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H EΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Πολλά χρόνια πρίν (ὅταν ἐρευνοῦσα ἐρείπια ἄγνωστων ἀρχαίων ὀχυρώ-
σεων, κάστρων καί φρουρίων ὅλων των ἐποχῶν τῆς Θεσσαλίας), ἐπι-

σκεφτήκαμε μαζί μέ τόν παλαιό καί ἀγαπητό φίλο καί γνωστό ἀρχαιολόγο
Θόδωρο Παλιούγκα ἕνα ἄγνωστο ὀχυρωμένο οἰκισμό τῶν κλασικῶν καί ἑλλη-
νιστικῶν χρόνων πού εἶχα ἀνακαλύψει στή θέση Ἅγιος Βασίλειος1, ἀκριβῶς
ἀπέναντι ἀπό τό χωριό Δαμασούλι σέ σχέση μέ τόν Τιταρήσιο ποταμό. Πάνω
ἀπό τόν λόφο τῆς ἀκρόπολης τοῦ οἰκισμοῦ διακρίναμε μέσα σέ πουρναρότοπο
κτίσματα πού γεφύρωναν βαθιές κοῖτες ρεμάτων πολύ κοντά στήν ἀρχαία
κώμη. Πλησιάζοντας στόν χῶρο, ἀποδείχτηκε ὅτι ἀποτελοῦσαν μέρη ἑνός
ὑδραγωγείου καί οἱ λιθόκτιστες κατασκευές ἦταν πολύ νεότερης ἐποχῆς, χωρίς
νά ἔχουν σχέση μέ τήν ἀρχαία κώμη, ὅπως ὑποθέσαμε. Τό θέμα ἔμεινε ἐκεῖ. 

Χρόνια ἀργότερα, στό πλαίσιο μιᾶς ἄλλης μελέτης, διαβάσαμε ἕνα κείμενο
τοῦ Ἀμερικανοῦ περιηγητῆ Everett Edward2, ὁ ὁποῖος πήγαινε ἀπό τά Τρίκαλα
στόν Τύρναβο στίς 4 Ἀπριλίου 1819, τά ἑξῆς: «Πολλά μίλια πρίν φθάσουμε
στόν Τύρναβο, βλέπουμε ἐργάτες πού δούλευαν στήν κατασκευή ἑνός ὑδρα-
γωγείου γιά νά ἔρχεται νερό στό παλάτι τοῦ Βελῆ πασᾶ». 

Ἡ σκέψη πῆγε στά ἐρείπια τοῦ ὑδραγωγείου πού εἴχαμε παρατηρήσει
τότε. Ἔτσι ἄρχισα τήν ἔρευνα, γιά τήν ὕπαρξη καί ἄλλων ἐρειπίων τοῦ ὑδρα-
γωγείου, ποιά πορεία ἀκολουθεῖ, ἀπό ποῦ ἔρχεται τό νερό, ποιᾶς ἐποχῆς εἶναι
ἡ κατασκευή κ.τ.λ. καί ἄν ἔχει σχέση μέ τόν Βελῆ πασά. Σήμερα παρουσιά-
ζουμε τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἔρευνας. 

1 Κων. Θεοδωρόπουλος, «Προϊστορικοί οἰκισμοί στήν περιοχή Δαμασίου», Τό Δαμάσι καί ἡ Ἱστορία
του. Πρακτικά Ἡμερίδας, Δαμάσι 1995, σ. 31. 
2 Edward Everett, Σελίδες Ἡμερολογίου, Τροχαλία, Ἀθήνα 1996, σ. 95.
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Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ Βελῆ πασάς; Πρέπει νά πᾶμε πολύ πίσω. Ὁ Ἀλῆ πασάς,
ἕνας πολέμαρχος ἀλβανικῆς καταγωγῆς ἀπό τό Τεπελένι, ἀπόγονος ἀνυπότα-
κτων πολεμιστῶν καί ληστῶν, μαχόταν ἐνάντια στούς κατακτητές Ὀθωμανούς.
Ληστής καί ὁ ἴδιος, ὡς ἀρχηγός ἀτάκτων, εἶχε φήμη ἀνίκητου. Κατά τή διάρκεια
τοῦ ρωσοτουρκικοῦ πολέμου 1787-1792, μέ τίς εὐλογίες τοῦ σουλτάνου, ἔλαβε
μέρος καί ὁ Ἀλῆ πασάς μέ 3.000 ἐκλεκτούς καί ἔμπειρους Ἀλβανούς πολεμι-
στές. Ἔδειξε ἀνδρεία καί γιά τίς ὑπηρεσίες του στόν πόλεμο, μέ τούς ἀτάκτους
του, ὁ σουλτάνος τοῦ παραχώρησε τή διοίκηση τοῦ σαντζακιοῦ (περιφέρειας)
τῶν Τρικάλων, οὐσιαστικά ὅλης τῆς Θεσσαλίας, μέ ἕδρα τή Λάρισα. Τόν ἑπόμε-
νο χρόνο 1788, μέ ὄχι ὀρθόδοξο τρόπο κατάφερε νά διορισθεῖ διοικητής στό
περίφημο καί πλούσιο πασαλίκι τῶν Ἰωαννίνων, ὅπου καί μεταφέρθηκε. 

Στήν κενή θέση τοῦ διοικητῆ τῶν Τρικάλων, τοποθέτησε τόν δευτερότοκο
γιό του Βελῆ, μπέη τότε, πού ἦταν 17 ἐτῶν «ὑπό ἔμφρονας καί πεπειραμένους
συμβούλους» κατά τόν ἱστορικό Ἀραβαντινό3. Ὁ Βελής ἔμεινε στή Λάρισα ὡς
διοικητής μέχρι τό 1790 καί ἐπανῆλθε, πασάς πλέον, ὡς διοικητής στή Λάρισα
τό 1804, ὡς ἀμοιβή γιά τήν ἐξόντωση τῶν Σουλιωτῶν, μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἀρχι-
στρατήγου τῶν δυνάμεων κατά τοῦ Σουλίου, καί ἔμεινε μέχρι τό 1807. Τελικά,
μετά ἀπό μία θητεία ἀπό τό 1807 ἕως τό 1812 ὡς διοικητής τῆς Πελοποννήσου,
ἐπανέρχεται στή Θεσσαλία, γιά μία ἀκόμη φορά, στίς 5 Σεπτεμβρίου τοῦ 1812. 

