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Η ζημαζία ηηρ ιζηοπιογπαθικήρ έπεςναρ ζηην αξιολόγηζη, 
αποκαηάζηαζη και αξιοποίηζη ηων πωμαϊκών 

ςδπαγωγείων. 

Πεπονά Γεωπγία 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Με ηελ παξνχζα εηζήγεζε αλαθέξνκαη ζηελ ζπνπδαηφηεηα ελφο απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά δεκφζηα 
έξγα ηεο αξραηφηεηαο, ηα ξσκατθά πδξαγσγεία, δίλνληαο έκθαζε ζε αμίεο πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηελ 
πνξεία ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο έξεπλαο. Σερληθά αξηζηνπξγήκαηα, κάξηπξεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, ηα 
ξσκατθά πδξαγσγεία, ραξαθηεξίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ππελζπκίδνληαο ηζηνξίεο, πνπ 
θαζνδεγνχλ ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο. Μειεηψληαο ηελ ηερληθή ηεο πέηξαο, φπσο πξνβάιιεηαη ζηα 
έξγα απηά, δηαπηζηψλνπκε φηη ε δεμηνηερλία ησλ ξσκαίσλ, είλαη ζπληζηακέλε πινχζηαο γλψζεο θαη 
εκπεηξίαο, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηεο Ρψκεο, λα πξνθχπηεη ε 
κνλαδηθφηεηα απηψλ ησλ κλεκείσλ. Η ηζηνξηνγξαθηθή ινηπφλ κειέηε ηνπο, κέζσ ηεο ζεκαηηθήο 
ελφηεηαο, «ηζηνξία κνξθψλ, δνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ», αλαδεηθλχεη ηελ 
πδξαπιηθή ηέρλε θαη ηελ ηερληθή, ηηο ζπκβνιηθέο αμίεο ηνπ λεξνχ, ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθνινγία, θιπ. 
Πξφθεηηαη γηα ζπληζηψζεο-δεκηνπξγίεο ηνπ λεξνχ, πνπ πξνζδίδνπλ ζηα ξσκατθά πδξαγσγεία, 
εμαηξεηηθφ κλεκεηαθφ ραξαθηήξα. Ο αξραίνο ηζηνξηθφο Frontino, ηηο νλνκάδεη Cultiores (πνιηηηζηηθέο 
ζπληζηψζεο) επεηδή επηβεβαηψλνπλ ην «Historia Magistra Vitae» (ε δσή θαζνδεγείηαη απφ ηελ 
ηζηνξία). ηφρνο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο έξεπλαο ησλ 
ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ θαη φηη, γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαζνδεγνχλ ηε θηινζνθία θαη ηελ πξάμε 
ηεο απνθαηάζηαζεο επεηδή νη αμίεο ηνπο δεκηνπξγνχλ παικφ, πνπ κεηαθέξεηαη δπλακηθά ζην 
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 
ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: ξσκατθά πδξαγσγεία, ηζηνξηνγξαθία, αμηνιφγεζε, απνθαηάζηαζε 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
Πξνεγνχκελεο εξγαζίεο: 
α) 1985: «Ιζηνξηθή αλάιπζε ζεξκψλ»,  1ν δηεζλέο ζπλέδξην γηα ζεξκνκεηαιιηθά λεξά-αλάπηπμε 
ινπηξνπφιεσλ-δεκνζίεπζε ηεχρνπο, ζει. 28, Θεζζαινλίθε. 
β)1989:    «Δππάζεηα    θηηξίσλ»,    δηεζλέο    ζπλέδξην   ΑΠΘ,    ηκήκα   ρσξνηαμηθνχ    ζρεδηαζκνχ. 
γ)1999: «Οη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην δνκεκέλν θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ», 
ζπλέδξην-Υαιθηδηθή. 
δ)1999:«Σερληθή εθπαίδεπζε θαη ηζηνξηθά θηίξηα», ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα «LEONARDO DA 
VINCI», Ρψκε. 
ε)2000: «Απνθαηάζηαζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο», ζπκκεηνρή-δηεζλέο ζεκηλάξην, Μαηέξα-Ιηαιία. 
δ)2004: «Η ηερληθή ηεο μεξνιηζηάο, πεγή γλψζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο», 
ζπλέδξην, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Μπηηιήλε. 
ε)2004:«Ήπηεο επεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηζηνξηθψλ θαηαζθεπψλ», ζπλέδξην, Θεζζαινλίθε. 
ζ)2009:«Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά-ζθέςεηο θαη πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο», παλειιήλην 
ζπλέδξην, Παλεπηζηήκην Βφινπ, δεκνζίεπζε ηεχρνπο, ζειίδα 103, Βφινο. 
η)2012:   «Η   ζπνπδαηφηεηα   ηεο   "γέθπξαο"   ζηνλ   πεξηβαιινληηθφ   ζρεδηαζκφ», 3ν   παλειιήλην 
ζπλέδξην, Παλεπηζηήκην Βφινπ, δεκνζίεπζε ηεχρνπο, ζειίδα 283, Βφινο, θιπ εξγαζίεο.  
(Τπνζεκείσζε: Λφγσ νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο, κεξηθέο εξγαζίεο κνπ δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί). 
 
2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 
2.1 Γεληθά ζηνηρεία 
Αλάκεζα ζηηο ζεσξεηηθέο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο, ε ηζηνξηνγξαθία δηαθξίλεηαη γηα ηε δπζθνιία κε ηελ 
νπνία νξίδεηαη, επεηδή, ε πξνζπάζεηα γηα ηελ έξεπλα, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε γλψζε γεγνλφησλ πνπ 
ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ, πξνυπνζέηνπλ κηα αηηία. Απηή φκσο ε αηηία ζπλεπάγεηαη ηε ζπλεχξεζε 
πνιιψλ εηδηθνηήησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έξεπλα. Γηαθξίλνπκε ηελ εμήο δηαθνξά ζηνπο φξνπο: 
ηζηνξία: ζχλνιν πξαγκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ ηξφπν δσήο, ηελ αλζξψπηλε δεκηνπξγία, ηελ 
πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή, ηζηνξηνγξαθία: εκβάζπλζε ζηελ έξεπλα γηα ηελ θαηαλφεζε 
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. 
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     Η ηζηνξηνγξαθία δελ είλαη πεξηγξαθηθή, αιιά κηα επηζηήκε εθπαηδεπηηθή θαη παξαδεηγκαηηθή, πνπ 
επεμεγεί ζε βάζνο ηελ ηζηνξία. Αξραίνη ηζηνξηνγξάθνη έδσζαλ βάζεηο ζηνπο ζχγρξνλνπο 
ηζηνξηνγξάθνπο, Drousen, Dilthey, Windelband, Weber, Dewey, (Βαζίιεηνο Κσλζηαληηλφπνπινο, 
2005). Ο Ηξφδνηνο (5νο αηψλαο π.Υ.) αζρνιήζεθε κε ηα αλζξψπηλα έξγα πξνθεηκέλνπ απηά λα κελ 
ζβεζηνχλ απφ ην ρξφλν. Δπνκέλσο, εληππσζηάδεηαη θαη ζπγθηλείηαη απφ ηελ αλζξψπηλε 
δεκηνπξγία. Η αλαθνξά ηνπ ζην εππαιίλεην φξπγκα ηεο άκνπ, σο έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα ησλ 
Διιήλσλ, είλαη ιεπηνκεξήο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα, απηφ λα αλαδεηρηεί, σο κνλαδηθφ παξάδεηγκα 
εθαξκνγήο ησλ καζεκαηηθψλ, ζηε ράξαμε ησλ ππφγεησλ πδξαγσγείσλ. Ο Κηθέξσλ, ηνλ νλφκαζε 
«pater historiae». Ο Θνπθηδίδεο, παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία σο απνηέιεζκα αλζξψπηλσλ 
ζρεδηαζκψλ, πνπ αλαιχνληαη ζε βάζνο, αληηιακβαλφκελνο φηη ε αμία γεγνλφησλ θαη έξγσλ 
πξνθχπηεη απφ ζπλερή θαη βαζχ ζπιινγηζκφ.Έηζη, γίλεηαη ζεκειησηήο ηεο επηζηεκνληθήο 
ηζηνξηνγξαθίαο. Νεφηεξνη εξεπλεηέο, ππνζηεξίδνπλ φηη, ε ηζηνξηνγξαθηθή έξεπλα εθαξκφδεηαη κε 
ηξφπν ψζηε ε ηζηνξηθή γλψζε: α) λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη λα αλαθέξεηαη ζε ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη 
αλεπαλάιεπηα γεγνλφηα, β) λα κελ είλαη απιψο αθεγεκαηηθή, αιιά επεμεγεκαηηθή, γ) λα έρεη ζηφρνπο, 
ψζηε λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο, επεηδή ν ρξφλνο είλαη κηα δσληαλή αιήζεηα, δ) λα είλαη 
επηιεθηηθή θαη λα θαηεπζχλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλαβίσζε ησλ αμηψλ ηνπ 
παξειζφληνο, θάηη πνπ είλαη κεηξήζηκν, ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο πνπ νη αμίεο επηθέξνπλ ζήκεξα. 
 
