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Σωστικές ανασκαφές στο Πειραιά με αφορμή την κατασκευή της επέκτασης του Μετρό 

 

Η Εφορεία Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων έχει στη χωρική της αρμοδιότητα το 

μεγαλύτερο τμήμα του έργου της Αττικό Μετρό ΑΕ «Επέκταση της Γραμμής 3: τμήμα Χαϊδάρι-

Πειραιάς». (slide) 

Μέχρι σήμερα, σε διάστημα 35 μηνών εμπλοκής στο έργο έχουν διερευνηθεί  αρχαιολογικά 

οι χώροι κατασκευής: 

 4 Σταθμών (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ) και  

2 Φρεάτων (ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ). 

Σωστική ανασκαφή βρίσκεται σε εξέλιξη σε 2 Φρέατα (ΡΟΛΟΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)  

και επίκειται η διερεύνηση 3 ακόμα Φρεάτων και του Σταθμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ στο λιμάνι.  

(slide) Η συνολική έκταση που έχει ελεγχθεί αρχαιολογικά μέχρι σήμερα προσεγγίζει τα 

25.000 τ.μ., ενώ σωστικές ανασκαφικές έρευνες έχουν διενεργηθεί σε συνολική επιφάνεια 7.000 

τ.μ.. Σ’ αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τις διερευνηθείσες υπόγειες κατασκευές ύδρευσης. 

Παράλληλα, υπό μόνιμη αρχαιολογική παρακολούθηση πραγματοποιούνται όλες οι εκσκαφικές 

εργασίες, αλλά και η διάνοιξη της Σήραγγας διέλευσης των συρμών, τόσο στο τμήμα που 

διανοίγεται με ΤΒΜ (Μετροπόντικα), όσο και στα τμήματα που η διάνοιξη γίνεται με συμβατικές 

μεθόδους ΝATM. 

Η αρχαιολογική διερεύνηση προσαρμόστηκε σε όλες τις περιπτώσεις στον προγραμματισμό 

(κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καταλήψεις δρόμων, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ),  καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα του έργου, εφόσον οι υπό διερεύνηση χώροι παραδίδονταν από την Ανάδοχο του 

έργου Κοινοπραξία τμηματικά.  

(slide) Ενδεικτικά, η σωστική ανασκαφή στο χώρο κατασκευής του Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ, έκτασης περίπου 5.000 τ.μ. εξελίχθηκε σε διάστημα 25 μηνών, σε 4 διαφορετικές 

εργοταξιακές καταλήψεις στις πλατείες περιμετρικά του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, 

παράλληλα με το τεχνικό έργο, χωρίς να έχει προκαλέσει ουσιώδη καθυστέρηση στον αρχικό 

προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα της Αττικό Μετρό. Το τρέχον διάστημα ολοκληρώνεται η 

ανασκαφική διερεύνηση του φρέατος αερισμού της αποβάθρας του Σταθμού, ενώ παράλληλα και 

μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προσωρινής αντιστήριξης και εκσκαφής έχει ξεκινήσει η 

κατασκευή του κυρίως σταθμού και των δύο εξόδων του.  

  

Η ανασκαφική ομάδα αποτελούταν στο μεγαλύτερο διάστημα της μέχρι τώρα εξέλιξης από 

ένα σταθερό αριθμό 50 ατόμων.Συγκεκριμένα εργάστηκαν:  

8 αρχαιολόγοι 
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5 συντηρητές αρχαιοτήτων 

2 αρχιτέκτονες 

35 εργατοτεχνίτες ανασκαφής και βοηθοί εργαστηρίου συντήρησης 

4 φύλακες εργαστηρίου και αποθήκης 

 

 

Ανασκαφικές μέθοδοι και τεχνικές 

Σε όλες τις περιπτώσεις των χώρων που επρόκειτο σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου να 

πραγματοποιηθούν εκσκαφικές εργασίες προηγήθηκε των εργασιών πεδίου λεπτομερής 

επιστημονική τεκμηρίωση. 

Στη συνέχεια, και με την κατάληψη από την Ανάδοχο Κοινοπραξία των χώρων, 

απομακρύνονταν υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου όλες οι επιφανειακές σύγχρονες κατασκευές 

(παρτέρια, πλακοστρώσεις, καταστρώματα δρόμων κ.λ.π.). 

