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Το ςδπαγυγείο πος καηαζκεύαζε ο 

μησανικόρ Εςπαλίνορ ζηη Σάμο ζε 

ένα από ηα εςπύηεπα ζημεία ηηρ 

διαδπομήρ ηος.  

1. Σηα ππώηα μέηπα, μεηά ηην 

κάθοδο από ηην πέηπινη ζκύλα, ηο 

όπςγμα είναι ζηενό και ζηαδιακά 

διεςπύνεηαι (3). 

3. Σημείο καμπήρ ηηρ ςπόγειαρ 

ζηοάρ για να ζςνανηήζει ηο ημήμα 

πος καηαζκεςάζοςν οι δημιοςπγοί 

ηος από ηην άλλη πλεςπά 
 

 

Η λήζνο Σάκνο βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό Αηγαίν θνληά ζηηο αθηέο ηεο 

Μ. Αζίαο. Μαδί κε ηηο πόιεηο Μίιεην θαη Έθεζν απνηεινύλ ηνλ ππξήλα 

ηεο Ισλίαο, πεξηνρήο πεξίθεκεο γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο θαηά ηελ 

αξραηόηεηα. Ο επνηθηζκόο ηεο λήζνπ ζπγθεληξώζεθε ζηα ΝΑ, όπνπ 

γύξσ από έλαλ θπζηθό ιηκέλα αλαπηύρζεθε ε πξσηεύνπζα. Φάξε ζηε 

γεσγξαθηθή ζέζε θαη ζηνπο ηθαλνύο λαπηηθνύο ηεο ε Σάκνο έπαημε 

εγεηηθό ξόιν θαη έθζαζε ζην απόγεην ηεο αθκήο ηεο θαηά ηνλ 6ν αηώλα 

π.Φ. Γηα λα ελλνήζνπκε ηελ θεθαιαηώδε ζεκαζία ηεο, είλαη αξθεηή κηα 

αλαθνξά ζηνλ Ηξόδνην, πνπ πεξηγξάθεη κε κεγάιν ζαπκαζκό πώο νη 

Σάκηνη είραλ θαηνξζώζεη λα θαηαζθεπάζνπλ ηα ηξία κεγαιύηεξα έξγα 



νιόθιεξεο ηεο Διιάδαο: κηα ζήξαγγα (όξπγκα) γηα ηελ ύδξεπζε ηεο 

πόιεο, κηα πξνβιήηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιηκέλαο θαη ην λαό ηεο 

Ήξαο, αθηεξσκέλν ζηελ θπξηόηεξε ζεόηεηα ηεο λήζνπ. 

Ο Ηξόδνηνο αλαθέξεη θαηά πξώηνλ ηε ζήξαγγα, ηελ πεξηγξάθεη ελ 

ζπληνκία ζπκπιεξώλνληαο ηελ αλαθνξά κε ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

ηνπ αξρηηέθηνλα-κεραληθνύ Δππαιίλνπ, γηνπ ηνπ Ναπζηξόθνπ ηνπ 

Μεγαξέσο. Φσξίο ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά -πνπ πξάγκαηη είλαη ε 

κνλαδηθή από ηελ αξραηόηεηα- ην όξπγκα ζίγνπξα ζα παξέκελε άγλσζην. 

Τα εμσηεξηθά ίρλε απαιείθζεθαλ ιίγν αξγόηεξα αθ’ όηνπ ζηακάηεζε ε 

ιεηηνπξγία ηνπ, θαη ε αλαδήηεζε ηνπ θαηά ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο 

νθείιεηαη αθξηβώο ζ’ απηή ηελ αλαθνξά ηνπ Ηξνδόηνπ. Τν όξπγκα 

εληνπίζηεθε ηειηθώο ην 19ν αηώλα θαη νη πξνζπάζεηεο γηα 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ, ην 1882, επέθεξαλ ηελ απνθάιπςε ηνπ θαη ηελ 

πξώηε επηζηεκνληθή εθηίκεζε. Τν Δππαιίλεην πδξαγσγείν -ηδηαηηέξσο ην 

θαζ’ απηό όξπγκα- γξήγνξα έγηλε γλσζηό θαη νδήγεζε ζηε δηαηύπσζε 

ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ηνπ όπσο θαη νιόθιεξεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

