βορειοανατολικά και τις καταβόθρες. Προκειµένου να µην πληµµυρίζει η 

πεδιάδα από τις αθροισµένες παροχές του Κηφισού και του Μέλανα, οι Μινύες 

κατασκεύασαν έναν ισχυρό τοίχο από αναχώµατα που βρίσκονταν νότια της κοίτης των δύο 

ποταµών και όδευε από τα δυτικά στα ανατολικά, κινούµενος ουσιαστικά παράλληλα σε 

αυτή. Το έργο αυτό αποτελούσε ουσιαστικά το σύνορο των περιοχών που πληµµύριζαν και 

αυτών που µπορούσαν να καλλιεργηθούν. 

 

 Τεχνική περιγραφή 

 

Ακολουθεί τεχνική περιγραφή των αντιπληµµυρικών έργων των Μινύων βάσει των 

αποτελεσµάτων της προκαταρκτικής µελέτης της νέας επιφανειακής, γεωφυσικής και 

ανασκαφικής έρευνας που δηµοσιεύθηκε το 2012 σχετικά µε τα µυκηναϊκά  έργα 

αποξήρανσης της Κωπαΐδας. Η εν λόγω έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία του 

Υπουργείου Τουρισµού και Πολιτισµού, του Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Γεωγραφικού Ινστιτούτου του Πανεπιστηµίου του 

Μάιντς. Αναφέρονται τα εξής (Κουντούρη κ.α., 2012): 

- Εξωτερικά, το ανάχωµα ενισχύεται µε κυκλώπειους τοίχους αντιστήριξης (Εικόνα 

6.3). Οι τοίχοι αυτοί αυξάνουν την αντοχή στις υδατικές πιέσεις, αλλά κυρίως 

αποτρέπουν, σε µεγάλο βαθµό, τη διάβρωση του.  
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Εικόνα 6.3 Όψη του τοίχου αντιστήριξης του ανεσκαµµένου αναχώµατος στη θέση «Άντερας» (περί 

τα 6 km ανατολικά του Ορχοµενού).  

 

- Η καλή κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης, τους επιτρέπει να διατηρούν µέχρι και 

σήµερα σε αρκετά σηµεία ύψος γύρω στα 2,30 m, ενώ από τις πέτρες που βρέθηκαν 

γύρω από τα έργα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το αρχικό τους ύψος ήταν περίπου 

3,0 m. Το πλάτος των τοίχων αντιστήριξης µεταβάλλονταν ανάλογα µε τη 

γεωµορφολογία της γύρω περιοχής και το πόσο κοντά βρίσκονται στα πρανή της 

λεκάνης και τις καταβόθρες. Στη θέση «Άντερας» το συνολικό πλάτος του 

αναχώµατος και των δύο τοίχων αντιστήριξης που το προστατεύουν είναι περίπου 30 

m. 

- Η εξωτερική πλευρά των τοίχων κατασκευάστηκε µε κλίση, µε τις πέτρες των 

χαµηλότερων στρώσεων να προεξέχουν σε σχέση µε αυτές των υψηλότερων, όπως 

φαίνεται και στο Σχήµα 6.2. Αντίθετα, η εσωτερική πλευρά δοµήθηκε κατακόρυφη.  
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Σχήµα 6.2 Τοµή τοίχου αντιστήριξης του αναχώµατος. Πηγή: Κουντούρη κ.α., 2012. 

 

- Για τη δηµιουργία των τοίχων ογκώδεις βράχοι τοποθετήθηκαν εξωτερικά, σε 

στρώσεις σχετικά οµοιόµορφες ως προς το ύψος τους, ενώ µικρότερα κοµµάτια 

πέτρας χρησιµοποιήθηκαν εσωτερικά. Ως γέµισµα του πυρήνα των τοίχων, 

χρησιµοποιήθηκε κιτρινωπή άργιλος. Η άργιλος αυτή υπήρχε σε επαρκείς ποσότητες 

στον πυθµένα της λίµνης Κωπαΐδας καθώς ήταν ένα από τα υλικά που µετέφεραν τα 

ύδατα που την κατέκλυζαν (φερτά υλικά) και χαρακτηρίζεται για την υψηλή της 

πλαστιµότητα και τις υδροµονωτικές  τις ιδιότητες. 

- Η διαδικασία δόµησης του τοίχου αντιστήριξης ήταν η ακόλουθη: Αρχικά, οι Μινύες 

έσκαβαν ένα χαντάκι θεµελίωσης, λίγο πλατύτερο από τον τοίχο. Αυτό γεµίζονταν µε 

ένα παχύ στρώµα αργίλου όπου βυθίζονταν µικρές πέτρες. Η εν λόγω υποδοµή ήταν, 

λόγω της αργίλου, αδιάβροχη. Πάνω σε αυτή τοποθετούνταν οι πέτρες των πρώτων 
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στρώσεων, µε άργιλο να τις ξεχωρίζει (αρµοί) και πάνω από τις στρώσεις αυτές 

δοµούνταν ο υπόλοιπος τοίχος.  

- ∆εν δόθηκε καµία προσοχή στην αισθητική της εσωτερικής πλευράς των τοίχων. Οι 

βράχοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι, επί της ουσίας, απελέκητοι µε αποτέλεσµα 

αρκετοί από αυτούς να προεξέχουν. Τα κενά που δηµιουργούνται µεταξύ τους, λόγω 

της άστατης τοποθέτησής τους, γεµίζουν µε µικρές έως µετρίου µεγέθους πέτρες και 

άργιλο. 

- Το ανάχωµα των Μινύων, από το σηµείο που ξεκινάει (λίγο ανατολικά του 

Ορχοµενού) και για ορισµένη απόσταση (περί τα 6,0 km) προστατεύεται µόνο από 

έναν αναληµµατικό τοίχο (µε τον τοίχο που «βλέπει» το καλλιεργούµενο µέρος της 

λεκάνης να παραλείπεται), ενώ από εκεί και έπειτα κατά τµήµατα προστατεύεται από 

τοίχους εκατέρωθεν. Οι λόγοι που οδήγησαν τους Μινύες στην διαφοροποίηση αυτή 

όσον αφορά την κατασκευαστική τεχνική θα µπορούσαν να αρκετοί. Ένα ενδεχόµενο 

είναι η εν λόγω µεταστροφή να σηµειώθηκε ούτως ώστε να γίνει η κατασκευή πιο 

ανθεκτική καθότι, προσεγγίζοντας η χάραξη του αναχώµατος τα πρανή, οι διατοµές 

γίνονται όλο και στενότερες µε αποτέλεσµα αυξηµένες υδατικές πιέσεις. Ακόµα είναι 

πιθανό, εκτιµώντας οι Μινύες ότι ο δεύτερος αναληµµατικός τοίχος δεν είναι 

απαραίτητος, να προσπάθησαν να µειώσουν τα κατασκευαστικό κόστος.   

 

 Πορεία αναχωµάτων 

 

Οι ανασκαφικές έρευνες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα έχουν φέρει στο φως αρκετές θέσεις 

από τις οποίες περνούσε το ανάχωµα των Μινύων. Ακόµα, µέσω αεροφωτογραφιών 

(Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών του Κτηµατολογίου, Α/Φ έτους 1945 κλίµακας 

1:42.000 της ΓΥΣ, Α/Φ έτους 1960 κλίµακας 1:15.000 της ΓΥΣ) αλλά και δορυφορικών 

χαρτών της Κωπαΐδας (Google Earth), µπορούµε να διακρίνουµε, αρκετά καθαρά σε 

ορισµένες περιπτώσεις, το ίχνος του αναχώµατος στο έδαφος. Αυτό συµβαίνει διότι, αν και 

έχουν περάσει πάνω από 3.000 χρόνια από την κατασκευή του, το ανάχωµα βρίσκεται σε 

αρκετά καλή κατάσταση µε αποτέλεσµα να διατηρεί σε αρκετά σηµεία ύψος άνω των 2 m, τη 

στιγµή που η Κωπαΐδα είναι µία αρκετά οµαλή πεδιάδα χωρίς ιδιαίτερα απότοµες 

µορφολογικές µεταβολές. Παράλληλα, το πλάτος του σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνάει τα 
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10 m. Η αντίθεση, λοιπόν, που δηµιουργείται ανάµεσα στα πεδινό ανάγλυφο και το ογκώδες 

ανάχωµα, είναι έντονη.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν είναι ανέφικτη µία προσεγγιστική εκτίµηση της 

θέσης του αναχώµατος των Μινύων (Σχήµα 6.3).  

 

 

Σχήµα 6.3 Σενάριο για την πορεία των µινυακών αναχωµάτων. 

 

Βάσει του τελευταίου σεναρίου, προκύπτει συνολικό µήκος των αναχωµάτων περί τα 22 km. 

Τονίζεται, πάντως, ότι οι θέσεις του αναχώµατος που έχουν επαληθευτεί µέχρι σήµερα από το 

λόφο Τουρλογιάννη έως τις καταβόθρες στα ανατολικά είναι λίγες µε αποτέλεσµα η 

παραπάνω εκτίµηση να καθίσταται, στην εν λόγω περιοχή, σχετικά επισφαλής. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η τοπική καµπύλωση που παρουσιάζεται στην πορεία των 

αναχωµάτων µετά τα πρώτα 2,5 km. Στη θέση αυτή (Σχήµα 6.4), χωρίς φαινοµενικά να 

υφίσταται κάποιος λόγος (π.χ. ιδιαιτερότητες του ανάγλυφου), σχηµατίζεται από τα 

αναχώµατα µία απότοµη «κύρτωση».   
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Σχήµα 6.4 Τοπική καµπύλωση στην πορεία των αναχωµάτων. 

 

Ίσως η εν λόγω διαµόρφωση να εξυπηρετούσε την δηµιουργία ενός χώρου όπου θα µπορούσε 

να αποθηκεύεται νερό, προκειµένου να αξιοποιηθεί τις περισσότερο άνυδρες εποχές του 

χρόνου. Αν η κλίση του εδάφους ήταν κατάλληλη θα µπορούσε να αποθηκεύεται νερό σε ένα 

χώρο περί το 1,5 km2. ∆εδοµένου ότι το ύψος των αναχωµάτων ήταν περί τα 3,0 m, στην 

παραπάνω θέση θα µπορούσαν να αποθηκεύονται περίπου 4,5 hm3 νερό, δηλαδή ποσότητα 

αρκετά σηµαντική. Ακόµα, είναι πολύ πιθανό στην παραπάνω θέση να βρίσκονταν ο 

υπερχειλιστής των έργων.  

 

 Παροχετευτικότητα αντιπληµµυρικών έργων 

 

Προκειµένου να υπολογίσουµε την παροχετευτικότητα των αντιπληµµυρικών έργων 

(αναχώµατα και αναληµµατικοί τοίχοι), πρέπει να  βρούµε τη θέση στην οποία η διατοµή για 

τη διέλευση του νερού είναι η ελάχιστη. Θεωρώντας ότι το ύψος των έργων είναι παντού 3 m, 

η διατοµή αυτή βρίσκεται στη θέση όπου τα έργα απέχουν το ελάχιστο από τα πρανή στα 

βόρεια. Βάσει του σεναρίου που αναπτύχθηκε παραπάνω για την πορεία των αναχωµάτων, 

αυτή η θέση βρίσκεται περί τα 10 km ανατολικά του Ορχοµενού, όπου τα έργα απέχουν από 



81 
 

τα πρανή περίπου 25 m. Η κλίση του εδάφους κατά µήκος των έργων διατηρούνταν 

προσεγγιστικά ίση µε 0,1% (Knauss, 2005). Εφαρµόζοντας την  εξίσωση του Manning 

έχουµε:     

       Q = (1 / n) A R  (2 / 3) J  (1 / 2)                                                                                              (6.1) 

• n = 0,020 (χοντρική θεώρηση) 

• A = 25 x 3,0 = 75,0 m2  

• P = 25 + 2 x 3,0 = 31,0 m 

• R = (A / P) = (75,0 / 31,0) = 2,42 m 

• R  (2 / 3) = 2,42 (2 / 3) = 1,80 

• J (1 / 2) = (0,001) (1 / 2) = 0,03 

Από την (6.1), λοιπόν, προκύπτει:  

       Q = (1 / 0,020) x 75,0 x 1,80 x 0,03 = 202,5 m3/s                                                          (6.2) 

 

 Χρονολόγηση 

 

Όσον αφορά τη χρονολόγηση του αναχώµατος και των τοίχων αντιστήριξης, έχουµε δύο 

σηµαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ένα νεκροταφείο που βρέθηκε κοντά στο σηµερινό 

οικισµό Στροβίκι που οποίο τοποθετείται στη Μεσοελλαδική Περίοδο (2100-1550 π.Χ.) και 

το οποίο είναι χτισµένο σε χαµηλότερο επίπεδο από αυτό του χαντακιού θεµελίωσης των 

τοίχων. Συνεπώς, οι τοίχοι είναι µεταγενέστεροι του. Το δεύτερο στοιχείο είναι διάφορα 

κεραµικά σκεύη που βρέθηκαν σε ανέπαφα κοµµάτια χώµατος σε κάποια τµήµατα των 

τοίχων και τα οποία χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική Περίοδο IIIΒ (1300-1190 π.Χ.). 

Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι τα έργα κατασκευάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν την εποχή 

εκείνη (Κουντούρη κ.α., 2012). 
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6.3.3 Η ανολοκλήρωτη σήραγγα του Κεφαλαρίου 

 

 Γενικά στοιχεία και τεχνική περιγραφή 

 

Πρόκειται για µία τεχνητή σήραγγα, της οποίας η είσοδος βρίσκεται στη θέση Κεφαλάρι, στο 

βορειοανατολικό άκρο της Κωπαΐδας, περίπου 1,5 km βόρεια του οικισµού Άγιος Ιωάννης 

(Σχήµα 6.5). Από τη θέση εκείνη, η σήραγγα, ακολουθώντας τα χαµηλότερα σηµεία του 

εδάφους (µισγάγγεια) κινείται προς τον κόλπο της Λάρυµνας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι την 

ίδια διαδροµή (προσεγγιστικά) ακολουθεί και ο σύγχρονος δρόµος που οδηγεί από τον Άγιο 

Ιωάννη στη Λάρυµνα ενώ, πιθανότατα, το ίδιο συνέβαινε και µε τον αρχαίο δρόµο. Η έρευνα 

που έγινε για το εν λόγω τεχνικό έργο, έδειξε ότι η κατασκευή του δεν ολοκληρώθηκε.  