Εἶναι τώρα 40 ἐτῶν περίπου, ἔμπειρος διοικητής ἐπαρχιῶν. Διαμένει στή
Λάρισα, ὅπου κτίζει ἕνα παλάτι στήν περιοχή Ἀκ-Σαράϊ4. Τό κλίμα τῆς Λάρι-
σας τοῦ εἶναι ἀνθυγιεινό. Ἐπιλέγει ὡς ἕδρα τόν Τύρναβο. Ἐκεῖ, μεταξύ τοῦ
1814-1816, κτίζει ἕνα σαράϊ (παλάτι), τοῦ ὁποίου τό μέγεθος, τή μεγαλοπρέπεια
καί τήν ἐσωτερική διακόσμηση τῶν αἰθουσῶν ἔχουν περιγράψει Ἕλληνες καί
ξένοι περιηγητές: «τό σαράϊ αὐτό εἶναι μεγαλύτερο ἀπό ὅλα τα ἀνάκτορα τῶν
Ἰωαννίνων», γράφει ὁ Edward Everett5. Βρισκόταν σέ ἕναν λόφο, στήν ἄκρη
τῆς ἀριστερῆς ὄχθης τοῦ Τιταρησίου, ἀμέσως μετά τή γέφυρα τοῦ ποταμοῦ
καί ἀπεῖχε 500-600 περίπου μέτρα ἀπό τόν Τύρναβο. Κτίζει στόν χῶρο αὐτό
ἕνα στρατόπεδο καί ἕνα χαρέμι μέ κήπους, νερά καί ὀπωροφόρα δέντρα. 

Μελετῶντας τά ἔργα καί τίς ἡμέρες τοῦ Βελῆ ὡς διοικητῆ διάφορων ἐπαρ-
χιῶν καί κυρίως τῆς Θεσσαλίας, ὅπου εἶναι διοικητής 16 συνολικά χρόνια, δια-

3 Π. Σπ. Ἀραβαντινός, Ἱστορία τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τοῦ Τεπελενλῆ, Ἀθήνα 2001, σ. 56.
4 Βασ. Παναγιωτόπουλος κ.α, Ἀρχεῖο Ἀλῆ πασᾶ, ἔκδοση–σχόλια–εὐρετήρια, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Ἀθήνα
2007, 569 (ἔγγραφο 773).
5 Edward Everett, ὅ.π., σ. 97.
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πιστώσαμε ὅτι ἀρέσκεται στή δημιουργία ἔργων ὑποδομῆς, ὅπως δρόμων,
γεφυρῶν, ἀποξηράνσεις ἑλῶν, ἀλλά καί πολυτελῶν κατασκευῶν. 

Ἤδη ἔχουμε παρουσιάσει, σέ ἄλλη ἐργασία, τό μεγάλο ἔργο τῆς ἐπισκευῆς
τῆς πολύτοξης γέφυρας στόν Πηνειό, ἔξω ἀπό τά Τέμπη, πού σχεδίαζε καί δέν
πραγματοποιήθηκε λόγῳ τοῦ θανάτου τοῦ ἀρχιτέκτονα Haller fon Hallerstein6. 

Στήν Πελοπόννησο, κτίζει ἕνα ἀνάκτορο στήν Τρίπολη, καί ἔξω ἀπό τήν
πόλη ἕνα ἐξοχικό σαράϊ ὅπου μεταφέρει νερό μέ ὑδραγωγεῖο ἀπό μία πηγή7.
Στά Γιάννενα, «πρωτεύουσα τοῦ βασιλείου, κτίζει ἕνα σαράϊ ὡραῖον μέγαρον»
κατά τούς περιηγητές. Κτίζει ἐκεῖ καί ἕνα τζαμί, μεντρεσέ καί βιβλιοθήκη, τά
ὁποῖα σώζονται ἀκόμα8. Στά Τρίκαλα, τυπική ἕδρα τοῦ πασαλικίου, κτίζει
ἀκόμα ἕνα σαράϊ9. Στό χωριό Δέσιανη (Ἀετόλοφος) τῆς Ἀγιᾶς κτίζει μεγάλο
σαράϊ καί δημιουργεῖ μία τεχνητή λίμνη πού τροφοδοτεῖται μέ νερό κοντινῆς
πηγῆς10. Μεγάλο σαράι κατασκευάζει καί στήν περιοχή τοῦ κατεστραμμένου
σήμερα χωριοῦ Τσιγγέλι, στήν περιοχή τοῦ Ἁλμυροῦ, στό λιμάνι, κοντά στή
θάλασσα, ἀπό ὅπου ἐξάγει σιτάρι παντοῦ11. Δημιουργεῖ ἔργα ἀποξήρανσης τοῦ
ἕλους Νεσσονίδα12 καί τοῦ ἕλους στό χωριό Κορτίκι (Μεταμόρφωση) τοῦ
Παλαμᾶ13. Ἔργο μέγα ἀποφυγῆς πλημυρῶν τοῦ Σοφαδίτικου ποταμοῦ στό
χωριό Ματαράγκα, μέ μία βαθιά τάφρο χιλιομέτρων14. Κτίζει, ὡς φαίνεται, μία
πέτρινη γέφυρα μέ 16 καμάρες στόν Τύρναβο15 καί δρόμους Τυρνάβου-Ἐλασ-
σώνας, Τυρνάβου–Τρικάλων, ταχυδρομικούς σταθμούς γιά ἔφιππους ταχυδρό-
μους16 καί ἄλλα. 