2.2 Η ζεκαζία ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ζηελ έξεπλα ησλ ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ 
Η ηζηνξία ηνπ πνιχηηκνπ θπζηθνχ αγαζνχ, ηνπ λεξνχ, καο απαζρνιεί απφ ηελ αξραηφηεηα. Η 
επξσπατθή νδεγία 2000/70/CE, (tutela del paesaggio) πξνσζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν επεκβάζεηο 
γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία έξγσλ παγθνζκίνπ θιεξνλνκηάο, φπσο είλαη ηα ξσκατθά πδξαγσγεία, 
παξέρνληαο θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ ηέηνηα έξγα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην γεληθφ ζρεδηαζκφ ψζηε λα 
αμηνινγεζνχλ θαη αμηνπνηεζνχλ σο κλεκεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ φηη ηα 
ζπνπδαία απηά έξγα θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, απνηεινχλ κηα δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ 
κεηαθέξεηαη ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία. Η ζπζηεκαηηθή επνκέλσο κειέηε ησλ ξσκατθψλ 
πδξαγσγείσλ, κέζσ ηζηνξηνγξαθηθήο έξεπλαο, θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηδηαίηεξεο αμίεο, πξάγκαηα, 
γεγνλφηα, ηερληθέο γλψζεηο, θιπ, πνπ αθνξνχλ: α) ζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ, β) 
ζην ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν, γ) ζηελ αηζζεηηθή θαη δηαθφζκεζε, δ) ζηελ αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία, ε) 
ζηελ πδξαπιηθή ηέρλε θαη επηζηήκε, δ) ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Ρψκεο. Οη αμίεο απηέο ζπληζηνχλ νδεγνχο 
ζην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη αμηνπνίεζεο απηνχ ηνπ είδνπο ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο. ηελ πεξίπησζή καο δε, πξφθεηηαη γηα αμίεο πιηθέο θαη άυιεο, πνπ επηβηψλνπλ δπλακηθά 
θαη  επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. 
 
3. ΙΣΟΡΙΑ ΣΧΝ ΡΧΜΑΨΚΧΝ ΤΓΡΑΓΧΓΔΙΧΝ 
3.1 Γεληθά ζηνηρεία 
ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ε αλαθάιπςε ηνπ πδξαγσγείνπ απνηειεί νξφζεκν κεγάιεο 
ζεκαζίαο, κέζνλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηνλ άλζξσπν ζηνηρείνπ, ηνπ λεξνχ. 
πνπδαηφηαηα έξγα ηεο αξραηφηεηαο, ηα ξσκατθά πδξαγσγεία, φπσο νη ζέξκεο, νη γέθπξεο θιπ, 
έδσζαλ πξνψζεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Γηα 500 
ρξφληα θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ρψκεο έληεθα (11) πδξαγσγεία κεγάισλ δηαζηάζεσλ 
θαη άιια κηθξφηεξσλ. Η πνζφηεηα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ απφ ηνπο ξσκαίνπο, ήηαλ κεγαιχηεξε 
απφ απηή ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ψζηε δηθαίσο ε Ρψκε λα απνθαιείηαη, regina aqcuarum (βαζίιηζζα 
ηνπ λεξνχ). Οη ξσκαίνη έδηλαλ ζην πδξαγσγείν ην φλνκα ηεο πεγήο ή ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζεβφκελνη 
ηε θχζε θαη ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ έξγνπ. Γηαθξίλνπκε ινηπφλ, επζχο εμ’ αξρήο, ηνλ πνιηηηζηηθφ 
ραξαθηήξα ησλ κλεκείσλ απηψλ. Πξηλ ηελ θαηαζθεπή ησλ πδξαγσγείσλ, νη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ 
ην λεξφ ηνπ πνηακνχ Σίβεξε, ζχκβνιν κηα πφιεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμάπισζε ηεο ξσκατθήο 
απηνθξαηνξίαο, αξρήο γελνκέλεο ησλ πξψησλ μχιηλσλ γεθπξψλ, πνπ ζπλδένπλ ηε κηα κε ηελ άιιε 
άθξε ηεο Ρψκεο. Απηέο ηηο γέθπξεο ζα αθνινπζήζνπλ άιιεο πέηξηλεο, νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, 
φπνπ είλαη εθηθηφ, ζα θηινμελήζνπλ αγσγνχο θαη πδξαγσγεία, κε κηα αλεπαλάιεπηε ηερληθή 
ηδηνθπία.Σα πξψηα ινηπφλ πδξαγσγεία, εμειηγκέλεο εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ,  
εκθαλίδνληαη θαηά ηελ αξραία ειιεληθή πεξίνδν, ην 470 π.ρ., ζηελ θάησ Ιηαιία. Πξφθεηηαη γηα 
αξραηφηαηεο θαηαζθεπέο, κηα νιφθιεξε ππφγεηα πφιε, κε ηζπαληθέο ζπλνηθίεο, (εηθ. 1). Δπνκέλσο, 
ππήξρε ήδε εκπεηξία ζε ηερληθά έξγα ππνδνκήο, γεγνλφο πνπ δηεπθφιπλε ηελ πνξεία ηεο θαηαζθεπήο 
ησλ ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ. 
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Εικ.1: απιζηεπά και δεξιά: κάηυ Ιηαλία-ςπόγειο ςδπαγυγείο-σπήζη διαθοπεηικήρ ηεσνικήρ διάνοιξηρ 
αγυγού, διαθοπεηική γευμοπθολογία ηος ςπεδάθοςρ, (internet-acquedotti sotterranei) 

To 312 π.ρ. ν Άππηνο Κιαχδηνο θαηαζθεπάδεη ην 1ν πδξαγσγείν, 8 ρικ. αλαηνιηθά ηεο Ρψκεο, ελψ 
ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνληαλ έλα πδξαγσγείν θάζε 60 ρξφληα, κε εμαίξεζε ην 52 κ.Υ. πνπ 
θαηαζθεπάζηεθαλ δχν πδξαγσγεία θαη ην ηειεπηαίν, aqua alexandrina, ην 226 κ.Υ., (εηθ. 2). 