(slide) Ακολούθησαν διερευνητικές τομές που διενεργούνταν είτε με τη χρήση μικρού 

σκαπτικού μηχανήματος, είτε χειρωνακτικά, από τα αποτελέσματα των οποίων καθοριζόταν κατά 

περίπτωση η έκταση του υπό ανασκαφική διερεύνηση χώρου. 

(slide) Στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα των νεώτερων και σύγχρονων 

επεμβάσεων ήταν εμφανή στα αρχαία κατάλοιπα. Κατά κανόνα, τα μεν οικιστικά κατάλοιπα είχαν 

αναμοχλευθεί, όμως σώζονταν τα στόμια των υπόγειων κατασκευών. (slide) Σε κάποιες 

περιπτώσεις, όπως στην πλατεία Αγ.Κωνσταντίνου όπου κατασκευάζεται ο Σταθμός Δημοτικό 

Θέατρο, αναμόχλευση  από νεώτερες επεμβάσεις επήλθε σε τέτοιο βαθμό (εκσκαφές σε βάθος για 

φυτεύσεις, εκβραχισμοί ακόμα και με εκρηκτικά) που είχε καταστρέψει εξ ολοκλήρου τα στόμια και 

τμήματα των φρεατίων πρόσβασης του συστήματος ύδρευσης. 

Με την αποκάλυψη των πρώτων στομίων, καταρτίστηκε από το τμήμα ασφαλείας της Αττικό 

Μετρό σε συνεργασία με την ανασκαφική ομάδα Μεθοδολογία Ασφαλούς Εκτέλεσης των υπόγειων 

ανασκαφικών εργασιών όπως ακολούθως:  

-όλoς ο χρησιμοποιούμενος εξόπλισμός φέρει πιστοποιήσεις και έγκριση από αρμόδιους 

φορείς 

-της αρχικής κατάβασης σε κάθε μια κατασκευή, σε περίπτωση που αυτή δεν αποκαλύπτεται 

επιχωμένη έως την επιφάνεια, προηγείται μέτρηση με ειδικό όργανο των επικίνδυνων αερίων 

και της επάρκειας του αέρα σε οξυγόνο.  

(slide)-η κατάβαση σε βάθος έως τα 3μ. πραγματοποιείται με τη χρήση σκάλας αλουμινίου 

βαρέως τύπου και σε μεγαλύτερο με ειδικό τρίποδο με προσαρτημένο χειροκίνητο μηχανισμό 

καταβίβασης και ζώνη ανάρτησης 5 σημείων 



3 

 

-οι ανασκαφικές εργασίες πραγματοποιούνται υπό τεχνητό φωτισμό προβολέων LED με 

μηδενική ακτινοβολία και εκπομπή θερμότητας  

-σε περίπτωση που στο χώρο συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός εργαζόμενοι 

παροχετεύεται αέρας από την επιφάνεια με τη χρήση ηλεκτρικού μηχανισμού και αγωγού 

-στις περιπτώσεις που η ανασκαφή γίνεται κάτω από το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα (σε 

απόλυτο υψόμετρο -1,50μ. από τη στάθμη της θάλασσας/ -14,50 από την επιφάνεια του 

σημερινού εδάφους) χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του νερού ειδική βυθιζόμενη 

αντλία μικρών διαστάσεων 

 (slide) Η ανασκαφική διαδικασία στο εσωτερικό των κατασκευών ακολουθεί την 

τυπική στρωματογραφική μέθοδο. Ακολούθως με τη χρήση κουβά και μηχανισμού με σκοινί 

προσαρμοσμένου στο τρίποδο, η επίχωση και τα κινητά ευρήματα φτάνουν στην επιφάνεια. (slide) 

(slide)Η επίχωση συλλέγεται ανά ανασκαφική συνάφεια σε σάκκους μεγάλων διαστάσεων(slide) 

(slide)και με τη χρήση εργοταξιακού γερανού μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός 

του εργοταξίου, (slide)όπου με τη χρήση ξεροκόσκινου και υγρού κόσκινου, αλλά και εγκατάστασης 

επίπλευσης συλλέγονται μικροευρήματα, δομικά υλικά και οργανικά κατάλοιπα, ενώ συλλέγονται 

συστηματικά δείγματα επιχώσεων και γεωλογικών σχηματισμών.  