6 Κων. Θεοδωρόπουλος, «Ἡ Ἱστορία ἑνός πέτρινου γεφυριοῦ στά Τέμπη πού δέν χτίστηκε ποτέ»,
Πρακτικά τοῦ 8ου Συνεδρίου Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν, Λάρισα 2015, σσ. 99-110. 
7 Κυρ. Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιῶτες στήν Ἑλλάδα, Ἀθήνα 2007, τ. Α´, σ. 477.
8 Ἀχμέτ Μουφίτ, Ἀλῆ πασάς ὁ Τεπελενλῆς 1744-1822, Ἑταιρεία Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν, Ἰωάν-
νινα 1993, 39.
9 Henry Holland (μετ. Γ. Καραβίτης), Ταξίδι στή Μακεδονία καί Θεσσαλία (1812-1813), ἐκδόσεις
Τολίδη, Ἀθήνα 1989, σ. 91.
10 Δημ. Ἀγραφιώτης, «Ὁ Ἀετόλοφος καί τό Βαθυρέμα τῆς Ἁγιᾶς. Τό χειρόγραφο τοῦ Θ. Χατζημι-
χάλη», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 10 (Λάρισα 1986) σ. 29.
11 Νικ. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, Λάρισα 19953, 222.
12 Νικ. Γεωργιάδης, ὅ.π., σ. 39.
13 Νικ. Γεωργιάδης, ὅ.π., σ. 36.
14 Νικ. Γεωργιάδης, ὅ.π., σ. 37. 
15 Νικ. Γεωργιάδης, ὅ.π., σ. 164.
16 Π. Σπ. Ἀραβαντινός, ὅ.π., σ. 346.
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Στό παρόν κείμενο θά ἀσχοληθοῦμε μέ τό μεγαλύτερο ἀπό τά ἔργα του,
τό ὑδραγωγεῖο πού ἔφερνε νερό στόν Τύρναβο. 

Ἡ ἔρευνα ἄρχισε μέ τήν μελέτη τῶν δύο γεφυρῶν ἀγωγῶν τοῦ νεροῦ στήν
περιοχή τοῦ Ἁγ. Βασιλείου πού ἀναφέραμε ἀρχικά. Ἡ πρώτη εἶναι κτισμένη
μέ ἀπελέκητους λίθους μέ πλούσιο ἀσβεστοκονίαμα, πού οἱ ἁρμοί καλύπτουν
σχεδόν τούς λίθους (εἰκ. 1) καί γεφυρώνει ἕνα φαράγγι μέ σχεδόν κατακόρυφες
ὄχθες, χαμένο σήμερα μέσα σέ πυκνή βλάστηση. 

Στό κέντρο τῆς κατασκευῆς διακρίνεται ἡ γέννηση (ἡ ἀρχή) ἑνός τόξου ἀπ’
ὅπου περνοῦσε τό νερό τῶν βροχῶν πού σήμερα ἔχει καταρρεύσει (εἰκ. 2). Τό
τόξο τῆς γέφυρας σχηματιζόταν μέ πελεκημένους λίθους, μέ ἄνοιγμα 3 μ. καί
ὕψος 4 μ. Τό συνολικό ὕψος τῆς γέφυρας ξεπερνοῦσε τά 5,5 μ. Στό ἐσωτερικό
της λιθοδομῆς ὑπάρχουν μεγάλοι ξύλινοι δοκοί, σέ σχῆμα σκάλας σάν ξυλο-
δεσιά, γιά μεγαλύτερη στερέωση τῆς στιβαρῆς κατασκευῆς. Στήν κορυφή της
φέρει κτιστό κανάλι (ἀγωγό νεροῦ) πλάτους 70 ἐκ. καί βάθους 60 ἐκ. (εἰκ. 3)
καί τό συνολικό πλάτος τῆς γέφυρας εἶναι 2,20 μ. Τό πρόχειρο σχέδιο δείχνει
ὁλόκληρη τήν εἰκόνα τοῦ ἐντυπωσιακοῦ αὐτοῦ ἔργου (σχέδιο Α). 

Μετά τό τέλος τῆς γέφυρας συνεχίζεται ὁ κτιστός ἀγωγός τοῦ νεροῦ. Ἀκο-
λουθῶντας τήν πορεία τοῦ ἀγωγοῦ, μέσα σέ πουρναρόδασος, σέ ἀπόσταση
100 μέτρων περίπου, διακρίναμε τήν δεύτερη γέφυρα τοῦ ὑδραγωγείου (εἰκ.
4), μέ τόν ἀγωγό πάνω νά διαπερνᾶ ἕνα ἀκόμη φαράγγι, μία ἐντυπωσιακή
κατασκευή. Στό μέσον τοῦ κτίσματος διακρίνεται ἐδῶ καλύτερα τό τόξο (εἰκ.
5) γιά τά νερά τῆς βροχῆς. 

Οἱ διαστάσείς της εἶναι ἐντυπωσιακές. Τό μῆκος της πάνω ἀπό 25 μέτρα
καί τό σωζόμενο ὕψος 4,50 μ. Τό τόξο ἔχει ἄνοιγμα 2,80 μέτρα καί τό ὕψος
πάνω ἀπό 3 μέτρα Στό πάνω μέρος του ὑπάρχει καί ἐδῶ χτιστός ἀγωγός τοῦ
νεροῦ (ὅπως εἴδαμε) μέ διαστάσεις 65 ἐκ. πλάτος καί 60 ἐκ. βάθος. Μετά τή
γέφυρα, ὁ ἀγωγός συνεχίζεται μέσα στή βλάστηση Β-Δ πρός τό χωριό Μεσο-
χώρι (Μυλόγουστα τότε). 

Δεδομένου ὅτι οἱ δύο γέφυρες ἀγωγοί τοῦ νεροῦ εἶναι πέρα ἀπό τήν περιο-
χή τοῦ Δαμασίου, ἡ ἔρευνα συνεχίστηκε γιά τήν εὕρεση ἄλλων ἐρειπίων, ἀπό
τήν περιοχή αὐτή πρός τόν Τύρναβο, ἀφοῦ τό ὑδραγωγεῖο κατέληγε σ’ αὐτόν. 

Ὁ ἀγωγός συνεχίζεται πρός τό Δαμάσι, μέσα ἀπό βλάστηση, καί ἀφοῦ
κάνει μία στροφή γύρω ἀπό τόν λόφο τῆς ἀκρόπολης τοῦ Ἁγ. Βασιλείου κατη-
φορίζει παράλληλα μέ τήν πορεία τοῦ παλαιοῦ δρόμου πρός τόν Τύρναβο.
Μετά ἀπό μία ἐντυπωσιακή κατασκευή παράκαμψης μιᾶς ρεματιᾶς μήκους
75 μέτρων χάνουμε τά ἴχνη του. Μέ τίς συνεχεῖς διαπλατύνσεις τοῦ δρόμου,
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ἀπό τότε μέχρι σήμερα, τό ὑδραγωγεῖο σέ αὐτή τήν περιοχή καταστρέφεται
ὁλοσχερῶς. Λίγα χιλιόμετρα πιό κάτω ἐντοπίσαμε ἐρείπια τοῦ ἀγωγοῦ, κατά
μῆκος τοῦ δρόμου πάλι (χάρτης Α). 

