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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Θέλοντας να ασχοληθούν και να εμπλακούν και οι δύο ειδικότητες στην εν λόγω εργασία 
αποφασίσαμε να  προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε ένα αναβρυτήριο.  Θελήσαμε να 
κατασκευάσουμε ένα εσωτερικό αναβρυτήριο αλλά μας αποτρέψανε.  Βρήκαμε μία θέση στο 
ΕΚ για να κατασκευάσουμε ένα εξωτερικό αναβρυτήριο . Προσπαθώντας να  καλύψουμε 
κάποιες απαιτήσεις σε υλικά απευθυνθήκαμε στο Δήμο Πατρέων.  Δυστυχώς   ενώ αρχικά 
υπήρξε μία ανταπόκριση εκ μέρους του Δήμου, τελικά δεν έγινε τίποτα.  Το έργο μας λοιπόν 
όπως θα διαπιστώσετε έμεινε μόνο στα χαρτιά!!! 
 
 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η εργασία αυτή έγινε με σκοπό την κατασκευή ενός αναβρυτηρίου στο σχολείο μας.  
Ερευνήσαμε πρωταρχικά τα ιστορικά αναβρυτήρια και κατόπιν από τα  σύγχρονα τα πιο 
περίεργα που μπορέσαμε να εντοπίσουμε από το διαδίκτυο.  Τέλος κάναμε μία θεωρητική  
μελέτη κατασκευής ενός αναβρυτηρίου. 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ   
 

Το Αναβρυτήριο ή σιντριβάνι είναι φυσικός ή τεχνητός πίδακας νερού και στηρίζεται στην 
αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. 

Έχει την ικανότητα να πετά ψηλά το νερό, σαν στήλη που τείνει να φτάσει το ύψος της πηγής 
απ' όπου ξεκινά το νερό και στην περίπτωση του τεχνητού κινείται με καύσιμη ύλη, ή ρεύμα. 

Τα σιντριβάνια τοποθετούνται συνήθως σε πλατείες, σε πάρκα, σε κήπους, ως μέσα αναψυχής 
και ψυχαγωγίας.  

 

Θα ξεκινήσουμε την εργασία μας αναφέροντας κάποια ιστορικά αναβρυτήρια και μετά θα 
περάσουμε στα σύγχρονα και πιο περίεργα αναβρυτήρια. 
 

 

 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΑ 

 
1. Αναβρυτήρια  πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα 

 

 
 

Αναβρυτήρια ή πίδακες;  
 

Το 1875, επί δημαρχίας Γεωργίου Ρούφου στην Πάτρα, τοποθετήθηκαν στην πλατεία 
Γεωργίου δύο θαυμάσια περίτεχνα συντριβάνια. Τα συντριβάνια έφερε από τη Γαλλία η 
Γαλλική εταιρεία που είχε αναλάβει τα υδραυλικά έργα στην πλατεία και στοίχισαν συνολικά 
70.000 δρχ. ποσό υπέρογκο για τις οικονομικές δυνατότητες της τότε Ελλάδας. 

Το κάθε συντριβάνι κοσμείται από τέσσερα θαυμάσια μπρούτζινα φτερωτά λιοντάρια, ενώ στην 
κορυφή του μεν «κάτω» συντριβανιού στέκεται μια υδροχόος, του δε «πάνω» συντριβανιού 
ένας αυλητής. 