 Στις περιπτώσεις των υδατοκορεσμένων οργανικών καταλοίπων, ξύλων, ξύλινων 

αντικειμένων και καρπών, η συσκευασία, με τη χρήση ειδικών πλαστικών, υδατοστεγών δοχείων, 

επιτρέπει την άμεση μεταφορά τους στο εργαστήριο μαζί με νερό του περιβάλλοντος τους, ωστέ να 

διασφαλιστεί η σταθερότητα των συνθηκών. 

 Όλα τα αρχαιολογικά στρώματα αποτυπώνονται φωτογραφικά και σχεδιαστικά υπό 

ειδικό φωτισμό.  

(slide) Σύμφωνα με εισήγηση της Εφορείας και γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου, όλα τα αρχαία φρέατα, ανεξαρτήτως του τελικού τους βάθους ανασκάφηκαν 

χειρωνακτικά. (slide)Για λόγους ασφαλείας του προσωπικού, η ανασκαφή τους έγινε τμηματικά, 

κατά επάλληλα επίπεδα ύψους 3μ., (slide) παράλληλα με τη  γενική εκσκαφή του έργου και σε 

απόλυτο συντονισμό με τις χωματουργικές και τις εργασίες προσωρινής αντιστήριξης του τεχνικού 

έργου.  

(slide) Εξαίρεση αποτέλεσαν δύο φρέατα σε σκάμμα όπου πρόκειται να κατασκευαστεί μια 

εκ των εξόδων του Σταθμού Δημοτικό Θέατρο, τα οποία, για τα τεχνικούς λόγους, ανασκάφηκαν 

στο συνολικό τους βάθος (15,50μ. από την επιφάνεια) χωρίς διακοπή. 
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Η Τεκμηρίωση 

 (slide) Όλες οι σχεδιαστικές αποτυπώσεις των αποκαλυφθέντων αρχαίων καταλοίπων 

πραγματοποιήθηκαν από αρχιτέκτονες εξειδικευμένους στο αντικείμενο της αρχαιολογικής 

αποτύπωσης. Λόγω της φύσης του αντικειμένου χρησιμοποιήθηκαν συχνά εξελιγμένες μέθοδοι 

φωτογραμμετρίας. (slide) Παράλληλα, με τη συνεργασία τοπογράφων όλα τα δεδομένα 

τοποθετήθηκαν σε ενιαίο σύστημα αναφοράς με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.  

        Τα σχέδια εκπονήθηκαν σε ψηφιακή μορφή (DWG) και καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων 

που είχε προκαταρτιστεί από την έναρξη της έρευνας. 

 (slide)Οι φωτογραφικές αποτυπώσεις πραγματοποιήθηκαν από τους ανασκαφείς, και 

συμπληρωματικά από επαγγελματία φωτογράφο, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή (JPG και TIFF).  

        (slide)Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, στις περιπτώσεις των υπόγειων 

κατασκευών χρησιμοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός και βέβαια τεχνητός φωτισμός. Έγινε προσπάθεια, 

μέσω αυτοσχεδιασμών, οι λήψεις να πραγματοποιηθούν από όλες τις δυνατές γωνίες. 

       (slide)Οι αεροφωτογραφίσεις έγιναν με τη χρήση τηλεσκοπικών γερανών από το 

απαιτούμενο κατά περίπτωση ύψος, ώστε η αποτύπωση να έχει την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση 

σε Full Frame Format. 

       Την τρέχουσα περίοδο πραγματοποιείται ψηφιακή επεξεργασία και καταχώρηση των 

φωτογραφιών σε βάση δεδομένων. 

 (slide) Όλες οι υπόγειες κατασκευές ύδρευσης βιντεοσκοπήθηκαν από εξειδικευμένο συνεργείο σε 

ψηφιακό Full HD Format 35 frames per second και επεξεργάστηκαν κατάλληλα ώστε να αποδίδουν το 

βέλτιστο αποτέλεσμα. 

       Παράλληλα, όλα τα στάδια της ανασκαφικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

διαδικασιών τεκμηρίωσης, έχουν βιντεοσκοπηθεί δειγματοληπτικά από τους ανασκαφείς σε ψηφιακή 

μορφή. 

 Σε δύο περιπτώσεις υπόγειων συστημάτων ύδρευσης από τη σωστική ανασκαφή στο χώρο 

κατασκευής του Σταθμού Δημοτικό Θέατρο πραγματοποιήθηκε από συνεργείο τοπογράφων 

τρισδιάστατη σάρωση με τη μέθοδο του ¨Νέφους Σημείων¨ (Point Cloud), προκειμένου να υπάρχει η 

δυνατότητα παραγωγής τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου. 