Ὁ ἀγωγός τοῦ νεροῦ εἶναι κτιστός καί ὑπόγειος, σκεπασμένος μέ θολωτή
κατασκευή καί διαστάσεις 60 ἐκ. πλάτος καί 80 ἐκ. ὕψος, μαζί μέ τή θολωτή
στέγη, ἐπιχρισμένος ἐσωτερικά μέ κουρασάνι (ὑδραυλικό κεραμοκονίαμα)
ἀδιαπέραστο ἀπό τό νερό (εἰκ. 6). Στήν εἰκ. 7 παρατηροῦμε τό ἐσωτερικό τοῦ
κτιστοῦ ἀγωγοῦ τοῦ ὑδραγωγίου. Στό σχέδιο Β ἡ τομή τοῦ ὑπόγειου ἀγωγοῦ. 

Στήν ἴδια περιοχή, ἕνα ἀκόμη παράδειγμα γεφύρωσης ἑνός μικροῦ φαραγ-
γιοῦ (σχέδιο Γ), δύσκολη κατασκευή μέ εὔθρυπτα πρανῆ τοῦ ἐδάφους. 

Ἕνα χιλιόμετρο μετά, σέ βραχώδη περιοχή ὁ ἀγωγός εἶναι σκαλισμένος
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Εἰκ. 3. Τό κτιστό κανάλι 
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Σχέδιο Α. Ἡ Α΄ ὑδραγωγός γέφυρα τοῦ ὑδρα-
γωγείου.
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στόν βράχο, μέ διαστάσεις πάλι πλάτους 60 ἐκ. καί ὕψους 80 ἐκ. στή δέ κορυ-
φή τοῦ ἀγωγοῦ εἶναι σκαλισμένη στόν βράχο μία προεξοχή, πάνω στήν ὁποία
στηρίζεται ἡ στέγη πού ἀποτελεῖται ἀπό μεγάλες λίθινες πλάκες σάν δίρρυχτη
στέγη (εἰκ. 8). Τό ἐσωτερικό τοῦ ἀγωγοῦ ἔχει ἕνα ἀνώτερης ποιότητας ἐπίχρι-
σμα (σχέδιο Δ). Ἡ κατασκευή αὐτή προσομοιάζει μέ τμήματα τοῦ Ἀδριάνειου
ὑδραγωγείου τῆς Ἀθήνας, ἀλλά καί μέ ἄλλα ἀρχαῖα ὑδραγωγεῖα, μία τεχνική
πού παραπέμπει στή ρωμαϊκή ἐποχή. Εἶναι δυνατόν; Ἐνσκήψαμε στό ἡμερο-
λόγιο τοῦ προαναφερόμενου περιηγητῆ Everett, αὐτόπτη μάρτυρα τῆς κατα-
σκευῆς τοῦ ὑδραγωγείου. Γράφει17: «Μᾶς εἶπαν οἱ ἐργάτες ὅτι στήν ἴδια εὐθεία
ὑπῆρχε ἕνα ἀρχαῖο ὑδραγωγεῖο, τμήματα τοῦ ὁποίου διασώζονται ἀκόμη».
Προσεκτικότερη ἔρευνα ἔδειξε ὅτι ὑπάρχει καί πήλινος ἀγωγός, κυλινδρικός
ὑπόγειος, διαμέτρου 30 ἐκ. περίπου, παράλληλος μέ τόν κλειστό ἀγωγό. Φέρει
μάλιστα πουρί (ἵζημα), σημάδι μακροχρόνιας λειτουργίας τοῦ ἀγωγοῦ. 

Ἀκολουθῶντας τήν πορεία τῶν ἐρειπίων σέ ἀρκετή ἀπόσταση, πιό κάτω

17 Edward Everett, ὅ.π., σ. 95.
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Εἰκ. 4. Ἡ Β΄ ὑδραγωγός γέφυρα τοῦ ὑδραγωγείου. Εἰκ. 5. Τό τόξο τῆς Β΄ γέφυρας τοῦ ὑδραγωγείου.

Χάρτης Α. Εἰκ. 6. Ὁ ὑπόγειος κτιστός ἀγωγός τοῦ ὑδρα-
γωγείου.
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πρός τόν Τύρναβο, συναντήσαμε μία βαθιά κοίτη ἑνός ξηρορέματος, ὅπου
σώζονται τά ἐρείπια δύο παράλληλων πέτρινων γεφυριῶν, σέ ἀπόσταση 20
μέτρων μεταξύ τους, γιά νά περνᾶ ὁ ἀγωγός τοῦ νεροῦ ἀπό τήν μία ὄχθη στήν
ἄλλη (εἰκ. 9), (ἐνῶ προφανῶς χρειαζόταν μία). Διαφορετικῆς κατασκευῆς ἡ μία
ἀρχαιότερη ἀπό τήν ἄλλη. Συμπεράναμε ὁριστικά ὅτι κατά μῆκος τοῦ ὑδρα-
γωγείου τοῦ Βελῆ πασᾶ ὑπῆρχε τουλάχιστον ἀκόμη ἕνα ἀρχαιότερο. Ἕνα
ἁπλό σχέδιο τῆς ἀρχαιότερης ὑδραγωγοῦ γέφυρας (σχέδιο Ε) καί τό σχέδιο τῆς
νεότερης γέφυρας (σχέδιο ΣΤ). 