Στις 28 Ιουνίου 1874 η Αθηναϊκή εφημερίδα Στοά αναδημοσιεύει την ακόλουθη περιγραφή της 
Πατρινής εφημερίδας Σκύλος για το πρώτο αναβρυτήριο (συντριβάνι) της πλατείας Γεωργίου: 
«Το κοινόν της πόλεως από τινών ημερών συρρέει περίεργον εις την πλατείαν του Γεωργίου 
προς θέαν των υδραυλικών έργων της Γαλλικής εταιρείας. Μέχρι της ημέρας ταύτης εστήθη το 
εν των αναβρυτηρίων, περί ου οι ειδότες λέγουσι ότι είναι όμοιον των εν Παρισίοις. Η αξία 
αυτού ανεβαίνει τας 25.000 δραχμών, εκτός της μαρμάρινης λεκάνης και λοιπής εργασίας. Το 
ύψος αυτού ανέρχεται εις 7 μέτρα, συνίσταται δε εις στήλην πλατείαν εξ ορυχάλκου, εν μέσω 
της οποίας εύρηται κυκλοτερής πλατεία βάσις, ην υποβαστάζουσι πέντε λέοντες ή σφίγγες 
πτερωταί, ικανού μεγέθους, εκ των στομάτων των οποίων θέλει εξέρχεσθαι ύδωρ. Άνωθι δε της 
κυκλωτερούς ταύτης βάσεως εξακολουθεί η στήλη και επί της κορυφής αυτής επικάθηται εν 
μεγέθει ανθρωπίνου σώματος νεανίας ορειχάλκινος παίζων τον αυλόν. Εκ του αυτού δε, ως και 
εκ του στόματος πέντε άλλων μιροτέρων λεόντων υποβασταζόντων τον νεανίαν τούτον θέλει 
εξέρχεσθαι ωσαύτως ύδωρ. Η εργασία είναι ωραιοτάτη και η προσπάθεια του εμφυσώντος τον 
αυλόν νεανίου είναι εκφραστικωτάτη, ως φαίνεται δε παριστά ούτος τον Φαύστον, όστις δια του 
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αυλού του εσαγήνευε τας νύμφας. Περί τα μέσα της προσεχούς εβδομάδος θέλει εγερθεί και το 
δεύτερον επί της πλατείας ταύτης αναβρυτήριον, το οποίο αποτελείται εξ άλλου συμπλέγματος. 
Ωσαύτως δε την πλατεία ταύτην διαφωτίζουσι 52 φανοί φωταερίου και το σύνολον παριστά 
μαγευτικότατον θέαμα. Οι ιδόντες τας εργασίας της εταιρείας ταύτης και της των Αθηνών 
ομολογούσιν ότι ο Δήμος Πατρέων επέτυχε την καλυτέραν, διό ανέλαβεν αύτη όμοια έργα και εν 
Πειραιεί». Τα δύο συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου εστοίχισαν συνολικά 70.000 δρχ. της 
εποχής εκείνης. 

Χρονικό του Πατραϊκού τύπου (1840 - 1940), Ν. Πολίτη 

 

Εξάλλου, στο Ιστορικό Λεξικό του Τριανταφύλλου, στο λήμμα «αναβρυτήρια», αναφέρεται 
σχετικά: «Εις πλατείαν Γεωργίου Α’ εστήθησαν την 28-6-1874. Ήλθον εκ Γαλλίας. Το εν έχει 
Πάνα και το άλλον αρχαίαν κόρην αμφότερα με λέοντες. Ήλθον το 1874 από την Γαλλικήν 
Εταιρείαν υδραυλικών έργων της εποχής εν Πάτραις, εδείχθη ενδιαφέρον και τα ηγόρασεν ο 
Δήμος Πατρέων και τα δύο και αντί 70.000 δρχ. τότε.  

Ο  δρ. Φιλολογίας της Αθήνας Γ. Ντελόπουλος επιστέλλει ημίν δια «το συντριβάνι με τα 
λιοντάρια (πτερωτά) της πλατείας Γεωργίου»:  

…από έρευνά μου βρήκα πρόσφατα ότι είναι Γαλλικής κατασκευής και μάλιστα στη 
φωτογραφία που σας εσωκλείω έχουν χρησιμοποιηθή εις διακόσμιση πλατείας γαλλικής 
πόλεως που έχει ανακατασκευασθεί στο Χόλυγουντ ως χαρακτηριστικό ντεκόρ για έργα με 
υπόθεση στη Γαλλία. Σε κεντρική πλατεία του Εδιμβούργου στη Σκωτία στην οδό 
Πριγκιποννήσων υπάρχει παρόμοιο συντριβάνι που έχει εισαχθεί επίσης από την Γαλλία. 

 
 
Σιντριβάνια πανομοιότυπα με αυτά που κοσμούν την Πλατεία Γεωργίου 
έχουν εντοπιστεί  και αλλού. 
 
Αγγλία – Λέστερ 
 
Στις 29 Οκτωβρίου του 1878, το συμβούλιο της πόλης του Leicester, με ευγνωμοσύνη, έλαβε 
εκ μέρους του Borough την προσφορά από τον Israel Hart, ο οποίος ήταν πρώην Δήμαρχος 
της πόλης, ένα μεγάλο όμορφο διακοσμητικό συντριβάνι το οποίο τοποθετήθηκε στο κέντρο 
της πόλης, αντικρυστά στο Δημαρχείο.  
 
Το συντριβάνι, σε συνδυασμό με τη διάταξη της Πλατείας του Δημαρχείου, σχεδιάστηκε από 
τον Francis Hames, αρχιτέκτονα του Δημαρχείου, και παρουσιάστηκε από τον Sir Ισραήλ Hart 
στις 24 Σεπτεμβρίου 1879. Είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, ζωγραφισμένο χυτοσίδηρο, 
Shap γρανίτη και Ross of Mull γρανίτη. 
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Πορτογαλλία – Πόρτο 
 
Το συντιβάνι και συγκεκριμένα η Κρήνη των Λεόντων βρίσκεται στην Plaza de Gomes Teixeira, 
στην Πορτογαλλία,μπροστά από το κτίριο του Πανεπιστημίου του Πόρτο, όπου και μέχρι το 
1995, εργάστηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών. 
 