 (slide) Τα παραπάνω συστήματα αποτυπώθηκαν και με τη λήψη εκμαγείου από εύπλαστο υλικό 

(γύψος), ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά η αναπαραγωγή τους μέσω της κατασκευής ακριβούς 

αντιγράφου σε κλίμακα 1:1 

 Πραγματοποιήθηκε από το γεωλογικό τμήμα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ λεπτομερής αποτύπωση των 

γεωλογικών σχηματισμών κατά μήκος των αρχαίων υπόγειων κατασκευών. Παράλληλα, μελετώνται 
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καταγεγραμμένα δεδομένα από το σύνολο της γεωλογικής τεκμηρίωσης του έργου. Τα συμπεράσματα 

θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε αργότερα σήμερα από τους ίδιους τους γεωλόγους.  

(slide)Επί τόπου διενεργήθηκε ειδική πειραματική μέτρηση υδατοπερατότητας του 

επιχρίσματος σε επιλεγμένο σύστημα δεξαμενής και σήραγγας. 

 Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες όλων των απαραίτητων για τη λεπτομερή τεκμηρίωση φυσικών 

και τεχνητών υλικών: επιχώσεων, επιχρισμάτων, συνδετικών κονιαμάτων, φυσικού βράχου, 

αποκρυσταλλωμένων αλάτων από τα τοιχώματα των κατασκευών και βέβαια νερού από τον 

υδροφόρο ορίζοντα και τις ρηγματώσεις του φυσικού βράχου. (slide)Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι 

αναλύσεις του νερού και είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία της ανάλυσης των μηχανικών αντοχών και 

η χημική ανάλυση των κονιαμάτων και επιχρισμάτων μέσω συνεργασίας με το εξειδικευμένο 

εργαστήριο του ΕΜΠ.   

 (slide)Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού έπειτα από εισήγηση της Εφορείας 

αποσπάστηκε με την ενδεδειγμένη μέθοδο, ύστερα από την εκπόνηση ειδικής μελέτης, τμήμα αυλής 

πειραϊκής οικίας της Ελληνιστικής περιόδου και συγκεκριμένα από τη ανασκαφή στο Φρέαρ Εξόδου 

του ΤΒΜ, αφαιρέθηκαν βοτσαλωτά και χυτά δάπεδα, τοιχοδομία και επιχρίσματα. Βρίσκεται σε 

εξέλιξη η διαδικασία καθαρισμού και αποκατάστασής τους με σκοπό τη μελλοντική έκθεσή του ως 

σύνολο. 

 (slide)Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από ομάδα συντηρητών οι διαδικασίες καθαρισμού, συντήρησης 

και αποκατάστασης των κινητών ευρημάτων της ανασκαφής σε κτίριο της Εφορείας.  

Ο μεγαλύτερος όγκος των ευρημάτων αποτελείται από πήλινα αντικείμενα και τμήματα 

αγγείων. Ο καθαρισμός τους γίνεται κυρίως με μηχανικές μεθόδους (νυστέρι, οδοντιατρικά 

μικροεργαλεία, πινέλα, μαλακά βουρτσάκια) σε συνδυασμό με διαλύτες (απιονισμένο νερό, 

οινόπνευμα, ακετόνη) για την απομάκρυνση του χώματος και των επικαθίσεων αλάτων. Όπου 

κρίνεται απαραίτητο πραγματοποιείται ελεγχόμενη χρήση χημικών διαλυμάτων (π.χ. αφαίρεση 

σκληρών επικαθίσεων αδιάλυτων αλάτων). Σε περιπτώσεις εύθρυπτης επιφάνειας ή ασταθούς 

διακόσμησης, πχ. στα ειδώλια, γίνεται και στερέωση τοπικά, κατά τη διάρκεια ή μετά τον 

καθαρισμό. 

Τα τμήματα των αγγείων, αφού εισέλθουν στο εργαστήριο  πλένονται με νερό και μαλακές 

βούρτσες, αφήνονται να στεγνώσουν και στη συνέχεια απλώνονται σε μεγάλους πάγκους. Ακολουθεί 

η αναζήτηση συνανηκόντων τμημάτων, η ανάταξη και η συγκόλλησή τους.  