 

Εικ.2: Ρώμη, απιζηεπά:1° ςδπαγυγείο-δεξιά: ηελεςηαίο ςδπαγυγείο, (internet-foto acquedotti romani) 
 

3.2 Καιιηηερληθέο καξηπξίεο 
ην δηάζηεκα 1700-1800, ν Piranesi απεηθνλίδεη θαιιηηερληθά ηα ξσκατθά πδξαγσγεία (εηθ. 3) 
κεηαθέξνληαο ηελ αίζζεζε ηεο κειαγρνιίαο θαη ηεο λνζηαιγίαο θαη ηελ επηζπκία ηεο αλαβίσζήο 
ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ  κε ηα ζηληξηβάληα  θαη ηηο ζέξκεο. Η λνζηαιγία απηή, πξνθαιεί παικφ 
ζηνλ θαιιηηέρλε, γηα λα ζπλερίζεη λα δεκηνπξγεί, ζπλδένληαο δπλακηθά, ην παξειζφλ κε ην παξφλ. 
 

 

Εικ.3: απιζηεπά: ςδπαγυγείο-ςθιζηάμενερ θέπμερ, δεξιά: ςδπαγυγείο-ζινηπιβάνι (internet- 
piranesi acquedotti) 
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Η αλαγέλλεζε θαη ην κπαξφθ απνηππψλνπλ εξείπηα πδξαγσγείσλ, ηεθκήξηα ρξήζηκα γηα ηνλ 
αλαζρεδηαζκφ ηεο πφιεο, ελψ ην 1722 ν Poleni, κειεηά ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Frontino 
(κνλαδηθφ ηερληθφ εγρεηξίδην, ηνπ 1νπ αηψλα κ.Υ.) δεκηνπξγψληαο ην ράξηε ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ 
(εηθ. 4). Πξνσζεί δειαδή ηελ αμία ηνπ παξειζφληνο. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά ηεθκήξηα. 

 

Εικ.4: απιζηεπά: απεικόνιζη ςδπαγυγείυν, δεξιά: συποθέηηζη ποπείαρ ςδπαγυγείυν. (Internet 
mappe acquedotti Frontino) 

Ο Goethe, γεξκαλφο ζπγγξαθέαο ηνπ 18νπ  αηψλα, απνθαιεί ηα πδξαγσγεία «ζπλερή 
αθνινπζία αςίδσλ ζξηάκβνπ», απεηθνλίδνληάο ηα ζε έλα ήξεκν θπζηθφ πεξηβάιινλ, εκπλεφκελνο 
απφ ηελ ηερληθή ηνπο κεγαινπξέπεηα θαη ην δπλακηθφ ηνπο αληίθηππν, κέζα ζηελ πφιε. 

3.3 Αξραίνη ζπγγξαθείο 
Ο Frontino, curator aquarium, επηβιέπσλ νκάδαο απφ ηερλίηεο θαη εξγάηεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ θαη 
ζπληεξνχλ ηα πδξαγσγεία (Hamey, 1990) παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ελλέα (9) απφ ηα έληεθα 
(11) πδξαγσγεία ηεο Ρψκεο. ην θεθάιαην, «De Aquis Urbis Romae», ζπγθξίλνληαο ηα κε ηηο 
ππξακίδεο ή ηα ειιεληθά έξγα, ηα ζεσξεί ζπνπδαηφηεξα. Ο Vitruvio επίζεο, αθηέξσζε ζηελ 
πδξαπιηθή ηέρλε έλα ιεπηνκεξέο ηερληθφ ζχγγξακκα, «De Architecture». Η έξεπλα ησλ θεηκέλσλ 
ηνπ (ηνκέαο VIII 5-6.9) δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά πνπ δελ βξίζθνπλ ιχζε κέρξη ζήκεξα. Γίλεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αγσγνχο, ηε ρσξνζέηεζή ηνπο, ην ρσξνβάηε, ηερληθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 
κχξλε, ηε ζεσξία ησλ ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ (colluviaria) θαη ηε ζεσξία ηνπ Αξρηκήδε. 
Δπεξεαζκέλνο απφ ηζηνξηθέο πεγέο ηεο Πεξγάκνπ ηνπ 200 π.Υ., πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο θφθθηλεο 
πέηξαο ζηε ζπλδεζκνινγία ησλ αγσγψλ. Ο Strabone, ρσξνζεηεί ηα ξσκατθά πδξαγσγεία, ελψ ν 
Plinio, ηα αλαδεηθλχεη σο ηα ζπνπδαηφηεξα έξγα. Σν έξγν ηνπ βνεζά ηε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία. 
 
3.4 Νεφηεξνη ζπγγξαθείο 
Lanciani Rodolfo: (1880), αζρνιήζεθε κε ηα εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο Ρψκεο πδξαγσγεία. (Lanciani 
Rodolfo). ηo ζχγγξακκά ηνπ γηα ηελ ηνπνγξαθία ηεο Ρψκεο, ζρνιηάδεηαη ην έξγν ηνπ Frontino. 
Ashby Thomas: (1935), θαηαγξάθεη ηα πδξαγσγεία ηεο Ρψκεο, πνπ έρνπλ θαηαξξεχζεη. (Ashby 
Thomas). Giovannoni: αξρηηέθησλ-πνιενδφκνο, αζρνιήζεθε κε ηελ νξγάλσζε ησλ ηζηνξηθψλ 
πφιεσλ θαη ζην έξγν ηνπ πνπ αθνξά ζηελ νηθνδνκηθή ηερληθή ησλ ξσκαίσλ (Fotocopie) 
ραξαθηεξίδεη ηνπο ξσκαίνπο, σο ζπνπδαηφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ. Δδψ 
ινηπφλ, νη εξεπλεηέο πξνβάιινπλ ηελ ηερληθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο πδξαπιηθήο ηέρλεο. 
 