Το συντιβάνι με τα Λιοντάρια είναι μία από τις λίγες πηγές της πόλης που δεν χτίστηκαν στην 
Πορτογαλία, ενώ το πιο επιδεικτικό στη Πόρτο. 
 
Εστάλη στην Εταιρεία Υδάτων της Πόρτο το 1882, ενώ τέθηκε σε λειτουργία, τέσσερα χρόνια 
αργότερα, παρέχοντας έτσι το νερό σε αυτή την περιοχή της πόλης. 
 

 
 
Ζυρίχη στην κεντρική πλατεία Zentralhof  
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Τα ίδια λιοντάρια κοσμούν και στην κεντρική πλατεία Zentralhof στην Ζυρίχη. Τελευταία, οι 
κρήνες με τα άλογα που υπήρχαν αντικαταστάθηκαν με αυτό το τεράστιο σιντριβάνι φτιαγμένο 
από χυτοσίδηρο, το οποίο ανακαινίστηκε το 1986. 
 
 

 
 
 
Από την αρχή του 19ου αιώνα, πόλεις της Ευρώπης, όπως το Παρίσι, έχουν αρχίσει να 
αναζητούν μια νέα ταυτότητα. Αναζητούνται τρόποι προκειμένου να γίνουν πιο λειτουργικές, 
αλλά συγχρόνως να αναμορφωθούν αισθητικά. Ο χυτοσίδηρος, που στην αρχή 
χρησιμοποιήθηκε για έργα κοινής ωφέλειας, χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργηθούν 
διάφορες συνθέσεις είτε λειτουργικές για τις πόλεις είτε να αναπαριστούν διάφορους μύθους, οι 
οποίες να προσδιορίζουν κάθε πόλη την πορεία της και τον πολιτισμό της. 
 

2. Τα υπέροχα αναβρυτήρια του Πέτερχοφ 
 

Το Πέτεργοφ ή Πέτερχοφ, το οποίο στα γερμανικά σημαίνει «Η αυλή του Πέτρου», απέχει 47 
χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη. Είναι ένας δήμος στην περιοχή Πετροντβόρτσοβι της 
Αγίας Πετρούπολης, που βρίσκεται στη νότια ακτή του κόλπου της Φινλανδίας. 
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Το σύνολο Πέτερχοφ περιλαμβάνει τα Άνω και Κάτω πάρκα με 150 συντριβάνια όπου 
αναβλύζουν εντυπωσιακοί πίδακες νερού, και περίλαμπροι καταρράκτες. Το σύστημα 
ύδρευσης του Πέτερχοφ είναι απαράμιλλο, όσον αφορά το χρόνο της λειτουργίας του. Στην 
άκρη μιας φυσικής πεζούλας ύψους 16 μέτρων βρίσκεται το Μέγα Παλάτι – το κέντρο του 
συγκροτήματος που σχεδιάστηκε από τον Ραστρέλλι.  
Στο προαύλιο του παλατιού μπορείτε να δείτε τον Μεγάλο Καταρράκτη με ασημένιους πίδακες 
σιντριβανιών και πολλά χρυσά γλυπτά, όπως το περίφημο σιντριβάνι Σάμσον. Το νερό που 
χύνεται από τον καταρράκτη περνά μέσα από τη θάλασσα στον κόλπο της Φινλανδίας.  
 

 

 

3. Πλατεία  ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  στη ΜΟΣΧΑ 

http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/4-11.jpg�
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/5-7.jpg�
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Συμβολίζει την ενότητα και την φιλία μεταξύ των λαών.  Το συντριβάνι έχει μία οκτάγωνη 
λίμνη από κόκκινο γρανίτη με επιφάνεια 4000 τ.μ. Αυτό το συντριβάνι ψεκάζει 1200 λίτρα 
νερό και υποστηρίζεται από οκτώ αντλίες νερού. 

 
 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΑ 
 

1.  Αναβρυτήριο στην Οσάκα της Ιαπωνίας 

Αυτό το καταπληκτικό και πανέμορφο συντριβάνι σχεδιάστηκε από τον Isamu Noguchi . Ο 
Isamu Noguchi κατασκεύασε 9 συντριβάνια για πρώτη φορά στην διεθνή έκθεση της Οσάκα 
της Ιαπωνίας. 