Ο καθαρισμός των μεταλλικών αντικειμένων πραγματοποιείται με μηχανικές μεθόδους 

(νυστέρι, βελόνες, μικροτροχό) υπό μικροσκοπική παρατήρηση. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η 

σταθεροποίηση τους με αναστολείς διάβρωσης και η προστασία τους με βερνίκι επικάλυψης. Η 
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αποθήκευσή τους, πριν και μετά τη συντήρηση, γίνεται σε αεροστεγή κιβώτια με απορροφητές που 

διατηρούν την υγρασία σε χαμηλό επίπεδο. 

Αξιοσημείωτη και σπάνια είναι η διατήρηση μεγάλου αριθμού ένυδρων οργανικών υλικών 

στα αρχαία φρέατα, η οποία οφείλεται στο ιδιαίτερο μικροκλίμα  ταφής τους (στάσιμο νερό με λάσπη, 

σκοτεινό και ανοξικό περιβάλλον). 

Με τη μεταφορά τους στο εργαστήριο πρώτο μέλημα ήταν η σταθεροποίηση της κατάστασής 

τους και η αποτροπή της ανεξέλεγκτης ξήρανσης. Διατηρούνται πλέον βυθισμένα σε νερό , και σε 

θερμοκρασία 4 – 8 
o
C, για την εξουδετέρωση των βιολογικών παραγόντων διάβρωσης.  Η 

απομάκρυνση της λάσπης γίνεται με μαλακά πινέλα και πλαστικές γλυφίδες. Ταυτόχρονα με τα πρώτα 

σωστικά μέτρα που προαναφέρθηκαν, πραγματοποιείται  φωτογραφική τεκμηρίωση και  καταγραφή. 

Η αποθήκευσή τους σε ελεγχόμενο περιβάλλον αποτελεί προσωρινό μέτρο προστασίας έως ότου 

γίνουν οι μετρήσεις για την εκτίμηση της κατάστασής τους και πραγματοποιηθούν οι δοκιμές για την 

επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου για τη συντήρησή τους. 

   Παράλληλα, συγκροτείται η ομάδα μελέτης του παραπάνω υλικού αποτελούμενη από 

ειδικευμένους στο αντικείμενο επιστήμονες.       

Σωστικές επεμβάσεις στο πεδίο πραγματοποιούνται, όταν αυτό απαιτηθεί, από την ομάδα 

των συντηρητών. 

 Η ανασκαφική ομάδα έχει αναλάβει την καταγραφή, αποτύπωση και τεκμηρίωση των κινητών 

ευρημάτων:  

Προηγείται απογραφή κατά την είσοδο στο χώρο αποθήκευσης, αναγνώριση και 

διαστασιολόγηση. Μετά τη συντήρησή όλα τα δεδομένα καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων.  

 

Συμπερασματικά, οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν ως σήμερα στο πλαίσιο της κατασκευής 

του έργου του Μητροπολιτικού Σιδηρόδρομου στον Πειραιά δεν απέδωσαν σημαντικά νέα στοιχεία 

για την οικιστική και αρχιτεκτονική διάσταση της αρχαίας πόλης, ούτε προσέθεσαν στο κεφάλαιο 

αυτό πληροφορίες που οι προηγούμενες έρευνες της Εφορείας αγνοούσαν. 

Η λεπτόγαιος πειραική χερσόνησος αλλά, κυρίως, η ολοκληρωτική επανάχρηση του 

κεντρικού τμήματος της πόλης στον 20
ο
 αιώνα είχε δια παντός εξαφανίσει την Πόλη κάτω από την 

Πόλη στις περιοχές που διερευνήθηκαν. 

Είχε όμως πράγματι; 

Στη συγκυρία κατασκευής ενός τεχνικού έργου τέτοιας εμβέλειας, όπως η κατασκευή του 

ΜΕΤΡΟ, με την εμπειρία και τα τεχνικά μέσα του 21
ου

 αιώνα που διαθέτει, αναγνωρίσαμε μια 
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δυνατότητα εξειδικευμένης διερεύνησης, για να τεκμηριωθούν η αρχαία τεχνογνωσία, αλλά και 

πιθανόν η επιστημονική σκέψη των ανθρώπων εκείνων που συνέλαβαν το σχέδιο, χάραξαν, 

εξόρυξαν, θεμελίωσαν, κατασκεύασαν και, όπου και όποτε χρειάστηκε, τροποποίησαν τον αρχαίο 

αστικό ιστό του Πειραιά. Τη λιμενική εκείνη πόλη, που γεννήθηκε από μια ευφυή στρατηγική, 

σχεδιάστηκε στον ιδεολογικό κάνναβο μιας συνεπούς πολιτικής και υλοποιήθηκε δια μιας, κάνοντας 

πράξη τη θεωρία. 

