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Δίολκος 
ένα ςημαντίκο τέχνίκο έργο της αρχαίοτητας

1. ίστορία της έρευνας

ο πρώτος ερευνητής, που ταύτισε τον αρχαίο δί-
ολκο με αμαξήλατο δρόμο, ήταν ο J. G. Frazer 1, 
που εντόπισε αρματροχιές κοντά στο χωριό κα-
λαμάκι στο ςαρωνικό κόλπο και τις συνέδεσε με 
τον αναφερόμενο στις πηγές δίολκο του ίσθμού. 
αργότερα, ο H. N. Fowler 2 ταύτισε τα ορατά αρ-
χαία κατάλοιπα στην Ποσειδωνία, στον κορινθι-
ακό κόλπο, με το δυτικό πέρας του διόλκου.

έκσκαφικές εργασίες στη ςχολή μηχανικού το 
1956 έφεραν στο φως τμήμα αρχαίου λιθόστρω-
του δρόμου. ο Έφορος αρχαιοτήτων της περιοχής 
ν. Βερδελής, μεταξύ του 1956 και 1962 3, ανέσκαψε 
και έφερε στο φως τμήματα λιθόστρωτου δρόμου 
του 6ου αι. π. χ., τάφους και κάποιες μεταγενέστε-
ρες κατασκευές τόσο στην περιοχή της ςχολής 
μηχανικού όσο και στην απέναντι ακτή της Πο-
σειδωνίας, σε μήκος περίπου 1100 μ. (εικ. 1). οι βα-
θιές παράλληλες αυλακώσεις (αρματροχιές), που 
εκτείνονται στο μεγαλύτερο μήκος του λιθόστρω-
του σε απόσταση περίπου 1.50 μ. μεταξύ τους, 
οδήγησαν εξ‘ αρχής τον ανασκαφέα να ταυτίσει 
την κατασκευή με τον αρχαίο δίολκο. νωρίτερα, 
το 1946, τμήμα δρόμου, που βρέθηκε κατά τη δι-
άνοιξη οδού στην πλευρά της ςτερεάς έλλάδας, 
στη λεγόμενη ίταλική γέφυρα (έναντι του ανα-
γλύφου του νέρωνα), δυστυχώς καταστράφηκε 
χωρίς να αποτυπωθεί 4.

η αποκάλυψη του διόλκου πυροδότησε την επι-
στημονική συζήτηση τόσο για τον τρόπο χρήσης 
του όσο και για την πορεία του ως τον ςαρωνι-
κό κόλπο 5. ο Βερδελής υποστήριξε ότι στο λιθό-
στρωτο κινούνταν τροχοφόρα οχήματα πάνω στα 
οποία μεταφέρονταν πλοία, πολεμικά ή εμπορικά 
μαζί με το φορτίο τους. το 1979 ο R. M. Cook 6 πρό-
τεινε ότι κύριος στόχος της κατασκευής αυτού του 
δρόμου ήταν η μεταφορά εμπορευμάτων δια του 
ίσθμού και η είσπραξη διοδίων προς όφελος της 
κορίνθου. ο B. McDonald 7 συνέδεσε τη χρήση του 
διόλκου με τη μεταφορά βαρέων φορτίων, και δη 
των μαρμάρινων όγκων από τα λατομεία των κυ-
κλάδων ή της αττικής, πάνω στους οποίους σμι-
λεύτηκαν τα σπουδαία αρχαϊκά αναθήματα στα 
μεγάλα ιερά των Δελφών ή της ολυμπίας.