 

 

Σχήµα 6.5 Η σήραγγα του Κεφαλαρίου. 
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Σηµαντικές τεχνικές πληροφορίες για το έργο αντλούµε από τις µελέτες που δηµοσίευσαν ο 

Καµπάνης και ο Κνάους (Κνάους, 1995). Η σήραγγα σχεδιάστηκε ως πολυγωνική γραµµή, µε 

τις καµπύλες που προκύπτουν από την τοπογραφία της περιοχής να πραγµατοποιούνται ως 

σύνθεση ευθύγραµµων τµηµάτων. Προγραµµατίστηκε να έχει µήκος λίγο παραπάνω από 2,2 

km και συνεχή κλίση 1,15% περίπου. Στη πράξη µόνο το ένα πέµπτο (1/5) της σήραγγας 

ολοκληρώθηκε. Η διατοµή της έχει 1,45 m πλάτος και 1,55 m ύψος. Όσον αφορά την 

παροχετευτικότητα της, ο Κνάους ισχυρίστηκε ότι θα έφτανε τα 10 m3/s ενώ ο Καµπάνης τα 

6-8 m3/s. Χρησιµοποιούµε την εξίσωση του Manning για να διερευνήσουµε τα παραπάνω: 

       Q = (1 / n) A R  (2 / 3) J  (1 / 2)                                                                                              (6.3) 

• A = 1,45 x 1,55 = 2,25 m2  

• P = 1,45 + 2 x 1,55 = 4,55 m 

• R = (A / P) = (2,25 / 4,55) = 0,49 m 

• R  (2 / 3) = 0,49 (2 / 3) = 0,62 

• J (1 / 2) = (1,15 / 100) (1 / 2) = 0,11 

Από την (6.3), λοιπόν, προκύπτει: 

       Q = (1 / n) 2,25 x 0,62 x 0,11 = 0,15 (1 / n)                                                                (6.4) 

Εποµένως:  

- για να έχουµε Q = 10 m3/s πρέπει να θεωρήσουµε n = 0,015.  

- για να έχουµε Q = 6-8 m3/s πρέπει να θεωρήσουµε n = 0,025-0,019. 

Βλέπουµε ότι οι συντελεστές τραχύτητας που προέκυψαν είναι λογικοί, δεδοµένου του ότι η 

σήραγγα είναι σκαµµένη σε πέτρα. 

Για την κατασκευή της σήραγγας, αλλά και για τον έλεγχο και τη συντήρησή της, σκάφτηκαν 

16 κατακόρυφα φρεάτια (Σχήµα 6.6). Τελικώς, και τα φρέατα έµειναν, σε µεγάλο βαθµό, 

ανολοκλήρωτα. Από το αρχικά προβλεπόµενο συνολικό βάθος τους (περίπου 650 m), 

σκάφτηκε λίγο πάνω από τα δύο τρίτα (2/3). Οι αποστάσεις µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων 

ποικίλουν σηµαντικά (64-169 m µε µέση απόσταση 116 m) ενώ οι διατοµές τους είναι 

τετραγωνικές µε τις διαστάσεις τους να διαφέρουν από φρέαρ σε φρέαρ (κυµαίνονται από 1,5 

x 1,5 έως 2,1 x 2,1 m2). Ταυτόχρονα, η διατοµή κάθε φρεατίου µειώνεται µε το βάθος. Να 
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σηµειωθεί ότι αν το έργο είχε γίνει πραγµατικότητα, από τα 16 φρεάτια, 11 θα γίνονταν 

βαθύτερα από 30 m, έξι βαθύτερα από 50 m και δύο βαθύτερα από 60 m. Σήµερα, αρκετά 

από τα φρεάτια έχουν καλυφθεί από τις επιχώσεις του παρακείµενου δρόµου. 

 

 

Σχήµα 6.6 Η σήραγγα του Κεφαλαρίου και τα φρεάτια της, σχέδιο του Καµπάνη. Πηγή: Knauss, 

1995. 

 

 ∆ηµιουργοί της σήραγγας 

 

Όσον αφορά τον πολιτισµό που επιχείρησε να κατασκευάσει τη σήραγγα του Κεφαλαρίου, οι 

απόψεις όσων µελέτησαν τα έργα φαίνεται να διαφέρουν (Πίνακας 6.1). Εκτός από εκείνους 

που αποδίδουν τα έργα στους Μινύες, υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι υπεύθυνοι για 

αυτά είναι οι Μακεδόνες της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπό τον µηχανικό Κράτη 

(336-323 π.Χ.), ενώ πρέπει να αναφερθεί και η γνώµη του Γερµανού γεωλόγου Philippson, ο 

οποίος υποστήριξε ότι η σήραγγα του Κεφαλαρίου είναι δηµιούργηµα των Ρωµαίων, κατά 

την αυτοκρατορία του Αδριανού (117-138 µ.Χ.). 
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Πίνακας 6.1 Οι απόψεις των ερευνητών σχετικά µε την απόπειρα δηµιουργίας της σήραγγας του 

Κεφαλαρίου. Προέλευση: Knauss (1995) µετά από προσαρµογή. 

ΜΙΝΥΕΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ                  

(Αλέξανδρος, Κράτης) 
ΡΩΜΑΙΟΙ                     
(Αδριανός) 

Leake, 1835       
Forchhammer, 1837       

     Fiedler, 1840                  
Ulrichs, 1840       

   Ross, 1848    
Vischer, 1857       

   Bursian, 1862    
Lolling, 1878       

   Curtius, 1892    
   Kambanis, 1893    
   Noack, 1894  Philippson, 1894 

Kenny, 1935       
   Guillon, 1948    

   Lauffer, 1952    
Knauss, 1987       

 

Βλέπουµε ότι οι προτάσεις των ερευνητών περί της κατασκευαστικής πατρότητας της 

σήραγγας αφορούν πολιτισµούς οι οποίοι, πέρα από τις υπόλοιπες διαφορές τους, ήκµασαν 

και σε χρονικές περιόδους που απέχουν αρκετά. Έχουµε, λοιπόν, να κάνουµε µε ένα τεχνικό 

έργο το οποίου τα χαρακτηριστικά δεν επέτρεψαν µέχρι σήµερα την οριστική χρονολόγησή 

του. Προς τη κατεύθυνση αυτή οδήγησε και η έλλειψη σχετικών αναφορών σε αρχαία 

κείµενα.  

 

 Η σήραγγα ως έργο των Μινύων 

 

Στην περίπτωση που η ανολοκλήρωτη σήραγγα του Κεφαλαρίου είναι έργο των Μινύων, ο 

σκοπός της κατασκευής της είχε οπωσδήποτε σχέση µε το σύστηµα αποξήρανσης που 

δηµιούργησαν για τη λεκάνη της Κωπαΐδας. 
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- Κατά µία εκδοχή, οι Μινύες προσπάθησαν µε το τεχνικό αυτό έργο να αυξήσουν τη 

παροχετευτικότητα του εν λόγω συστήµατος, κρίνοντας ότι οι φυσικές καταβόθρες 

(που χρησιµοποιούνταν ως αγωγοί απαγωγής υδάτων) δεν κάλυπταν τις ανάγκες τους. 

Ίσως δηλαδή οι Μινύες να επιδίωξαν να συµπληρώσουν µε τη σήραγγα τη 

παροχετευτικότητα των καταβοθρών. 

- Εναλλακτικά, η σήραγγα θα µπορούσε να αντικαθιστά κάποια ή κάποιες καταβόθρες, 

η λειτουργία των οποίων διέπονταν από υψηλή αβεβαιότητα. Οι φυσικές καταβόθρες, 

ακόµα και αν υποθέσουµε ότι είχαν την απαιτούµενη παροχετευτικότητα, ήταν 

πρακτικά αδύνατο να επιβλέπονται και να ελέγχονται επαρκώς από τους Μινύες. Για 

παράδειγµα, σε περίπτωση σεισµού, ήταν πιθανό µια καταβόθρα να υποστεί αρκετά 

σηµαντικές αλλοιώσεις, έτσι που έπειτα να µη µπορούσε να παροχετεύει ύδατα. Αν οι 

αλλοιώσεις αυτές δεν ήταν επιφανειακές (δηλαδή κοντά στο στόµιο της καταβόθρας), 

οι Μινύες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να επέµβουν και να διορθώσουν, µερικώς ή 

ολικώς, το πρόβληµα. Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η παροχετευτικότητα 

των καταβοθρών αναπόφευκτα µειώνονταν λόγω των υλικών που µεταφέρονταν µε το 

νερό (φερτά). Το φαινόµενο αυτό οι Μινύες δύσκολα θα µπορούσαν να το ελέγξουν ή 

να προβλέψουν το ρυθµό εξέλιξής του, καθότι δεν γνώριζαν τι συµβαίνει παρά µόνο 

κοντά στα στόµια των καταβοθρών. Συνεπώς, θα ήταν σηµαντικό για αυτούς να 

υπάρχει ένα έργο, όπως η τεχνητή σήραγγα, που θα λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας 

του συστήµατος αποξήρανσης σε περίπτωση που κάποιες καταβόθρες δεν θα 

ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά. 

- Τέλος, η σήραγγα θα µπορούσε να δηµιουργήθηκε και για τους δύο παραπάνω 

λόγους, δηλαδή και για να συµπληρώνει τις καταβόθρες και για να αντισταθµίζει, σε 

κάποιο βαθµό, την αβεβαιότητα στη λειτουργία τους. 

Όσον αφορά το λόγο που το τεχνικό έργο έµεινε ανολοκλήρωτο, αυτός θα µπορούσε να έχει 

σχέση είτε µε εσωτερικά προβλήµατα του κόσµου των Μινύων (κοινωνικές αναταραχές, 

οικονοµικά προβλήµατα) είτε µε κάποια εισβολή, από φύλλα όπως οι Βοιωτοί, στο χώρο της 

κυριαρχίας τους. Πιθανώς βέβαια να πρόκειται βέβαια και για συνδυασµό των δύο 

παραγόντων. 
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6.4 Οι εκτιµήσεις του Knauss 

 

O Knauss είναι πολιτικός µηχανικός και καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μονάχου στο 

τοµέα της Υδραυλικής Μηχανικής και ∆ιαχείρισης των Υδάτων. Μαζί µε άλλους 

επιστήµονες ξεκίνησαν το 1984 να µελετούν συστηµατικά τα µυκηναϊκά υδραυλικά έργα της 

κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Τα αποξηραντικά έργα που έγιναν κατά την 

αρχαιότητα στη Κωπαΐδα τον απασχόλησαν έντονα µε αποτέλεσµα τη δηµοσίευση πολλών 

σχετικών µελετών. Τα συµπεράσµατά του για τα αρχαία αποξηραντικά έργα της Κωπαΐδας, 

τον τρόπο λειτουργίας τους και την σκοπιµότητά τους είναι ευρέως διαδεδοµένα και 

συνιστούν εν πολλοίς την επικρατούσα θεωρία πάνω στο εν λόγω ζήτηµα. Στο υποκεφάλαιο 

αυτό παρουσιάζονται, εν συντοµία, οι κυριότερες πτυχές του σεναρίου που ανέπτυξε.  

 

6.4.1 Απόδοση των έργων στους Μινύες 

 

Ο Knauss συγκαταλέγεται στους µελετητές που αποδίδουν τα έργα στους Μινύες. Το 

συµπέρασµά του αυτό το εξήγαγε παρατηρώντας οµοιότητες ,κατά τoν ίδιο, «στις µεθόδους, 

στα κριτήρια σχεδιασµού και στον τρόπο εκτέλεσης των έργων» της Κωπαΐδας σε σχέση µε 

άλλα µυκηναϊκά υδραυλικά έργα που µελέτησε, όπως οι µεγάλοι αγωγοί της κοιλάδας του 

Φενεού και της Τίρυνθας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται (Κνάους, 2005):  

«Κύριο γνώρισµα των µυκηναϊκών υδραυλικών έργων ήταν η τεχνική των λεκανών, που 

έγκειται κατά βάση στην κατασκευή φραγµάτων ή υδατοφρακτών µικρού ύψους, αλλά συχνά 

µεγάλου πλάτους και κυρίως µήκους πολλών χιλιοµέτρων. Τα φράγµατα έχουν κατά κανόνα 

ύψος 2-3 m και κατά ανώτερο όριο 5 m. Το µήκος των φραγµάτων κυµαίνεται µεταξύ 250 και 

2.500 m, ενώ ο όγκος των υδάτων που συγκρατούσαν έφθανε, ανάλογα µε το µέγεθος της 

τεχνητής λίµνης, από 2 έως 20 hm3». 
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6.4.2 Κατασκευαστικά στοιχεία 

 

Κατά τον Knauss η προσπάθεια διεκδίκησης εδαφών από τη λίµνη Κωπαΐδα διακρίνεται σε 

δύο στάδια (Knauss, 1995). Αρχικά κατασκευάσθηκαν χαµηλά αλλά εκτεταµένου µήκους 

χωµάτινα φράγµατα, ως αναχώµατα, τα οποία περιέκλειαν γη που χρησιµοποιούνταν για 

γεωργικές και άλλες χρήσεις (πόλντερ). Αναφέρεται ότι, εφόσον ήταν τοπογραφικά εφικτό, 

τα αναχώµατα αυτά συνέχιζαν σε ευθεία γραµµή για αρκετά µεγάλες αποστάσεις. Μετά την 

αποτυχία της πρώτης αυτής απόπειρας, πιθανώς λόγω έντονων υδρολογικών φαινοµένων, 

εξελίχθηκε ένα δεύτερο σύστηµα, σηµαντικότερο στοιχείο του οποίου ήταν µία διώρυγα, η 

«∆ιώρυγα των Μινύων», η οποία µετέφερε νερό από τη λεκάνη στις φυσικές καταβόθρες που 

βρίσκονταν στα βορειοανατολικά της Κωπαΐδας. Σχετικά µε τη διώρυγα αυτή γράφει τα εξής 

(Κνάους, 2005):  

«Είχε µήκος περίπου 25 km, πλάτος 40 m και βάθος 2-3 m. Οριοθετείται από χωµάτινα 

προχώµατα πλάτους µέχρι 30 m και ύψους 2 m, τα οποία περικλείονται από ισχυρά κυκλώπεια 

τείχη. […] Εκεί όπου τα βραχώδη όρη της όχθης της λίµνης µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

ως τείχος δεν χρειάζονταν δεύτερο πρόχωµα. Η χάραξη της διώρυγας προσαρµόστηκε 

απολύτως στη φυσική γωνία του εδάφους στην περιοχή του βορειοανατολικού όρµου. Περίπου 

2,5 km βορειοανατολικά του Ορχοµενού η κοίτη του Κηφισού µεταφέρθηκε στη νέα διώρυγα. 