Ο σχεδιασμός της συμπεριελάμβανε απαρεγγλίτως την υποδομή της. Και η υποδομή της 

χωροθετήθηκε τόσο στο έδαφος όσο και στο υπέδαφος. 

Αυτό λοιπόν το υπέδαφος η κατασκευή υπόγειων έργων μεγάλης κλίμακας έδινε στην 

Αρχαιολογική Υπηρεσία τη δυνατότητα να το διερευνήσει εξαντλητικά και αυτό ακριβώς έπραξε, 

αδράττοντας και μια δεύτερη ευκαιρία: μπορούσε πλέον να βασιστεί στις διαθέσιμες πηγές τεχνικής 

υποστήριξης αλλά και στις επιστημονικές τεχνολογικές γνώσεις και μοντέλα της δικής μας εποχής. 

Με τα δύο αυτά σύγχρονα εργαλεία η έρευνα μέσα από μια ανάστροφη πορεία έτεινε να 

αναγνωρίσει στα ίχνη των έργων της αρχαιότητας, τη θεωρία της κατασκευαστικής τους σύλληψης 

αλλά και τις προαπαιτούμενες γνώσεις για το σχεδιασμό της αρχαίας πόλης. 

Υπό την έννοια αυτή, η ερευνητική συνέργεια από τα πρώτα κιόλας στάδια της αποκάλυψης 

των υδρολογικών κατασκευών, της υποδομής δηλαδή του αρχαίου Πειραιά με την ερευνητική ομάδα 

ΙΤΙΑ του Τομέα Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ δεν εξυπηρετούσε 

μια συμπληρωματική της αρχαιολογικής έρευνας πλευρά αλλά εισχωρούσε στον πυρήνα του 

προβληματισμού θέτοντας διαρκώς τα δικά της ισοδύναμα ερωτήματα. 

Οι επί τόπου συναντήσεις και μετρήσεις παρείχαν την ασφάλεια ότι αποτελούμε ένα εννιαίο 

επιστημονικό συνεργείο που από δύο πλευρές τροφοδοτεί τη συζήτηση και επαναδιατυπώνει τα 

ερευνητικά ζητούμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της ανασκαφής. 

Παράλληλα, ο φορέας του έργου, η Αττικό Μετρό ΑΕ, υποστήριξε ασυζητητί κάθε επί 

μέρους ερευνητική διαδικασία με το δικό της επιστημονικό προσωπικό και τα εξειδικευμένα τεχνικά 

μέσα που διαθέτει και βέβαια με την οικονομική υποστήριξη του συνόλου του αρχαιολογικού έργου. 

Σε αδρές γραμμές, ο στόχος της τριπλής αυτής συνεργασίας κατέτεινε στη χαρτογράφηση 

των υδρολογικών στοιχείων των κατασκευών σε βάση δεδομένων ούτως ώστε να τροφοδοτηθεί η 

μελέτη που επιθυμεί να συνδέσει: 

 την κατασκευαστική εξέλιξη και διαχείρηση του συστήματος ύδρευσης με την 

εξέλιξη και ανάπτυξη του πολεοδομικού ιστού, 

 τις οικιστικές αλλαγές στις επάλληλες χρονικές περιόδους και τις συνακόλουθες 

ανάγκες προσπορισμού πόσιμου ύδατος 
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 και τέλος τις προσπάθειες για βελτιστοποίηση των τεχνικών και υλικών της 

κατασκευής 

Οι υποθέσεις εργασίας όφειλαν να ελέγχονται από κοινού σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με 

την πρόοδο της ανασκαφής δεδομένου ότι η μια δεξαμενή αποκαλυπτόταν μετά την άλλη δίνοντας 

την ευκαιρία εφαρμογής επί πολλαπλών παραδειγμάτων. 

Ως αποτέλεσμα, τα πρώτα συμπεράσματα διατυπώθηκαν σε αρχικό στάδιο, ώστε επετράπη 

να χαραχθούν ολοένα καινούργιες ερευνητικές κατεύθυνσεις, στις οποίες προσφερόταν, εκ των 

πραγμάτων, η δυνατότητα επαλήθευσης. 

 

 

 

 

  