Δύο ακόμη μελέτες για το μνημείο, που πραγ-
ματοποιήθηκαν παράλληλα κατά τη δεκαετία 
του 1980, είναι σημαντικές, γιατί έγιναν με επιτό-
πια παρατήρηση και απέδωσαν τις πρώτες ανα-
λυτικές αποτυπώσεις. ο G. Raepset 8 αποτύπωσε 
λεπτομερώς το σωζόμενο εντός της ςχολής μη-
χανικού τμήμα (εικ. 3). H εμπεριστατωμένη πο-
λυσέλιδη μελέτη του συμμερίζεται την άποψη 
της χρήσης του διόλκου για τη μεταφορά βαρέων 
φορτίων. ο W. Werner 9 αποτύπωσε και μελέτησε 
προσεκτικά το τμήμα που ανασκάφθηκε στην 
περιοχή της Ποσειδωνίας (εικ. 2), συμπεριλαμ-
βανομένης και της λιθόστρωτης εξέδρας, πριν 

 1 Frazer 1898, 4 – 8. οι αρματροχιές δεν έχουν εντοπιστεί έκτοτε. Πιθανώς έχουν καταστραφεί.
 2 Fowler 1932, 49 – 51. έντόπισε ίχνη του λιθόστρωτου στα πρανή του δρόμου λουτρακίου-κορίνθου και διέκρινε τις αρματρο-

χιές.
 3 αναλυτικά για τις ανασκαφές βλ.: Βερδελής 1959, 1 – 3˙ Verdelis 1956, 51 – 59˙ Verdelis 1958, 140 – 145˙ Βερδελής 1960α, 79˙ 

Βερδελής 1960β, 136 – 143˙ Βερδελής 1962, 48 – 50. ο πρόωρος θάνατος του ανασκαφέα είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρξει 
πλήρης δημοσίευση του μνημείου.

 4 ςύμφωνα με τον Βερδελή (1956) λίθος από το σημείο αυτό με εγχάρακτο σημείο αρχαϊκού αλφαβήτου μεταφέρθηκε για 
φύλαξη στο μουσείο κορίνθου.

 5 το ερώτημα της πορείας του διόλκου από την Ποσειδωνία ως το καλαμάκι εκφεύγει του ενδιαφέροντος της ανακοίνωσης 
αυτής. για μια συγκεντρωτική παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων των ερευνητών βλ.: Παπαφωτίου 2007.

 6 Cook 1979, 152 – 155˙ Βλ. επίσης: Cook 1986, 65 – 68.
 7 ο McDonald (1986, 191 – 195) επισήμανε ότι το βάρος και η κατασκευή των εμπορικών πλοίων δεν επιτρέπουν την χερσαία 

μεταφορά τους, σε αντίθεση με τα πολεμικά πλοία που σύρονταν συχνά στην ξηρά και μάλιστα χωρίς να υπάρχει χρεία 
λιθόστρωτου δρόμου, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πηγές. αντίστοιχες παρατηρήσεις είχε κάνει νωρίτερα (1976) και ο 
Παπαχατζής (1989, 27).

 8 Raepset 1993, 233 – 261, με τεχνικό επίμετρο του M. Tolley.
 9 Werner 1993/4, 103 – 118˙ Werner 1997, 98 – 117.
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ξεκινήσει η έντονη φθορά του μνημείου στο ση-
μείο αυτό. χωρίς να παραβλέπει τα προβλήματα 
και τα ερωτήματα, διατύπωσε κάποιες προτάσεις 
για τους τρόπους μεταφοράς πολεμικών πλοίων 
πάνω σε τροχοφόρα.

η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια απόπει-
ρα απάντησης στα ίδια ερωτήματα για τη χρήση 
και λειτουργία του λιθόστρωτου δρόμου, βασισμέ-
νη στα νεότερα στοιχεία της μελέτης της αρχαίας 
ναυπηγικής.