3.5 Γηνηθεηηθή νξγάλσζε 
Η θαηαζθεπή δηελεξγείηαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα. Σίπνηε δελ μεθηλνχζε ηπραία θαη θάζε 
απηνθξαηνξία κεξηκλνχζε κε ηνλ ηξφπν ηεο. ηελ αξραία Ρψκε ηε δηαρείξηζε ησλ πδξαγσγείσλ ηελ 
είρε ν curator aquae, (έθνξνο-ειεγθηήο), αξκφδηνο θαη γηα άιια πδξαπιηθά έξγα. Αθφκα, ππήξραλ 
άηνκα αξκφδηα γηα ηε δηαλνκή ηνπ λεξνχ, νη merit ores, ελψ ν ελεγκηήρ κειεηνχζε ην θφζηνο ηεο 
θαηαζθεπήο. Παξάιιεια, νκάδα απφ 240 ζθιάβνπο, εξγάδνληαλ γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ε 
απηή, ζπκκεηείρε ν curator aquarum, (επηβιέπσλ), κε έδξα ηελ πιαηεία Argentina θαη ζηε ζπλέρεηα ην 
Forum Romanum ζηε Ρψκε. Τπήξραλ επίζεο ηερληθνί ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, κεραληθνί 
θαη αξρηηέθηνλεο, libratores θαη plumbarii, πνπ ηνπνζεηνχζαλ ηνπο αγσγνχο. Ο απηνθξάηνξαο 
Αγξίππαο ζεζκνζέηεζε λφκν, ψζηε νη πνιίηεο, λα θνξνινγνχληαη αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ 
λεξνχ, επηδεηθλχνληαο έηζη νξγαλσηηθφ πλεχκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζρεδίσλ.  
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3.6 Πνιηηηζηηθέο αληηιήςεηο 
Η θαηαζθεπή ησλ ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ ζπλδέεηαη ζηελά κε κχζνπο θαη αλζξψπηλα γεγνλφηα. ηελ 
ηνπνζεζία Forum ηεο Ρψκεο, πξνβάιιεηαη ε κνξθή ηνπ Κάζηνξα, ηνπ Πνιπδεχθε θαη άιισλ κπζηθψλ 
πξνζψπσλ. Ο γλσζηφο κχζνο κε ηηο λχκθεο, ζρεηίδεηαη κε ηηο πεγέο. Σν λεξφ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 
ε κλήκε ηνπ αλαβίσλε ζε γηνξηέο, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη ξσκαίνη έδηλαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην 
λεξφ, σο πνιηηηζηηθφ παξάγνληα (La cultura dell' acqua) παξά ζην πδξαγσγείν, πνπ απνηεινχζε aqua 
dictum, (ηερληθφ κέζνλ κεηαθνξάο). Ο ραξαθηήξαο απηφο, απαζρφιεζε πνιινχο εξεπλεηέο, πνπ 
εμεγνχλ ηελ φιε δηαδηθαζία σο forma mentis (ηξφπνο ζθέςεο γηα έλαλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ 
ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο).Σα δεκφζηα απηά έξγα αθνξνχζαλ ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη 
θαηφπηλ ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ηεο Ρψκεο. 
 
4. ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
4.1 Η ηερληθή γλψζε 
Η ηερληθή ησλ ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ απνηειεί ηελ αξρή κηαο λέαο επνρήο γηα ηελ εμέιημε ηεο 
πδξαπιηθήο επηζηήκεο, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νκαιήο ξνήο ηνπ λεξνχ, παξαπέκπνληαο 
ζηελ αξραία Αίγππην, ζηνπο Έιιελεο, θιπ. Η ηερληθή απηή δεκηνπξγεί εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο 
ηνπ λεξνχ (Pace Pietrantonio, 2010) κε βάζε ην λφκν ηεο βαξχηεηαο. Καη' αξρήλ, εξεπλάηαη ε θιίζε 
ξνήο ηνπ λεξνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ηφμν θαη νη ηνμνζηνηρίεο. Η δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζε ηνμνεηδείο 
δεκηνπξγίεο, πνπ αξρηθά, ήηαλ δχζθνιεο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο (πξνβιήκαηα ππεδάθνπο, δηαζέζηκν 
πιηθφ, θφζηνο). ηελ θεληξηθή Ιηαιία ε ηέρλε ησλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο απνθηήζεθε απφ ηνπο 
έιιελεο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη εηξνχξηνη θαηαλφεζαλ ηελ θαηαζθεπή ησλ ππφγεησλ θαλαιηψλ θαη ηε 
ζηεγαλνπνίεζε πγξψλ πεξηνρψλ. Σν ππφγεην πδξαγσγείν ηεο άκνπ, ην εππαιίλεην φξπγκα, 
ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ θεκηζκέλν αξρηηέθηνλα-κεραληθφ Δππαιίλν, απφ ηα Μέγαξα. Πξφθεηηαη γηα 
ζήξαγγα κήθνπο 1036 κ. θαη αλνίγκαηνο (1.80 x 1.80) κ., πνπ δηαπεξλά ην βνπλφ «Άκπεινο», 
αθνινπζψληαο κηα παξαδεηγκαηηθή κειέηε ράξαμεο θαη θαηαζθεπήο πνπ επηλφεζε ν Δππαιίλνο. Γχν 
νκάδεο εξγαηψλ, ζθάβνπλ αληηθξηζηά ην βξάρν θαη κεηά απφ 10 ρξφληα, ζπλαληψληαη ζην ίδην 
ζεκείν επζχγξακκα, κε απφθιηζε πεξίπνπ 60 εθαηνζηά. Σν έξγν θαηαζθεπάζηεθε ζην δηάζηεκα 
(525-519) π. Υ., κε εληνιή ηνπ ηχξαλλνπ Πνιπθξάηε. Οη ηερληθέο απηέο πέξαζαλ ζηνπο ξσκαίνπο, νη 
νπνίνη πξνρψξεζαλ άκεζα ζηελ θαηαζθεπή ησλ πδξαγσγείσλ ηνπο, ζηα νπνία απνηππψλεηαη κηα 
μερσξηζηή καεζηξία, φπσο θαη ζε άιια άιια δεκφζηα έξγα (ζέξκεο, γέθπξεο θιπ). 
Η ηερληθή πξνζαξκφδνληαλ ζηελ αξρηηεθηνληθή  κνξθνινγία, κέζσ ηεο πδξαπιηθήο 
επηζηήκεο, δεκηνπξγψληαο ηηο γλσζηέο ζηε ξσκατθή αξρηηεθηνληθή, ηνμνζηνηρίεο. Δπίζεο ε γλψζε 
θαη ρξήζε ησλ πιηθψλ, ζπλεηέιεζε ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηειηθή επζηάζεηα ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά 
ζηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο ηεο ηνηρνπνηίαο, μεξνιηζηά, ιαμεπκέλεο πέηξεο, ξσκατθφ ζθπξφδεκα, 
εθαξκφζηεθαλ θαη ζε ηνμνζηνηρίεο. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ, φηη ε ηερληθή ησλ ειιήλσλ ζπληζηά ην 
πξψην βήκα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ, κνλαδηθά παξαδείγκαηα παγθνζκίσο. 
 
4.2 Υξνλνινγηθή ηνπνζέηεζε 
Σν 200 π.Υ. ε Ρψκε είρε 500.000 θαηνίθνπο θαη ν Σίβεξεο δελ θάιππηε πιένλ ηηο θαζεκεξηλέο 
αλάγθεο. Σν 144 π.Υ. θαηαζθεπάζηεθε ην αξραηφηεξν πδξαγσγείν ηεο Ρψκεο, ην «aqua Marcia», 
εκπινπηηζκέλν κε ηνμνζηνηρίεο 9 ρικ. Αξρέο ηνπ 100 π.Υ. αξρίδνπλ νη κεγάιεο εκβέιεηαο θαη 
ζπνπδαηφηεηαο εγθαηαζηάζεηο, φηαλ ε Ρψκε απνθηά κνλαδηθή ζηνλ θφζκν θήκε, κε 1.200.000 
θαηνίθνπο, επηδεηθλχνληαο έληνλν ελδηαθέξνλ ζηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ζηε ζπληήξεζε ησλ 
πδξαγσγείσλ ηεο. Η επέθηαζε ησλ δηθηχσλ δελ ήηαλ απαίηεζε κφλνλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ, αιιά θαη ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηνλ ππεξβνιηθφ πινχην, ψζηε λα εμειηρζεί 
ε ηερληθή ηεο θαηαζθεπήο θαη ηα πδξαγσγεία λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ ψξα ηνπο. 
 
