


Το νερό στα χρόνια εκείνα δεν έτρεχε από 
τις βρύσες των σπιτιών. 



Οι άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι να το 
φέρνουν από μακριά μέσα σε αγωγούς που 
έχτιζαν με πολύ κόπο. 



Τα ρωμαϊκά υδραγωγεία ακόμη και 
σήμερα προκαλούν το θαυμασμό μας! 

Το υδραγωγείο στην Ταρραγόνα της Ισπανίας 



Το υδραγωγείο της Σεγκόβιας στην Ισπανία 



Το υδραγωγείο της Νικόπολης στην Ήπειρο 



Με το νερό του υδραγωγείου της Νικόπολης κάποτε 
λουζόταν η Κλεοπάτρα 



Το υδραγωγείο της Ρόδου στο Ροδίνι 



Ότι απόμεινε από το υδραγωγείο της Δημητριάδας 
στο νομό Μαγνησίας 



Τα λείψανα από το υπέροχο  υδραγωγείο της Πάτρας 



Πολλοί άνθρωποι δούλευαν για να χτιστεί 
ένα υδραγωγείο.  

Πολλοί  μηχανικοί , τεχνίτες αλλά και δούλοι 
 για τις πιο βαριές δουλειές. 



Οι Ρωμαίοι είχαν πολλές ανυψωτικές μηχανές 
για να μετακινούν τις μεγάλες πέτρες. 



Γερανούς με τροχαλίες 



Γερανούς με τροχαλίες (μονόκολος) 



Γερανούς με τροχαλίες (δίκολος) 



Οι Βυζαντινοί συνέχισαν την παράδοση των Ρωμαίων.  
 Από το βυζαντινό υδραγωγείο στις Φέρες του νομού Έβρου. 

Δυστυχώς μόνο ένα μέρος σώζεται 



Το υδραγωγείο που κατασκεύασαν οι Φράγκοι το μεσαίωνα 
στην Πύλο. 



Το υδραγωγείο της Καβάλας είναι χτισμένο από το 
Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή. 



Της ίδιας εποχής με της Καβάλας είναι και το υδραγωγείο 
της Χαλκίδας 



Το υδραγωγείο στο χωριό Νικηφόρος χτίστηκε στην εποχή 
της Τουρκοκρατίας. 
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