2. τα σωζόμενα τμήματα του διόλκου

2.1 λιθόστρωτος δρόμος

ο λιθόστρωτος δρόμος ξεκινά από την αμμώδη 
ακτή της Ποσειδωνίας 10 και ακολουθεί σιγμοειδή 

πορεία, εκμεταλλευόμενος το φυσικό ανάγλυφο, 
ώστε η κλίση του καταστρώματος να μην ξεπερνά 
(τουλάχιστον στο σωζόμενο τμήμα) το 1,5%. Πε-
ρισσότερο προσεκτικά κατασκευασμένο είναι το 
πρώτο από τα δυτικά τμήμα του δρόμου (εικ. 2): 
σε σωζόμενο μήκος περίπου 30 μ. 11 πώρινοι λιθό-
πλινθοι ίδιου περίπου μεγέθους 12 διατάσσονται 
σε δύο σειρές εγκάρσιων λίθων εξωτερικά και 
δύο σειρές λίθων τοποθετημένων κατά μήκος του 
δρόμου εσωτερικά. ςτη νότια πλευρά διακρίνεται 
μια σειρά στενών λίθων, που έχουν τοποθετηθεί 
εν είδει κράσπεδου. Δυστυχώς, πρόκειται για το 
τμήμα του μνημείου που έχει υποστεί τη μεγαλύ-
τερη φθορά (εικ. 5). ςτα σχέδια του Werner είναι 
εμφανής η μετακίνηση των λιθόπλινθων προς τα 
βόρεια, η οποία σχετίζεται με την προϊούσα φθο-
ρά του υποστρώματος των λίθων και τη σταδιακή 
κατακρήμνισή τους προς τη θάλασσα 13.

 10 αμμώδης ήταν η ακτή και σε παλαιότερους χρόνους, όπως φαίνεται, λ.χ. σε ενετικούς χάρτες. ςε αυτό συνηγορούν και οι 
σχηματισμοί αμμόλιθου (»beach-rock«). ςύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Mariolakos-Stiros (1987, 225 – 228), η στάθμη της 
θάλασσας τα τελευταία 2000 χρόνια στην περιοχή από το λέχαιο ως την Ποσειδωνία έχει υποχωρήσει 0.75 – 1 μ. περίπου.

 11 Παρά τη φθορά, είναι μάλλον εμφανές ότι η ίδια επιμελημένη κατασκευή συνεχιζόταν και για τα επόμενα 30 μ. τουλάχι-
στον προς τα ανατολικά (τομείς C και D, με βάση τα σχέδια του Werner 1997).

 12 οι διαστάσεις των πώρινων λιθόπλινθων είναι περίπου, μήκος: 1.80 μ., πλάτος: 0.60 μ., ύψος: 0.30 μ.
 13 λόγω της υποσκαφής, σήμερα οι λίθοι αυτοί βρίσκονται σε επίπεδο τουλάχιστον 1 μ. κάτω από την αρχική τους θέση.

1 α κάτοψη του ίσθμού της 
κορίνθου όπου σημειώνεται  
η θέση των σωζόμενων τμημά-
των του διόλκου και η υποθετική 
πορεία που αυτός ακολουθούσε 
κατά την αρχαιότητα. 
1 Β κάτοψη των σωζόμενων τμη-
μάτων του διόλκου στην περιοχή  
της Ποσειδωνίας
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ςε όλο το μήκος του λιθόστρωτου έχουν βρεθεί 
διάσπαρτα σημεία αρχαϊκού κορινθιακού αλφα-
βήτου χαραγμένα στους λίθους, στο δυτικό άκρο 
όμως συνωθούνται, και μάλιστα βρίσκονται ανά 
δύο ή τρία σε κάθε λίθο. Έχουν ερμηνευτεί ως τε-
κτονικά σημεία, είτε ως σημεία που σχετίζονται 
με την κίνηση των αμαξών πάνω στο δρόμο, είναι 
όμως πιθανότερο να αποτελούν διακριτικά εμπο-
ρικά σημεία (trademarks) των διαφορετικών προμη-
θευτών των λίθων 14.