Ωζηόζν, όιεο νη πξνζπάζεηεο εξκελείαο απνηύγραλαλ, όζν δελ ήηαλ 

δπλαηή ε εμέηαζε ηεο ζήξαγγαο ζε όιν ην κήθνο ηεο. Ήηαλ πξσηνβνπιία 

ηνπ Οπιθ Γηάληζελ, ηόηε δηεπζπληή ηνπ Γεξκαληθνύ Αξραηνινγηθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ Αζελώλ, ν νπνίνο αλαγλώξηζε ηε ζεκαζία ηνπ κλεκείνπ θαη 

θξόληηζε γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ. Με πξσηνθαλνύο ηαρύηεηαο ξπζκνύο 

εξγαζηώλ ε εγθαηάζηαζε απνθαιύθζεθε θαηά ηα έηε 1971-73 θαη 

θαηέζηε πξνζηηή ζηελ έξεπλα. Η ηεθκεξίσζε θαη απνηύπσζε ηνπ 

κλεκείνπ δηήξθεζε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ '80, ελώ ε αμηνιόγεζή ηνπ 

ρξεηάζηεθε αθόκε κηα δεθαεηία - κέρξη ε εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ 

λα νινθιεξσζεί θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε δεκνζίεπζε ηεο. 

Όπσο θαη ζε άιιεο πόιεηο θαηά ηνλ 6ν αηώλα π.Φ., έηζη θαη ε 

πδξνδόηεζε ηεο Σάκνπ θαηέζηε θάπνηα ζηηγκή αλεπαξθήο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ απμαλόκελνπ πιεζπζκνύ. Όκσο, ε κνλαδηθή πεγή - 

δπλακηθνύ πεξίπνπ 400 θπβ. λεξνύ αλά εκέξα-πνπ ζα κπνξνύζε λα 

επηιύζεη ην πξόβιεκα βξηζθόηαλ όρη κόλνλ έμσ από ηα νρπξσκαηηθά 

ηείρε, αιιά θαη πίζσ από ηε ξάρε ηνπ βνπλνύ, πνπ πςώλεηαη ζηα βόξεηα 

ηεο πόιεο. Τν λεξό ήηαλ δπλαηόλ λα θζάζεη ζηελ πόιε κόλνλ θαηά δύν 

ηξόπνπο: κε εγθαηαζηάζεηο πνπ είηε ζα παξέθακπηαλ ην Βνπλό είηε -θαηά 

ηνλ ηξόπν πνπ επηηεύρζεθε- δηαπεξλώληαο ην. Τν έξγν ύδξεπζεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε έρεη κήθνο πεξίπνπ 3 ρικ. θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία 

ηκήκαηα: ηνλ αγσγό, από ηελ πεγή κέρξη ηε Βόξεηα Βνπλνπιαγηά, ηε 

ζήξαγγα πνπ δηαπεξλά ην Βνπλό, θαη ηνλ αγσγό πνπ κεηαθέξεη ην λεξό 

ζηελ πόιε, ζηε λόηηα πιαγηά ηνπ Βνπλνύ. 

Η πεγή αλαβιύδεη θνληά ζην ζεκεξηλό ρσξηό Αγηάδεο. Ο πδάηηλνο 

όγθνο ζπιιεγόηαλ ζε κηα γεξά θηηζκέλε δεμακελή θη από εθεί 

δηνρεηεπόηαλ ζηνλ αγσγό. Η γξακκή ράξαμεο ηνπ αγσγνύ αθνινπζεί γηα 



800 κ. ηηο πςνκεηξηθέο θακπύιεο. Γηα ηα ππόινηπα 150 κ. κέρξη ηε 

Βνπλνπιαγηά ρξεηάζηεθε λα θαηαζθεπαζηεί ππόγεηνο αγσγόο θάησ από 

έλα ινθίζθν. Γηα ην ζθνπό απηό δηαλνίρζεθαλ ηέζζεξα θξεάηηα - ην 

κεγαιύηεξν Βάζνπο 19 κ.- ηα νπνία ζπλδέζεθαλ κεηαμύ ηνπο ππνγείσο 

ζην επηζπκεηό επίπεδν. 