4.3 Πεξηγξαθή ηνπ ξσκατθνχ πδξαγσγείνπ 
Αξρηθά ην πδξαγσγείν πνξεχνληαλ πάλσ ζην substructio rivorum, κηα ζπλερή ηνηρνπνηία, κεηά ζε 
κηα ηνμνζηνηρία θαη ζηε ζπλέρεηα δηαθιαδίδνληαλ ζηελ πφιε. Ο Frontino παξαηεξεί φηη ζηελ πνξεία 
ππήξραλ απψιεηεο. ην ςειφηεξν ζεκείν, ζηε ζέζε porta maggiore ζηε Ρψκε, ν απηνθξάηνξαο 
Claudio θαηαζθεπάδεη κηα κλεκεηαθή είζνδν πξνο ηελ πφιε, ηελ porta maggiore, κε έλα 
επηβιεηηθφ ηφμν, εκηθπθιηθήο κνξθήο. Πάλσ ζε απηφ ζα θαηαζθεπαζηνχλ αξγφηεξα πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζα ζπλδένληαη κε επί πιένλ δίθηπα γηα λα κεηαθέξνπλ ην λεξφ ζηε Ρψκε. 
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Σν ξσκατθφ πδξαγσγείν είλαη έλα ηερληθφ έξγν ππνδνκήο απαξαίηεην γηα ηε κεηαθνξά λεξνχ απφ 
ηελ πεγή πξνο ηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Η θαιή ηνπ ιεηηνπξγία εμαξηάηαη απφ ην λφκν ηεο 
βαξχηεηαο, φπνπ, ην λεξφ νδεγείηαη απφ ην πςειφηεξν ζην ρακειφηεξν ζεκείν. Δμ' άιινπ νη 
ξσκαίνπ γλψξηδαλ θαιά ηε ζεσξία ησλ πηέζεσλ, απνθεχγνληαο έηζη πνιπέμνδεο ηερληθέο. Σν λεξφ 
αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή, α) πεγή (sorgente), β) επηηφπηα ιεθάλε (piscinae), γ) θαζαξηζκφ 
(limariae), δ) αγσγφο πδξαγσγείνπ (acquedotto), δηαθιαδίδνληαλ θαη έθζαλε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 
ελψ ε δηαηνκή ηνπ αγσγνχ είρε δηάθνξεο κνξθέο (εηθ. 5) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

 

 

Εικ.5: απιζηεπά: διαδπομή ηος νεπού, από ηην πηγή ζηο ςδπαγυγείο, δεξιά: ποικιλία διαηομών 
αγυγών, ανάλογα με ηα διαθέζιμα ςλικά και ηιρ ηεσνικέρ καηαζκεςήρ(internet-funzionamento 

acquedotto romano) 

Ο ρψξνο θαιχπηνληαλ κε πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαη είρε θαηάιιειν άλνηγκα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 
είζνδν γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο, νη νπνίεο απαξαίηεηα θαη θαηά δηαζηήκαηα έπξεπε λα πινπνηνχληαη, 
κεηά απφ ζπλερή έιεγρν. Ο αγσγφο είρε ειαθξηά θιίζε, πεξίπνπ 1 κ. απφθιηζε γηα θάζε ρικ., ψζηε ην 
λεξφ λα κεηαθέξεηαη νκαιά, απφ ηελ πεγή πξνο ηελ πφιε, ζχκθσλα κε ηελ νξηνγξαθία ηνπ εδάθνπο. 
Η θαηαζθεπή ινηπφλ, θαζνδεγείηαη απφ ζπλερή πξνζπάζεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ 
πξνέθππηαλ ζηελ πνξεία αιιά θαη ζην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ελφο πδξαγσγείνπ.  

4.4 Σππνινγία 
Αλάινγα κε ην πςφκεηξν ηεο πεγήο, δηαθξίλνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηππνινγίεο πδξαγσγείσλ: 
Υπόγεια καηαζκεςή-ζπηλιά: ην κεγαιχηεξν ηκήκα αθνινπζνχζε ππφγεηα δηαδξνκή. Αλ ην έδαθνο 
ήηαλ απφ ειαθξφπεηξα, ε θνηιφηεηα δηαλνίγνληαλ θαη' επζείαλ, αιιά ζηε ζπλέρεηα θαιχπηνληαλ 
απφ έλα εηδηθφ κίγκα ηξηκκέλνπ θεξακηθνχ πιηθνχ θαη άζβεζηνπ (signinum) πνπ θαζηζηνχζε 
αδηάβξνρα ηα ηνηρψκαηα, ελψ αλ ήηαλ αζηαζέο, θαηαζθεπάδνληαλ ηνίρνο, ρξεζηκνπνηψληαο 
δηάθνξεο ηερληθέο (ιαμεπκέλε πέηξα ηνπνζεηεκέλε νξηδφληηα, ή δηαγψληα, ή κε επέλδπζε θεξακηθφ 
πιηθφ) θαη ζηε ζπλέρεηα θαιχπηνληαλ απφ επίπεδε, δίθιηλε ή ζνισηή ζηέγε. 
Σςνεσήρ καηαζκεςή: ελ κέξεη ή εμ' νινθιήξνπ ππφγεηα (subtraction). Δδψ, πξνέθππηε ηκήκα 
αγσγνχ πάλσ απφ ην έδαθνο, αιιά ζε κηθξφ χςνο, ψζηε λα κελ ελδείθλπηαη ηνμνζηνηρία θαη λα 
δηαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. Σνμνζηνηρίεο: Ο αγσγφο είλαη ηνπιάρηζηνλ 
2 κ. απφ ην έδαθνο. Οη ηνμνζηνηρίεο ζηελ αξρή ήηαλ απφ ιαμεπκέλεο πέηξεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιίλζνο, ή εληζρπηηθά ηφμα απφ πέηξα θαιπκκέλα απφ ζηξψκα πιίλζσλ. Οη (3) 
πεξηπηψζεηο θαίλνληαη ζηελ (εηθ. 6). Γηαθξίλεηαη θαη εδψ ε εκπεηξία ζηελ επηινγή ηεο ηππνινγίαο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηαζέζηκα πιηθά θαη ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζην παξειζφλ. Οη ξσκαίνη, 
έρνληαο ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ηνμνζηνηρίεο θαη ζε άιια δεκφζηα έξγα, φπσο νη ζέξκεο θαη νη 
γέθπξεο, είραλ εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε ησλ ηφμσλ θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πδξαγσγείσλ ηνπο.  



