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Η άσκηση αυτή είναι για επίλυση στο µάθηµα – ∆εν παραδίδεται 
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Οι αρχαίοι έλληνες µηχανικοί ανάπτυξαν σε µεγάλο βαθµό την τεχνολογία των αστικών 
υδραυλικών έργων. ∆ύο αρχαία αστικά υδραυλικά έργα αποτελούν τεχνολογικά ορόσηµα. Το 
πρώτο είναι το υδραγωγείο της Σάµου (σηµερινό Πυθαγόρειο), που κατασκευάστηκε τη 
δεκαετία 530-520 π.Χ. από το µεγαρέα µηχανικό Ευπαλίνο. Το πιο αξιοσηµείωτο τµήµα του 
είναι το γνωστό Ευπαλίνειο Όρυγµα, η πρώτη στην ιστορία σήραγγα που ανοίχτηκε από δύο 
µέτωπα. Η σήραγγα έχει µήκος 1036 m, ενώ το συνολικό µήκος του υδραγωγείου ξεπερνά τα 
2800 m. Το υδραγωγείο λειτουργούσε στο σύνολό του µε ροή µε ελεύθερη επιφάνεια. Το 
δεύτερο έργο είναι ένα από τα υδραγωγεία της Περγάµου που κατασκευάστηκε το δεύτερο 
αιώνα π.Χ. Το υδραγωγείο µεταφέρει νερό από το όρος Madragad (σηµερινή τουρκική 
ονοµασία) προς το οχυρό της Περγάµου. Το υδραγωγείο, συνολικού µήκους άνω των 45 km, 
περιλαµβάνει ανεστραµµένο σίφωνα µήκους άνω των 3 km µε µέγιστο ύψος πίεσης περίπου 
180 m, ο οποίος είχε κατασκευαστεί από µολυβδοσωλήνες, αγκυρωµένους µε λαξευτούς 
ογκολίθους1.  
 Στους χάρτες που παρατίθενται2 δίνονται οι οριζοντιογραφίες των δύο περιοχών µε τις 
χαράξεις των δύο έργων.  Ο στόχος της άσκησης είναι να συζητηθούν οι λύσεις που δόθηκαν 
στα έργα αυτά µε σύγχρονα κριτήρια µηχανικού. Ειδικότερα, ζητούνται τα εξής: 

• Να κατασκευαστούν οι µηκοτοµές εδάφους κατά µήκος των έργων. 
• Να εντοπιστούν τα τεχνικά προβλήµατα, υδραυλικά και κατασκευαστικά, και να 

διατυπωθούν οι πιθανές λύσεις που δόθηκαν από τους αρχαίους µηχανικούς. 
• Να συζητηθούν οι πιθανές διαφοροποιήσεις που θα γινόταν σύµφωνα µε τη σηµερινή 

τεχνολογία τόσο στη χάραξη των έργων, όσο και στα ειδικότερα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά τους. 
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http://www.itia.ntua.gr/e/docinfo/750/). 
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