 

http://top10marvels.com/top-10-amazing-fountains-in-the-world/peoplesfriendshipfountain�
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2. Αναβρυτήριο  Jeanneke Pis 
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Το Jeanneke Pis είναι ένα μοντέρνο συντριβάνι στις Βρυξέλλες, σήμα κατατεθέν της πόλης 
Manneken Pis στην πλατεία Grand Place. Δημιουργήθηκε το 1985 από τον Denis-Adrien 
Debouvrie διασκεδάζοντας τους περιπατητές, καθώς απεικονίζει ένα μικρό κορίτσι σε θέση 
ούρησης οκλαδόν. 

 

3. Αναβρυτήριο Weber  

Τα γλυπτά του Klaus Weber στο νότιο Λονδίνου απεικονίζουν ανθρώπινες μορφές από πέτρα 
όπου ευδιάκριτα παραμένουν μόνο τα χέρια και το πρόσωπο. Από το στόμα των «ανθρώπων» 
τρέχει με πίεση νερό, το οποίο μάλιστα ανακυκλώνεται. 

 

 

http://perierga.gr/?p=63489�
http://perierga.gr/?p=63489�
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4. Αναβρυτήριο Crown  

 

Το συντριβάνι Crown  είναι ένα διαδραστικό έργο τέχνης που δεσπόζει στο Millennium Park 
του Σικάγο, στην περιοχή Loopcommunity. Σχεδιασμένο από τον Καταλανό καλλιτέχνη Jaume 
Plensa τοποθετήθηκε τον Ιούλιο του 2004. Λειτουργεί και ως υπαίθριο ντους! 

 

 

 

5. Αναβρυτήριο  Piano  

 

http://perierga.gr/?p=63489�
http://perierga.gr/?p=63489�
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Συντριβάνι-πιάνο, δημιουργία ενός εμπόρου πιάνων από την Ατλάντα, ο οποίος βρήκε έναν 
ευφάνταστο τρόπο επαναχρησιμοποίησης ενός παλιού και εκτός λειτουργίας πιάνου. 

 

6. Αναβρυτήριο Canberra Times 

 

 

Το συντριβάνι Canberra Times του Robert Woodward βρίσκεται στην πόλη Καμπέρα της 
Αυστραλίας από το 1979. Αποτελείται από ράβδους ανοξείδωτου χάλυβα και το ύψος του 
φτάνει τα 5 μέτρα. 

7. Αναβρυτήριο Banpo 

 

Το Banpo στη γέφυρα της Σεούλ στη Νότια Κορέα χρησιμοποιεί 9.380 ακροφύσια προκειμένου 
να εκτινάσσονται τα πολύχρωμα νερά και από τις δύο πλευρές της γέφυρας. 

http://perierga.gr/?p=63489�
http://perierga.gr/?p=63489�
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8. Αναβρυτήριο  Vortex  

Ένα πρωτότυπο συντριβάνι σχεδίασε ο Βρετανός γλύπτης William Pye μπροστά από Seaham 
Hall στο Sunderland. Στο εσωτερικό του κυλίνδρου δημιουργείται μια τεχνητή δίνη, ενώ από τις 
σκάλες που υπάρχουν στις δύο πλευρές του οι θεατές μπορούν να έχουν μια πιο κοντινή 
εικόνα του φαινομένου της περιδίνησης. 

 

 

 

9. Αναβρυτήριο  Magic Tap 

Μπορεί να μοιάζει με… μαγεία, όμως η βρύση που βλέπεται να αιωρείται δεν είναι τίποτα άλλο 
από ένα εντυπωσιακό συντριβάνι που βρίσκεται στην Ισπανία, οι δημιουργοί του οποίου 
κατάφεραν να καλύψουν εντέχνως τις σωληνώσεις σε διαφανές υλικό έτσι ώστε να 
δημιουργείται η ψευδαίσθηση στο θεατή ότι η βρύση «στέκεται» στο κενό! 

 

http://perierga.gr/?p=63489�
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10.  Αναβρυτήριο  του Οχάϊο 

Το πανέμορφο συντριβάνι βρίσκεται στον 71 αυτοκινητόδρομο του Οχάϊο των ΗΠΑ. 

