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reservoirs and fountains in the ancient city via a pointed underground built 
channel with manholes at intervals. The central section of the aqueduct, the 
tunnel (length: 1,036 m, interior dimensions: 1.80x1.80 m), which consisted 
of a ditch and a corridor (ca. 0.60 m wide), was 180 m below the summit 
of the mountain and 55 m above sea level. The depth of the ditch ranged 
from 4 m in its northern section to 8.90 m in its southern one, to ensure 
the water’s natural flow. The water was channeled through clay pipes, parts 
of which may still be seen today in the depths of the ditch.

The astonishing thing about the opening of the tunnel is that the hard 
limestone was hewn out simultaneously from both sides (north and south), 
and two crews of stonemasons, working with hammers and chisels, met 
with almost no deviation from a straight line. It is estimated that 8-10 years 

were required to complete the project. The 
lack of lighting within the tunnel was over-
come with oil lamps, which of course made 
ventilation difficult. When one considers that 
during that era there were no mechanical 
means available, the uniqueness and grand 
scale of this project can be understood. After 
the tunnel’s construction was finished, walls 
had to be built in certain sections to avoid a 
possible collapse. 

The project’s engineer, Eupalinus, son of 
Naustrophus of Megara, succeeded through 
calculations and simple measurement instru-
ments (vertical sightings using a level above the 
crest of the mountain and horizontal measure-
ments through sightings along its periphery) in 
planning and realizing a remarkable 6th century 
BC work, which even today remains an excep-
tional technical achievement. Whole words, 

letters, or simple marks in red on the tunnel’s eastern wall are measuring 
marks employed for the opening of the tunnel. 

Due to large amounts of calcium in the water, the clay pipes soon became 
clogged by calciferous residues, and holes were opened on their tops to 
clean them. The aqueduct was in use for at least 1,100 years, and was only 
abandoned when the clay pipes became completely clogged and water no 
longer flowed through them.

According to H. Kienast, a scholar of the monument, all indications sug-
gest that the construction of the aqueduct of Eupalinus must have begun in 
550 BC Thus it would have been completed before the era of the tyrant 
Polykrates’ rule. 

The tunnel was used as a refuge by the Samians, when Persian and Arab 
raids in AD 627 and 666 respectively forced the city’s residents to remove 
themselves from coastal areas for as long as the attacks continued. The clay 
coarse ware amphorae and lamps as well as coins found during the excava-
tion of the monument’s interior are from this period.

400 κ.μ. την ημέρα, μέχρι τη βόρεια είσοδο της σήραγγας, γινόταν με υπόγειο 
πήλινο αγωγό, μήκους 890 μ., ενώ από τη νότια έξοδο της σήραγγας έφθανε 
σε δεξαμενές και κρήνες της αρχαίας πόλης μέσω υπόγειου οξυκόρυφου κτι-
στού αγωγού. Η σήραγγα, το κεντρικό τμήμα του υδραγωγείου (μήκους 1.036 
μ. και εσωτερικών διαστάσεων 1,80x1,80 μ.), αποτελείται από μια τάφρο και 
έναν διάδρομο (πλάτους 0,60 μ.) και βρίσκεται σε βάθος 180 μ. κάτω από την 
κορυφή του βουνού και 55 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το βά-
θος της τάφρου κυμαινόταν από 4-8,90 μ. από το βόρειο προς το νότιο τμή-
μα, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική ροή του νερού που διοχετευόταν σε πή-
λινους σωλήνες, τμήματα των οποίων διακρίνονται στο βάθος της τάφρου.