7 
 

 

Εικ. 6: απιζηεπά: ςπόγεια διαδπομή με αδιάβποση επικάλςτη, κένηπο: ημημαηική ζςνεσήρ διαδπομή ζε 
μικπό ςτορ, δεξιά: ζςνεσήρ ςπέπγεια ηοξοζηοισία. (internet-acquedotti romani) 

 

4.5 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 
specus, (θπξίσο αγσγφο): γηα κεγάιν κήθνο δηέηξερε ππφγεηα θαη ζε αξθεηφ βάζνο φηαλ ππήξραλ 
εκπφδηα. Δίρε δηαηνκή αλάινγε ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ θαη χςνο δηπιάζην ηνπ πιάηνπο, (70-100) cm. 
Γηα κεγάιεο παξνρέο απαηηνχληαλ αγσγνί κεγάιεο δηαηνκήο, πνπ δελ δηέζεηε ε κεηαιινπξγηθή 
ηερλνινγία ηεο Ρψκεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ινηπφλ, κηθξψλ δηαζηάζεσλ εχρξεζηεο δηαηνκέο, νη νπνίεο 
φκσο γέκηδαλ κε άιαηα πνπ έζηγαλ ηα ηνηρψκαηα ηνπ πδξαγσγείνπ. Σν πξνθχι, δελ είρε ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο. To specus, θαιχπηνληαλ πξνζεθηηθά γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη γηα 
λα κελ ππεξζεξκαίλεηαη απφ ηνλ ήιην. 
πλεςπική επιθάνεια: α) ιαμεχεηαη θαη' επζείαλ ζε βξαρψδεο έδαθνο, θαιππηφκελε απφ πέηξα ηεο 
πεξηνρήο, κε θνπή ηεκαρίσλ αλαιφγσλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο, ζρεδφλ μεξνιηζηθά, ή κε 
κεηαιιηθέο ζπλδεζκνινγίεο, θχιια κνιχβδνπ, άγθηζηξα θιπ, β) δεκηνπξγείηαη ηνηρνπνηία απφ 
ξσκατθφ ηζηκέλην θαιπκκέλν εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε θεξακηθή επέλδπζε, ή ιαμεπκέλεο πέηξεο. 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη αλάινγεο ηερληθέο ηνηρνπνηίαο, ζε ζρέζε κε ηε γεσκνξθνινγία 
ηνπ εδάθνπο (Fotocopie). 

5. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΚΟΜΗΗ 
5.1 Η ρξήζε ησλ ηφμσλ ζηα ξσκατθά πδξαγσγεία. 
Σν ηφμν δελ είλαη άγλσζην ζηνηρείν ζηελ θαηαζθεπή ησλ πδξαγσγείσλ. Τπήξρε απφ ηελ πεξίνδν ηεο 
Ρσκατθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Διιεληζηηθή επνρή. Αξρηθά, νη ζέξκεο έπξεπε λα ηξνθνδνηνχληαη κε 
πεξηζζφηεξν λεξφ, επνκέλσο, νη ξσκαίνη, κε ηελ εκπεηξία πνπ δηέζεηαλ, ελίζρπαλ ηα πδξαγσγεία 
ηνπο, πξνζζέηνληαο επί πιένλ ηνμνζηνηρίεο. Απφ ην 100 κ.Υ. νη ηνμνζηνηρίεο εθαξκφδνληαλ πνιχ 
ζπρλά. Αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ξσκατθφ ηζηκέλην. Η ιεηηνπξγηθή αμία ηεο πδξαπιηθήο 
επηζηήκεο κεηακνξθψλεηαη ζε ηνμνζηνηρίεο, ψζηε λα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά, εμαηξεηηθέο 
αξρηηεθηνληθέο δεκηνπξγίεο, (εηθ. 7) 

 

Εικ.7: απσιηεκηονικέρ δημιοςπγίερ ςδπαγυγείυν, ζε απμονία με ηο πεπιβάλλον (internet-architettura 
acquedotti romani) 
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ε απηέο, πξνβάιινληαη ε ζπκκεηξία, ε απζηεξή εθαξκνγή ηεο καλήρ ηέσνηρ ησλ ηφμσλ, νη 
αξκνληθέο αλαινγίεο ζε ζρέζε κε ην έξγν θαη κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. Μεξηθέο θνξέο, 
ζπληζηνχλ πξαγκαηηθέο αξρηηεθηνληθέο φςεηο, ηδηαίηεξα δηαθνζκεκέλεο κε κάξκαξα, θηνλίζθνπο, 
πεξίηερλα θηνλφθξαλα, ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ έληνλε ηελ αξρηηεθηνληθή ηδηαηηεξφηεηα, δηαθξίλνληάο 
ηελ απφ ηνλ θαζαξά ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα ηνπ πδξαγσγείνπ. Οη επηκήθεηο ηνμνζηνηρίεο ήηαλ 
απαξαίηεηεο γηα λα μεπεξαζηνχλ αλνίγκαηα φρη κεγάινπ βάζνπο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα. Σν 
κεγάιν βάζνο ζήκαηλε ςεινχο θίνλεο θαη πεζζνχο, πηζαλφλ επάισηνπο ζηα βάξε ή ζηηο αηέιεηεο ηνπ 
εδάθνπο. ηε δηαδξνκή απηή ε ζπζζψξεπζε γλψζεο θαη εκπεηξίαο, επηηξέπεη νινέλα ηελ 
θαηαζθεπή κεγαιχηεξσλ ζε δηαζηάζεηο πδξαγσγείσλ. Η αξρηηεθηνληθή κνξθνινγία πξνθχπηεη ζε 
ζρέζε κε ηελ ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε. Καη απηή ε κνξθνινγία πξνρσξάεη απφ ηελ αξραηφηεηα 
ζηα κεηέπεηηα ρξφληα, πξνζαξκνδφκελε ζηα πιηθά θαη ζηελ ηερλνινγία ηεο επνρήο. 

5.2 ηαηηθή θαη κνξθνινγία. 
Σερληθά, νη ηνμνζηνηρίεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο κε ηξφπν ψζηε λα θαζηζηνχλ ην έξγν αζθαιέο θαη 
αλζεθηηθφ ζε αληίμνεο θαηαζηάζεηο, επεηδή έλα κεγάιν πξφβιεκα είλαη νη θαζηδήζεηο, πνπ ζίγνπλ ηε 
ζηαζεξφηεηα ησλ πεηξφθηηζησλ ηφμσλ, αιιά ε ξσκατθή εκπεηξία γλσξίδεη λα αληηκεησπίδεη ηέηνηνπ 
είδνπο πξνβιήκαηα. Έηζη ινηπφλ κεξηθέο θνξέο ε ειαθξφπεηξα (lapis albinos) θαη ν ηξαβεξηίλεο, 
(lapis tiburtinus) αληηθαζίζηαληαη απφ ην ξσκατθφ ζθπξφδεκα (opus caementicium). Η ηνηρνπνηία 
ζπλίζηαηαη απφ ηνλ θπξίσο ππξήλα, επηθαιππηφκελν απφ opus reticulatum ή θεξακηθφ δηθηχσκα 
δηαγψληαο κνξθήο. Σν λέν απηφ πιηθφ έδσζε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πδξαγσγείσλ κε 
ρηιηφκεηξα ηνμνζηνηρίαο. ε απηά, γίλεηαη ζπλδπαζκφο ηζηνξηθψλ αλαθνξψλ, πιηθνχ, ζπζηήκαηνο 
δφκεζεο, ηερληθήο, κνξθνινγίαο θαη πεξηβάιινληνο. Υάξε ζην ξσκατθφ ηζηκέλην, δφζεθε 
ειεπζεξία ζηε δεκηνπξγία ηνμνζηνηρηψλ ζε δχζβαηεο πεξηνρέο. Μέζα απφ δηαξθή πξνζπάζεηα γηα 
ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ παξειζφληνο, θάζε πδξαγσγείν μερσξηζηά ζπληζηά έλα 
ηδηαίηεξν παξάδεηγκα επζηάζεηαο, βαζηζκέλν ζηελ ηερληθή ηνπ ηφμνπ. 
 