 
 

 

11. Αναβρυτήριο  Wroclaw Multimedia 

Το συντριβάνι Wroclaw βρίσκεται στην Πολωνία.  Περίπου 300 ψεκαστήρες νερού 
δημιουργούν μία οθόνη νερού.  Υπάρχουν επίσης 800 φώτα. Το νερό του συντριβανιού 
παγώνει το χειμώνα και μετατρέπεται σε πίστα  πατινάζ 4700 τ.μ. 

http://perierga.gr/?p=63489�
http://top10marvels.com/top-10-amazing-fountains-in-the-world/71-fountain-ohio-united-states�
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12.  Αναβρυτήριο  του βασιλιά Fahd 

Είναι γνωστό και ως συντριβάνι Jeddah και είναι το ψηλότερο συντριβάνι του κόσμου. 
Βρίσκεται στο Jeddah της Σαουδικής Αραβίας.  Κατασκευάστηκε μεταξύ του 1980 και 1983 και 
λειτούργησε το 1985.  Εκτοξεύει νερό στα 312μ. πάνω από την Κόκκινη θάλασσα. 

 

 
 
12.  Αναβρυτήριο  στο σταθμό τρένου της Οσάκα 
 

http://top10marvels.com/top-10-amazing-fountains-in-the-world/fontanna-04-06-2009�
http://top10marvels.com/top-10-amazing-fountains-in-the-world/most-beautiful-fountain-king-fahad-fountain-saudia�
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Ένα εντυπωσιακό συντριβάνι κοσμεί το σταθμό τρένου της Οσάκα στην Ιαπωνία.  Με 
απλό αλλά εντυπωσιακό τρόπο οι σχεδιαστές του σταθμού κάνουν λίγο πιο ευχάριστη και 
ενδιαφέρουσα την αναμονή των επιβατών. 

 

Ταυτόχρονα ενημερώνουν το κοινό με ένα πολύ έξυπνο τρόπο για διάφορα χρήσιμα θέματα 
όπως η ώρα, η θερμοκρασία κ.α. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) 

Υπάρχει κάτι διαχρονικά ρομαντικό στα συντριβάνια. Ίσως είναι η εικόνα της Ανίτα Έκμπεργκ 
που χορεύει στην Φοντάνα ντι Τρέβι στην Ρώμη στην κλασική ταινία του Φελίνι «La Dolce 
Vita”. Ίσως είναι η συσχέτιση  με πολυτελέστατα παλάτια όπως οι Βερσαλλίες.Ότι και αν είναι, 
τα συντριβάνια είναι διαχρονικά διακοσμητικά κομμάτια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. 

Οι κατηγορίες των αναβρυτηρίων,  όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής τους, είναι : 

 

1) Συντριβάνια εσωτερικού χώρου  
 
Τα σιντριβάνια αυτά που έχουν τη δική τους καλαίσθητη βάση και έτσι μπορούν να 
τοποθετηθούν σε εσωτερικούς χώρους χωρίς καμία επέμβαση στον χώρο. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν θα μπορούσαν να μπουν και οπουδήποτε αλλού στον κήπο ή το μπαλκόνι . 
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2) Συντριβάνια εξωτερικού χώρου  
 
Τα συντριβάνια εξωτερικού χώρου προσθέτουν στοιχεία γλυπτού στην βεράντα ή τον κήπο 
καθώς επίσης και την έννοια του υγρού στοιχείου, απαραίτητο φυσικό συστατικό σύμφωνα με 
το feng shui. Ο γαλήνιος ήχος τους υπερκαλύπτει τον θόρυβο του δρόμου και αυτό είναι ένα 
επιπλέον προσόν,  για όσους ζουν σε πολυσύχναστες περιοχές.  

Μπορεί να είναι μικρού ή μεγάλου μεγέθους. 

Α) Μικρού μεγέθους 
Διαθέτουν βάση  πλαστική βάση/ρεζερβουάρ η οποία θάβεται στο χώμα, καλύπτεται με 
βότσαλα και έτσι φαίνεται μόνο το σιντριβάνι. Στην πλαστική αυτή βάση διαμέτρου 60 εκ. 
μπορούν να τοποθετηθούν συντριβάνια ύψους 60-70 εκ.  
 
Β) Μεγάλου μεγέθους 
Για μεγαλύτερα σιντριβάνια θα πρέπει να κατασκευάσετε την δική σας βάση με τα υλικά της 
αρεσκείας σας. Γενικά οι ελάχιστες προδιαγραφές για την δική σας βάση είναι το βάθος του 
ρεζερβουάρ να είναι 25 εκατοστά (για να καλύπτεται με νερό η βυθιζόμενη αντλία) και η 
διάμετρος της να είναι το ελάχιστο ίση με το ύψος του σιντριβανιού (για να μην πέφτει έξω το 
νερό και αδειάζει το ρεζερβουάρ με κίνδυνο να καεί η αντλία του). 
Αν και ονομάζονται «εξωτερικού χώρου», μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε υπάρχει 
χώρος και η δυνατότητα να χτιστεί βάση ρεζερβουάρ (συνήθως σε λόμπυ ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, τραπεζών, επιχειρήσεων και άλλους δημόσιους χώρους).   
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3) Συντριβάνια εξωτερικού και/ή εσωτερικού χώρου 
  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα περισσότερα μοντέλα. Διαθέτουν την δική τους βάση από 
ανοξείδωτο ατσάλι η οποία πωλείται χωριστά. Έτσι ανάλογα με την χρήση του μπορείνα 
επιλεγεί βάση.  
  