Η ζήξαγγα - κεζαίν ηκήκα ηνπ πδξαγσγείνπ - δηαπεξλά ην βνπλό κε 

ηα ηείρε ζε ύςνο πεξίπνπ 55 κ. από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Έρεη 

κήθνο 1.036 κ. θαη δηάκεηξν θαηά κέζν όξν 1,80 κ. επί 1,80 κ. Με 

εμαίξεζε νξηζκέλα ζεκεία, ε ζήξαγγα δηαπεξλά ην Βνπλό νξηδνληίσο. Τν 

θαλάιη ύδξεπζεο, πνπ δηαζέηεη θαη ηελ απαξαίηεηε θιίζε, αλεζθάθε 

θαηά κήθνο ηνπ αλαηνιηθνύ ίνπ ηνηρίνπ θαη κόιηο θαηαιακβάλεη ην ήκηζπ 

ηνπ πιάηνπο ηεο ζήξαγγαο. Σηε Βόξεηα είζνδν ηεο ζήξαγγαο ίν 

ζπγθεθξηκέλν θαλάιη έρεη βάζνο ζρεδόλ 4 κ. θαη ζηε λόηηα έμνδν 

πεξηζζόηεξν από 8 κ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ίν θαλάιη έρεη αλαζθαθεί 

κόλν ηκεκαηηθώο όζνλ αθνξά όιν ην βάζνο ηνπ, θαη θαηά θαλόλα 

παξνπζηάδεη ζηελ εγθάξζηα ηνκή δύν επίπεδα, πνπ απνηεινύληαη από έλα 

θαλάιη θαη από θάησ ηνπ έλα ηκήκα ζε κνξθή γαιαξίαο. 

 
 

Από ηε λόηηα είζνδν ηεο ζήξαγγαο ν αγσγόο αθνινπζεί ηε 

βνπλνπιαγηά κέρξη ην θέληξν ηεο πόιεο ζην ιηκάλη. Ο αζηηθόο αγσγόο 

ζθάθηεθε κε ηε βνήζεηα θξεαηίσλ δηαλνηγκέλσλ ζε απόζηαζε 11-25 κ., 

ηα νπνία ζπλδένληαλ κεηαμύ ηνπο ππνγείσο. Καηά κήθνο απηνύ ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ινγηθέο απνζηάζεηο δεμακελέο 



κε θξήλεο, απ’ όπνπ νη θάηνηθνη ηεο πόιεο κπνξνύζαλ λα εθνδηάδνληαη 

κε λεξό. 

 

Με κηα πξώηε καηηά ζ’ 

νιόθιεξν ην έξγν βγάδνπκε ην 

ζπκπέξαζκα πσο πξόθεηηαη γηα 

έλα ζύζηεκα πδξνδόηεζεο 

ιεηηνπξγηθό θαη πξνζαξκνζκέλν 

ζηα ηνπνγξαθηθά δεδνκέλα. Με ηε 

ιεπηνκεξέζηεξε εμέηαζε ηνπ, 

όκσο, παξαηεξνύληαη ηδηνκνξθίεο, 

πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο εξκελείαο. 

Καη’ αξράο ζύγρπζε πξνθαιεί ε 

δηαπίζησζε όηη ζην ζεκείν όπνπ ν 

αγσγόο εηζέξρεηαη ζηε ζήξαγγα ην 

θαλάιη έρεη βάζνο πεξίπνπ 4 κ., 

παξ' όιν πνπ κ' έλα ζσζηό 

ζρεδηαζκό ην θαλάιη ζα 'πξεπε λα είρε θζάζεη ζην ίδην επίπεδν κε ην 

πάησκα ηεο ζήξαγγαο θη από εθεί λα ζπλερίδεη κε θπζηνινγηθή θιίζε. Με 

άιια ιόγηα, ε ζήξαγγα βξίζθεηαη πεξηζζόηεξν από 3 κ. ςειόηεξα από ηε 

ζηάζκε ηεο πεγήο. Λεπηνκεξέζηεξε κειέηε ηεο πεξηνρήο ηεο πεγήο 

νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη εθεί έγηλε ε πξώηε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή θξάγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί όζν ην δπλαηόλ 

πςειόηεξε ζηάζκε λεξνύ θαη κε ηελ πίεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη’ 

απηόλ ηνλ ηξόπν ε πεγή κεηαηνπίζηεθε - ζηε ζέζε πνπ αλαβιύδνπλ ηα 

ύδαηα θαη ζήκεξα. 