Στη περιοχή της πόλης οι όχθες είχαν ενισχυθεί, κι εποµένως η κοίτη του ποταµού ήταν 

σταθερή. 

Ένα ακόµη εντυπωσιακό στοιχείο της διώρυγας είναι η άκρως σταθερή ελαφρά κλίση 0,1%. Η 

κλίση αυτή υπαγορεύτηκε από τις εδαφολογικές συνθήκες και απαιτούσε ακριβή προσαρµογή 

της διαφοράς ύψους στο συνολικό µήκος του έργου». 

Ακόµα αναφέρει (Knauss, 1995):  

«Τα παλαιότερα πόλντερ αναδηµιουργήθηκαν και µεγάλωσαν. Τα αναχώµατα, αυτή τη φορά, 

κατασκευάστηκαν ως τοίχοι από µεγάλα απελέκητα κοµµάτια ασβεστόλιθου υπενδεδυµένα µε 

άργιλο. Συνολικά για το έργο 400.000 m3 πέτρας εντοιχίστηκαν και 2 hm3 χώµατος 

µετακινήθηκαν.» 
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6.4.3 Σκοπιµότητα των έργων και τρόπος λειτουργίας τους 

 

Ένα ενδιαφέρον όσο και αµφισβητήσιµο σηµείο των συµπερασµάτων που δηµοσίευσε ο 

Knauss, έχει να κάνει µε τη σκοπιµότητα της διώρυγας. Σύµφωνα µε τον Knauss 

εξυπηρετούσε τους εξής τρεις σκοπούς (Κνάους, 2005): 

- Την γρήγορη και άµεση εκτροπή των υπερχειλίσεων του Κηφισού στις καταβόθρες 

ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια της λίµνης που δηµιουργούταν στην 

Κωπαΐδα. Έτσι, τα προχώµατα που είχαν κατασκευάσει οι Μινύες κατά την πρώτη 

απόπειρα αποξήρανσης της Κωπαΐδας, απέκτησαν και πάλι την προστατευτική τους 

ιδιότητα ακόµα και σε ακραίες ποσότητες υδάτων. 

- Την υδροδότηση των οικισµών και των γεωργικών εκτάσεων κατά τους θερινούς 

µήνες µε νερό από τις πηγές του Μέλανα ποταµού, οι οποίες βρίσκονται κοντά στον 

Ορχοµενό και η απορροή των οποίων είναι ιδιαίτερα σηµαντική (βλ. εδάφιο 5.1.2). 

- Τη δηµιουργία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και µεταφορικής οδού από τον Ορχοµενό 

στην καταβόθρα των Σπιτιών, η οποία αποτελούσε κατά τον Knauss κέντρο 

µεταφόρτωσης των αγαθών που εµπορεύονταν οι Μινύες µε ορµητήριο το λιµάνι της 

Λάρυµνας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σενάριο που ανέπτυξε ο Knauss σχετικά µε τον 

τρόπο λειτουργίας των έργων (Knauss, 2005):  

- Ο Knauss διατύπωσε την άποψη ότι στα βορειοδυτικά της λεκάνης της Κωπαΐδας 

υπήρχε φράγµα που συγκρατούσε µέρος των υδάτων του Μέλανα, το οποίο 

λειτουργούσε αποθηκευτικά και παράλληλα προστάτευε το αποξηραντικό σύστηµα 

των Μινύων από υδατική υπερφόρτωση. ∆ηµιουργούταν κατά αυτό τον τρόπο µία 

τεχνητή λίµνη. 

Αρχαιολόγοι που επισκέφτηκαν το φράγµα που υπάρχει στη θέση που υποδεικνύει ο Knauss, 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για σύγχρονη κατασκευή και όχι για κάποιο αρχαίο 

τεχνικό έργο. Ο Knauss, δηλαδή, φαίνεται να εκτίµησε λάθος την «ηλικία» του τεχνικού. 

Συνεπώς, η θεωρία του περί ταµιευτήρα στα βόρεια του Ορχοµενού πιθανότατα δεν στέκει. 
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- Κατά τον Knauss, προκειµένου να προστατευθούν οι καταβόθρες από υπερβολικές 

ποσότητες νερού ελήφθησαν δύο µέτρα. Αφενός εξασφαλίστηκε η δυνατότητα 

υπερχείλισης των υδάτων της διώρυγας στη λίµνη και αφετέρου κατασκευάστηκε 

ειδικός χώρος προσωρινής κατακράτησης των υπερχειλιζόντων υδάτων στο χώρο 

µπροστά από τις καταβόθρες που χρησιµοποίησαν οι Μινύες, στο βορειοανατολικό 

άκρο της Κωπαΐδας.  

Ένας τέτοιος χώρος όπου αποθηκεύονταν νερό δεν είναι απίθανο να υπήρχε. Η συνδυασµένη 

παροχή Β. Κηφισού και Μέλανα σε αρκετές χρονικές περιόδους υπερέβαινε την 

παροχετευτικότητα των καταβοθρών. Έτσι, είναι φυσικό κάποιος όγκος νερού να λίµναζε 

προσωρινά µπροστά από αυτές. Ενδεχόµενη τεχνική παρέµβαση των Μινύων για ενίσχυση 

του εν λόγω χώρου, όπως ισχυρίζεται ο Knauss, φυσικά και δεν µπορεί να αποκλειστεί.  

Το σενάριο του Knauss συνοψίζεται στο Σχήµα 6.7. Στα βόρεια του Ορχοµενού φαίνεται το 

φράγµα που ο ίδιος θεώρησε ως αρχαίο έργο καθώς και  η τεχνητή λίµνη πίσω του, ενώ στα 

βορειοανατολικά, κοντά στις καταβόθρες, φαίνεται η έκταση όπου λίµναζαν τα ύδατα που 

δεν απορροφούνταν κατευθείαν από τις καταβόθρες. 
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Σχήµα 6.7 Τα αποξηραντικά έργα Μινύων κατά τον Knauss. Πηγή: Knauss, 2005. 

Με διπλή γραµµή συµβολίζεται η διώρυγα µέσω της οποίας, κατά τον Knauss, οδηγούνταν τα 

νερά του Β. Κηφισού και του Μέλανα στις καταβόθρες. Ακόµα, παρουσιάζονται, µε απλή 

διακεκοµµένη γραµµή, οι υπόλοιποι επιφανειακοί υδροφορείς της Κωπαΐδας όπως ήταν την 

εποχή που λειτούργησαν τα έργα των Μινύων (Έρκυνα, Φάλαρος, Λόφις, Τρίτωνας κ.α.). 

Βάσει του παραπάνω Σχήµατος, η στάθµη της λίµνης προσεγγιστικά έφτανε µέχρι τα +95,0 

m. Ο Knauss προσπάθησε να επαληθεύσει τις τοποθεσίες των αρχαίων οικισµών φαίνεται να 

βρίσκονταν κοντά στη λίµνη (Βοιωτική Αθήνα, Βοιωτική Ελευσίνα, Μήδεια, αρχική 

τοποθεσία αρχαίου Ορχοµενού κ.α.) και οι οποίοι πιθανώς να προστατεύονταν µε 

αναχώµατα. Τελικώς κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό και για αυτό το λόγο στο Σχήµα 6.7 οι 

θέσεις των εν λόγω οικισµών συνοδεύονται από ερωτηµατικά. 

 

6.4.4 Περί της σήραγγας του Κεφαλαρίου 

 

Όσον αφορά την ανολοκλήρωτη τεχνητή σήραγγα του Κεφαλαρίου, ο Knauss την αποδίδει 

στους Μινύες. Σηµειώνει ότι αν το έργο είχε ολοκληρωθεί θα είχαν εκσκαφτεί συνολικά (για 

τη σήραγγα και τα κατακόρυφα φρεάτια) 7.500 m3 πέτρας (τελικά µόνο 2.000 m3 

εκσκάφτηκαν) και επισηµαίνει ότι τα µεγέθη αυτά θα µπορούσαν να είναι ρεαλιστικά για την 

εποχή εκείνη και για τον πολιτισµό των Μινύων. Ενδεικτικά αναφέρει ότι για το τάφο του 

Μινύα περίπου 1.000 m3 πέτρας εκσκάφτηκαν από τους πρόποδες του όρους Ακόντιο. 

Επιπλέον, ο σχεδιασµός της σήραγγας ως πολυγωνική γραµµή (δηλαδή ως ένωση πολλών 

µικρότερων ευθύγραµµων τµηµάτων) είναι, κατά τον ίδιο, ένδειξη ότι οι Μινύες είναι 

υπεύθυνοι για το έργο, καθώς µε τον ίδιο τρόπο κατασκευάστηκαν και τα τείχη της 

ακρόπολης του Γλα (Knauss, 1995). 
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6.4.5 Συνοψίζοντας 

 

Οι απόψεις του Knauss συνοψίζονται στα εξής: 

- Το βασικό στοιχείο των έργων αποξήρανσης των Μινύων ήταν µία διώρυγα που 

µετέφερε τα ύδατα του Μέλανα και του Β. Κηφισού στις καταβόθρες του 

βορειοανατολικού όρµου της Κωπαΐδας. 

- Η διώρυγα εξυπηρετούσε τρεις σκοπούς: Εκτός από την αποξήρανση εκτάσεων, 

διευκόλυνε και την υδροδότηση οικισµών και καλλιεργειών ενώ αποτελούσε και έναν 

πλωτό δρόµο από και προς το βορειοανατολικό άκρο της Κωπαΐδας, που βρίσκονταν 

κοντά στο λιµάνι της Λάρυµνας. 

- Λίγο βόρεια του Ορχοµενού υπήρχε τεχνητός ταµιευτήρας που εξυπηρετούσε την 

αρτιότερη διαχείριση των υδάτων από τους Μινύες ενώ ακριβώς µπροστά από τις 

καταβόθρες στα βορειοανατολικά της λεκάνης είχε διαµορφωθεί χώρος για προσωρινή 

κατακράτηση του νερού που δεν µπορούσαν να παροχετεύσουν αυτές. 

Ο Knauss χαρακτηρίζει τα έργα ιδιοφυή και µοναδικά. Σηµειώνει ότι η διώρυγα των Μινύων 

είναι ο µεγαλύτερος και µακρύτερος τεχνητός αγωγός και η Κωπαΐδα η µεγαλύτερη τεχνητή 

λίµνη της πρώιµης Ελλάδας. Για τη σήραγγα του Κεφαλαρίου επισηµαίνει ότι, αν είναι όντως 

έργο των Μινύων, πρόκειται για την αρχαιότερη απόπειρα κατασκευής τούνελ στην Ευρώπη. 

Τέλος, κατά τον ίδιο στη µυκηναϊκή Κωπαΐδα ήκµασε ο «πρώτος υδραυλικός πολιτισµός της 

Ευρώπης».  
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7. Υδρευτικές και Αρδευτικές Ανάγκες Μινύων 

 

7.1 Ανάγκες Ύδρευσης Μινύων 

 

7.1.1 Πληθυσµός Μινύων 

 

Όσον αφορά τον πληθυσµό των Μινύων, µόνο χοντρική προσέγγιση µπορεί να γίνει καθώς 

ούτε αποτελέσµατα σχετικής έρευνας έχουν δηµοσιευθεί µέχρι σήµερα, ούτε σε κείµενα 

αρχαίας ελληνικής γραµµατείας δίνονται ικανά στοιχεία για κάτι περισσότερο. Μία ένδειξη 

για το εν λόγω µέγεθος θα µπορούσε να είναι η στρατιωτική δύναµη µε την οποία 

συµµετείχαν οι Μινύες στον Τρωικό πόλεµο. Ο Τρωικός πόλεµος φαίνεται να διεξήχθη τον 

13ο ή τον 14ο π.Χ. αιώνα, την εποχή δηλαδή που οι Μινύες αποξήραναν την Κωπαΐδα. Στην 

Ιλιάδα του Οµήρου αναφέρεται ότι ο στόλος τους αριθµούσε 30 πλοία (Ραψωδία Β΄, στίχος 

516). Επιπλέον, ο Όµηρος αναφέρει δύο µόνο µεγέθη πλοίων όσον αφορά τη χωρητικότητά 

τους σε πλήρωµα. Αυτά των Βοιωτών που ήταν επανδρωµένα µε 120 άντρες έκαστο και αυτά 

του Φιλοκτήτη (επικεφαλής επτά πλοίων µε Θεσσαλούς πολεµιστές) που έφεραν 50 άντρες 

έκαστο. Ο Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.) στην Ιστορία του, εκφράζει την άποψη ότι τα δύο αυτά 

µεγέθη αναφέρονται από τον Όµηρο ως τα µεγαλύτερα και τα µικρότερα, αντίστοιχα, πλοία 

που ταξίδευσαν µε τον ελληνικό στρατό προς την Τροία. Θεωρώντας, λοιπόν, ότι σε κάθε ένα 

από τα 30 πλοία των Μινύων ταξίδευαν γύρω στους 100 άντρες προκύπτει στρατός 3.000 

αντρών.  