Ἀλλά ἄς ἀφήσουμε τόν ἴδιο τόν Βελῆ πασά νά μιλήσει γι’ αὐτό. Σέ γράμμα
πού στέλνει ἀπό τόν Τύρναβο, στίς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 1818 στόν πατέρα του
Ἀλῆ πασά στά Γιάννενα, γράφει σέ ἀπάντηση ἐπιστολῆς τοῦ Ἀλῆ γιά τήν
πυρκαγιά πού κατέστρεψε τό μεγάλο σαράϊ στό Τεπελένι18 (πατρίδα τοῦ Ἀλῆ):
«Διά δέ τούς μαστόρους ὅπου μοῦ γράφεται, ὅσους καί ἄν ἔχω, τούς ξεκινῶ

18 Βασ. Παναγιωτόπουλος κ.ἄ., ὅ.π., ἔγγραφο 1126, σ. 175.
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Εἰκ. 7. Τό ἐσωτερικό τοῦ κτιστοῦ ἀγωγοῦ. Σχέδιο Β. Σχέδιο τῆς τομῆς τοῦ ὑπόγειου κτι-
στοῦ ἀγωγοῦ.

Σχέδιο Γ. Ἡ γεφύρωση τοῦ ὑδραγωγοῦ ἑνός
ἀπότομου φαραγγιοῦ.

Εἰκ. 8. Τό ἐσωτερικό τοῦ ὑδραγωγοῦ.
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καί σᾶς τούς στέλνω. Καμία ἑξηνταριά (χώρια ἀπό παιδία καί μουλάρια)
μαστόρους τζιοκάνια (εἰδικευμένους τεχνικούς), ὅπου ὅλους αὐτούς τούς ἔχω
καί μοῦ φτιάνουν ἕνα γκιρίζι νεροῦ (ὑπόγειο ὑδραγωγεῖο) ἀπό τόν καιρό τῶν
Ἑλλήνων, τό ὁποῖο εὑρέθει τώρα καί διά νά τό ἔφτιανε κανένας γενιντέν (ἀπό
τήν ἀρχή) ἤθελε 2.000.000 γρόσια καί τώρα μέ 60.000 γρόσια τό πολύ, διορ-
θώνεται καί ἔρχεται τό νερό ἐδῶ στόν Τύρναβον καί γένεται αὐτό τό χαϊράτι
(κοινωφελές ἔργο) μάλιστα καί γιά τό σαράγι μᾶς εἶναι ἀναγκαῖον. Τούς ὁποί-
ους μαστόρους τούς σχολνῶ καί σᾶς τούς στέλνω αὐτοῦ καί τελειώνοντας ἀπό
αὐτοῦ ἔρχονται ὀπίσω καί τελειώνουν καί τούτη τή δουλειά». 

Πράγματι, λοιπόν, κατά μῆκος τοῦ νέου ὑδραγωγείου πού κατασκευαζό-
ταν, ὑπῆρχε ἀρχαιότερο καί μέρη του, ὅπου ἦταν δυνατόν, τά χρησιμοποίησαν
οἱ εἰδικευμένοι τεχνίτες ἐπισκευάζοντάς τα. 

Τά ἐρείπια συνεχίζονται ὑπόγεια καί σέ κάποια σημεῖα ὅπου ἔχει καταρ-
ρεύσει ὁ θόλος διακρίνονται ἴχνη του (εἰκ. 10). Στά τελευταῖα 3 χιλ. μέχρι τόν
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Εἰκ. 9. Φωτογραφία τῶν ἐρειπίων τῶν 2
παραλλήλων γεφυρῶν τοῦ ὑδραγωγείου

Σχέδιο ΣΤ. Σχέδιο τῆς νεότερης ὑδραγωγοῦ
γέφυρας.

Σχέδιο Δ. Σχέδιο τῆς τομῆς τοῦ ὑδραγωγοῦ
πάνω στόν σκαλισμένο βράχο.

Σχέδιο Ε. Σχέδιο τῆς ἀρχαιότερης ὑδραγωγοῦ
γέφυρας.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 167-180.qxp_Layout 1  13/11/2021  11:23  Page 174



Τύρναβο, ὅπου καί τό τέλος τοῦ ὑδραγωγείου, ὁ ἀγωγός περνοῦσε μέσα ἀπό
τόν κάμπο πού εἶναι τά κτήματα τῶν ἀγροτῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει κατα-
στραφεῖ ἀπό τά ἀγροτικά μηχανήματα ἤ ἐάν κάπου ὑπάρχει εἶναι ἀδύνατον
νά ἐντοπισθεῖ σήμερα. 

Ὁ Everett στό ἡμερολόγιό του γράφει ὅτι τό ὑδραγωγεῖο θά φέρνει τό νερό
ἀπό τήν πηγή. Ποιά πηγή ὅμως; Πρέπει νά γυρίσουμε ἐκεῖ ἀπ’ ὅπου ξεκινή-
σαμε, στήν περιοχή τοῦ Ἁγ. Βασιλείου. 

Ὅπως εἴδαμε, ὁ ὑδραγωγός μετά τίς δύο μεγάλες γέφυρες συνεχίζει Β–Δ πρός
τό χωριό Μεσοχώρι (Μυλόγουστα). Ἀκολουθήσαμε τά ἐρείπια καί συναντήσαμε
ἕνα ἄλλο φαράγγι πού τό διαπερνᾶ μία ἀκόμη γέφυρα τοῦ ὑδραγωγείου (εἰκ.
11), ἡ μόνη πού σώζεται ἀκεραία. Χρησιμοποιήθηκε ἀργότερα, ἄγνωστο πότε,
ὡς πραγματική γέφυρα γιά ὀχήματα, ἀφοῦ πάνω στήν κορυφή της τοποθετή-
θηκαν ξύλινοι δοκοί πού προεξεῖχαν ἀπό τά κτίσματα τῆς γέφυρας, κατ’ ἐκτί-
μηση 1 μέτρο περίπου ἑκατέρωθεν, αὐξάνοντας τό πλάτος τῆς γέφυρας κατά
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Εἰκ. 11. Ἡ ἀκέραια ὑδραγωγός γέφυρα. 

Χάρτης Β. Τό συνολικό μῆκος τοῦ ὑδραγωγείου.

Εἰκ. 10. Ὁ κατεστραμμένος ὑπόγειος ὑδραγω-
γός.