 

Υωξίο ηελ αλαθνξά ηνπ Ηξόδνηνπ, πνπ είλαη ε κνλαδηθή από ηελ 

αξραηόηεηα,ην όξπγκα ζα παξέκελε άγλωζην 
 

Η αλαθάιπςε απηώλ ησλ ζπζρεηίζεσλ απέδσζε ηελ πεηζηηθή εξκελεία 

γηα ην «ιαλζαζκέλν» επίπεδν ηεο ζήξαγγαο θαη θπξίσο γηα ηα παξάμελα 

δύν επίπεδα ζην θαλάιη. Όια απηά ηα θαηλόκελα καδί δίλνπλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκό ηεο εγθαηάζηαζεο: ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ 

πδξνδόηεζεο είρε ζρεδηαζηεί πξνθαλώο εμ αξρήο ζε δύν μερσξηζηά 

ηκήκαηα. Αξρηθώο ζα θαηαζθεπαδόηαλ ην όξπγκα καδί κε ηνλ αγσγό 

πδάησλ θαη κεηά ην ηκήκα κεηαμύ πεγήο θαη βνπλνύ, όπσο θαη ην 

ζπκπιεξσκαηηθό ηκήκα ηνπ κέρξη ηελ πόιε. Δπεηδή ε θαη’ εμνρήλ 

πξόθιεζε ήηαλ λα πεξάζεη ε ζήξαγγα θάησ από ην βνπλό, ην έξγν 

μεθίλεζε από εθεί. Η ζύλδεζε κε ηελ πεγή θαη ε επέθηαζε κέρξη ην 

ιηκάλη ππήξμαλ εξγαζίεο ξνπηίλαο θαη ε εθηέιεζε ηνπο άξρηζε κεηά ην 

πέξαο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο. 

 
Γπαθική αναπαπάζηαζη ηος ηπόπος 

με ηον οποίο οι απσαίοι 

καηαζκεύαζαν ηιρ ςπόγειερ ζηοέρ 



Οη δπζρέξεηεο κε ηε κεηαηόπηζε ηεο πεγήο πξνθάιεζαλ ζεκαληηθό 

επηπιένλ θόξην εξγαζίαο, πνπ σζηόζν δελ πξνθάιεζε νινθιεξσηηθή 

απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ο αγσγόο πξνζαξκόζηεθε ζηα λέα 

δεδνκέλα, ην ήδε ππάξρνλ θαλάιη ζηε ζήξαγγα ρξεηάζηεθε εκβάζπλζε 

θαη ην ηκήκα πνπ έθεξε ηα ύδαηα ζηελ πόιε αθνινύζεζε ην λέν επίπεδν. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηώλ ησλ βαζηθώλ εξγαζηώλ ρξεηάζηεθε λα 

θαηαζθεπαζηνύλ ζηε ζήξαγγα ηξία ηκήκαηα ζπλνιηθνύ κήθνπο 150 κ., 

επεηδή ζηε ζπγθεθξηκέλε «δηαδξνκή» ν βξάρνο ήηαλ αζηαζήο ζε βαζκό 

επηθίλδπλν. Αθόκε θαη ζην ζηελό θαλάιη αξθεηά ηκήκαηα έρξεδαλ 

επηπξόζζεηεο ζηαζεξνπνίεζεο. Τειηθώο, ζηνλ ππζκέλα ηνπ θαλαιηνύ 

ηνπνζεηήζεθαλ πξνζεθηηθά δνπιεκέλνη ζσιήλεο από πειό. Ο αγσγόο 

ήηαλ ηόηε έηνηκνο λα ιεηηνπξγήζεη κεηαθέξνληαο ην λεξό ηεο πεγήο 

ζηνπο θαηνίθνπο ηεο λεζησηηθήο πόιεο. 

Η ζεκαληηθόηαηε ζπλεηζθνξά ηνπ αγσγνύ πδξνδόηεζεο ζηελ πόιε 

κπνξεί λα εθηηκεζεί από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: γηα ην ηκήκα από ηελ 

πεγή κέρξη ηε ζήξαγγα ρξεηάζηεθε λα ζθαθηνύλ 1.500 θπβηθά 

ζπκπαγνύο Βξάρνπ, γηα ηε ζήξαγγα ηελ ίδηα καδί κε ην θαλάιη, ζηελ 

ηειηθή ηνπο κνξθή, ζρεδόλ 5.000 θπβηθά θαη γηα ην ηκήκα ηνπ αγσγνύ 

πνπ νδεγνύζε ζηελ πόιε αθόκε 1.000 θπβηθά. Όιεο απηέο νη εξγαζίεο 

δηεμήρζεζαλ κε ζθπξί θαη θαιέκη θαη γηα ηε δηάξθεηα ηνπο κπνξνύλ λα 

δηαηππσζνύλ πεξηνξηζκέλεο κόλνλ ππνζέζεηο. Μόλνλ γηα ηε δηάηξεζε 

ηνπ βνπλνύ, όπνπ κπνξνύζαλ λα εξγαζηνύλ ζε θάζε κέησπν κόλνλ δύν 

ηερλίηεο, πξέπεη λα ππνινγηζηνύλ ηνπιάρηζηνλ νρηώ ρξόληα, ώζηε γηα ην 

ζύλνιν ησλ βαζηθώλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 10 

ρξόληα. Γηα ηηο πεξαηηέξσ εληζρύζεηο, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, ζην εζσηεξηθό ηεο ζήξαγγαο ρξεηάζηεθε λα κεηαθεξζεί μαλά 