Το εκπληκτικό στη διάνοιξη της σήραγγας είναι ότι η λάξευση του σκλη-
ρού ασβεστόλιθου έγινε ταυτόχρονα και στις δύο πλαγιές, βόρεια και νότια, 
και τα δύο συνεργεία λιθοξόων – που δούλευ-
αν με σφυρί και καλέμι – συναντήθηκαν με ελά-
χιστη απόκλιση από την ευθεία. Υπολογίζεται 
ότι χρειάστηκαν 8-10 χρόνια για να ολοκληρω-
θεί το έργο. Η έλλειψη φωτισμού στο εσωτερι-
κό της σήραγγας αντιμετωπιζόταν με λύχνους 
λαδιού, που βέβαια δυσκόλευαν τον εξαερι-
σμό. Εάν υπολογίσει κανείς ότι εκείνη την επο-
χή δεν υπήρχαν μηχανικά μέσα, αντιλαμβάνε-
ται τη μοναδικότητα και το μεγαλείο αυτού του 
έργου. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευ-
ής έπρεπε να χτιστούν τα τοιχώματα ορισμέ-
νων τμημάτων της, για να αποφευχθεί πιθανή 
κατολίσθηση.

Ο μηχανικός του έργου Ευπαλίνος, γιος 
του Ναυστρόφου από τα Μέγαρα, πέτυχε με 
τους υπολογισμούς του και με απλά όργανα 
μέτρησης (σταδίες επάνω από την κορυφο-
γραμμή και οριζόντιες οριοθετήσεις στην πε-
ριφέρεια του βουνού) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατά τον 6ο αι. π.Χ. 
ενός εκπληκτικού έργου, που αποτελεί ακόμη και σήμερα εξαιρετικό τεχνικό 
επίτευγμα. Ολόκληρες λέξεις, γράμματα ή απλά σημάδια κόκκινου χρώμα-
τος στο ανατολικό τοίχωμα της σήραγγας αποτελούν σημάδια των μετρή-
σεων για τη διάνοιξη του ορύγματος. 

Εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας ασβεστίου που περιείχε το νερό, οι πή-
λινοι σωλήνες σύντομα έφραξαν και για να καθαριστούν ανοίχθηκαν οπές 
στο επάνω μέρος τους. Το υδραγωγείο χρησιμοποιήθηκε για 1.100 χρόνια 
τουλάχιστον και εγκαταλείφθηκε όταν, εξαιτίας της συσσώρευσης  αλάτων, 
έφραξαν εντελώς οι πήλινοι σωλήνες και δεν κυλούσε πια το νερό.

Σύμφωνα με τον μελετητή του μνημείου H. Kienast η κατασκευή του υδρα-
γωγείου του Ευπαλίνου πρέπει να άρχισε το 550 π.Χ., και επομένως θα είχε 
ολοκληρωθεί πριν από την εποχή διακυβέρνησης του τυράννου Πολυκράτη. 

Το όρυγμα χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των Σαμιωτών, όταν οι περ-
σικές και αραβικές επιδρομές, το 627 και το 666 μ.Χ. αντίστοιχα, ανάγκα-
σαν τους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν από τις παράλιες περι-
οχές όσο κρατούσαν οι επιθέσεις. Από την εποχή αυτή προέρχονται πήλι-
νοι χρηστικοί αμφορείς και λύχνοι, καθώς και νομίσματα που βρέθηκαν κατά 
την ανασκαφή στο εσωτερικό του μνημείου.
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Το Ευπαλίνειο Όρυγμα αποτελεί το μεσαίο τμήμα του υδραγωγείου της αρ-
χαίας πόλης της Σάμου. Κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και 

συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας. Περιγρά-
φεται με θαυμασμό ως το «ἀμφίστομον ὄρυγμα» λόγω των δύο στομίων του 
από τον Ηρόδοτο, στον οποίο οφείλεται και η αναζήτηση του ορύγματος 
κατά τους νεότερους χρόνους και ο εντοπισμός του τον 19ο αιώνα. 

Aφού προηγήθηκαν έρευνες Ελλήνων και ξένων μελετητών, το όρυγμα 
ερευνήθηκε ανασκαφικά κατά τα έτη 1971-1973 από το Γερμανικό Αρχαιο-
λογικό Ινστιτούτο. 