το υπόλοιπο τμήμα του λιθόστρωτου έως τον 
σύγχρονο δρόμο κορίνθου-λουτρακίου (που οδη-
γεί στη βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδωνίας) σώ-
ζεται σε καλύτερη κατάσταση. το πλάτος του κυ-
μαίνεται από 4.20 έως 5.80 μ. Παρότι η κατασκευή 
του προσιδιάζει με το προηγούμενο τμήμα, είναι 
κατασκευασμένο με μικρότερους και αμελέστε-
ρα εργασμένους λιθόπλινθους. ςε αυτό το τμήμα 
εντοπίζονται αρματροχιές, δύο κύριες φαρδείς και 
αβαθείς αυλακώσεις και κάποιες δευτερεύουσες.

μεταξύ του σύγχρονου δρόμου και του νότιου 
πρανούς της Διώρυγας σώζεται ένα ακόμη τμήμα 
λιθόστρωτου δρόμου. με αρχικό σωζόμενο μήκος 
42.20 μ., αλλά μικρότερο πλάτος σε σχέση με το 
προηγούμενο τμήμα (από 3.40 έως 4 μ.), παρου-
σιάζει λιγότερη επιμέλεια στην τοποθέτηση των 

λίθων.
η συνέχεια του λιθόστρωτου δρόμου εντοπί-

ζεται στην απέναντι ακτή της ςτερεάς έλλάδας, 
εντός της ςχολής μηχανικού (εικ. 3. 4 β) 15. έδώ 
ανασκάφθηκαν συνολικά 204 μ. λιθόστρωτου με 
πλάτος από 3.60 έως 6.00 μ. 16 και έντονη καμπυ-
λότητα. ςε όλο το μήκος εντοπίζονται δύο κύρι-
ες αρματροχιές σε απόσταση 1.50 μ. μεταξύ τους, 
λαξευμένες σε βάθος με κάθετα τοιχώματα, και 
πολλές δευτερεύουσες αυλακώσεις.

ςτο κέντρο περίπου της ανεσκαμμένης περι-
οχής διαμορφώνονται πάνω από το λιθόστρωτο 
δύο παράλληλες αμφικλινείς »ράμπες«. Πρόκει-
ται για δύο σειρές λιθοπλίνθων, που ξεκινούν 
από το ύψος του λιθόστρωτου και φτάνουν ως τα 
0.40 μ. Παρεμβάλλονται στην πορεία των δύο κύ-
ριων αρματροχιών, αφήνοντας μεταξύ τους κενό 
στην πορεία της αρματροχιάς (δεν υπάρχει λάξευ-
ση της αρματροχιάς όσο εκτείνεται η »ράμπα«). 
ςώζονται σε μήκος 15 μ. και δίνουν την εντύπωση 
επικλινούς »ράμπας«, με προσεκτικότερη όμως 
παρατήρηση διαπιστώνει κανείς ότι το αρχικό μή-
κος της »ράμπας« προς τα ανατολικά ήταν μεγα-
λύτερο από το σωζόμενο 17 (φτάνοντας συνολικά 
τα 31 μ.) και οι »ράμπες« αυτές στην αρχική τους 
μορφή θα ήταν αμφικλινείς, αφού ανατολικά του 

 14 έξ ου και η επανάληψη των ίδιων σημείων. την παρατήρηση αυτή οφείλουμε στον καθηγητή έμ. κορρέ, τον οποίο θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε για την πάντοτε πρόθυμη βοήθειά του και τις ανεκτίμητες παρατηρήσεις του.

 15 έυχαριστίες οφείλουμε στον τέως Διοικητή της ςχολής μηχανικού λουτρακίου ταξίαρχο κ. μπίρμπα και στο προσωπικό 
της ςχολής για τη βοήθεια που μας προσέφεραν.