πιηθό (πέηξα) όγθνπ 300 θπβηθώλ -κεηαμύ άιισλ θαη πέηξεο βάξνπο 

κεγαιύηεξνπ ηνπ ελόο ηόλνπ. Ο αγσγόο ηειηθώο δηακνξθώζεθε από 

πεξίπνπ 5.000 πήιηλνπο ζσιήλεο, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε ηξνρό 

αγγεηνπιάζηε, θαηόπηλ ςήζεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ηόπν 

ηνπνζέηεζεο ηνπο, ζηνλ ππζκέλα ηνπ θαλαιηνύ. 

Η εγθαηάζηαζε ιεηηνύξγεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, 

όκσο ε ζίγνπξε παξνρή ηεο δηαηεξήζεθε κόλν ιίγα ρξόληα. Τα ύδαηα ηεο 

πεγήο είραλ πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αζβέζηην θαη ηα ηδήκαηα θαη ην 

πνπξί, πνπ απηό ζρεκάηηζε, πξνθάιεζαλ ζε κεξηθά ρξόληα ηελ απόθξαμε 

ησλ ζσιήλσλ. Πξνθεηκέλνπ λ' απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνύ, 

αλνίρζεθαλ νη ζσιήλεο ζε όιν ην κήθνο ηνπο, έηζη ώζηε επί ηόπνπ έκεηλε 

κόλν κηα δηαηνκή 3/4 όκνηα κε απιάθη, πνπ από θαηξό ζε θαηξό 

ρξεηαδόηαλ θαζάξηζκα. Πέξαλ ηνύηνπ πξνέθπςε αθόκε έλα πξόβιεκα: 

ζηνλ αγσγό ππήξρε έλα ζεκείν ζην νπνίν ζπγθεληξώλνληαλ ζπλερώο 

όγθνη ιάζπεο. Τόζν ζηηο δύν αξρηθέο νπέο, θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζηε 

ζήξαγγα ηελ ίδηα, όγθνη ζπγθεληξσκέλνπ εθεί πιηθνύ -πνπξί θαη ιάζπε- 



θαζηζηνύλ πξνθαλή ηε ζρεηηδόκελε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 

δαπάλε. 

  
Η ζηήπιξη ηυν γαλαπιών με ατίδα ή με μονοκόμμαηη πέηπα 

 

Αλεμαξηήησο ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζήξαγγαο πδξνδόηεζεο, ε κεγαιύηεξε πξνζνρή 

εζηηάζζεθε ζην ζρεδηαζκό ηεο θαη ζηηο ζρεηηθέο κεηξήζεηο. Αιήζεηα, πώο 

ζπλέιαβε ν Δππαιίλνο ην ζρέδην ηεο ζήξαγγαο θαη, ην θπξηόηεξν, πώο 

θαζόξηζε ηε ράξαμε ηεο ζήξαγγαο θαη πώο έιεγρε ηελ εθαξκνγή ηεο; 

Ιδηαηηέξσο ην εξώηεκα απηό απαζρόιεζε ηνλ επηζηεκνληθό θόζκν: ε 

ζήξαγγα έρεη κήθνο κεγαιύηεξν ηνπ 1 ρικ. θαη είλαη ζαθέο πσο νη 

εξγαζίεο δηεμάγνληαλ ηαπηνρξόλσο θαη από ηηο δύν πιεπξέο (ακθίζηνκε 

ζήξαγγα). 