5.3 Υξήζε ζπλερνχο ηνηρνπνηίαο ή ηνμνζηνηρίαο 
Η ηνμνζηνηρία, ηκεκαηηθή ή ζπλερήο, πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ πδξαγσγείνπ. Δπίζεο, ε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ δηαδξακαηίδεη ίζσο ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν. Η 
ρξήζε ηφμσλ ήηαλ αλαγθαία ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην πδξαγσγείν έπξεπε λα δηαζρίζεη έλαλ 
ρείκαξξν, ή λα μεπεξάζεη έλα δξφκν. Αλαξσηηφκαζηε γηαηί λα εθαξκνζηεί ε ηερληθή ηεο 
ηνμνζηνηρίαο, πνπ ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα επζηάζεηαο θαη φρη ζπκπαγήο ηνηρνπνηία, ε νπνία 
φκσο, ζα εκπφδηδε ην πέξαζκα ησλ αηφκσλ, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα αθφκα θαη ζηελ 
πεξίπησζε δπζκελψλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Ωο ελδηάκεζε ιχζε, ινηπφλ, ε ηνμνζηνηρία 
ρξεζηκνπνηήζεθε ηκεκαηηθά κφλνλ, επεηδή ε θαηαζθεπή ηεο ήηαλ γλσζηή θαη ε εκπεηξία πνπ 
δηέζεηαλ νη ξσκαίνη, αξθεηή, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Δπί πιένλ, ζε κεγάια χςε, ηφζν 
ε ζπκπαγήο ηνηρνπνηία, φζν θαη ε ηνμνζηνηρία, απαηηνχζαλ ηδηαίηεξεο εκπεηξίεο ζηεξέσζεο. Απηέο 
αθνξνχλ ζηελ θνπή θαη ιάμεπζε ηεο πέηξαο, ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, ζην θαινχπσκα θιπ, ψζηε 
νη θίνλεο θαη ηα ηφμα λα ζηεξεψλνληαη επαξθψο, ζπκβάιινληαο ζηελ επζηάζεηα ηνπ έξγνπ. 
Δπνκέλσο, ε ηκεκαηηθή ηνμνζηνηρία ήηαλ ε ιεηηνπξγηθφηεξε θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο, ιχζε. 
Γηαθαίλεηαη εδψ ην πξαθηηθφ πλεχκα ησλ ξσκαίσλ γηα εμεχξεζε ηερληθήο ιχζεο. 
 
5.4 Γηαθφζκεζε θαη επηγξαθέο. 
Η αξραηφηεξε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ 
εκθαλίδεηαη ζην «Forma Urbis Romae», αξραηφηαην ζρέδην πνπ απνηππψλεη ηε Ρψκε ηνπ 3νπ αηψλα 
κ.ρ., ζε πέηξα, ζε θιίκαθα 1/240. Σεκάρηα ηεο, δηαηεξνχληαη κέρξη ζήκεξα. Αθφκα, ζε λνκίζκαηα, 
ζε ηνηρνπνηία ή ζε νξφζεκα (Lanciani Rodolfo) απνηππψλνληαη πιεξνθνξίεο (ηζηνηνξηθφ, 
θνηλσληθφ, θιπ πεξηερφκελν) πνπ ζπληζηνχλ ρξήζηκα ζηνηρεία κέρξη ζήκεξα, γηα ηε κειέηε ησλ 
ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ (εηθ. 8). 
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Εικ.8: από απιζηεπά ζηα δεξιά: εγσάπακηερ πληποθοπίερ για ηην καηαζκεςή και λειηοςπγία ηυν 
πυμαφκών ςδπαγυγείυν ζε: μαπμάπινερ πλάκερ, νομίζμαηα, ηοισοποιία, οπόζημα ςπόγειυν αγυγών 

(internet-forma urbis romae) 
 

5.5 ρέζε ησλ πδξαγσγείσλ κε ηελ πφιε 
Σνλ 6 ° - 8° κ.Υ. αηψλα, επηδξνκείο δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξαγσγείσλ «aqua marcia» θαη 
«aqcua Claudia» θαηαζηξέθνληαο κλεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πδξαγσγεία θαη αιιάδνληαο ηε 
θπζηνγλσκία ηεο πφιεο. Σνλ 12° αηψλα ε Ρψκε επαλαζρεδηάδεηαη, αλαθηψληαο ηε κλεκεηαθφηεηά 
ηεο. Σφηε ηα πδξαγσγεία απνηέιεζαλ ηνλ κενηπικό γνώμονα αλαζπγθξφηεζεο ηεο θαηεζηξακκέλεο 
πφιεο. Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ, ε επαηζζεζία ησλ ξσκαίσλ απέλαληη ζηα έξγα απηά, πνπ 
ηξνθνδνηνχζαλ ζέξκεο, θήπνπο, ζηληξηβάληα θαη θαιιηέξγεηεο, ψζηε ε πφιε λα εμειίζζεηαη 
παξάιιεια κε ηελ πεξηθέξεηα. Σν 1143 ζεκειηψλεηαη ν Γήκνο ηεο Ρψκεο, ην Καπηηψιην, πνπ 
αλαιακβάλεη ηελ επηηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα πδξαγσγεία, 
ηα νπνία αλαζηειψλνληαη, ή παξακέλνπλ λα ππελζπκίδνπλ ηελ ηερληθή επθπΐα θαη κεγαινπξέπεηα 
ηεο ξσκατθήο ηερληθήο. Πιένλ, βξηζθφκαζηε ζηελ αηρκή αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 
ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ. Σν 1447 ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ Leon Battista Alberti (ζπνπδαίνο 
αξρηηέθηνλαο ηεο αλαγέλλεζεο, πνπ εξεχλεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηφμνπ) ην πδξαγσγείν 
«vergine», πνπ δσξίδεη ζηελ πφιε κηα ιεσθφξν κε ππφγεηα πδξαγσγεία. Ο ίδηνο πξνζθαιείηαη ζηε 
Ρψκε γηα λα δψζεη ιχζε ζε ηερληθά πξνβιήκαηα. Σνλ 15° αηψλα ε αξκνδηφηεηα ησλ έξγσλ απηψλ 
πεξλάεη ζηελ παπηθή εθθιεζία, ελψ ηνλ 17° θαη 18° αηψλα, επηκεθχλνληαη ηα πθηζηάκελα δίθηπα, 
ψζηε ε Ρψκε λα θεξδίζεη φ, ηη απέκεηλε απφ ην παξειζφλ, αλαδεηψληαο ηε δπλακηθή ηεο διαλεκηικήρ 
ησλ κλεκείσλ ηεο (Zevi Bruno, 1996). 
Απφ ηνλ 19ν αηψλα θαη κεηά, λένη εξεπλεηέο ζα αληηκεησπίζνπλ ζπζηεκαηηθά θαη επηζηεκνληθά ηε 
κειέηε, ζπληήξεζε, πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ, πνπ αλήθνπλ 
πιένλ ζηα κλεκεία παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο. 