Εἰκ. 12. Διακρίνονται οἱ ὀπές στήριξης τοῦ
ξύλινου πατώματος τῆς γέφυρας.
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δύο μέτρα, πλάτος ἱκανό γιά ὀχήματα τῆς ἐποχῆς. Οἱ δοκοί πού προεξεῖχαν
στηρίχτηκαν μέ ξύλινα φουρούσια πού ἑδράζονταν πάνω στή λιθοδομή τῆς
γέφυρας (εἰκ. 12). Ἐδῶ διακρίνονται οἱ ὀπές τῶν στηριγμάτων. Πάνω στούς
δοκούς στρώθηκαν χονδρές σανίδες. Πιστεύω πώς αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος
πού διασώθηκε ἡ γέφυρα. Ἀργότερα ἔγινε δίπλα της τσιμεντένια γέφυρα πού
καί αὐτή ἐγκαταλείφτηκε γιά τήν σημερινή. 

Ὁ ἀγωγός ἀκολουθεῖ ὑπόγεια διαδρομή κατά μῆκος τοῦ δρόμου, ὅπου
πάλι καταστρέφεται, στή συνέχεια ἀπομακρύνεται ἀπό τόν δρόμο, ἀφήνοντας
ἀριστερά τό χωριό Μεσοχώρι. Ἡ μόνη ἀξιόλογη πηγή, στήν ἀριστερή ὄχθη τοῦ
Τιταρησίου (πού βρίσκεται στό κατάλληλο ὕψος γιά νά ρέει ἐλεύθερα τό νερό)
εἶναι ἡ πηγή στήν περιοχή τοῦ Βρυζόστι – μεταξύ Μεσοχωρίου καί Δομένικου
– ὅπου ὑπάρχουν ἐρείπια οἰκισμοῦ καί ὁ ναός τῆς Παναγίας, καθολικό ἑνός
μή ὑπάρχοντος πλέον μοναστηριοῦ. Ἡ ἔρευνά μας (πρίν ἀπό χρόνια) γιά τούς
νερόμυλους στό Βρυζόστι ἔδειξε ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη ἐρείπια παλαιῶν νερο-
μύλων ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα καί ἐντεῦθεν. Μερικοί, ἴσως ἀπό τήν
ἐποχή τῶν Τουραχανιδῶν! Ἡ διάταξη τουλάχιστον 6 νερομύλων ἀποδεικνύει
ὅτι ἡ πηγή εἶχε μεγάλη παροχή νεροῦ. Κι αὐτό διότι οἱ νερόμυλοι μοιράζονταν
τό νερό τῆς πηγῆς κάθε ἕνας χωριστά ταυτόχρονα καί ὄχι νά χρησιμοποιοῦν
τό ἴδιο νερό ὁ ἕνας κατόπιν τοῦ ἄλλου, ὅπως γινόταν συνήθως. Ἐπειδή δέ ὁ
κάθε νερόμυλος χρησιμοποιεῖ 35-40 m3/h νεροῦ γιά τή λειτουργία του, σίγουρα
ἡ πηγή εἶχε παροχή πάνω ἀπό 200 m3/h, σήμερα ἡ παροχή εἶναι μικρότερη,
ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά παρέχει νερό γιά ἐνίσχυση τῆς ὕδρευσης τῶν χωριῶν τῆς
περιοχῆς.

Μέ βεβαιότητα θά ἔλεγα ὅτι τό ὑδραγωγεῖο ἔπαιρνε νερό καί τό ἔφερνε στόν
Τύρναβο, ἀπό τίς πηγές στό Βρυζόστι. Ἀπό ὑπολογισμούς μας ἄλλωστε βάσει
τῶν στοιχείων τοῦ ὑδραγωγείου, δηλαδή διαστάσεις τοῦ ἀγωγοῦ, ὕψος νεροῦ πού
κυλοῦσε μέσα του, ὑλικό πάνω στό ὁποῖο κυλᾶ τό νερό, ἡ κλίση τοῦ ἀγωγοῦ,
μᾶς δίνει θεωρητικά μέγιστη παροχή πάνω ἀπό 300 m3/h. 

Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἔρευνας διαπιστώσαμε ὅτι ἡ ὅλη κατασκευή ἦταν
πολύ ἐπιμελημένη, καλοχτισμένοι οἱ ὑπόγειοι ἀγωγοί καί ἡ θολωτή στέγη
τους. Τό δέ κουρασάνι πολύ καλῆς ποιότητας καί μέ πολύ καλή λείανση. Ἀκό-
μη ὁ ἀγωγός ἔχει σχεδόν παντοῦ σταθερή κλίση γιά νά ρέει τό νερό ἐλεύθερα
στό ἐσωτερικό του, μέ μόνη δύναμη τή βαρύτητα, ἡ δέ λείανση μειώνει τίς τρι-
βές κύλισης τοῦ νεροῦ. Ἐπίσης οἱ γέφυρες πού κατασκευάστηκαν εἶναι στι-
βαρές κατασκευές, κάποιες μεγάλου μήκους. 

Τό μῆκος τοῦ ὑδραγωγείου, ἀπό τίς πηγές τοῦ νεροῦ μέχρι τόν Τύρναβο
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πού κατέληγε, εἶναι πάνω ἀπό 28 χιλιόμετρα (χάρτης Β). Οἱ τεχνίτες ἔπρεπε
νά πέρασαν τόν ἀγωγό ἀπό κάμπους καί ὀρεινούς λόφους, ἀπό φαράγγια καί
ρέματα, ἔτσι ὥστε ὁ ἀγωγός νά ἔχει παντοῦ σταθερή κλίση. Ἕνα ἔργο ἀπί-
στευτα δύσκολο γιά ἐκείνη τήν ἐποχή. Ἕνα τεράστιο τεχνικό ἐπίτευγμα ἀκόμη
καί μέ τά σημερινά δεδομένα. 

Ποιοί ὅμως ἦταν ἐκείνη τήν ἐποχή (1818-1819) ἱκανοί νά κατασκευάσουν
ἕνα τέτοιο ἔργο; Στήν ἐπιστολή του ὁ Βελής πρός τόν Ἀλῆ πασά19 μιλᾶ γιά 60
εἰδικούς τεχνίτες. Σέ μία ἀναφορά του, πάλι πρός τόν πατέρα του, στίς 27
Μαρτίου 1819, διαβάζουμε: «Ἔλαβα τόν ὑψηλόν σας ἐμπριναμέ (διαταγή) καί
εἶδα νά μέ προστάζετε γιά ταστλῆδες (τεχνίτες λιθοξόους καί λατόμους). Ὁ
σκλάβος σας 4 πολίτες εἶχα (Κων/πολῖτες) καί τούς δύο τούς ἐκίνησα νά
ἔλθουν εἰς τό χουσμέτι σας (ὑπηρεσία)…. Ἑτοίμασα καί 5 Ζουπανιῶτες (Πεν-
τάλοφος τῆς Κοζάνης) καί Μπουγατζηκιῶτες (Βογατσικό τῆς Καστοριᾶς), οἱ
ὁποῖοι εἶναι πρακτικοί ἴσια μέ τούς Πολῖτες ἠξεύρουν καί κάνοντας τό Πάσχα
εἰς τά χωριά τούς ἔρχονται ἀμέσως στό πόδι σας». 