• Από ανοξείδωτο ατσάλι (για εσωτερικού ή εξωτερικούς χώρους)  
• Από πλαστικό για εξωτερικούς χώρους εκτός αν καλυφτεί με κάποια θήκη. 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-mx6gNgfbSxw/UUNPOLPNf2I/AAAAAAAAEGY/uJ2q28Ru9rE/s1600/Diy+%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%BB%CE%B1.jpg�
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΩΝ   

 
Για την εγκατάσταση ενός αναβρυτηρίου  παραθέτουμε τα κάτωθι εξαρτήματα από τα 
οποία διαλέγουμε αναλόγως της κατασκευής μας. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 

 

1. ΣYNTΡΙΒΑΝΙΑ – ΓΑΛΑΞΙΕΣ 

 

2. ΣYNTΡΙΒΑΝΙΑ - ΠΛΩΤΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 

 

 

3. ΣYNTΡΙΒΑΝΙΑ – ΚΑΜΠΑΝΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΣYNTΡΙΒΑΝΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ 

http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1
http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1
http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1
http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1


23 

 

 

5. ΣYNTΡΙΒΑΝΙΑ - ΜΠΕΚ ΑΦΡΙΖΩΝ 1 1/4" 

 

 

 

 

6. ΣYNTΡΙΒΑΝΙΑ – ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΙ 

 

7. ΣYNTΡΙΒΑΝΙΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 

http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1
http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1
http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1
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ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

 

 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Μ35 LED 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ (LARGE) 

 

 

ΜΠΕΚ ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΡΙΠΛΗ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΦΙΛΤΡΑ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟ ΓΡΑΝΙΤΗ 

 

http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=17
http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=17
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΜΙΧΛΗ 

http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=17
http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=17
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΟΥ 

 
Επιλέξαμε να «εγκαταστήσουμε»   ένα αναβρυτήριο αρχικά στο εσωτερικό του 1ου ορόφου του 
σχολείου μας, γιατί εκεί υπήρχε μία γωνία κατάλληλη για το στήσιμό του έξω από τα γραφεία.  
Δυστυχώς δεν μας επιτρέψανε την εγκατάσταση στο εσωτερικό του κτιρίου και έτσι βρήκαμε 
ένα χώρο εξωτερικό όπου υπήρχαν παροχές νερού και ρεύματος κοντά. 

Ο υπάλληλος του Δήμου μας επισκέφθηκε και υποσχέθηκε να μας το χτίσει.  Μετά από πολλά 
τηλεφωνήματα και υποσχέσεις τελικά το χτίσαμε στη φαντασία μας και στο χαρτί!!! 

http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=17
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Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται μόνο με το τεχνικό κομμάτι της κατασκευής.  Συγκεκριμένα 
επιλέξαμε δύο εύκολες κατασκευές και τις παρουσιάζουμε. 

Η κατασκευή ενός αναβρυτηρίου διαφέρει αναλόγως με τα μέσα που διαθέτει κανείς καθώς 
και με την τελική παρουσίασή του. 

 

1η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

Όλα τα σιντριβάνια μπορούν να “στηθούν” και να λειτουργήσουν εύκολα χωρίς την ανάγκη 
εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων. 

Η όλη κατασκευή βασίζεται στην ανακύκληση του νερού από μια “δεξαμενή” μέσω μιας αντλίας 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Απαιτούνται λοιπόν: 
1. Mία δεξαμενή, όπου θα μαζεύεται το ανακυκλούμενο νερό. 
Αυτή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως κτιστή, με μεμβράνη ή με ένα έτοιμο δοχείο. 
Σαν ποιο εύκολη, γρήγορη αλλά και φθηνή λύση, προτείνεται μία πλαστική δεξαμενή, η οποία 
μπορεί να προσαρμοστεί είτε μέσα είτε πάνω στο έδαφος. 