 
Σν έξγν ύδξεπζεο είρε κήθνο πεξίπνπ ηξία ρηιηόκεηξα θαη ρωξηδόηαλ 

ζε δύν αγωγνύο θαη ζηε ζήξαγγα πνπ δηαπεξλνύζε ην βνπλό 
 

Ο ηξόπνο εθαξκνγήο ηνπ βαζηθνύ ζρεδηαζκνύ εξκελεύεηαη εύθνια. Ο 

Δππαιίλνο κε ηε βνήζεηα κηαο ζεηξάο θνληαξηώλ ράξαμε κία επζεία πάλσ 

από ην βνπλό θαη γύξσ απ' απηό κία νξηδόληηα γξακκή. Καη’ απηόλ ηνλ 

ηξόπν εμαζθαιίδνληαλ ηόζν ε θαηεύζπλζε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ 

όζν θαη έλα θνηλό επίπεδν. Απηά ηα ζεκεία εθθίλεζεο πξνέθπςαλ από 

απιή ζθόπεπζε νξηδνληίσο θαη θαζέησο θαη από ππνινγηζκό ηεο 

θαηεύζπλζεο, κέζνδνο πνπ θαζηζηνύζε δπλαηό θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

εξγαζηώλ. Όζν απιόο θαίλεηαη απηόο ν ηξόπνο κεηξήζεσλ ηόζν 

αλεπαξθήο απνδείρζεθε γηα ηελ επίηεπμε ελόο ηέηνηνπ ηνικεξνύ 

εγρεηξήκαηνο. Η επηπιένλ πξνεηνηκαζία θαη κεξίκλα ήηαλ Βήκαηα 



απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λ’ αληηκεησπηζηνύλ αθ’ ελόο ν θίλδπλνο 

ελδερόκελεο απόθιηζεο ίνπ έξγνπ θαη αθ' εηέξνπ πηζαλώλ γεσινγηθώλ 

πξνβιεκάησλ. 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο ζήξαγγαο είρε γίλεη θαηά ηξόπν ώζηε θαζεκηά από 

ηηο δύν πιεπξέο θαηακεηξήζεθε θαηά κήθνο ηεο αλάινγεο βνπλνπιαγηάο 

θαη ην ζεκείν ζπλάληεζεο νξίζζεθε επί ηνύηνπ θάησ από ην δηάζειν ηεο 

ξάρεο. Οη δύν γαιαξίεο κπνξεί λα θαηαζθεπάζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθό 

κήθνο, όκσο νη ζπλέπεηεο ελδερόκελσλ ιαζώλ ζηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ 

παξέκεηλαλ ππνινγίζηκεο. Σηνλ ηνκέα ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζεκείνπ 

ζπλάληεζεο εγθαηαιείθζεθε ε ηδαληθή θαηεύζπλζε πνξείαο ησλ 

εξγαζηώλ, ζρεδηάζηεθε θάκςε θαη ζηηο δπν γαιαξίεο κε λέα θαηεύζπλζε 

πξνο Αλαηνιάο. Καη' απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγήζεθε έλα ζεκείν 

δηαζηαύξσζεο θαη νη δύν γαιαξίεο έπξεπε λα ζπλαληώληαη κε ηελ 

πξνϋπόζεζε λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. 

Τν ζρέδην απνδεηθλύεηαη εμίζνπ απιό όζν θαη ινγηθό θαη ν βαζκόο 

σξηκόηεηαο ηνπ θαίλεηαη θπξίσο από ηηο κεηαηξνπέο πνπ ρξεηάζηεθε λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηε βόξεηα γαιαξία. Η βόξεηα γαιαξία πξνθαλώο 

δηέζρηδε εμ αξρήο εύζξαπζηα πεηξώκαηα θαη απαηηνύζε αλάινγε 

ελίζρπζε. Καηά ηα θαηλόκελα ν θίλδπλνο θαηνιίζζεζεο έπεηηα από 

εξγαζίεο ζε κήθνο 260 κ. είρε νμπλζεί ζε ζεκείν ώζηε νη θαηαζθεπαζηέο 

εμαλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ αξρηθή θαηεύζπλζε ηεο 

ζήξαγγαο θαη λα θαηαθύγνπλ ζε πεξηνρέο γεσινγηθώο αζθαιέζηεξεο. Η 

ηδέα ηεο παξάθακςεο ζπλειήθζε ζε κνξθή θαζαξά γεσκεηξηθή θαη 

πξαγκαηώζεθε ζε ζρήκα ηξηγώλνπ. 