Ὁ Ρῶσος ἱστορικός Γκριγκόρι Ἄρς20 γράφει γιά τήν ἐποχή αὐτή: «Στήν
περιοχή, ἀπό τά Ζαγοροχώρια μέχρι καί τά χωριά τοῦ Ἀργυροκάστρου ἦταν
ὀνομαστοί οἱ τεχνίτες κατασκευῆς ὑδραγωγείων, ἀρδευτικῶν ἔργων, ἀλλά καί
σιντριβανιῶν, καί ἡ συντεχνία τους στήν Κωνσταντινούπολη ἀποτελεῖτο ἀπό
500 τεχνίτες, μέ προνόμια ἀπό τόν σουλτάνο». 

Εἰδικούς λοιπόν τεχνίτες, κατασκευαστές ὑδραγωγείων (πάνω ἀπό 70)
καλεῖ ὁ Βελή πασάς γιά νά κατασκευάσουν τό ἔργο. Ἀκόμη ἀρχιτεχνίτες, ἐπό-
πτες εἰδικευμένους, νά ἐπιβλέπουν τήν πορεία τῶν κατασκευῶν. Στά ἀρχεῖα τοῦ
Ἀλῆ πασᾶ διαβάζουμε, στό δεφτέρι διαχείρισης ἐξόδων τοῦ ταχυδρομικοῦ σταθ-
μοῦ μέ ἕδρα τό Δομένικο: Ἔτος 1818 «140 γρόσια ὁπού ἐπλέρωσα τόν χανιτζή εἰς
Μουλόγουστα ὅπου ἦταν τζουχανταρέοι (ἀξιωματοῦχοι) μαζί μέ τόν Ἡμέρ Λέβα-
νει, ὅπου ἦταν ἀπάνω (ἐπόπτης) εἰς τούς ἐργάτες στό γερίζι (ὑδραγωγεῖο)». 

Στό ἴδιο ἔγγραφο ἀναφέρει πάλι ὁ διοικητής τοῦ ταχυδρομικοῦ σταθμοῦ:
«Ὁ Μπεκίρης Ἀράπης ὅπου ἦλθε δύο βολές (φορές) εἰς τό κονάκι μου (στό
Δομένικο) διά νά διορθώσωμεν κάθε ὑπόθεσιν διά τό γκιρίζι (ὑδραγωγεῖο) τοῦ
αὐθέντου μας βεζύρ Βελῆ πασᾶ». Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι ὑψηλά ἱστάμενοι
πού ἔρχονται ἀπό μακριά, ἕνα εἶδος εἰδικῶν ἐργολάβων μηχανικῶν πού μέ τίς

19 Βασ. Παναγόπουλος κ.ἄ., ὅ.π., ἔγγραφο 1185, σ. 247. 
20 Γκριγκόρι Ἄρς (μετ. Ἀντωνία Δάλλα), Ἡ Ἀλβανία καί ἡ Ἤπειρος τόν ΙΗ΄ καί στίς ἀρχές τοῦ ΙΘ΄
αἰώνα, ἐπιμέλεια, Β. Παναγιωτόπουλος, Gntenberg, Ἀθήνα 1994, σσ. 37 καί 21. Everett Edward,
ὅ.π., 99.
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γνώσεις τους σέ θέματα ὑδραγωγείων, εἶναι σέ θέση νά διορθώνουν κάθε
εἴδους κακοτεχνία, νά ἐλέγχουν τήν ποιότητα τῶν ὑλικῶν, νά ἐπιβλέπουν γιά
τίς σωστές κλίσεις τῶν ἀγωγῶν καί πολλά ἄλλα. 

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ δυνατότητα κατασκευῆς ἑνός τέτοιου μεγάλου ἔργου.
Ἕνα ἔργο τεράστιο, πολύ μεγάλου κόστους. Ἄς ὑπολογίσουμε: κτίσματα
μήκους 28 χιλιομέτρων, 11 γέφυρες συνολικοῦ μήκους πάνω ἀπό 250 μέτρα.
Ἐξαγωγή πέτρας ἀπό τό λατομεῖο, σπάσιμο καί μεταφορά της, καμίνια γιά τήν
παραγωγή ἀσβέστου, παραγωγή κονιαμάτων καί μεταφορά σέ ὅλο τό μῆκος
του, ξυλεία γιά ξυλότυπους, σκάψιμο ὀρυγμάτων, στά ὁποῖα κτίζονται οἱ ὑπό-
γειοι ἀγωγοί καί στή συνέχεια σκεπάζονται, στρατιές μουλαριῶν, ἁμαξῶν μετα-
φορᾶς, εἰδικοί τεχνίτες ὑδραγωγείων, ἐργάτες καί πολλά ἄλλα. 

Ὁ Βελῆ πασάς, ὅπως εἴδαμε, γράφει στόν Ἀλῆ πασά πώς θά τοῦ κοστίσει
60.000 γρόσια, ἐπειδή θά χρησιμοποιοῦσε τό ἀρχαῖο ὑδραγωγεῖο. Ἡ ἔρευνα
ἔδειξε ὅτι λίγα τμήματα τοῦ παλαιοῦ ὑδραγωγείου χρησιμοποίησε. Στόν περιη-
γητή Edward Everett, πού φιλοξενεῖ στό σαράι του ὁ Βελής, λέει ὅτι θά τοῦ
κοστίσει 9.000.000 γρόσια. Πιστεύουμε ὅτι τό ποσόν αὐτό φαίνεται λογικό,
σύμφωνα μέ τίς τιμές τῆς ἐποχῆς ὅπως ὑπολογίσαμε. Μέ τό σημερινό νόμισμά
μας κόστισε μεταξύ 15 μέ 20.000.000 εὐρώ. 