Η αφετηρία του υδραγωγείου βρισκόταν στην πηγή των Αγιάδων, τη «με-
γάλη πηγή», όπως τη χαρακτηρίζει ο Ηρόδοτος, όπου το νερό συγκεντρω-
νόταν σε ορθογωνική δεξαμενή. Η οροφή της δεξαμενής αποτελείται από λί-
θινες πλάκες. Στα νεότερα χρόνια πάνω στη δεξαμενή χτίστηκε το εκκλησά-
κι του Άη Γιάννη. Η μεταφορά του νερού από τη δεξαμενή, με παροχή νερού 

The Eupalinus’ Tunnel is the middle section of the ancient city of Samos’ 
aqueduct. It was built in the mid-6th c. BC, and was one of the most 

significant technical achievements of antiquity. It was admiringly described as 
the “amphistomon orygma” (double-mouthed tunnel) because of its two 
openings by Herodotus, to whom we owe the search for the tunnel in the 
modern period and its identification in the 19th century.

After the research of Greek and foreign scholars, the tunnel was exca-
vated from 1971-1973 by the German Archaeological Institute.

The aqueduct started from the Ayades spring, the “great spring” according 
to Herodotus, where water was collected in a rectangular reservoir covered 
by stone slabs. In modern times, the chapel of Ai Yiannis was built atop the 
reservoir. The water was transferred from the reservoir, which supplied 400 
m3 per day, through an underground clay pipe (length: 890 m) to the north-
ern entrance of the tunnel. It was carried from the tunnel’s southern exit to 
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reservoirs and fountains in the ancient city via a pointed underground built 
channel with manholes at intervals. The central section of the aqueduct, the 
tunnel (length: 1,036 m, interior dimensions: 1.80x1.80 m), which consisted 
of a ditch and a corridor (ca. 0.60 m wide), was 180 m below the summit 
of the mountain and 55 m above sea level. The depth of the ditch ranged 
from 4 m in its northern section to 8.90 m in its southern one, to ensure 
the water’s natural flow. The water was channeled through clay pipes, parts 
of which may still be seen today in the depths of the ditch.

The astonishing thing about the opening of the tunnel is that the hard 
limestone was hewn out simultaneously from both sides (north and south), 
and two crews of stonemasons, working with hammers and chisels, met 
with almost no deviation from a straight line. It is estimated that 8-10 years 

were required to complete the project. The 
lack of lighting within the tunnel was over-
come with oil lamps, which of course made 
ventilation difficult. When one considers that 
during that era there were no mechanical 
means available, the uniqueness and grand 
scale of this project can be understood. After 
the tunnel’s construction was finished, walls 
had to be built in certain sections to avoid a 
possible collapse. 

The project’s engineer, Eupalinus, son of 
Naustrophus of Megara, succeeded through 
calculations and simple measurement instru-
ments (vertical sightings using a level above the 
crest of the mountain and horizontal measure-
ments through sightings along its periphery) in 
planning and realizing a remarkable 6th century 
BC work, which even today remains an excep-
tional technical achievement. Whole words, 

letters, or simple marks in red on the tunnel’s eastern wall are measuring 
marks employed for the opening of the tunnel. 

Due to large amounts of calcium in the water, the clay pipes soon became 
clogged by calciferous residues, and holes were opened on their tops to 
clean them. The aqueduct was in use for at least 1,100 years, and was only 
abandoned when the clay pipes became completely clogged and water no 
longer flowed through them.

According to H. Kienast, a scholar of the monument, all indications sug-
gest that the construction of the aqueduct of Eupalinus must have begun in 
550 BC Thus it would have been completed before the era of the tyrant 
Polykrates’ rule. 

The tunnel was used as a refuge by the Samians, when Persian and Arab 
raids in AD 627 and 666 respectively forced the city’s residents to remove 
themselves from coastal areas for as long as the attacks continued. The clay 
coarse ware amphorae and lamps as well as coins found during the excava-
tion of the monument’s interior are from this period.