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Η ηζηνξηνγξαθηθή έξεπλα αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ξσκατθψλ πδξαγσγείσλ ζρεηηθά κε: 
Ιζηνξηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα: Η αλαθάιπςε ηνπ «πδξαγσγείνπ» απνηειεί «νξφζεκν» κεγάιεο 
ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. Ο αξραίνο θηιφζνθνο 
Αξηζηείδεο (129 -199 κ.Υ.) απφ ηε κχξλε, ζην έξγν ηνπ «ν ειιεληθφο ζπιινγηζκφο ηεο ξσκατθήο 
απηνθξαηνξίαο», ηνλίδεη φηη ε επηηπρία ηεο Ρψκεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ 
Διιάδα. Οη ξσκαίνπ βαζηζκέλνη ζηηο γλψζεηο ησλ ειιήλσλ, θαηφξζσζαλ λα «θηηξηνπνηήζνπλ» ηελ 
αμία ηνπ λεξνχ (Norberg-Schulz). To παξάδεηγκα ηνπ εππαιίλεηνπ νξχγκαηνο, ζπληζηά 
αλεπαλάιεπηε πεγή γλψζεο θαη εκπεηξίαο, γηα ηα έξγα πνπ ζα αθνινπζνχζαλ, επεηδή, πξηλ απφ 
ηελ «θηηξηνπνίεζε» ηνπ λεξνχ, γηα πξψηε θνξά, ν Δππαιίλνο, θαηφξζσζε, εθαξκφδνληαο απζηεξά 
ηε καζεκαηηθή ηνπ γλψζε, λα πδξνδνηήζεη ηε άκν. Ο ηξάβσλ επίζεο, ραξαθηήξηζε ηε Ρψκε σο 
έλα «πνιηηηζηηθφ λεζί», «εξγνηάμην δεκνζίσλ έξγσλ», ηξνθνδνηνχκελν απφ ζπλερή γλψζε θαη 
εκπεηξία. Απηέο νη γλψζεηο παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα θαη ζπληζηνχλ «νδεγνχο» ζην έξγν ηεο 
απνθαηάζηαζεο, γηα ηελ εμεχξεζε ηεο ηδαληθφηεξεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 
κνλαδηθά απηά, ηερληθά έξγα ηεο αξραηφηεηαο.  
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Σελ Αξρηηεθηνληθή: Σν ηφμν επηβηψλεη, εμειηζζφκελν κέζα απφ ηα πιηθά θαη ηελ ηερληθή ηνπ, ψζηε λα 
δεκηνπξγεί «πδξαπιηθέο αξρηηεθηνληθέο κνξθνινγίεο». Οη ξσκαίνη επεμεξγάζηεθαλ θάζε εκπεηξία, 
πνπ νδεγνχζε ζε κηα μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή ησλ πδξαγσγείσλ ηεο ζε νιφθιεξε ηελ 
απηνθξαηνξία, κέζα απφ κηα επίπνλε πξνζπάζεηα επεμεξγαζίαο έξεπλαο θαη εκπεηξίαο. Η 
ηαθηηθή απηή εθαξκφδνληαλ, κέζα θαη έμσ απφ ηηο πφιεηο, επνκέλσο, ιακβάλνληαλ ππφςε, ηφζν 
ην δνκεκέλν φζν θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ηελ κεηέπεηηα πνξεία, δελ ζηακάηεζαλ λα 
ζπληεξνχλ, λα απνθαζηζηνχλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπα, ζπλδπάδνληάο ηα κε ηελ αλάινγε 
αξρηηεθηνληθή κνξθνινγία, πνπ πξνέθππηε γηα θάζε έξγν μερσξηζηά. Απηή δε ε κνξθνινγία 
μερσξίδεη θπξίσο απφ ηα πιηθά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ε ηερληθή ηνπ ηφμνπ, εθαξκφδεηαη κε 
«ηφικε» ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Σελ ηερληθή ηδηνθπία: Κάζε ηζηνξηθή πεξίνδνο 
εθκεηαιιεχεηαη πξνεγνχκελεο ηερληθέο εκπεηξίεο. Η πνξεία ηεο θαηαζθεπήο αιιάδεη κε ηελ 
αλαθάιπςε λέσλ πιηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερληθέο ηνπ παξειζφληνο. Έηζη κπνξνχζαλ λα 
ζπλδέζνπλ ηα πθηζηάκελα πδξαγσγεία κε θαηλνχξηα δίθηπα. Απηή ε ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο 
επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή κεγαιχηεξσλ ζε δηαζηάζεηο πδξαγσγείσλ θαη ηελ θάιπςε κεγάισλ 
πεξαζκάησλ κε ηνμνζηνηρίεο. Σε ζρέζε κε ηελ πφιε θαη ην πεξηβάιινλ: Λακβάλνληαη ππ' φςε θαη 
άιια δεκφζηα έξγα (ζέξκεο, γέθπξεο, ζηληξηβάληα) ψζηε λα επηηεπρζεί ζπιινγηθή ιεηηνπξγία. 
Γηαπηζηψλεηαη πξνγξακκαηηζκέλνο ζρεδηαζκφο ησλ πδξαγσγείσλ, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ηεο 
πφιεο θαη ηα πθηζηάκελα κλεκεία ηεο. Γέθπξεο, ζέξκεο, ζηληξηβάληα θαη πδξαγσγεία, απνηεινχλ 
αδηάζπαζην ζχλνιν, ηζηνξηθήο γλψζεο, ηέρλεο, αξρηηεθηνληθήο θαη δηαθφζκεζεο. Η απνθαηάζηαζή 
ηνπο αληηκεησπίδεηαη ζπιινγηθά, επεηδή νη γλψζεηο ηνπ ελφο ζπκπιεξψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
άιινπ. Έηζη ινηπφλ, ην «forma mentis», επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 
ηεο Ρψκεο, πνπ μεθηλά απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θπζηθνχ αγαζνχ, ηνπ λεξνχ, 
πνξεχεηαη κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή έξγσλ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο θαη επεθηείλεηαη κε 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηαδηαθά έμσ απφ ηε Ρψκε. πληζηνχλ δηθαίσο, ηα ξσκατθά πδξαγσγεία, 
κνλαδηθή πεξίπησζε έξγσλ ηεο αξραηφηεηαο, πνπ ζπλερίδνπλ λα είλαη ρξήζηκα κε ηελ παξνπζία 
ηνπο, είηε είλαη ζε ιεηηνπξγία είηε φρη, κέζα θαη έμσ απφ ηηο πφιεηο, απαξαίηεηα γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη 
πνιηηηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Σα ξσκατθά πδξαγσγεία απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, κλεκεία 
παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο, ζηα εξείπηα ησλ νπνίσλ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ηελ ηζηνξία, ηελ 
«θαιή ηέρλε» ηνπ παξειζφληνο, ηελ αμία ηεο έξεπλαο ησλ θπζηθψλ πιηθψλ, πξάγκαηα ρξήζηκα γηα ηελ 
θαηαζθεπή παξφκνησλ έξγσλ, αθφκα θαη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. 
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