Στην αρχαιότητα κάθε άντρας µε την ιδιότητα του ενεργού πολίτη εντός κάποιων ηλικιακών 

ορίων αποτελούσε εν δυνάµει στρατιώτη. Έστω, λοιπόν, ότι η συνολική στρατιωτική δύναµη 

των Μινύων την εποχή εκείνη ήταν περίπου τετραπλάσια αυτής που µετέβη στην Τροία, 

δηλαδή 15.000 άντρες. Προσθέτοντας 15.000 γυναίκες της ίδιας ηλικίας και άλλους τόσους 

νεότερους και γηραιότερους άντρες και γυναίκες (15.000) προκύπτουν περί τους 50.000 

Μινύες. Αν υπολογίσουµε και τους δούλους που πιθανότατα είχαν, προσεγγίζουµε χοντρικά 

έναν πληθυσµό 60.000-70.000 ατόµων.  
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Προς το παραπάνω νούµερο οδηγούµαστε και αν συλλογιστούµε ότι η Κρήτη, κατά τον 

Όµηρο πάντα (Ραψωδία Β΄, στίχοι 494-759), διέθεσε για τον Τρωικό πόλεµο 80 πλοία, 

δηλαδή τα υπερδιπλάσια από ότι οι Μινύες. Κατά τον Evans, περί το 1700 π.Χ., λίγους 

αιώνες πριν τα τρωικά δηλαδή, η πολυπληθέστερη µινωική πόλη, η Κνωσός, αριθµούσε γύρω 

στους 80.000 κατοίκους (Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού). Υποθέτοντας, λοιπόν, ότι ο 

συνολικός πληθυσµός της Κρήτης ήταν, την εποχή εκείνη, τουλάχιστον διπλάσιος (ήτοι 

160.000), βλέπουµε ότι οι συσχετισµοί πλοίων και κατοίκων δεν καθιστούν απίθανο σενάριο 

τον Μινυακό πληθυσµό των 60.000-70.000 ατόµων. 

Η εν λόγω υπόθεση είναι προφανώς ιδιαίτερα ρευστή, όχι µόνο λόγω της συλλογιστικής από 

την οποία προήλθε αλλά και λόγω του ότι το αρχικό µας δεδοµένο, η αναφορά του Οµήρου, 

θα µπορούσε να είναι υπερβολική. Λαµβάνοντας, όµως, υπόψη ότι επρόκειτο για ένα 

πάµπλουτο κράτος µε πρωτόγνωρα σε µέγεθος τεχνολογικά επιτεύγµατα για την εποχή και µε 

την ικανότητα να κυριαρχούν σε όλη την επικράτεια µιας ιδιαίτερα εκτεταµένης πεδιάδας 

όπως η Κωπαΐδα, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ένας πληθυσµός της εν λόγω τάξεως δεν θα 

ήταν καθόλου αδύνατο να υφίσταται.  

 

7.1.2 Αστική κατανάλωση νερού 

 

Όσον αφορά την κατανάλωση νερού ανά άτοµο, υιοθετούνται οι παραδοχές του Ζαρκαδούλα 

(Ζαρκαδούλας, 2005). Την εποχή του Σόλωνα (639-559 π.Χ.) υπήρχε νόµος που όριζε 

χοντρικά ότι όποιος δεν µπορούσε να εξασφαλίσει νερό, µπορούσε να καταφύγει στο πηγάδια 

των γειτόνων του και να αντλήσει δύο φορές την ηµέρα ποσότητα ύδατος ίση µε 20 L. Η 

ηµερήσια κατανάλωση την οποία θεωρούσε ο Σόλωνας επαρκή ήταν, δηλαδή, 40 

L/οικογένεια. Λαµβάνοντας ως µέση κατάσταση µία πενταµελή οικογένεια, προκύπτει 

κατανάλωση 8 L/(κάτοικο x ηµέρα) ή 2,92 m3/(κάτοικο x έτος). Αν θεωρήσουµε την 

ποσότητα αυτή ενδεικτική και για τον πολιτισµό των Μινύων, που ήκµασε πάντως κάτι 

παραπάνω από µισή χιλιετία νωρίτερα, η συνολική υδατική κατανάλωση για ύδρευση 

προκύπτει: 2,92 x 70.000 = 204.400 m3/έτος.  

Όπως είδαµε στο εδάφιο 5.1.2, οι πηγές των Χαρίτων, οι οποίες βρίσκονται λίγα χιλιόµετρα 

βόρεια του αρχαίου (και του νέου) Ορχοµενού, έχουν το µέσο έτος ετήσια περί τα 100 hm3. Η 
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εν λόγω ποσότητα είναι τρεις τάξεις µεγέθους µεγαλύτερη των υδρευτικών αναγκών των 

Μινύων, όπως αυτές προσδιορίστηκαν προηγουµένως. ∆εδοµένου ότι οι παροχή των εν λόγω 

πηγών παρουσιάζει πολύ µικρή ετήσια και υπερετήσια διακύµανση, πιθανότατα οι Μινύες 

δεν αντιµετώπισαν ποτέ πρόβληµα κάλυψης των πρωταρχικών τους αναγκών σε νερό. 

 

7.2 Αρδευτικές ανάγκες Μινυακού πολιτισµού 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια να υπολογιστούν προσεγγιστικά οι ανάγκες 

των Μινύων σε νερό για άρδευση των εκτάσεων της Κωπαΐδας που καλλιεργούσαν. Αρχικά, 

υιοθετούνται οι παραδοχές και τα αποτελέσµατα της µελέτης των Ναλµπάντη και 

Μαυροδήµου (Ναλµπάντης και Μαυροδήµου, 1999) σχετικά µε την εξατµισοδιαπνοή της 

καλλιέργειας αναφοράς (γρασίδι µε ορισµένες συνθήκες ανάπτυξης) στην περιοχή µελέτης. 

Στη συνέχεια, µε κατάλληλους φυτικούς συντελεστές (που εξαρτώνται, εκτός από το είδος 

του φυτού, και από το στάδιο ανάπτυξής του και τις µετεωρολογικές συνθήκες) ανάγουµε το 

µέγεθος αυτό σε εξατµισοδιαπνοή για το κάθε είδος καλλιέργειας που υποθέτουµε ότι 

ανέπτυσσαν οι Μινύες. 

 

7.2.1 Μετεωρολογικά στοιχεία και εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας αναφοράς  

 

Οι Ναλµπάντης και Μαυροδήµου για τον υπολογισµό της εξατµισοδιαπνοής της 

καλλιέργειας αναφοράς χρησιµοποιούν την µέθοδο Doorenbos – Pruitt. Τα µετεωρολογικά 

στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου είναι η θερµοκρασία (oC), η 

σχετική υγρασία (%), η ταχύτητα ανέµου (m/s) και η ηλιοφάνεια (h). Τα δεδοµένα αυτά για 

τον σταθµό της Αλιάρτου, ο οποίος µας ενδιαφέρει, παρατίθενται παρακάτω (Πίνακας 7.1). 
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Πίνακας 7.1 ∆εδοµένα µετεωρολογικών µεταβλητών σταθµού Αλιάρτου. Προέλευση: Ναλµπάντης 

και Μαυροδήµου (1999) µετά από προσαρµογή. 

Μήνας  Θερμοκρασία (oC)  Σχετική υγρασία (%)  Ταχ. Ανέμου (m/s)  Ηλιοφάνεια (h) 

Οκτ.  17,0  68,0  1,7  170,9 
Νοε.  12,0  74,5  1,7  117,3 
Δεκ.  8,4  75,4  1,9  100,8 
Ιαν.  7,0  72,9  2,2  112,8 
Φεβ.  8,1  70,8  2,4  113,6 
Μαρ.  10,9  67,4  2,3  159,4 
Απρ.  15,3  59,8  2,4  213,6 
Μαι.  20,2  56,2  2,1  268,5 
Ιουν.  25,8  46,7  2,3  333,3 
Ιουλ.  27,4  46,5  2,3  352,8 
Αυγ.  25,9  50,4  2,2  329,3 
Σεπ.  22,2  56,2  2,1  263,1 
Έτος  16,7  62,1  2,1  2535,6 

 

Η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς, όπως προέκυψε µε χρήση της µεθόδου 

Doorenbos – Pruitt, φαίνεται στον Πίνακα 7.2, ενώ στο Σχήµα 7.1 παρουσιάζεται σε µορφή 

γραφήµατος. 

 

Πίνακας 7.2 Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας αναφοράς. Προέλευση: Ναλµπάντης και Μαυροδήµου 

(1999) µετά από προσαρµογή. 

Μήνας  Εξατμισοδιαπνοή (mm) 

Οκτ.  87,6 
Νοε.  49,4 
Δεκ.  40,6 
Ιαν.  47,0 
Φεβ.  57,5 
Μαρ.  92,2 
Απρ.  139,3 
Μαι.  183,7 
Ιουν.  240,7 
Ιουλ.  255,6 
Αυγ.  222,8 
Σεπ.  158,2 
Έτος  1574,7 
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Σχήµα 7.1 Μηνιαία εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας αναφοράς. 

 

7.2.2 Καλλιέργειες Κωπαΐδας στην αρχαιότητα 

 

Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων 

αντλούµε από την εργασία της Α. Σελαλµαζίδου «∆ιατροφικές Συνήθειες στην Αρχαιότητα» 

(Σελαλµαζίδου, 2008) καθώς και από την έρευνα του Κ. Θανασουλόπουλου µε τίτλο «Η 

γεωργική ανάπτυξη στην εποχή των Οµηρικών επών» (Θανασουλόπουλος, 2005). 

Λαµβάνοντας υπόψη και τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην Κωπαίδα, 

καταλήγουµε σε ένα σύνολο καλλιεργειών που θα µπορούσαν δυνητικά να αναπτύσσονται 

από τους Μινύες και οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.3. Για παράδειγµα, αν και στην 

αρχαιότητα η καλλιέργεια της ελιάς ήταν κάτι ιδιαίτερα συνηθισµένο, στην Κωπαΐδα, λόγω 

του βαρύ χειµώνα (η χιονόπτωση συνηθισµένο φαινόµενο), δεν ήταν (και δεν είναι) εφικτή σε 

ικανή κλίµακα.  
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Πίνακας 7.3 Καλλιέργειες Κωπαΐδας στην αρχαιότητα. 

Σιτηρά  Κηπευτικά  Αμπέλια 
Όσπρια  Λαχανικά    

  
  

Κριθάρι, Σίκαλη κ.α.  Κουκιά, Ρεβίθια, 
Φακές κ.α. 

Μαρούλι, Κρεμμύδι, 
Ραπανάκι, Σκόρδο κα. 

  

 

Τέλος, βάσει πάντα των διατροφικών συνηθειών των αρχαίων Ελλήνων, γίνεται και µια 

υπόθεση σχετικά µε το ποσοστό συµµετοχής κάθε είδους καλλιέργειας στην πεδιάδα της 

Κωπαΐδας (Πίνακας 7.4). 

 

Πίνακας 7.4 Συµµετοχή κάθε καλλιέργειας στην καλλιεργούµενη έκταση της Κωπαΐδας στην 

αρχαιότητα. 

   Σιτηρά  Κηπευτικά  Αμπέλια 

Ποσοστό (%)  40  30  30 

 

7.2.3 Αρδευτικές ανάγκες Κωπαΐδας στην αρχαιότητα 

 

Παρακάτω παρατίθενται (Πίνακας 7.5) οι φυτικοί συντελεστές των καλλιεργειών που 

φαίνεται να ανέπτυσσαν οι Μινύες, όπως αυτοί υπολογίστηκαν για την περιοχή µελέτης από 

τους Ναλµπάντη και Μαυροδήµου (Ναλµπάντης και Μαυροδήµου, 1999). Από τους 

προηγούµενους έγινε η παραδοχή ότι κατά τη βλαστική περίοδο η βροχόπτωση που µπορεί 

να αξιοποιηθεί από τα φυτά στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή είναι αµελητέα. Συνεπώς, 

οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό λαµβάνονται ίσες µε τις ποσότητες που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη των φυτών. 
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Πίνακας 7.5 Φυτικοί συντελεστές για τις καλλιέργειες των Μινύων στην Κωπαΐδα. Προέλευση: 

Ναλµπάντης και Μαυροδήµου (1999) µετά από προσαρµογή. 

Μήνας  Σιτηρά  Κηπευτικά  Αμπέλια 

Απρίλιος  0,40  0,84  0,50 

Μάιος  0,58  0,94  0,55 

Ιούνιος  1,00  0,73  0,60 

Ιούλιος  1,05  0,00  0,60 

Αύγουστος  0,95  0,00  0,60 

Σεπτέμβριος  0,51  0,00  0,50 

Οκτώβριος  0,00  0,00  0,40 

 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω δεδοµένα µε τις τιµές της µηνιαίας εξατµισοδιαπνοής της 

καλλιέργειας αναφοράς που φαίνονται στον Πίνακα 7.6, προκύπτουν τα παρακάτω. 

 

Πίνακας 7.6 Μηνιαία εξατµισοδιαπνοή (mm) καλλιεργειών Μινυών στην Κωπαίδα. Προέλευση: 

Ναλµπάντης και Μαυροδήµου (1999) µετά από προσαρµογή. 

Μήνας  Σιτηρά  Κηπευτικά  Αμπέλια 

Απρίλιος  55,7  117,3  69,7 

Μάιος  106,0  173,2  101,0 

Ιούνιος  239,9  176,1  144,4 

Ιούλιος  268,3  0,0  153,3 

Αύγουστος  210,7  0,0  133,7 

Σεπτέμβριος  80,5  0,0  79,1 

Οκτώβριος  0,0  0,0  35,0 

 

Προκειµένου να διαπιστώσουµε τι όγκος νερού απαιτούνταν για να καλυφθούν οι αρδευτικές 

ανάγκες των Μινύων, πρέπει να γνωρίζουµε, εκτός της µηνιαίας εξατµισοδιαπνοής των 

καλλιεργούµενων ειδών, και το µέγεθος της καλλιεργούµενης έκτασης. Το εν λόγω µέγεθος 

είναι αρκετά δύσκολο και επισφαλές να εκτιµηθεί, δεδοµένου ότι, πέρα από µέσο για την 

κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών, οι Μινύες χρησιµοποιούσαν τις καλλιέργειες τους 

και ως µέσο κερδοφορίας, αναπτύσσοντας εµπορικές σχέσεις.  
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Σήµερα, η συνολικά καλλιεργήσιµη έκταση στην Κωπαΐδα είναι περί τα 250.000 στρέµµατα. 