 16 οι διαστάσεις των λιθόπλινθων ποικίλουν, με μήκος: 0.60 – 1.20 μ., πλάτος περίπου: 0.60 μ., ύψος: 0.35-0.40 μ.
 17 η αποκάλυψη του μνημείου ξεκίνησε από εκσκαφικές εργασίες σε αυτό το σημείο, οι οποίες πιθανόν κατέστρεψαν τους 

υπόλοιπους λίθους, βλ.: Verdelis (1956) 54 κ. ε. ο Βερδελής ερμηνεύει τη διαμόρφωση αυτή ως τρόπο για να αποφεύγεται 
η ολίσθηση των τροχών εν όψει της στροφής που ακολουθεί ο δρόμος αμέσως μετά. ο Raepset (1993, 247) το ερμηνεύει ως 
ράμπα φόρτωσης.

2 κάτοψη των σωζόμενων τμημάτων του δυτικού άκρου του διόλκου
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λίθου, που σώζεται με ύψος 0.40 μ., τοποθετεί-
ται τουλάχιστον ένας λίθος χαμηλότερου ύψους 
(0.36 μ.). ςτην άνω επιφάνεια οι »ράμπες« φέρουν 
ρηχές αυλακώσεις (στα ψηλότερα σημεία), ενώ 
στους χαμηλότερους λίθους υπάρχουν δυσερμή-
νευτες διαμπερείς κυκλικές πλάγιες οπές 18.

ςτο τμήμα του δρόμου δυτικά της ράμπας δια-
κρίνονται διάφορες δευτερεύουσες αβαθείς αρμα-
τροχιές, που έχουν σχηματιστεί από τη χρήση, ενώ 
κάποιες από αυτές έχουν διαφορετική κατεύθυν-
ση και συναντιούνται με τις κύριες αρματροχιές. 
αντιθέτως, ανατολικά της ράμπας διακρίνονται 
μόνο οι δύο κύριες αρματροχιές που συνεχίζουν 
προς την κατεύθυνση της ίταλικής γέφυρας. το 
λιθόστρωτο διακόπτεται απότομα και, παρά τις 
δοκιμαστικές τομές, που πραγματοποίησε ο ανα-
σκαφέας, δεν εντοπίστηκε η συνέχειά του προς τα 
ανατολικά.

ςύμφωνα με τον ανασκαφέα, η κατασκευή του 
λιθόστρωτου ανάγεται στο τέλος του 7ου αι. π. χ. 
ή στις αρχές του 6ου αι. π. χ. η χρονολόγηση αυτή, 
βασίζεται σε όστρακα πρωτοκορινθιακής κεραμι-
κής, που βρέθηκαν στο στρώμα κάτω από το λι-
θόστρωτο, στα χαραγμένα στους λίθους σημεία 
αρχαϊκού κορινθιακού αλφαβήτου και τους τά-
φους που ανασκάφηκαν νότια του λιθόστρωτου 
στη ςχολή μηχανικού 19. ο ανασκαφέας αναφέ-
ρει μεταγενέστερες επισκευές σε διάφορα σημεία 
του δρόμου, όπως πώρινο κιονόκρανο του πρώτου 
μισού του 5ου αι. π. χ., ενσωματωμένο στο λιθό-
στρωτο και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτε-
ρη χρήση. ςημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί η 
αναφορά του ότι σε δοκιμαστικές τομές εκατέρω-
θεν του λιθόστρωτου παρατήρησε ότι σε πλάτος 
περίπου 5 μ. και στις δύο πλευρές του δρόμου το 
χώμα είχε εξομαλυνθεί και πατηθεί, ώστε να δι-
αμορφωθούν δύο χωματόδρομοι παράλληλοι και 
στο ίδιο ύψος με το λιθόστρωτο.

3 κάτοψη των σωζόμενων τμημάτων του διόλκου 
εντός της ςχολής μηχανικού

 18 Έχουν εντοπιστεί από τον Raepset (1993, 243, εικ. 10). 
αντίστοιχες οπές παρατηρήσαμε σε έναν τουλάχιστον 
γειτονικό λίθο του λιθόστρωτου: σε απόσταση περίπου 
17.50 μ. δυτικά από τη ράμπα, στο σημείο όπου μια δευτε-
ρεύουσα πλάγια αρματροχιά συγχωνεύεται με την κύρια 
νότια αρματροχιά. το σχήμα των λίθων, το μέγεθος και η 
τοποθέτηση των οπών αποκλείει το ενδεχόμενο να πρό-
κειται για άγκυρες σε δεύτερη χρήση.