 

Ήηαλ έλα εγρείξεκα εμαηξεηηθήο ηόικεο, γηα ην νπνίν απαηηνύληαλ 

γλώζεηο γεωκεηξηθώλ δεδνκέλωλ θαη δπλαηνηήηωλ εθαξκνγήο 

 

Τν γεγνλόο πσο ε παξάθακςε απηή δελ επηηεύρζεθε κε αθξίβεηα, 

νθείιεηαη ζε έλα ειάρηζην ιάζνο ράξαμεο 0,60 κνηξώλ, πνπ πεξηέρνληαλ 

εμ αξρήο ζηελ θαηαζθεπή ηεο Βόξεηαο ζήξαγγαο θαη δελ ήηαλ δπλαηόλ 

λα επαιεζεπηεί από ηνπο ηερλίηεο, από ην νπνίν ιάζνο όκσο πξνέθπςε 

ύζηεξα από απόζηαζε 500 κ. κηα ζεκαληηθή απόθιηζε. Γη’ απηό είλαη 

εθπιεθηηθό κε πόζε ζηγνπξηά δηεμήρζε ν ηειεπηαίνο έιεγρνο ζηελ ηειηθή 

θάζε ησλ εξγαζηώλ θαη πόζν επηηπρώο νινθιεξώζεθε ε ζρεηηθή 

δηνξζσηηθή πνξεία ηνπο. Σηε βόξεηα γαιαξία δόζεθε θαηεύζπλζε πξνο 

Γπζκάο θαη κεηά -ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό- πξνο ηε λόηηα 

γαιαξία. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν επηηεύρζεθε κηα εμαηξεηηθά πνιύπινθε 

γξακκή, ε αμηνιόγεζε ηεο νπνίαο θαηέζηε δπλαηή κόλν κε ηε ιεπηνκεξή 

κειέηε ηνπ έξγνπ. 

Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο δηαδξνκήο 

ράξαμεο ππήξμαλ νξηζκέλα απζεληηθά ζεκάδηα κεηξήζεσλ, πνιιά από ηα 

νπνία βξέζεθαλ ζεκεησκέλα κε ρξώκα νία ηνηρώκαηα ηεο ζήξαγγαο θαη 



από ηα νπνία κηα νκάδα αλαγλσξίζηεθε πσο ζρεηηδόηαλ άκεζα κε ηελ 

πξόνδν ηεο εμόξπμεο. Η αμηνπνίεζε απηώλ ησλ ζεκείσλ δελ απέθεξε 

κόλν ζεκαληηθέο γλώζεηο γηα νξηζκέλα κεκνλσκέλα ζηάδηα ζηελ πνξεία 

ησλ εξγαζηώλ, αιιά θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα θαηακέηξεζεο 

θαη απνδεηθηηθό ζηνηρείν, Βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα θαηαλνήζνπκε 

θαη λα αλαζπλζέζνπκε όιν ην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ. 

Σηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα ηνληζηνύλ ηα εμήο: ν 

ζρεδηαζκόο ηεο ζήξαγγαο πείζεη όηη πξόθεηηαη γηα έλα εγρείξεκα 

εμαηξεηηθήο ηόικεο -θαζώο απηό ζα ρξεηαδόηαλ ρξόληα γηα λα 

νινθιεξσζεί θαη ε νξζόηεηα ησλ ζρεδίσλ ζα απνδεηθλπόηαλ κόλνλ όηαλ 

ζα είρε επηηεπρζεί ε «ζπλάληεζε» ησλ δύν εθαηέξσζελ ηκεκάησλ ηεο 

ζήξαγγαο. Δθηόο απηνύ απνδεηθλύεη εθπιεθηηθέο γλώζεηο γεσκεηξηθώλ 

δεδνκέλσλ θαη δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο, όπσο επίζεο θαη πνιύ θαιή 

αληίιεςε πεξί ελδερόκελσλ πξαθηηθώλ δπζρεξεηώλ. Ο Δππαιίλνο 

ζίγνπξα ζρεδίαζε ην έξγν απηό ύζηεξα από ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ βνπλνύ, ν θαη’ εμνρήλ ζρεδηαζκόο, όκσο, βαζίδεηαη ζε 

ζεσξεηηθέο ζθέςεηο, πνπ πξαθηηθά κπνξνύζαλ λα πάξνπλ κνξθή κόλνλ 

επάλσ ζε έλα «ζρεδηαζηήξην». Η ζήξαγγα πήξε κνξθή, πξνθαλέζηαηα, 

επάλσ ζε ζρεδηαζηήξην -αλεμάξηεηα ηίλνο ζρήκαηνο ππήξμε απηό-όπνπ 

ζρεκαηνπνηήζεθαλ θαη όια ηα ζηάδηα εξγαζηώλ, όπσο θαη όιεο νη 

κεηέπεηηα κεηαβνιέο. Η ζπλάληεζε ησλ δύν γαιαξηώλ ύζηεξα από 

εμόξπμε 420 θαη 620 κ. δελ ήηαλ ζύκπησζε, αιιά απνηέιεζκα ηέιεηνπ 

ζρεδηαζκνύ. 