Βέβαια, πλέον η Κωπαΐδα έχει αποξηρανθεί σχεδόν ολοκληρωτικά και λίγα µόνο σηµεία της 

λιµνάζουν περιστασιακά. Τη µυκηναϊκή περίοδο η έκταση που βρίσκονταν βόρεια των 

µινυακών αναχωµάτων πληµµύριζε από τα νερά του Β. Κηφισού και του Μέλανα. Η εν λόγω 

έκταση ήταν περί τα 40.000 στρέµµατα. Επιπλέον, όπως δείχνεται στο υποκεφάλαιο 8.1 («Η 

Λίµνη Μετά τα Έργα των Μινύων»), ακόµα και µετά τα αποστραγγιστικά έργα των Μινύων 

εξακολουθούσε να σχηµατίζεται λίµνη στο τµήµα που προστατεύονταν από τα αναχώµατα 

(λόγω των παροχών της Έρκυνας, του Λόφι και του Πόντζα κατά κύριο λόγο). Η λίµνη αυτή, 

που ήταν βεβαίως µειωµένης έκτασης σε σχέση µε την επικρατούσα κατάσταση πριν τα έργα, 

καταλάµβανε το µέσο έτος 40.000 µε 80.000 στρέµµατα (ανάλογα µε την εποχή). Ένα ακραίο 

υδρολογικά έτος θα µπορούσε πιθανώς, για κάποιο χρονικό διάστηµα, να ξεπερνάει τα 

100.000 στρέµµατα. Συνεπώς, η καλλιεργήσιµη έκταση την εποχή που οι Μινύες 

εκµεταλλεύονταν την Κωπαΐδα, ήταν τελικά περί τα 100.000 στρέµµατα.  

Αν η εκτίµηση που έγινε στο εδάφιο 7.1.1 για πληθυσµό Μινύων περί τα 60.000 µε 70.000 

άτοµα στέκει, δεν θα ήταν αδύνατο να καλλιεργούταν έκταση της τάξεως των 100.000 

στρεµµάτων. Στον Πίνακα 7.7 και το Σχήµα 7.2 φαίνονται οι αρδευτικές ανάγκες των 

Μινύων βάσει της παραπάνω θεώρησης. 

 

Πίνακας 7.7 Αρδευτικές ανάγκες Μινύων (hm3). 

Μήνας  Σιτηρά  Κηπευτικά  Αμπέλια  Άθροισμα 

Απρίλιος  2,2  3,5  2,1  7,8 

Μάιος  4,2  5,2  3,0  12,5 

Ιούνιος  9,6  5,3  4,3  19,2 

Ιούλιος  10,7  0,0  4,6  15,3 
Αύγουστος  8,4  0,0  4,0  12,4 

Σεπτέμβριος  3,2  0,0  2,4  5,6 

Οκτώβριος  0,0  0,0  1,1  1,1 

Σύνολο  38,4  14,0  21,5  73,9 
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Σχήµα 7.2 Μηνιαίες αρδευτικές ανάγκες Μινύων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

8. Σύνοψη – Συµπεράσµατα 

 

Στο Σχήµα 8.1 συνοψίζονται οι υδατικές συνιστώσες του υδροσυστήµατος της λεκάνης της 

Κωπαΐδας την εποχή που λειτούργησαν τα αποστραγγιστικά έργα των Μινύων, όπως αυτές 

εκτιµήθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι υδρευτικές ανάγκες 

των Μινύων καθώς είναι αµελητέες (περί τα 200.000 m3/έτος) συγκριτικά µε τα υπόλοιπα 

µεγέθη. 

 

 

Σχήµα 8.1 Κύριες υδατικές συνιστώσες υδροσυστήµατος λεκάνης Κωπαΐδας την εποχή των Μινύων. 
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8.1 Η Λίµνη Μετά τα Έργα των Μινύων 

 

Μετά τα έργα των Μινύων (για όσο καιρό λειτούργησαν αυτά), η λεκάνη της Κωπαΐδας 

χωρίστηκε υδρολογικά σε δύο τµήµατα: το τµήµα που βρίσκονταν στα βόρεια του 

αναχώµατός τους και το τµήµα που βρίσκονταν στα νότια αυτού. Εκτρέποντας οι Μινύες τον 

Β. Κηφισό στη φυσική κοίτη του Μέλανα, στα βόρεια του αναχώµατος, επιδίωκαν να 

κερδίσουν για καλλιέργεια όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος της πεδινής έκτασης στα νότια.  

Προκειµένου να εκτιµήσουµε την έκταση που τελικά κατάφεραν να αποξηράνουν οι Μινύες, 

αναπτύσσουµε το υδατικό ισοζύγιο του τµήµατος της λεκάνης νότια του αναχώµατος. Οι 

υδατικές συνιστώσες για το τµήµα αυτό, ήταν οι υδροφορείς Έρκυνα, Πόντζας και Λόφις 

καθώς και η βροχόπτωση και η εξάτµιση. Ο Β. Κηφισός και ο Μέλανας δεν επηρέαζαν το εν 

λόγω τµήµα αφού οδηγούνταν, µέσω της ενιαίας πλέον κοίτης τους, στις καταβόθρες του 

βορειοανατολικού άκρου της Κωπαΐδας, µε το ανάχωµα να συγκρατεί τα νερά τους µακριά 

από τις εκτάσεις τις οποίες στόχευαν να καλλιεργήσουν οι Μινύες. Τα αποτελέσµατα του 

υδατικού ισοζυγίου ενός µέσου έτους συνοψίζονται στον Πίνακα 8.1. 
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Πίνακας 8.1 Αποτελέσµατα του υδατικού ισοζυγίου για το τµήµα της Κωπαΐδας νότια του 

αναχώµατος των Μινύων. 

  
  

Λίμνη 

  
Όγκος (hm3)  Στάθμη (m) 

Επιφάνεια 
(στρέμματα) 

Οκτ.  18,37  91,32  43044,18 

Νοε.  22,36  91,41  48345,95 

Δεκ.  29,63  91,55  56399,35 

Ιαν.  40,14  91,72  66258,73 

Φεβ.  50,78  91,87  74690,03 

Μαρ.  59,29  91,98  80208,08 

Απρ.  65,15  92,05  83455,95 

Μαι.  63,92  92,04  83007,00 

Ιουν.  57,70  91,96  79260,58 

Ιουλ.  46,20  91,81  71397,38 

Αυγ.  31,69  91,58  58130,00 

Σεπ.  21,43  91,39  47185,88 

 

Βλέπουµε ότι για το µέσο έτος, η στάθµη ύδατος κυµαίνονταν από +91,3 m (τον Οκτώβριο) 

έως +92,0 m (τον Απρίλιο), µε τη µορφή της λίµνης, την εποχή που λειτουργούσαν τα έργα 

των Μινύων, να αντιπροσωπεύεται καλύτερα από τα Σχήµατα 5.15 και 5.16. Η επιφάνεια της 

λίµνης από κυµαίνονταν από 43.000 έως 83.000 στρέµµατα ενώ στη λίµνη βρίσκονταν 

αποθηκευµένα 18,3-65,2 hm3 νερό αντίστοιχα.  
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8.2 Συµπεράσµατα  

 

8.2.1 Γενικά 

 

- Τα σηµαντικότερα τεχνικά έργα των Μινύων που γνωρίζουµε µέχρι σήµερα είναι τα 

αποξηραντικά έργα στην Κωπαΐδα, ο θολωτός τάφος του Μινύα στον Ορχοµενό και τα 

κυκλώπεια τείχη της ακρόπολης τους στο λόφο του Γλα. Πρόκειται για τρία έργα πολύ 

µεγάλης κλίµακας, στο πλαίσιο οποίων πραγµατοποιήθηκαν εργασίες όπως 

εκτεταµένες εκσκαφές, µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων εδαφικού υλικού, 

επιχωµατώσεις, λάξευµα και τοποθέτηση ογκωδών κοµµατιών πέτρας. Η ολοκλήρωση 

των παραπάνω εργασιών προϋπέθετε την κινητοποίηση και τον συντονισµό 

σηµαντικότατου ανθρώπινου δυναµικού. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι ο Ορχοµενός 

αποτελούσε ισχυρό διοικητικό και οικονοµικό κέντρο της Ελλάδας το δεύτερο µισό 

της 2ο π.Χ. χιλιετίας, όταν και άκµασαν οι Μινύες. 

- Οι αναφορές για τους Μινύες σε κείµενα αρχαίας ελληνικής γραµµατείας (Όµηρος, 

Στράβωνας κ.α.) µαρτυρούν ότι επρόκειτο για ένα λαό που κατάφερε, 

εκµεταλλευόµενος γεωργικά την Κωπαΐδα, να πλουτίσει. Συνεπώς, φαίνεται ότι τα 

αποξηραντικά τους έργα, τουλάχιστον για ένα σεβαστό χρονικό διάστηµα, 

λειτούργησαν ικανοποιητικά.  

 

8.2.2 Συµπεράσµατα κατασκευαστικής ανάλυσης 

 

- Ο Knauss θεώρησε ότι η προσαγωγή των υδάτων του Β. Κηφισού και του Μέλανα στις 

καταβόθρες του βορειοανατολικού άκρου της Κωπαΐδας (από όπου κατέληγαν, κατά 

κύριο λόγο, στον Ευβοϊκό Κόλπο) γίνονταν µέσω µιας διώρυγας, της λεγόµενης 

«∆ιώρυγας των Μινύων». Οι αρχαιολογικές έρευνες µέχρις ώρας δείχνουν ότι τέτοια 

διώρυγα δεν υπήρξε. Στην πραγµατικότητα, αυτό που οι αρχαιολογικές ανασκαφές 

έφεραν στο φως, ήταν κάποια τµήµατα ενός αναχώµατος, το οποίο προστατεύονταν 

από  υδατοστεγείς αναληµµατικούς τοίχους. Το ανάχωµα αυτό, µε κατεύθυνση από τη 
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δύση στην ανατολή, διέσχιζε το βόρειο τµήµα της Κωπαΐδας και κατέληγε στις 

καταβόθρες του βορειοανατολικού της άκρου. Ουσιαστικά, πρόκειται για το «σύνορο» 

µεταξύ των περιοχών που κατακλύζονταν από τα νερά του Β. Κηφισού και του 

Μέλανα και των περιοχών που προστατεύονταν. Σε ορισµένα σηµεία βέβαια της 

χάραξής του, το ανάχωµα διέρχεται πολύ κοντά στα βραχώδη πρανή των βόρειων 

κράσπεδων της Κωπαΐδας και ως εκ τούτου θα µπορούσε τοπικά να µοιάζει µε 

διώρυγα. Παρόλα αυτά η κατασκευή των Μινύων, βάσει των έως τώρα ευρηµάτων, σε 

καµία περίπτωση δεν παραπέµπει σε διώρυγα.  

- Η πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ακόµα και σήµερα, µεγάλα τµήµατα 

των αναχωµάτων και των αναληµµατικών τοίχων των Μινύων (σε πολλά σηµεία το 

ύψος τους ξεπερνά τα 2 m), φανερώνει την επιµέλεια µε την οποία τα κατασκεύασαν 

και την τεχνογνωσία που είχαν αποκτήσει στον τοµέα των υδραυλικών έργων και των 

κατασκευών γενικότερα.  

- Η τεχνική που εφαρµόσθηκε στην κατασκευή των αναληµµατικών τοίχων που 

συνόδευαν τα αναχώµατα (και η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο εδάφιο 4.3.2) 

µοιάζει εντυπωσιακά στη λογική της µε τις σύγχρονες τεχνικές κατασκευής χωµάτινων 

φραγµάτων. Οι Μινύες χρησιµοποίησαν άργιλο ως γέµισµα του πυρήνα τους µε 

αποτέλεσµα να τους καταστήσουν υδατοστεγείς. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι 

είχαν κατείχαν γνώσεις για τις ιδιοτήτων των υλικών. Επιπλέον, η τοποθέτηση των πιο 

χονδρόκοκκων υλικών στις εξωτερικές στοιβάδες φανερώνει την αντίληψη που είχαν 

αναπτύξει για τα φαινόµενα διάβρωσης. 

 

8.2.3 Συµπεράσµατα της υδρολογικής ανάλυσης 

 

- Βάσει των παραδοχών που έγιναν στο υποκεφάλαιο 7.2, οι Μινύες χρειάζονταν περί τα 

75 hm3 για την άρδευση των καλλιεργειών τους από τον Απρίλιο έως και τον 

Οκτώβριο. Προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν είτε τις παροχές του Β. Κηφισού και του Μέλανα που έρρεαν βόρεια 

των αναχωµάτων προς τις καταβόθρες είτε το νερό που αποθηκεύονταν στη λίµνη 

νότια των αναχωµάτων, η οποία δηµιουργούταν λόγω των παροχών της Έρκυνας, του 

Λόφι και του Πόντζα κατά κύριο λόγο. Θεωρούµε ότι χρησιµοποιούνταν τα νερά του 
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Β. Κηφισού και του Μέλανα καθώς, σε αντίθεση µε τα νερά της λίµνης, βρίσκονταν σε 

µεγαλύτερο υψόµετρο σε σχέση µε τις καλλιέργειες και εποµένως θα µπορούσαν να 

διαµοιράζονται πιο εύκολα σε αυτές. Η αθροισµένη παροχή των εν λόγω ποταµών και 

οι αρδευτικές ανάγκες των Μινύων παρατίθενται στον Πίνακα 8.2 και το Σχήµα 8.1. 

 

Πίνακας 8.2 Αθροισµένη παροχή Β. Κηφισού και Μέλανα (µέσο έτος) και αρδευτικές ανάγκες 

Μινύων (hm3). 