2. Μερικά τούβλα, τα οποία βάζουμε μέσα στην δεξαμενή για να τοποθετήσουμε πάνω τους το 
σιντριβάνι. Το σιντριβάνι πρέπει να “κάθεται” στο ίδιο ύψος με το χείλος της δεξαμενής. 
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3. Μια αντλία, η οποία “κρυμμένη” μέσα στην δεξαμενή φροντίζει για την ανακύκληση του 
νερού. Με το ανθυγρό καλώδιό της μήκους 15 μέτρων συνδέουμε την αντλία στο ρεύμα μακριά 
από τα νερά (προσοχή: η αντλία πρέπει να λειτουργεί πάντα μέσα στο νερό). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας εξαρτώνται από το ύψος του σιντριβανιού και την 
ποσότητα του νερού που θέλουμε “να τρέχει” (βλέπε πίνακα). 

 

4. 1-2 μέτρα εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα τον οποίο προσαρμόζουμε στην αντλία, περνάμε 
μέσα από το τρυπημένο σιντριβάνι και σταθεροποιούμε (με λίγη σιλικόνη) στην άκρη του. 

5. 1 περίπου μέτρο πλέγμα περίφραξης το οποίο τοποθετούμε περιμετρικά στο σιντριβάνι 
καλύπτοντας ελαφρά το χείλος της δεξαμενής. 

6. Βότσαλα, πέτρες ή άλλα ανόργανα υλικά (κεραμικά, γυαλί), με τα οποία καλύπτουμε 
περιμετρικά τη βάση του σιντριβανιού (πάνω στο πλέγμα), έτσι ώστε το ανακυκλούμενο νερό 
να “χάνεται” μέσα σ΄ αυτά τα διακοσμητικά υλικά. 
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2η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΟΥ 

Πρόκειται για μια κατασκευή εύκολη, αλλά με πολύ ωραίο αποτέλεσμα που αξίζει να υπάρχει 
κάπου κοντά! Δίνει την αίσθηση του τρεχούμενου νερού και σίγουρα αυτό σε κάποιους αρέσει. 

Απαιτούμενα υλικά : 

1. Ένα δοχείο που θα έχει το νερό. Μπορούμε απλά να δοκιμάσουμε σε μια πλαστική 
λεκάνη, όμως ειδικά αν πρόκειται να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο κάτι καλύτερο 
πρέπει να βρούμε. Αν κάποιος έχει διάθεση να ξοδέψει λίγα χρήματα επιπλέον μπορεί 
να βρει πολύ ωραία πήλινα ή παρόμοιου στυλ «δοχεία». 

2. Το σετ του σιντριβανιού που το αγοράζουμε και έχει μέσα όλα τα απαραίτητα υλικά. 
Δηλαδή το μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ, την αντλία και πολλές φορές διάφορα ακροφύσια 
που πετάνε το νερό με διαφορετικούς τρόπους και σχήματα. Μπορείτε να αναζητήσετε 
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κάποιο προϊόν με τις λέξεις «ηλιακό σιντριβάνι» ή «solar fountain» για πιο πολλά 

αποτελέσματα  

Ένα σετ ηλιακού σιντριβανιού περιλαμβάνει απαραίτητα το φωτοβολταϊκό πάνελ και στην 
αντλία. Ενδεχομένως να συνοδεύεται και από διάφορα ακροφύσια. 

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται απαραίτητα ούτε καν για κατασκευή, αφού απλά 
τοποθετούμε με κατάλληλο τρόπο τα δύο βασικά μέρη του σιντριβανιού και γεμίζουμε με νερό. 
Όσο το δοχείο έχει νερό και όσο έχει ήλιο, το μικρό μας σιντριβάνι θα μας κρατάει συντροφιά! 
Το ηλιακό σιντριβάνι είναι αυτόνομο, λειτουργεί μόνο του όποτε έχει ήλιο και δεν κοστίζει 
τίποτα άλλο. Υπάρχουν και μεγαλύτερα, αρκετά μεγαλύτερα σετ από αυτό που παρουσιάζεται, 
τέτοια που να μπορούν να τοποθετηθούν σε ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια. 

http://www.karaferis.gr/wp-content/uploads/2013/09/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9_%CF%83%CE%B5%CF%84_2.jpg�
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Η αντλία πάντα βρίσκεται εντός του νερού και μόνο το ακροφύσιο εκτός. Διακρίνεται το μικρό 
φωτοβολταϊκό πάνελ το οποίο με προέκταση καλωδίου μπορεί να βρίσκεται μακριά από το 
σιντριβάνι. 