Παξακέλεη ην εξώηεκα γηα ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Μόιηο 

έγηλε ε απνθάιπςε ηνπ κλεκείνπ, ν θόζκνο ζπκπέξαλε πσο κηα ηέηνηα 

εγθαηάζηαζε κπνξεί λα είρε πξνσζεζεί κόλνλ επί ηπξαλλίαο ηνπ 

Πνιπθξάηνπο. Η καξηπξία ηνπ Ηξόδνηνπ (III 60) ζπλδέζεθε ρσξίο 

δηζηαγκό κε εθείλε ηνπ Αξηζηνηέιε (Πνιηηηθά, 1313 β) όπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε έξγα ηνπ ηπξάλλνπ. Ωζηόζν, έλαο ηέηνηνο ζπζρεηηζκόο είλαη 

ππνζεηηθόο· ε ζύλδεζε κε ηνλ Πνιπθξάηε δελ είλαη δπλαηόλ λ' 

απνδεηρζεί. Τα ρξήζηκα θξαηήξα ρξνλνιόγεζεο, νη πήιηλνη ζσιήλεο, νη 

εληζρύζεηο ηνπ έξγνπ θαη θπξίσο ηα ειάρηζηα αιιά ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο 

αξραηνινγηθά επξήκαηα, ηνπνζεηνύλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο κάιινλ 

γύξσ ζην 550 π.Φ., δειαδή πξηλ από ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο από ηνλ 

ηύξαλλν Πνιπθξάηε. Υπέξ κηαο πξώηκεο ρξνλνιόγεζεο ζπλεγνξνύλ θαη 

νξηζκέλεο ζρεδηαζηηθέο αηέιεηεο ηνπ αγσγνύ, πνπ νθείινληαη 

απνθιεηζηηθώο ζηε ζρεηηθή απεηξία ησλ θαηαζθεπαζηώλ. Όζνλ αθνξά ην 

πξόζσπν ηνπ αξρηηέθηνλα Δππαιίλνπ, δπζηπρώο δελ είλαη δπλαηόλ λα 

γίλνπλ πεξαηηέξσ δηεπθξηληζηηθνί ζπζρεηηζκνί, σζηόζν ην έξγν ηνπ 

ζπλάδεη κε ηελ αλαλεσηηθή ηάζε, ηελ ηόζν ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα κέζα 

ηνπ 6νπ αηώλα π.Φ. 

Τν Δππαιίλεηνλ όξπγκα ηξνθνδόηεζε κε πόζηκν λεξό ηελ πόιε ηεο 

Σάκνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 1.000 ρξόλσλ. Καηά ηνπο 



βπδαληηλνύο ρξόλνπο νη θάηνηθνη αλαγθάζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε 

ζήξαγγα σο θξπςώλα. Η Σάκνο βξηζθόηαλ ζην δξόκν ησλ ερζξηθώλ 

ζηόισλ ηεο επνρήο, πξννξηζκόο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε Κσλζηαληηλνύπνιε. 

Σηηο δίλεο ηνπ πνιέκνπ ε ζπληήξεζε ηεο ζήξαγγαο παξακειήζεθε, 

κέρξηο όηνπ ηα ηδήκαηα πξνθάιεζαλ κεξηθή απόθξαμε ηνπ αγσγνύ. Η 

θιίζε ηνπ θαλαιηνύ δελ επαξθνύζε πιένλ γηα ηε ξνή ησλ πδάησλ, ε 

νπνία ίζσο θαη λα δηαθόπεθε εληειώο. Μεηά ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν 

πξνθαλώο δελ ήηαλ πιένλ δπλαηή ε απνθαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο, 

πνπ ηειηθώο εγθαηαιείθζεθε ζην έιενο ηνπ ρξόλνπ κέρξη ζεκείνπ λα 

εμαθαληζηεί θάζε έλδεημε ηνπ κεγάινπ απηνύ έξγνπ αθόκε θαη από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

 

Σν Εππαιίλεηνλ όξπγκα ηξνθνδόηεζε κε πόζηκν λεξό ηελ πόιε ηεο 

άκνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηωλ 1000 ρξόλωλ 
 
Μετάυραση: Όλγα Κολιάτσου  

 
 