Μήνας 
(1)                         

Παροχές Β. Κηφισού και 
Μέλανα  

(2)                         
Αρδευτικές ανάγκες 

Μινύων 
(1) ‐ (2) 

Απρ.  32,9  7,8  25,1 

Μαι.  22,4  12,5  9,9 

Ιουν.  16,7  19,2  ‐2,5 

Ιουλ.  11,4  15,3  ‐3,9 

Αυγ.  10,5  12,4  ‐1,9 

Σεπ.  16  5,6  10,4 

Οκτ.  20,7  1,1  19,7 

 

 

Σχήµα 8.2 Σύγκριση αθροισµένης παροχής Β. Κηφισού και Μέλανα (µπλε γραµµή) µε τις αρδευτικές 

ανάγκες των Μινύων (κόκκινη γραµµή). 
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Βλέπουµε ότι για το µέσο έτος, µε εξαίρεση τους καλοκαιρινούς µήνες, το υδατικό 

δυναµικό των ποταµών υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες των Μινύων. Το καλοκαίρι, 

για να αρδεύουν επαρκώς τις καλλιέργειές τους, αξιοποιούσαν το νερό που είχαν 

αποθηκεύσει µε έργα αναρρύθµισης όπως η τοπική κύρτωση της πορείας των 

αναχωµάτων που βρίσκεται περί τα 6,0 km ανατολικά του Ορχοµενού, ο 

αποθηκευτικός όγκος της οποίας έφτανε τα 4,5 hm3 (εδάφιο 6.3.2). Συµπληρωµατικά, 

θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν µέρος του υδάτινου όγκου της λίµνης. Ο 

ελάχιστος όγκος νερού που αποθηκεύονταν στη λίµνη τους καλοκαιρινούς µήνες του 

µέσου έτους ήταν περί τα 32 hm3 (Αύγουστος), ο οποίος ήταν παραπάνω από 

επαρκής. 

- Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι οι υδρευτικές ανάγκες 

των Μινύων (περί τα 200.000 m3/έτος) ήταν αµελητέου µεγέθους σε σχέση µε τις 

αρδευτικές, προκύπτει το συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε λόγος να κατασκευαστεί κάποιο 

έργο αναρρύθµισης των υδατικών παροχών (πχ φράγµα). 

- Από την ανάλυση µεγίστων (υποκεφάλαιο 5.2) προέκυψε ότι η ηµερήσια παροχή που 

διέρχεται από τη Σήραγγα Καρδίτσας µε συχνότητα µία φορά στα 100 χρόνια 

ανέρχεται, κατά τη συντηρητικότερη από τις τρεις κατανοµές µεγίστων που 

χρησιµοποιήσαµε, στα 215 m3/s. Γνωρίζουµε ότι η παροχή του Β. Κηφισού όταν αυτός 

εισέρχεται στην Κωπαΐδα είναι περίπου το 46% της παροχής στη σήραγγα Καρδίτσας 

(Ευστρατιάδης κ.α., 2004). ∆εδοµένου ότι η µέση ετήσια απορροή του Β. Κηφισού 

είναι περίπου 180 hm3 και του Μέλανα περίπου 130 hm3 (εδάφια 5.1.1 και 5.1.2), 

συµπεραίνουµε ότι χοντρικά η αθροιστική τους παροχή αποτελεί το 80% της παροχής 

που καταγράφεται στη Σήραγγα Καρδίτσας. Συνεπώς, τα αναχώµατα που κατηύθυναν 

την συνδυασµένη παροχή των δύο ποταµών στις καταβόθρες θα αντιµετώπιζαν 

πληµµύρα εκατονταετίας µε ηµερήσια παροχή περί τα 170 m3/s. Όπως προέκυψε στο 

εδάφιο 6.3.2 («Αντιπληµµυρικά έργα»), η παροχετευτικότητα των εν λόγω έργων είναι 

περίπου 200 m3/s. Συνεπώς, η ηµερήσια παροχή εκατονταετίας, όπως αυτή 

υπολογίστηκε, µπορεί να αναληφθεί µε ασφάλεια. 
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8.2.4 Περί της σκοπιµότητας των έργων 

 

- Ο βασικός λόγος κατασκευής των έργων ήταν η αποξήρανση εδαφών της Κωπαΐδας 

για καλλιέργεια.  

- Το νότιο τµήµα της Κωπαΐδας, το οποίο καλλιεργούσαν οι Μινύες, βρίσκονταν σε 

χαµηλότερο υψόµετρο από το βόρειο, στο οποίο συγκρατούνταν από τα αναχώµατα τα 

νερά του Β. Κηφισού και του Μέλανα. Έτσι, τα έργα έδωσαν τη δυνατότητα στους 

Μινύες να αυτοµατοποιήσουν την άρδευση των καλλιεργειών τους διαµοιράζοντας σε 

αυτές µε αυλάκια το νερό που έρρεε υπό την επίδραση της βαρύτητας. 

- Όπως αναφέρεται και στο υποκεφάλαιο 6.4, ο Knauss υποστήριξε ότι τα έργα 

εξυπηρετούσαν, εκτός των άλλων, τη δηµιουργία ενός πλωτού δρόµου από τον 

Ορχοµενό προς το βορειοανατολικό άκρο της Κωπαΐδας (καταβόθρες), από όπου σε 

µικρή απόσταση βρίσκονταν το λιµάνι της Λάρυµνας, το οποίο χρησιµοποιούσαν οι 

Μινύες για να κάνουν εµπόριο. Κάτι τέτοιο δεν µοιάζει ιδιαίτερα πιθανό. Η απόσταση 

µεταξύ του Ορχοµενού και των βορειοανατολικών παρυφών της πεδιάδας είναι µόλις 

25 km και συνεπώς η κάλυψή της από µη πλωτά µεταφορικά µέσα δεν ήταν ιδιαίτερα 

χρονοβόρα, ενώ και η διαδροµή είναι αρκετά οµαλή µορφολογικά. Ακόµα, ο όγκος 

των υδάτων που έρρεαν στα βόρεια των αναχωµάτων παρουσίαζε έντονες 

διακυµάνσεις τόσο σε ετήσια όσο και σε υπερετήσια βάση (λόγω των αντίστοιχων 

διακυµάνσεων της παροχής του Β. Κηφισού). Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι 

Μινύες χρησιµοποιούσαν µέρος αυτών για άρδευση, συµπεραίνουµε ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για ναυσιπλοΐα.  

 

8.2.5 Περί της καταστροφής των έργων 

 

- Το γεγονός ότι κάποια τµήµατα των αναχωµάτων και των τοίχων αντιστήριξης που τα 

συνοδεύουν διατηρούνται τόσο καλά, πιθανώς να υποδεικνύει ότι η καταστροφή του 

αποστραγγιστικού συστήµατος των Μινύων προήλθε από τις καταβόθρες. Ίσως 

κάποιος σεισµός να έφραξε, µερικώς ή ολικώς, κάποιες από αυτές µε αποτέλεσµα η 
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Κωπαΐδα να γίνει ξανά λίµνη. Πιθανώς ακόµα να τις έφραξε κάποιος εισβολέας, όπως 

οι Βοιωτοί, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν αργότερα στην περιοχή. 

- Στο ίδιο συµπέρασµα, ότι δηλαδή οι καταβόθρες αποτελούσαν την αχίλλειο πτέρνα 

του αποξηραντικού συστήµατος των Μινύων, θα µπορούσε να µας οδηγήσει και η 

εκσκαφή της σήραγγας του Κεφαλαρίου, η οποία, αν είχε ολοκληρωθεί, θα παροχέτευε 

τα νερά του Β. Κηφισού και του Μέλανα στον όρµο της Λάρυµνας. Φαίνεται ότι οι 

Μινύες είχαν επίγνωση της αβεβαιότητας που διέπει τη λειτουργία των καταβοθρών 

(σεισµοί, φερτά υλικά κ.α.) και προσπάθησαν µε τη διάνοιξη της σήραγγας να 

απαγκιστρωθούν, σε κάποιο βαθµό, από αυτές. Βεβαία, σηµαντική µερίδα µελετητών 

αποδίδει το εν λόγω τεχνικό έργο στους Μακεδόνες της εποχής του Αλεξάνδρου και 

όχι στους Μινύες.  
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8.3 Αναπαράσταση Λειτουργίας Αρχαίων Υδραυλικών Έργων Κωπαΐδας  

 

Στο Σχήµα 8.3 παρουσιάζεται συνοπτικά το σενάριο που αναπτύξαµε για το αποστραγγιστικό 

σύστηµα των Μινύων.  

 

 

Σχήµα 8.3 Το αποστραγγιστικό σύστηµα των Μινύων. 

 

Οι Μινύες, το µυκηναϊκό φύλλο που κατοίκησε τον χώρο γύρω από την τότε λίµνη Κωπαΐδα, 

στην προσπάθειά τους να κερδίσουν έκταση για καλλιέργεια, δηµιούργησαν ένα αρκετά 

σύνθετο σύστηµα αποξήρανσης. Το σύστηµα αυτό συνίσταντο ουσιαστικά στην εκτροπή του 

Βοιωτικού Κηφισού από τη φυσική του κοίτη σε αυτή του Μέλανα, η οποία κατέληγε στις 

φυσικές καταβόθρες του βορειοανατολικού άκρου της Κωπαΐδας. Οι καταβόθρες αυτές, µε 
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σηµαντικότερες τη Μεγάλη Καταβόθρα και την καταβόθρα της Μπίνιας, διοχέτευαν τη 

συνδυασµένη παροχή των δύο ποταµών στο βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο (κατά κύριο λόγο).  

Στο υποκεφάλαιο αυτό προτείνεται ένα αρκετά ολοκληρωµένο σενάριο σχετικά µε τα έργα 

που πραγµατοποίησαν οι Μινύες στην Κωπαΐδα, την σκοπιµότητα τους και τον τρόπο 

λειτουργίας τους. Πρόκειται για µία εκδοχή η οποία υποστηρίζεται από την ανάλυση και την 

επεξεργασία των υδρολογικών συνιστωσών της λεκάνης της Κωπαΐδας αλλά, σε µεγάλο 

βαθµό, και από τα µέχρι σήµερα αρχαιολογικά ευρήµατα. 

- Ο Β. Κηφισός, ο κυριότερος ποταµός της περιοχής από πλευράς παροχών, 

εισέρχονταν στην Κωπαΐδα από τα δυτικά και χύνονταν στα  νοτιοανατολικά αυτής 

δηµιουργώντας µία ρηχή εκτεταµένη λίµνη. Οι Μινύες, δηµιουργώντας ανάχωµα, τον 

εξέτρεψαν από τα νότια του όρους Ακόντιο (στις δυτικές παρυφές της λεκάνης) προς 

την κοίτη του Μέλανα στα βόρεια. Η θέση της αρχαίας αυτής εκτροπής του Β. 

Κηφισού πιθανότατα δεν απείχε πολύ από τη θέση Βελή, από όπου εκτρέπεται 

σήµερα ο Β. Κηφισός προς τεχνητή κοίτη στα νότια. 

- Λίγα χιλιόµετρα ανατολικά του Ορχοµενού η τεχνητή κοίτη του Β. Κηφισού 

συναντούσε τη φυσική κοίτη του Μέλανα. Από το σηµείο εκείνο, τα δύο ποτάµια, 

ακολουθώντας τα βόρεια κράσπεδα της πεδιάδας, κατευθύνονταν προς τις καταβόθρες 

στα βορειοανατολικά αυτής.  

- Για να οδηγούνται τα ύδατα του Β. Κηφισού και του Μέλανα στις καταβόθρες µε 

ασφάλεια (αποφυγή υπερχειλίσεων προς την πεδιάδα), οι Μινύες κατασκεύασαν 

αναχώµατα (συνολικού µήκους περί τα 22 km) τα οποία τα συγκρατούσαν. Τα 

αναχώµατα, τα οποία ενισχύονταν µε ισχυρούς αναληµµατικούς τοίχους, βρίσκονταν 

στα νότια της κοίτης των ποταµών και είχαν πορεία ουσιαστικά παράλληλη µε αυτή.  

- Με τα παραπάνω έργα η Κωπαΐδα χωρίζονταν σε δύο µέρη: το βόρειο, πάνω από τα 

αναχώµατα, το οποίο πληµµύριζε και το νότιο, κάτω από τα αναχώµατα, µε έκταση 

περί τα 200.000 στρέµµατα, το οποίο προστατεύονταν από τις απορροές του Β. 

Κηφισού και του Μέλανα. 

- Στο νότιο τµήµα εξακολουθούσαν να εκβάλλουν τα ποτάµια Έρκυνα και Λόφις, ο 

χείµαρρος Πόντζας καθώς και µικρορέµατα αµελητέων παροχών. Συνεπώς, µε τα 

έργα των Μινύων η λίµνη που υπήρχε δεν αποξηράνθηκε τελείως, µειώθηκε όµως η 

έκτασή και η εποχιακή διακύµανση αυτής καθότι οι µηνιαίες παροχές του Β. Κηφισού 

χαρακτηρίζονται από σηµαντική απόκλιση (βλ. εδάφιο 5.1.1). Η αποµένουσα λίµνη 
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καταλάµβανε έκταση που το µέσο έτος κυµαίνονταν από 40.000 έως 80.000 

στρέµµατα, αφήνοντας στους Μινύες περί τα 100.000 στρέµµατα διαθέσιµα για 

καλλιέργεια. 

- Οι Μινύες κάλυπταν τις αρδευτικές τους ανάγκες πρωτίστως µέσω των υδάτων του Β. 

Κηφισού και του Μέλανα καθώς, λόγω του ότι βρίσκονταν ψηλότερα από τις 

αγροτικές γαίες, τους έδιναν τη δυνατότητα να τις αρδεύουν πολύ εύκολα. Τους 

καλοκαιρινούς µήνες, όταν και η εν λόγω παροχή µπορεί να µην επαρκούσε, είτε 

χρησιµοποιούσαν νερό που είχαν αποθηκεύσει, είτε νερό από τη λίµνη για να 

συµπληρώσουν το έλλειµµα. 

- Παράλληλα, οι πηγές των Χαρίτων (βασικοί τροφοδότες του Μέλανα), οι οποίες 

βρίσκονται στις παρυφές του όρους Ακόντιο δίπλα στον Ορχοµενό, παρουσιάζουν 

απορροή µε ασήµαντη ετήσια και υπερετήσια διακύµανση (βλ. εδάφιο 5.1.2), 

παραπάνω από ικανή για την κάλυψη των, αµελητέων ουσιαστικά, αναγκών ύδρευσης 

των Μινύων. 