 19 Verdelis 1956, 57 – 59. τα δημοσιευμένα ανασκαφικά δεδο-
μένα είναι εν μέρει ελλιπή, αφού δεν υπάρχει, π.χ. ανα-
φορά στο σύνολο της κεραμικής που βρέθηκε ή στα βάθη 
των τάφων σε σχέση με την επιφάνεια του λιθόστρωτου 
κ.λ.π. έπιπλέον, αν τα εγχάρακτα σημεία κορινθιακού 
αλφαβήτου ερμηνευτούν ως εμπορικά σημεία των λατο-
μείων, τότε η διάρκεια χρήσης τους μπορεί να ξεπερνά 
κατά πολύ τον 6ο αι. π. χ. Παρόλ’ αυτά, στο βαθμό που 
δεν έχουν έρθει στο φως νέα ανασκαφικά δεδομένα, η 
χρονολόγηση του μνημείου αναγκαστικά στηρίζεται στα 
στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τον ανασκαφέα.
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2.2 Πιόσχημη κατασκευή στο δυτικό άκρο 
του διόλκου (εικ. 4 α. 5 α)

Δυτικά του πέρατος του λιθόστρωτου δρόμου, 
στην περιοχή της Ποσειδωνίας, ανασκάφηκε 
ένα ακόμη τμήμα λιθόστρωτου (18.70 × 6.10 μ.), 
που περικλείεται από τρεις χαμηλούς τοίχους 
σε σχήμα Π 20. οι τοίχοι έχουν μέγιστο σωζόμενο 
ύψος 1.25 μ., το οποίο ο ανασκαφέας θεωρεί ότι 
ήταν και το αρχικό ύψος τους, και μέγιστο μήκος 
24.4 μ. οι δύο επιμήκεις τοίχοι είναι χτισμένοι 
με ακανόνιστα τοποθετημένους πώρινους λιθό-
πλινθους, ενώ ο δυτικός ακολουθεί το ισόδομο  
σύστημα. το λιθόστρωτο που περικλείεται στην 
πιόσχημη κατασκευή είναι λιγότερο επιμελημέ-
νο, και σταματά 5 μ. πριν το πέρας των τοίχων 
στα ανατολικά. ο υπολειπόμενος χώρος ήταν 
στρωμένος με σκληρή άμμο. ο ανασκαφέας χρο-
νολογεί την κατασκευή στις αρχές του 4ου αι. π. χ. 

και τη συνδέει με τον κορινθιακό Πόλεμο 
(395 – 386 π. χ.).

2.3 έξέδρα (εικ. 6)

Πρόκειται για μια μεγάλη πλακόστρωτη επιφά-
νεια, αρχικού μήκους πιθανώς άνω των 40 μ. και 
πλάτους περίπου 10 μ., κατασκευασμένη από 
πώρινους λιθόπλινθους διαφόρων μεγεθών, που 
ταυτίστηκε με τη δυτική αφετηρία του διόλκου. ςε 
κάποια σημεία οι λίθοι έχουν καταστραφεί ή πα-
ρασυρθεί στη διώρυγα, ενώ σε πολλά σημεία κα-
λύπτονται από στρώμα αμμόλιθου (»beach-rock«), 
που δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του συνολικού 
πλάτους της εξέδρας και της ακριβούς της σχέση 
με την πιόσχημη κατασκευή ή τον λιθόστρωτο 
δρόμο. Δε διακρίνονται ίχνη συνδέσμων πάνω 
στους λίθους, παρά μόνο κάποιες τετράγωνες και 
κυκλικές εγκοπές.

 20 ανασκάφηκε μόνο η εσωτερική πλευρά, βλ.: Βερδελής 1960.