400 κ.μ. την ημέρα, μέχρι τη βόρεια είσοδο της σήραγγας, γινόταν με υπόγειο 
πήλινο αγωγό, μήκους 890 μ., ενώ από τη νότια έξοδο της σήραγγας έφθανε 
σε δεξαμενές και κρήνες της αρχαίας πόλης μέσω υπόγειου οξυκόρυφου κτι-
στού αγωγού. Η σήραγγα, το κεντρικό τμήμα του υδραγωγείου (μήκους 1.036 
μ. και εσωτερικών διαστάσεων 1,80x1,80 μ.), αποτελείται από μια τάφρο και 
έναν διάδρομο (πλάτους 0,60 μ.) και βρίσκεται σε βάθος 180 μ. κάτω από την 
κορυφή του βουνού και 55 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το βά-
θος της τάφρου κυμαινόταν από 4-8,90 μ. από το βόρειο προς το νότιο τμή-
μα, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική ροή του νερού που διοχετευόταν σε πή-
λινους σωλήνες, τμήματα των οποίων διακρίνονται στο βάθος της τάφρου.

Το εκπληκτικό στη διάνοιξη της σήραγγας είναι ότι η λάξευση του σκλη-
ρού ασβεστόλιθου έγινε ταυτόχρονα και στις δύο πλαγιές, βόρεια και νότια, 
και τα δύο συνεργεία λιθοξόων – που δούλευ-
αν με σφυρί και καλέμι – συναντήθηκαν με ελά-
χιστη απόκλιση από την ευθεία. Υπολογίζεται 
ότι χρειάστηκαν 8-10 χρόνια για να ολοκληρω-
θεί το έργο. Η έλλειψη φωτισμού στο εσωτερι-
κό της σήραγγας αντιμετωπιζόταν με λύχνους 
λαδιού, που βέβαια δυσκόλευαν τον εξαερι-
σμό. Εάν υπολογίσει κανείς ότι εκείνη την επο-
χή δεν υπήρχαν μηχανικά μέσα, αντιλαμβάνε-
ται τη μοναδικότητα και το μεγαλείο αυτού του 
έργου. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευ-
ής έπρεπε να χτιστούν τα τοιχώματα ορισμέ-
νων τμημάτων της, για να αποφευχθεί πιθανή 
κατολίσθηση.
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σαν τους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν από τις παράλιες περι-
οχές όσο κρατούσαν οι επιθέσεις. Από την εποχή αυτή προέρχονται πήλι-
νοι χρηστικοί αμφορείς και λύχνοι, καθώς και νομίσματα που βρέθηκαν κατά 
την ανασκαφή στο εσωτερικό του μνημείου.
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reservoirs and fountains in the ancient city via a pointed underground built 
channel with manholes at intervals. The central section of the aqueduct, the 
tunnel (length: 1,036 m, interior dimensions: 1.80x1.80 m), which consisted 
of a ditch and a corridor (ca. 0.60 m wide), was 180 m below the summit 
of the mountain and 55 m above sea level. The depth of the ditch ranged 
from 4 m in its northern section to 8.90 m in its southern one, to ensure 
the water’s natural flow. The water was channeled through clay pipes, parts 
of which may still be seen today in the depths of the ditch.

The astonishing thing about the opening of the tunnel is that the hard 
limestone was hewn out simultaneously from both sides (north and south), 
and two crews of stonemasons, working with hammers and chisels, met 
with almost no deviation from a straight line. It is estimated that 8-10 years 

were required to complete the project. The 
lack of lighting within the tunnel was over-
come with oil lamps, which of course made 
ventilation difficult. When one considers that 
during that era there were no mechanical 
means available, the uniqueness and grand 
scale of this project can be understood. After 
the tunnel’s construction was finished, walls 
had to be built in certain sections to avoid a 
possible collapse. 

The project’s engineer, Eupalinus, son of 
Naustrophus of Megara, succeeded through 
calculations and simple measurement instru-
ments (vertical sightings using a level above the 
crest of the mountain and horizontal measure-
ments through sightings along its periphery) in 
planning and realizing a remarkable 6th century 
BC work, which even today remains an excep-
tional technical achievement. Whole words, 

letters, or simple marks in red on the tunnel’s eastern wall are measuring 
marks employed for the opening of the tunnel. 