- Η συνδυασµένη παροχή Β. Κηφισού και Μέλανα που έφτανε στις καταβόθρες σε 

κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσε αρκετά την παροχετευτικότητα τους. Για το λόγο 

αυτό, σύµφωνα µε τον Knauss, οι Μινύες διαµόρφωσαν το χώρο µπροστά από αυτές 

έτσι ώστε να κατακρατούνται τα ύδατα που λίµναζαν προσωρινά. Τέτοιος χώρος δεν 

είναι καθόλου απίθανο να υφίσταντο.  

- Προκειµένου το αποξηραντικό τους σύστηµα να µην εξαρτάται πλήρως από τις 

καταβόθρες της Κωπαΐδας, καθότι η επίβλεψή της λειτουργίας τους ήταν 

προβληµατική, οι Μινύες αποπειράθηκαν να κατασκευάσουν σήραγγα στη θέση 

Κεφαλάρι (στην ίδια θέση ουσιαστικά µε τις καταβόθρες), η οποία θα παροχέτευε τα 

νερά του Β. Κηφισού και του Μέλανα στον όρµο της Λάρυµνας. Η εν λόγω σήραγγα 

θα ενίσχυε ή θα υποκαθιστούσε τις καταβόθρες σε περίπτωση που παρίσταντο 

ανάγκη. Τελικώς, η διάνοιξή της δεν ολοκληρώθηκε. 

- Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα µε τα αποστραγγιστικά έργα, οι Μινύες κατασκεύασαν 

την ακρόπολη τους στο λόφο του Γλα (αρχές του 13ου π.Χ. αιώνα). Εντός των 

κυκλώπειων τειχών της, υπήρχαν σιταποθήκες για την αποθήκευση της συγκοµιδής 

των καλλιεργειών και κατοικίες αξιωµατούχων. Πιθανότατα, οι εγκαταστάσεις αυτές 

χρησιµοποιούνταν για την εποπτεία του συνόλου των έργων στην πεδιάδα της 

Κωπαΐδας. 
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8.4 Απαιτούµενη Περαιτέρω Έρευνα 

 

Παρά τις όσες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήµατα που 

χρίζουν διερεύνησης σχετικά µε το εντυπωσιακό σύστηµα αποξήρανσης της Κωπαΐδας που 

δηµιούργησαν οι Μινύες. Καταρχάς, δεν είµαστε ακόµα βέβαιοι πότε ακριβώς 

πραγµατοποιήθηκαν τα έργα. Είναι, δηλαδή, απαραίτητο να γίνει καλύτερη χρονολόγησή 

τους. Ακραίο παράδειγµα αποτελεί η σήραγγα του Κεφαλαρίου την οποία κάποιοι αποδίδουν 

στους Μινύες (περί τον 13ο αιώνα π.Χ.) και άλλοι στους Μακεδόνες (336-323 π.Χ.). Ακόµα, 

είναι σηµαντικό να διαπιστωθεί αν όντως υπήρξαν περισσότερες από µία κατασκευαστικές 

φάσεις. ∆εν είναι πιθανό, όπως είπε ο Knauss, αρχικά να δοκίµασαν οι Μινύες να 

προστατέψουν κάποιες µεµονωµένες εκτάσεις προστατεύοντάς τες µε µικρά αναχώµατα 

(πόλντερ) και, αφού απέτυχε η απόπειρα αυτή, να αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα πιο 

προηγµένο και αξιόπιστο σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση, από τις µέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν 

προκύψει στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. 

Ένα ακόµα ερωτηµατικό είναι η πορεία που ακολουθούσε το ανάχωµα των Μινύων. 

Ουσιαστικά δεν γνωρίζουµε ούτε από ποιο σηµείο ξεκινούσε, ούτε και που ακριβώς 

κατέληγε. Τα ευρήµατα στην περιοχή από το όρος Τουρλογιάννης έως τις καταβόθρες είναι 

ελάχιστα και επί του παρόντος κάθε σενάριο σχετικά µε τη χάραξη του χαρακτηρίζεται ως 

επισφαλές. Ακόµα, δεν έχει βρεθεί το ανάχωµα που εξέτρεπε το Β. Κηφισό από τη φυσική 

του κοίτη, προς την κοίτη του Μέλανα. Αν και βάσει της πορείας του Β. Κηφισού 

υποθέτουµε ότι το ανάχωµα αυτό βρίσκεται νοτιοδυτικά του όρους Ακόντιο, µέχρι στιγµής 

δεν έχει έρθει στην επιφάνεια. 

Τέλος, το µέγεθος του επιτεύγµατος της αποξήρανσης της Κωπαΐδας την εποχή εκείνη, 

αναπόφευκτα εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε το αν οι Μινύες πραγµατοποίησαν τα έργα µόνοι 

τους. Πέρα από την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που απαιτούνταν, η εκτέλεση ενός τέτοιου 

εγχειρήµατος προϋπέθετε, όπως προαναφέρθηκε, την απασχόληση και το συντονισµό 

τεράστιου, για την εποχή, εργατικού δυναµικού. Εποµένως, αν και δεν έχουµε µέχρι στιγµής 

ενδείξεις για κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν εκτός πραγµατικότητας το σενάριο να συνεργάστηκαν 

οι Μινύες µε κάποια άλλη δύναµη της ευρύτερης περιοχής, όπως η αρχαία Θήβα. 

Έρευνες όπως αυτή που ξεκίνησε το 2011 σε συνεργασία του Υπουργείου Τουρισµού και 

Πολιτισµού, του Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου 
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Πολυτεχνείου και του Γεωγραφικού Ινστιτούτου του Πανεπιστηµίου του Μάιντς (Κουντούρη 

κ.α., 2012) και η οποία θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι του 2013, αναµένεται να δώσουν 

απαντήσεις σε αρκετά από τα παραπάνω ερωτήµατα. Παράλληλα, είναι πιθανό 

αποκαλυφθούν και άλλα στοιχεία σχετικά µε την τεχνική κατασκευής του αναχώµατος των 

Μινύων, το οποίο ήταν το έργο «κλειδί» για την αρχαία αποξήρανση της Κωπαΐδας, αλλά και 

να έρθουν στο φως επιπλέον δευτερεύοντα έργα. Έτσι, θα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για 

πληρέστερη κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούσε το σύστηµα που ανέπτυξαν οι 

Μινύες. 
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(Εκτίµηση Evans για τον πληθυσµό της Κνωσού περί το 1700 π.Χ.) 

HYDRIA Project 

http://www.hydriaproject.net/en/greece-crete-water-management-in-zakros-area/importance3 

(Εγγειοβελτιωτικά έργα αρχαίας Ζάκρου) 

http://www.hydriaproject.net/en/greece-the-ancient-agora-of-athens/waterworks3/ 

(Στέρνες αγοράς αρχαίας Αθήνας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Α. Οδοιπορικό στην Κωπαΐδα 

 

Α.1 Γενικά Στοιχεία 

 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, πραγµατοποιήθηκαν συνολικά τρεις 

επισκέψεις στην περιοχή της Κωπαΐδας. Η πιο ολοκληρωµένη από αυτές, στην οποία και 

αναφέρεται το παρόν κεφάλαιο, ήταν το οδοιπορικό µε τους Νίκο Μαµάση και Νίκο 

Ζαρκαδούλα την Κυριακή 10/06/12. Σκοπός ήταν η επίσκεψη σηµείων ενδιαφέροντος της 

περιοχής σχετικά µε διάφορες πτυχές της εργασίας, όπως τα αναχώµατα των Μινύων, οι 

καταβόθρες της λεκάνης και τα σύγχρονα τεχνικά έργα αποξήρανσης.  

Ο τεχνολογικός µας εξοπλισµός συνίσταντο σε GPS χειρός και φωτογραφικές µηχανές. 

Χρησιµοποιήθηκαν, επίσης: 

- Αεροφωτογραφίες του 1945 κλίµακας 1:42.000 του ιστορικού αρχείου της ΓΥΣ  

- Αεροφωτογραφίες του 1960 κλίµακας 1:15.000 του ιστορικού αρχείου της ΓΥΣ 

- Αναλογικά τοπογραφικά διαγράµµατα κλίµακας 1:5000 της ΓΥΣ 

- Χάρτες - προϊόντα της έρευνας που διεξήχθη σχετικά µε τα µυκηναϊκά  έργα 

αποξήρανσης της Κωπαΐδας το 2012 (Κουντούρη κ.α., 2012). 

Οι τελευταίοι παρουσιάζουν τις θέσεις στις οποίες είτε πιθανολογείται είτε επαληθεύτηκε η 

ύπαρξη αρχαίων αναχωµάτων βάσει της εν λόγω έρευνας. Έτσι, βοήθησαν καθοριστικά στη 

διαµόρφωση της πορείας µας στη Κωπαΐδα. 

Ακολουθώντας τη διαδροµή που είχε προαποφασιστεί, φτάνοντας σε κάποιο σηµείο 

ενδιαφέροντος λάµβανε χώρα χονδρικά η παρακάτω διαδικασία: Αρχικά, επαληθεύαµε τη 

θέση µας στους διαθέσιµους χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράµµατα 1:5000 της ΓΥΣ. Στη 

συνέχεια, λαµβάνονταν οι συντεταγµένες της τοποθεσίας µε GPS χειρός. Αν το σηµείο 

ενδιαφέροντος ήταν πιθανή ή βέβαιη θέση αρχαίου αναχώµατος, συµβουλευόµασταν τις 

ανάλογες αεροφωτογραφίες ούτως ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές µεταξύ 

παρελθόντος και παρούσας κατάστασης. Τέλος, ακολουθούσε φωτογραφική τεκµηρίωση ενώ 

σε κάποιες περιπτώσεις, για ευρύτερη απεικόνιση της περιοχής, γίνονταν χρήση βίντεο.  
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Α.2 Πορεία  

 

Στο Σχήµα Α.1 παρουσιάζεται µε κόκκινο χρώµα η πορεία µας στη λεκάνη της Κωπαΐδας, 

Παράλληλα επισηµαίνονται και τα κυριότερα σηµεία ενδιαφέροντος, τα ήταν και εκείνα που 

ουσιαστικά την διαµόρφωσαν. Στις εν λόγω θέσεις έγινε λήψη συντεταγµένων µε GPS 

χειρός. 

 

 

Σχήµα Α.1 Η πορεία που ακολουθήσαµε (µε κόκκινο) και τα κυριότερα σηµεία ενδιαφέροντος. 

 

Η αρίθµηση υποδεικνύει τη σειρά µε την οποία επισκεφθήκαµε το κάθε σηµείο: 

(1): Καταβόθρα του Ηρακλή (δίπλα στο χωριό Άγιος Ιωάννης), (2) και (3): Πιθανές θέσεις 

αρχαίου αναχώµατος, (4): Θέση ανεσκαµµένου αναχώµατος µε εκατέρωθεν αναληµµατικούς 

τοίχους, (5): Θέση αρχαίου αναχώµατος µε αναληµµατικό τοίχο µόνο από τη µία πλευρά, (6): 

Θέση πρώτης εκτροπής του Β. Κηφισού από το νέο Ελληνικό κράτος – Φράγµα Γύφτισσας, 

(7): Θέση νέας εκτροπής Β. Κηφισού – Φράγµα BOOT, (8): Θέση κοντά στις πηγές των 

Χαρίτων, βορειοδυτικά της πόλης του Ορχοµενού. 
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Α.3 Στάσεις – Σηµεία Ενδιαφέροντος 

 

Ακολουθεί παρουσίαση των σηµείων ενδιαφέροντος της Κωπαΐδας που επισκεφθήκαµε, µε 

παράθεση πληροφοριών και φωτογραφικό υλικό. 

 

 Νότια πύλη ακρόπολης του Γλα 

 

Η πρώτη µας στάση ήταν η νότια πύλη της ακρόπολης του Γλα (Εικόνα Α.1). Πρόκειται για 

ένα εκ των τεσσάρων ανοιγµάτων του κυκλώπειου τείχους που περιβάλλει την ακρόπολη του 

κράτους των Μινύων, στο λόφο του Γλα.  

 

 

Εικόνα Α.1 Νότια πύλη ακρόπολης του Γλα. 
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 (1): Μεγάλη Καταβόθρα (χωριό Άγιος Ιωάννης)  

 

Η Μεγάλη Καταβόθρα ή αλλιώς Καταβόθρα του Ηρακλή, στα βορειοανατολικά της 

Κωπαΐδας, ήταν η δεύτερη στάση µας. Πρόκειται πιθανότατα για τη σηµαντικότερη φυσική 

καταβόθρα της περιοχής και για αυτή που κυρίως χρησιµοποιήθηκε για το αποξηραντικό 

σύστηµα των Μινύων. Βρίσκεται δίπλα στο χωριό Άγιος Ιωάννης (πρώην Νέο Κόκκινο), το 

οποίο δηµιουργήθηκε για να στεγάσει τις οικογένειες των εργαζόµενων της µεταλλευτικής 

και µεταλλουργικής εταιρίας ΛΑΡΚΟ, που εδρεύει στην κοντινή Λάρυµνα. Φτάνοντας στην 

άκρη του χωριού, βρεθήκαµε ακριβώς πάνω από το στόµιο καταβόθρα (Εικόνα Α.2). Το  

µονοπάτι που οδηγεί από εκεί στην είσοδό της, εκτός του ότι δεν γίνεται άµεσα αντιληπτό, 

είναι και δύσκολα προσπελάσιµο λόγω της πυκνής βλάστησης Πλέον (µετά τα σύγχρονα έργα 

αποξήρανσης), ελάχιστη ποσότητα υδάτων απορρέει προς τη Μεγάλη Καταβόθρα, και ειδικά 

τους ξηρούς µήνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε διάφορα είδη άγριας ξερικής χλωρίδας να 

κατακλύσουν τη περιοχή, καθιστώντας τις µετακινήσεις δυσχερείς (Εικόνα Α.3).  