Αν χρειάζεται να λειτουργεί και όσο δεν υπάρχει ήλιος ( συννεφιά ή το βράδυ ) μπορεί να 
τροποποιηθεί η κατασκευή και με επιπλέον εξοπλισμό να ολοκληρωθεί ένα εντελώς αυτόνομο 
από… την πρίζα ηλιακό σιντριβάνι! Οι πληροφορίες που περιέχονται στο άρθρο με τίτλο 
«Ηλιακή ενέργεια και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα παροχής ενέργειας» είναι 
απαραίτητες 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Όπως όλες οι αντλίες που δουλεύουν μέσα στο νερό δεν πρέπει ποτέ να 
μείνουν… χωρίς νερό! Έτσι λοιπόν μια φροντίδα που πρέπει να έχουμε είναι να 
μη ξεμένει το δοχείο από νερό. Αυτό μπορεί να φαίνεται απλό αλλά μετά από 
κάποιες μέρες είτε από εξάτμιση είτε από άλλους λόγους η στάθμη του νερού μπορεί 
να μειωθεί επικίνδυνα, δηλαδή να πέσει κάτω από την αντλία και αυτή να «καεί». Για 
παράδειγμα ρόλο παίζει το πλάτος της επιφάνειας που καταλαμβάνει το νερό. 

• Αν πρόκειται για μια υλοποίηση με ποιο πολλές απαιτήσεις ( ξενοδοχεία , εστιατόρια 
κτλ… ) μπορεί το δοχείο να συνδεθεί με μια παροχή νερού και ένα φλοτέρ. Έτσι ποτέ 

http://www.karaferis.gr/%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
http://www.karaferis.gr/wp-content/uploads/2013/09/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9_2.jpg�
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δεν θα μείνει από νερό και το σιντριβάνι μας δεν θα κινδυνέψει να μείνει εκτός 
λειτουργίας.  

• Τέλος η λειτουργία του είναι εφικτή και σε σημεία όπου δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Το 
μικρό ηλιακό πάνελ μπορεί να έχει επέκταση καλωδίου και να βρίσκεται για παράδειγμα 
πάνω στην πέργκολα ενώ το σιντριβάνι κάτω στην σκιά! 

 
 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η κατασκευή ενός αναβρυτηρίου, είναι εύκολη αφού υπάρχουν τόσα μοντέλα να διαλέξουμε 
(αν θέλουμε να αγοράσουμε έτοιμο) αλλά και τόσα άλλα όσα μπορεί να φανταστεί κανείς 
φτάνει να μπορεί να προμηθευτεί τα υλικά.  

Το ηλεκτρικό κομμάτι είναι  περιλαμβάνει τη σύνδεση της αντλίας με το ρεύμα, ενώ το 
υδραυλικό την παροχή νερού στο αναβρυτήριο και την στεγανοποίησή της. 

Θα θέλαμε το δικό μας  ΑΝΑΒΡΥΤΗΡΙΟ.  Ίσως οι επόμενοι από εμάς να τα καταφέρουν και να 
το κατασκευάσουν…  

 

 

http://www.karaferis.gr/wp-content/uploads/2013/09/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9_1.jpg�
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 
Υπάρχει κάτι διαχρονικά ρομαντικό στα αναβρυτήρια. Ίσως είναι η εικόνα της Ανίτα Έκμπεργκ 
που χορεύει στην Φοντάνα ντι Τρέβι στην Ρώμη στην κλασική ταινία του Φελίνι «La Dolce 
Vita”. Ίσως είναι η συσχέτιση  με πολυτελέστατα παλάτια όπως οι Βερσαλλίες.  

Ότι και αν είναι, τα αναβρυτήρια είναι διαχρονικά διακοσμητικά κομμάτια, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. 

 

 

Πάτρα 2011 Καρναβάλι – Σιντριβάνι Πλ. Γεωργίου 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

www.patrasnews.com 

www.thegreekcollectorsociety.gr 

http://el.wikipedia.org 

rbth.gr/multimedia/.../ta_yperoxa_syntribania_toy_peterxof_22909.html 

http://perierga.gr 

http://www.myseason.gr/sintrivani-trapezaki-esoterikou-exoterikou-xorou-p-8261.html 

http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/2013/03/diy_15.html 

http://www.aquaexterior.gr/index.asp?page=aux_tables&aux_tables=8      

http://www.axortagos.gr/megalitero-sintrivani-sokolatas-tou-kosmou.html 

http://pangea.gr/gr/make_a_fountain.shtml 

www.karaferis.gr 

http://petbirds.gr/forum/t5478/ 

http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1 

 

http://www.patrasnews.com/
http://www.thegreekcollectorsociety.gr/
http://el.wikipedia.org/
http://www.myseason.gr/sintrivani-trapezaki-esoterikou-exoterikou-xorou-p-8261.html
http://easyhomeandgarden.blogspot.gr/2013/03/diy_15.html
http://petbirds.gr/forum/t5478/
http://www.syntrivania.gr/categories.asp?catid=1
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