4 α. η πιόσχημη κατασκευή του δι-
όλκου στην περιοχή της Ποσειδωνίας 
κατά τις ανασκαφές του ν. Βερδελή.  
4 Β. το εντός της ςχολής μηχανικού 
τμήμα του διόλκου κατά τις ανασκα-
φές του ν. Βερδελή

5 α. η κατάσταση της πιόσχημης 
κατασκευής του διόλκου στην περιοχή 
της Ποσειδωνίας σήμερα. 
5 Β. το τμήμα του διόλκου στην περιο-
χή της Ποσειδωνίας σήμερα
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3. οι μαρτυρίες των πλοίων

3.1 τα αρχαία πλοία

Ήδη από την εποχή του ομήρου είχαν διαμορφω-
θεί οι βασικοί τύποι αρχαίων πλοίων: τα μακρά 
(πολεμικά και κατά βάση κωπήλατα) και τα κοίλα 
ή στρογγυλά (φορτηγά, εμπορικά, ιστιοφόρα).

τα μακρά πλοία, γνωστά από πληθώρα εικο-
νογραφικών παραστάσεων και γραπτών πηγών, 
ήταν χαμηλά σκάφη με μεγάλο μήκος και μικρό 
πλάτος, κύριος σκοπός των οποίων ήταν η ταχύ-
τητα και η ευελιξία, που επιτυγχάνονταν με τη 
σωστή τοποθέτηση ενός όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερου κωπηλατικού πληρώματος εντός του σκά-
φους. ανάλογα με το πλήρωμα και τη διευθέτησή 
του, τα πλοία αυτά ονομάζονταν τριακόντοροι, 
πεντηκόντοροι, διήρεις, τριήρεις και αργότερα 
τετρήρεις, πεντήρεις κ.ο.κ. 21. ο πιο επιτυχημένος 
από τους τύπους αυτούς ήταν η τριήρης, η εφεύ-
ρεση της οποίας αποδίδεται από τον Θουκυδίδη 
στον κορίνθιο αμεινοκλή. χάρη στην ταχύτητα 
και την ευελιξία της, η τριήρης, μέχρι το 500 π. χ., 
είχε γίνει το κυρίως πολεμικό πλοίο στην έλλάδα 
και παρέμεινε σε ευρεία χρήση μέχρι τη ρωμαϊκή 
εποχή σε όλη τη μεσόγειο.

με βάση τα στοιχεία από τις πηγές, το μέγεθος 
των σωζόμενων νεωσοίκων και την πειραματι-
κή ανακατασκευή της τριήρους »ολυμπιάς«, τα 
πλοία αυτά είχαν μήκος 36 – 40 μ., πλάτος 5 – 6 μ. 
και βάρος (χωρίς φορτίο και πλήρωμα) είκοσι ένα 
(21) τόνους 22. το κεντρικό τμήμα της καρίνας τους 
ήταν πιθανότατα ευθύ και σχετικά επίπεδο 23, 
για να βοηθά την προσέγγιση αβαθών νερών και 
το τράβηγμα των πλοίων στην ακτή. κατά τον 
5ο αι. π. χ. μετέφεραν ένα πλήρωμα 200 ανδρών 
(170 κωπηλάτες και 30 ναύτες και πολεμιστές). 
κατασκευάζονταν κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους (κέλυφος) από ξύλο πεύκου, που τους προ-
σέδιδε ελαστικότητα και αντοχή στις ωθήσεις 
της θάλασσας και του εμβολισμού. γενικά ήταν 
οικονομικά και ελαφρά σκάφη, ακατάλληλα για 
μακρινά ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα και για 
μεταφορά βαρέων φορτίων.