Πλησιάζοντας στην είσοδό της καταβόθρας τα ξερικά είδη βλάστησης σταδιακά δίνουν τη 

θέση τους σε πιο υδρόφιλα. Είναι ενδεικτικό ότι λίγα µέτρα πριν το στόµιό της συναντάµε µία 

καρυδιά, ενώ ακριβώς µπροστά από αυτό το έδαφος καλύπτεται σχεδόν πλήρως από χλωρά 

φυτά, µεταξύ των οποίων κυριαρχούν τα περδικάκια (ή αλλιώς ανεµόχορτα) και οι 

τσουκνίδες (Εικόνα Α.4). Το ύψος του στοµίου της καταβόθρας ήταν προσεγγιστικά 4-6 m 

και το πλάτος του 10-12 m. Εντός της καταβόθρας η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξηµένη. Σε 

κάποιο σηµείο στο εσωτερικό της, η οροφή έχει καταρρεύσει µε αποτέλεσµα να διέρχεται 

τοπικά λίγο φως (Εικόνα Α.5). 
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Εικόνα Α.2 Η «οροφή» του στοµίου της Μεγάλης Καταβόθρας, όπως φαίνεται από τον Άγιο Ιωάννη. 

 

 

Εικόνα Α.3 Αναζητώντας το µονοπάτι για την είσοδο της καταβόθρας. 
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Εικόνες Α.4 και Α.5 Η είσοδος και το εσωτερικό της Μεγάλης Καταβόθρας. 
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 (2) και (3): Πιθανές θέσεις αρχαίου αναχώµατος 

 

Κινούµενοι στα βόρεια κράσπεδα της Κωπαΐδας µε κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα 

δυτικά, λίγο πριν εισέλθουµε στο στενό πέρασµα ανάµεσα στους λόφους Τουρλογιάννης και 

Κοµίτης, συναντάµε για πρώτη φορά πιθανά ίχνη των µινυακών αναχωµάτων (Εικόνα Α.6). 

Πρόκειται για θέσεις στις οποίες δεν έχουν γίνει µέχρι σήµερα ανασκαφές και ως εκ τούτου 

δεν µπορούµε να είµαστε απολύτως βέβαιοι για την ύπαρξη αναχωµάτων, αλλά τα στοιχεία 

που διαθέτουµε για την πορεία των αναχωµάτων βάσει των θέσεων στις οποίες έχει 

εξακριβωθεί η ύπαρξή τους σε συνδυασµό µε την τοπική κύρτωση του εδάφους, 

υποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα πιθανό.  

 

 

Εικόνα Α.6 Θέση ανάµεσα στους λόφους Τουρλογιάννης και Κοµίτης. Η απότοµη κύρτωση του 

εδάφους και τα ογκώδη κοµµάτια πέτρας που προβάλουν ακανόνιστα µέσα από το εδαφικό υλικό 

υποδηλώνουν πιθανή θέση αρχαίου αναχώµατος. 



130 
 

 ∆ιευθετηµένη κοίτη Μέλανα (δίπλα στο χωριό Κάστρο) 

 

∆ίπλα στο χωριό Κάστρο (Κώπαι στην αρχαιότητα), στα βόρεια της Κωπαΐδας, διέρχεται η 

διευθετηµένη κοίτη του Μέλανα (Εικόνα Α.7). Η διευθέτηση έγινε στο πλαίσιο των 

σύγχρονων έργων αποξήρανσης της λεκάνης. Στην εν λόγω κοίτη εγκιβωτίζονται όσα ύδατα 

του Μέλανα δεν εκτρέπονται προς τη σήραγγα της Καρδίτσας, αλλά συνεχίζουν στη φυσική 

τους πορεία προς τα βορειοανατολικά της Κωπαΐδας. 

 

 

Εικόνα Α.7 ∆ιευθετηµένη κοίτη Μέλανα δίπλα στο χωριό Κάστρο. 
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 Ανεσκαµµένο ανάχωµα µε εκατέρωθεν αναληµµατικούς τοίχους (θέση «Πελώνης») 

 

Στα δεξιά του δρόµου που οδηγεί από τον Ορχοµενό στο Κάστρο, περίπου 6,0 km από τον 

Ορχοµενό και 3,5 km νοτιοανατολικά του χωριού Πύργος, βρίσκεται η τοποθεσία του 

επόµενου σηµείου ενδιαφέροντος που επισκευθήκαµε. Πρόκειται για ένα κοµµάτι του 

αναχώµατος των Μινύων, το οποίο ανασκάφηκε στο πλαίσιο της έρευνας που έγινε το 2012. 

Έτσι, τα χαρακτηριστικά του είναι αρκετά ευκρινή (Εικόνα Α.8). Φαίνονται ξεκάθαρα οι 

ογκώδεις βράχοι που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του, των οποίων το µέγεθος, 

µάλιστα, µειώνεται όσο κινούµαστε προς τα πάνω. Το ύψος του, όπως φαίνεται από την 

Εικόνα Α.9 στην οποία χρησιµοποιήθηκε ο κ. Μαµάσης ύψους 1,80 m ως µέτρο σύγκρισης, 

είναι περίπου 3,0 m. Στην εν λόγω θέση το ανάχωµα προστατεύεται εκατέρωθεν από 

αναληµµατικούς τοίχους.  

 

 

Εικόνα Α.8 Ο αναληµµατικός τοίχος του Μινυακού αναχώµατος. 
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Εικόνα Α.9 Το ανάχωµα σε σχέση µε τον άνθρωπο. 

 

 Αρχαίο ανάχωµα µε αναληµµατικό τοίχο µόνο από τη µία πλευρά (θέση «∆ουφεξής») 

 

Λίγα µέτρα µακρυά από το ανεσκαµµένο διπλό ανάχωµα που περιγράφηκε προηγουµένως, 

έχει εντοπιστεί µία ακόµα θέση αναχώµατος (Εικόνες Α.10 και Α.11). Στη περίπτωση αυτή 

δεν έχει γίνει ανασκαφή. Η ιδιαιτερότητα της εν λόγω θέσης είναι ότι εκεί το ανάχωµα 

προστατεύεται στη µία µόνο πλευρά του µε αναληµµατικό τοίχο. Έτσι, συµπεραίνουµε ότι 

όσο κατασκευάζονταν το ανάχωµα ανάµεσα στις δύο κοντινές αυτές θέσεις, συνέβη κάτι που 

ώθησε τους Μινύες να αλλάξουν κατασκευαστική τεχνική. Οι λόγοι που τους οδήγησαν σε 

αυτή την απόφαση θα µπορούσαν να είναι αρκετοί. Για παράδειγµα, ίσως µε τον τρόπο αυτό 

να επιδίωξαν να µειώσουν το κατασκευαστικό κόστος. Άλλος λόγος θα µπορούσε να είναι η 

γεωµορφολογία της περιοχής: Από το σηµείο που το ανάχωµα προστατεύεται από 

αναληµµατικούς τοίχους εκατέρωθεν και έπειτα, ανάµεσα σε αυτό και τον ορεινό όγκο 
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παρεµβάλλεται πολύ µικρότερη απόσταση σε σχέση µε πρίν, έχουµε δηλαδή πολύ στενότερες 

διατοµές για να διέλθει το νερό. Είναι πιθανό, περιµένοντας οι Μινύες ότι στις θέσεις αυτές οι 

υδατικές πιέσεις θα ήταν αυξηµένες, να προσπάθησαν να ισχυροποιήσουν τα αναχώµατα και 

για αυτό να τα ενίσχυσαν µε έναν επιπλέον τοίχο. 

 

 

Εικόνα Α.10 Ίχνη του αρχαίου αναχώµατος ανάµεσα στις καλαµιές. 
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Εικόνα Α.11 Η ίδια θέση παλαιότερα, χωρίς τις καλαµιές. Πηγή: Αρχείο Νίκου Ζαρκαδούλα. 

 

 Φράγµα της Γύφτισσας 

 

Το φράγµα της Γύφτισσας, από το οποίο τραβήχτηκαν οι Εικόνες Α.12 και Α.13, 

κατασκευάστηκε στο πλαίσιο των σύγχρονων έργων αποξήρανσης της λεκάνης µε σκοπό την 

έκτροπή του Βοιωτικού Κηφισού προς τη τεχνητή κοίτη του (Μεγάλη ∆ιώρυγα και ∆ιώρυγα 

Τέλµατος) προς τη σήραγγα της Καρδίτσας και τη λίµνη Υλίκη. Ανήκει στα έργα που έγιναν 

πριν το 1933, όταν και άρχισε να κατασκευάζει υδραυλικά τεχνικά έργα στη λεκάνη η 

αγγλική εταιρεία BOOT.  
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Εικόνες Α.12 και Α.13 Φωτογραφίες από το φράγµα της Γύφτισσας. 
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 Το φράγµα BOOT 

 

Το φράγµα ΒΟΟΤ (Εικόνες Α.14, Α.15 και Α.16) πήρε το όνοµά του από την αγγλική 

εταιρεία ΒΟΟΤ, η οποία το κατασκεύασε. Η εν λόγω εταιρεία πραγµατοποίησε µια σειρά από 

υδραυλικά έργα στη λεκάνη της Κωπαΐδας την περίοδο 1933-1940. Σκοπός του φράγµατος 

BOOT, το οποίο βρίσκεται 150-200 m ανάντι του φράγµατος της Γύφτισσας, είναι ο έλεγχος 

της ροής του Βοιωτικού Κηφισού (φράγµα αναρρύθµισης). Το φράγµα έχει τρία ανοίγµατα, 

δύο εκ των οποίων τα διαθέτουν θυροφράγµατα.  

 

 

Εικόνα Α.14 Όψη µέρους του φράγµατος ΒΟΟΤ. 
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Εικόνες Α.15 και Α.16 Φωτογραφίες από το φράγµα BOOT. 
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 Θέση κοντά στις πηγές των Χαρίτων 

 

Οι πηγές των Χαρίτων στο όρος Ακόντιο, βορειοδυτικά του Ορχοµενού, αποτελούν τον κύριο 

τροφοδότη του ποταµού Μέλανα. Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο για τις εν λόγω πηγές, το 

οποίο διαπιστώσαµε και ιδίοις όµµασι (Εικόνα Α.17), είναι ότι η παροχή τους, ακόµα και σε 

περιόδους ξηρασίας, διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

 

 

Εικόνα Α.17 Κοντά στις πηγές των Χαρίτων, στους πρόποδες του όρους Ακόντιο. 
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 Στις πηγές της Έρκυνας στη Λειβαδιά 

 

Η Έρκυνα είναι ο χείµαρρος που διαρρέει την πόλη της Λειβαδιάς. Βάσει παροχής, είναι ο 

σηµαντικότερος υδροφορέας της ευρύτερης περιοχής της Κωπαΐδας µετά τον Β. Κηφισό και 

τον Μέλανα. Η µέση ετήσια παροχή της ανέρχεται στα 22 hm3, ενώ η µηνιαία παροχή της 

κυµαίνεται από 1,6 έως 2,3 hm3. Η Κρύα Λειβαδιάς (Εικόνα Α.18), η περιοχή γύρω από τις 

πηγές της, αποτελεί περιοχή φυσικού κάλλους. 

 

 

Εικόνα Α.18 Κοντά στις πηγές της Έρκυνας, στην Κρύα Λειβαδιάς. 
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Β. Μέγιστες Ηµερήσιες Παροχές στη Σήραγγα Καρδίτσας 

 

Πίνακας Β.1 Μετρήσεις παροχών ΥΠ∆Ε στην Παλαιά Σήραγγα Καρδίτσας τα υδρολογικά έτη 1907-

1927, 1932-1947, 1960-1965 και 1968-1977 (m3/s). Προέλευση: Ανυφαντή και Μαµάσης (1990) µετά 

από προσαρµογή. 

Υδρολογικό Έτος 
Μέγιστη Ημερήσια 

Παροχή 
Μέγιστη Γειτονική Παροχή 
της Μέγιστης Ημερήσιας 

1907  92,10  87,18 

1908  25,90  21,25 

1909  109,26  95,89 

1910  101,22  92,86 

1911  28,07  22,84 

1912  87,66  80,26 

1913  92,12  88,90 

1914  83,70  77,83 

1915  73,56  72,59 

1916  25,91  23,84 

1917  19,93  14,67 

1918  51,29  42,72 

1919  86,42  86,42 

1920  65,38  65,38 

1921  101,22  90,13 

1922  94,62  92,35 

1923  80,71  79,53 

1924  69,44  56,42 

1925  70,15  69,44 

1926  39,84  35,03 

1927  15,60  12,06 

1932  9,61  8,23 

1933  92,55  52,66 

1934  112,89  112,41 

1935  68,55  63,83 

1936  72,43  45,19 

1937  55,22  30,93 

1938  135,80  124,68 

1939  102,85  94,67 

1940  74,22  65,30 

1941  71,23  68,26 

1942  114,89  96,80 
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1943  41,70  32,76 

1944  71,23  65,30 

1945  53,93  37,70 

1946  96,80  93,76 

1947  89,24  80,22 

1960  55,22  35,68 

1961  143,72  114,89 

1962  45,19  34,68 

1963  178,04  131,05 

1964  72,73  60,89 

1965  7,71  7,71 

1968  74,22  52,66 

1969  123,50  119,19 

1970  50,13  36,69 

1971  86,83  68,85 

1972  124,68  114,89 

1973  86,83  62,36 

1974  87,73  86,23 

1975  56,29  38,68 

1976  69,74  63,83 

1977  20,92  19,70 

 

Πίνακας Β.2 Μετρήσεις παροχών ΕΥ∆ΑΠ στη Νέα Σήραγγα της Καρδίτσας τα υδρολογικά έτη 

1978-1989 (m3/s). Προέλευση: Ανυφαντή και Μαµάσης (1990) µετά από προσαρµογή. 

Υδρολογικό 
Έτος 

Μέγιστη Ημερήσια 
Παροχή 

Μέγιστη Γειτονική Παροχή 
της Μέγιστης Ημερήσιας  

1978  21,75  16,88 

1979  43,54  43,54 

1980  96,72  77,99 

1981  126,14  119,33 

1982  99,85  73,10 

1983  47,27  36,55 

1984  73,10  63,83 

1985  106,18  88,29 

1986  36,55  18,04 

1987  63,83  57,32 

1988  77,99  55,23 

1989  83,05  73,10 

 



142 
 

 

 

 

 

 