Στόν Ἀλῆ πασά γράφει τό ἀστεῖο ποσό τῶν 60.000 γροσίων, διότι φαίνεται
ὅτι ὁ πατέρας του τόν κατηγορεῖ πώς κάνει σπατάλες στή διοίκησή του, μέ
κατασκευές σιντριβανιῶν, λιμανιῶν κ.τ.λ.. Γραφεῖ ὁ Βελής ὅταν τοῦ κάνει ἐπι-
στολή γιά τούς τεχνίτες πού εἴδαμε: «Ἔξω ἀπό αὐτούς (τούς τεχνίτες) ἄλλους
δέν ἔχω, μήτε στά τσιφλίκια, ἀλλά οὔτε κανένα σιντριβάνι φτιάχνω, μά τό
κεφάλι σου, καί ὅπως σᾶς τό εἶπε ψέματα ἔκρινε»21. 

Τελειώνοντας, τίθεται τό ἐρώτημα: Τελείωσε τό ἔργο; Λειτούργησε τό ὑδρα-
γωγεῖο ἤ ἔμεινε ἡμιτελές; Ὅταν ὁ Βελής συνομιλεῖ μέ τόν Everett εἶναι 5 Ἀπρι-
λίου τοῦ 1819. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ σουλτάνος (Μαχμούτ ὁ Β΄) μεταθέτει τόν Βελῆ
ἀπό τή Θεσσαλία στή Ναύπακτο. Ὁ Βελής γράφει22 στίς 6 Νοεμβρίου τοῦ
1819: «Ἔφθασε ὁ τάταρης (ἔφιππος ταχυδρόμος) μέ ἔγγραφο πού περιέχει τό
ἀζελίκι μου (τήν παύση του)». Γνωρίζουμε ἀπό ἄλλη του ἐπιστολή23, ὅτι ξεκινᾶ
ἀπό τή Γούνιτσα (Ἀμυγδαλέα) γιά τή Ναύπακτο τή Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
1819. Ἄραγε σ’ αὐτούς τούς 8 μῆνες τελειώνει τό ἔργο; 

21 Βασ. Παναγιωτόπουλος κ.ἄ,. ὅ.π., ἔγγραφο 1043, σ. 17.
22 Βασ. Παναγιωτόπουλος κ.ἄ., ὅ.π., ἔγγραφο 1225, σ. 306. 
23 Βασ. Παναγιωτόπουλος κ.ἄ., ὅ.π., ἔγγραφο 1246, σ. 331.
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Σέ ἔγγραφο τοῦ διοικητῆ τοῦ ταχυδρομικοῦ σταθμοῦ τοῦ Δομενίκου, τῶν
ἀρχῶν τοῦ 1819, διαβάζουμε24: «Ἦλθε ὁ Τιλχάμπεης καί ἐσυργιάνησεν (μελέ-
τησε τή διαδρομή) τῶν νερῶν στό γκυρίζι καί εἶχε κονέψει (κατέλυσε) στόν
Χατζῆ Κωνσταντῆ γιά κάποιες ἡμέρες». Φαίνεται ὅτι εἶχε μπεῖ τό νερό στό
ὑδραγωγεῖο. 

Τέλος, ἄν συνδέσουμε τήν τύχη τοῦ ὑδραγωγείου μέ τήν τύχη τοῦ σαραγιοῦ
τοῦ Βελῆ, γνωρίζουμε, ἀπό ἔγγραφα, ὅτι τό σαράι μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ 1820
βρίσκεται ὑπό τήν προστασία τῶν ἀνθρώπων τοῦ Βελῆ. Τό ἴδιο ἔτος, ὁ Ἀλῆ
πασάς πέφτει σέ δυσμένεια τῆς Πύλης, δέχεται τήν ἐπίθεση τοῦ σουλτάνου
καί στίς 24 Ἰαν. τοῦ 1822 δολοφονεῖται στά Γιάννενα, στό νησί τῆς λίμνης. Ἡ
φρουρά τοῦ κάστρου, στό Ἴτς-Καλέ, τῆς ὁποίας διοικητής εἶναι ὁ 16ετής γιός
τοῦ Βελῆ πασᾶ Ἰσμαήλ μπέης καί ἀγαπημένος ἐγγονός τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, παρα-
δίδεται. Ὁ Ἰσμαήλ καί ἄλλοι πολέμαρχοι τῆς φρουρᾶς ὁδηγοῦνται στήν Κων-
σταντινούπολη. 

Ὁ ἱστορικός Ἀχμέτ Μουφίτ, ἀπόγονος τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, στό βιβλίο του πού
ἔγραψε τό 1903 μέ πληροφορίες τοῦ ζῶντος τότε γιοῦ τοῦ Ἰσμαήλ, ἐγγονοῦ
τοῦ Βελῆ, γράφει ὅτι καθώς ὁδεύουν, ὁ Ἰσμαήλ καί οἱ ἄλλοι, ἀπό τά Γιάννενα
μέσω Τρικάλων – Ἑλασσόνας – Μακεδονίας στήν Κωνσταντινούπολη, ὅταν
ἔφθασαν στήν περιοχή τοῦ Τυρνάβου, γνωρίζοντας ὅτι εἶχε ἤδη ἐκτελεστεῖ ὁ
πατέρας του Βελῆ πασάς, ρώτησε τούς δεσμῶτες του ἄν εἶναι δυνατόν νά
πυρπολήσει τό παλάτι στόν Τύρναβο, τό ὁποῖο ἔχε κτίσει ὁ πατέρας του γιά
νά ἀναπαύεται καί δέν πρόφθασε νά τό χαρεῖ. Ἡ ἄδεια δόθηκε καί τό ἴδιο
βράδυ (ἦταν καλοκαίρι τοῦ 1822) τό παλάτι κάηκε25. 

Ἴσως αὐτό νά ἦταν καί τό τέλος τοῦ ὑδραγωγείου. Τό νερό θά γύριζε πάλι
τούς νερόμυλους τοῦ Βρυζόστι.

24 Βασ. Παναγιωτόπουλος κ.ἄ., ὅ.π., ἔγγραφο 1043, σ. 10.
25 Ἀχμέτ Μουφίτ, ὅ.π., σ. 160.
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