Due to large amounts of calcium in the water, the clay pipes soon became 
clogged by calciferous residues, and holes were opened on their tops to 
clean them. The aqueduct was in use for at least 1,100 years, and was only 
abandoned when the clay pipes became completely clogged and water no 
longer flowed through them.

According to H. Kienast, a scholar of the monument, all indications sug-
gest that the construction of the aqueduct of Eupalinus must have begun in 
550 BC Thus it would have been completed before the era of the tyrant 
Polykrates’ rule. 

The tunnel was used as a refuge by the Samians, when Persian and Arab 
raids in AD 627 and 666 respectively forced the city’s residents to remove 
themselves from coastal areas for as long as the attacks continued. The clay 
coarse ware amphorae and lamps as well as coins found during the excava-
tion of the monument’s interior are from this period.

400 κ.μ. την ημέρα, μέχρι τη βόρεια είσοδο της σήραγγας, γινόταν με υπόγειο 
πήλινο αγωγό, μήκους 890 μ., ενώ από τη νότια έξοδο της σήραγγας έφθανε 
σε δεξαμενές και κρήνες της αρχαίας πόλης μέσω υπόγειου οξυκόρυφου κτι-
στού αγωγού. Η σήραγγα, το κεντρικό τμήμα του υδραγωγείου (μήκους 1.036 
μ. και εσωτερικών διαστάσεων 1,80x1,80 μ.), αποτελείται από μια τάφρο και 
έναν διάδρομο (πλάτους 0,60 μ.) και βρίσκεται σε βάθος 180 μ. κάτω από την 
κορυφή του βουνού και 55 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το βά-
θος της τάφρου κυμαινόταν από 4-8,90 μ. από το βόρειο προς το νότιο τμή-
μα, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική ροή του νερού που διοχετευόταν σε πή-
λινους σωλήνες, τμήματα των οποίων διακρίνονται στο βάθος της τάφρου.

Το εκπληκτικό στη διάνοιξη της σήραγγας είναι ότι η λάξευση του σκλη-
ρού ασβεστόλιθου έγινε ταυτόχρονα και στις δύο πλαγιές, βόρεια και νότια, 
και τα δύο συνεργεία λιθοξόων – που δούλευ-
αν με σφυρί και καλέμι – συναντήθηκαν με ελά-
χιστη απόκλιση από την ευθεία. Υπολογίζεται 
ότι χρειάστηκαν 8-10 χρόνια για να ολοκληρω-
θεί το έργο. Η έλλειψη φωτισμού στο εσωτερι-
κό της σήραγγας αντιμετωπιζόταν με λύχνους 
λαδιού, που βέβαια δυσκόλευαν τον εξαερι-
σμό. Εάν υπολογίσει κανείς ότι εκείνη την επο-
χή δεν υπήρχαν μηχανικά μέσα, αντιλαμβάνε-
ται τη μοναδικότητα και το μεγαλείο αυτού του 
έργου. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευ-
ής έπρεπε να χτιστούν τα τοιχώματα ορισμέ-
νων τμημάτων της, για να αποφευχθεί πιθανή 
κατολίσθηση.

Ο μηχανικός του έργου Ευπαλίνος, γιος 
του Ναυστρόφου από τα Μέγαρα, πέτυχε με 
τους υπολογισμούς του και με απλά όργανα 
μέτρησης (σταδίες επάνω από την κορυφο-
γραμμή και οριζόντιες οριοθετήσεις στην πε-
ριφέρεια του βουνού) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κατά τον 6ο αι. π.Χ. 
ενός εκπληκτικού έργου, που αποτελεί ακόμη και σήμερα εξαιρετικό τεχνικό 
επίτευγμα. Ολόκληρες λέξεις, γράμματα ή απλά σημάδια κόκκινου χρώμα-
τος στο ανατολικό τοίχωμα της σήραγγας αποτελούν σημάδια των μετρή-
σεων για τη διάνοιξη του ορύγματος. 

Εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας ασβεστίου που περιείχε το νερό, οι πή-
λινοι σωλήνες σύντομα έφραξαν και για να καθαριστούν ανοίχθηκαν οπές 
στο επάνω μέρος τους. Το υδραγωγείο χρησιμοποιήθηκε για 1.100 χρόνια 
τουλάχιστον και εγκαταλείφθηκε όταν, εξαιτίας της συσσώρευσης  αλάτων, 
έφραξαν εντελώς οι πήλινοι σωλήνες και δεν κυλούσε πια το νερό.

Σύμφωνα με τον μελετητή του μνημείου H. Kienast η κατασκευή του υδρα-
γωγείου του Ευπαλίνου πρέπει να άρχισε το 550 π.Χ., και επομένως θα είχε 
ολοκληρωθεί πριν από την εποχή διακυβέρνησης του τυράννου Πολυκράτη. 

Το όρυγμα χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των Σαμιωτών, όταν οι περ-
σικές και αραβικές επιδρομές, το 627 και το 666 μ.Χ. αντίστοιχα, ανάγκα-
σαν τους κατοίκους της πόλης να απομακρυνθούν από τις παράλιες περι-
οχές όσο κρατούσαν οι επιθέσεις. Από την εποχή αυτή προέρχονται πήλι-
νοι χρηστικοί αμφορείς και λύχνοι, καθώς και νομίσματα που βρέθηκαν κατά 
την ανασκαφή στο εσωτερικό του μνημείου.
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Το Ευπαλίνειο Όρυγμα αποτελεί το μεσαίο τμήμα του υδραγωγείου της αρ-
χαίας πόλης της Σάμου. Κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και 

συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας. Περιγρά-
φεται με θαυμασμό ως το «ἀμφίστομον ὄρυγμα» λόγω των δύο στομίων του 
από τον Ηρόδοτο, στον οποίο οφείλεται και η αναζήτηση του ορύγματος 
κατά τους νεότερους χρόνους και ο εντοπισμός του τον 19ο αιώνα. 

Aφού προηγήθηκαν έρευνες Ελλήνων και ξένων μελετητών, το όρυγμα 
ερευνήθηκε ανασκαφικά κατά τα έτη 1971-1973 από το Γερμανικό Αρχαιο-
λογικό Ινστιτούτο. 

Η αφετηρία του υδραγωγείου βρισκόταν στην πηγή των Αγιάδων, τη «με-
γάλη πηγή», όπως τη χαρακτηρίζει ο Ηρόδοτος, όπου το νερό συγκεντρω-
νόταν σε ορθογωνική δεξαμενή. Η οροφή της δεξαμενής αποτελείται από λί-
θινες πλάκες. Στα νεότερα χρόνια πάνω στη δεξαμενή χτίστηκε το εκκλησά-
κι του Άη Γιάννη. Η μεταφορά του νερού από τη δεξαμενή, με παροχή νερού 

The Eupalinus’ Tunnel is the middle section of the ancient city of Samos’ 
aqueduct. It was built in the mid-6th c. BC, and was one of the most 

significant technical achievements of antiquity. It was admiringly described as 
the “amphistomon orygma” (double-mouthed tunnel) because of its two 
openings by Herodotus, to whom we owe the search for the tunnel in the 
modern period and its identification in the 19th century.

After the research of Greek and foreign scholars, the tunnel was exca-
vated from 1971-1973 by the German Archaeological Institute.

The aqueduct started from the Ayades spring, the “great spring” according 
to Herodotus, where water was collected in a rectangular reservoir covered 
by stone slabs. In modern times, the chapel of Ai Yiannis was built atop the 
reservoir. The water was transferred from the reservoir, which supplied 400 
m3 per day, through an underground clay pipe (length: 890 m) to the north-
ern entrance of the tunnel. It was carried from the tunnel’s southern exit to 
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