τα κοίλα πλοία, γνωστά κυρίως από τα ναυά-
για που έχουν ανασκαφεί, ήταν συνήθως μικρό-
τερα από τα μακρά. ο βασικός τύπος εμπορικού 
πλοίου της μεσογείου κατά την αρχαιότητα δεν 
ήταν μεγαλύτερος από ένα σύγχρονο αιγαιοπε-
λαγίτικο καΐκι, με μήκος περίπου 15 – 20 μ. και 
πλάτος 5 – 6 μ. 24. τα εμπορικά πλοία μήκους άνω 
των 20 μ. (λ.χ. το πλοίο που ναυάγησε στη νήσο 

 21 για την κατασκευή των αρχαίων πλοίων βλ.: Casson 1971, 210 – 223 και: Steffy 1994. γενικά για τα μακρά πλοία βλ.: Casson 
1971, 77 – 135.

 22 για τις τριήρεις βλ. : Morrison – Coates 1986˙ και: Morrison – Coates 1996. Βλ. επίσης: Coates 1995α, 127 – 141˙ Morrison 1995, 
49 – 65˙ Morrison κ.ά. 2000, 191 – 275.

 23 ςτην αναπαράσταση των Morrison – Coates, ο πυθμένας του σκαριού της τριήρους εικονίζεται ιδιαίτερα κοίλος. μια τέτοια 
κατασκευή, ωστόσο, θα δυσκόλευε τόσο την προσέγγιση αβαθών λιμένων όσο και το τράβηγμα στην ακτή. ςυνυπολογίζο-
ντας και τις μαρτυρίες των νεωσοίκων πιστεύουμε ότι ο πυθμένας της τριήρους πρέπει να αποκαθίσταται με περισσότερο 
επίπεδο πυθμένα.

 24 για τα κοίλα πλοία βλ.: Casson 1971, 169 κ. ε.˙ Throckmorton 1969 (κυρίως για το ναυάγιο του »κερύνεια«). Άλλα σημαντι-
κά ναυάγια, αλοννήσου: Hadjidaki 1996, 561 – 593˙ Tektaş Burnu: Carlson 2003˙ Ma’agan Mikhael: Black 2003˙ Stieglitz 2006˙ 
Porticello: Eiseman – Ridgway 1987.

6 οι »ράμπες« πάνω από το 
 λιθόστρωτο στο τμήμα της ςχο-
λής μηχανικού
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Περιστέρα αλοννήσου, μήκους 25 μ.) πρέπει να 
ήταν ελάχιστα στην αρχαϊκή και κλασική έλλά-
δα και δεν εμφανίζονται πριν από τα τέλη του 
5ου αι. π. χ. 25. ςτα ρωμαϊκά χρόνια ναυπηγούνται 
πολύ μεγάλα εμπορικά πλοία, χωρίς όμως να πά-
ψει παράλληλα η χρήση των μικρών εμπορικών 
πλοίων στη μεσόγειο.

το σκαρί των εμπορικών πλοίων ήταν κοίλο 
και ευρύ για να χωρά περισσότερο φορτίο, ενώ 
και η κατασκευή τους ήταν ισχυρή, επιτρέποντάς 
τους να κάνουν μακρινά ταξίδια με επιτυχία, κα-
θώς και να χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια. 
τα κοίλα πλοία δεν είχαν πλήρη καταστρώματα, 
ενώ το πλήρωμά τους ήταν μικρό, συνήθως 4 – 5 
άτομα (τέσσερα προσωπικά »σερβίτσια« φαγητού 
ανακαλύφθηκαν στο ναυάγιο της κερύνειας). η 
χωρητικότητά τους έφτανε τους 25 τόνους, ενώ το 
βάρος τους υπολογίζεται στους 5 – 6 τόνους. η κι-
νητήρια δύναμη των κοίλων πλοίων ήταν το απλό 
τετράγωνο πανί τους. τέλος, η καρίνα τους ήταν 
ελαφρώς κυρτή για λόγους σταθερότητας και 
αντοχής στη θάλασσα, κάτι που ωστόσο δυσκό-
λευε το τράβηγμά τους στην ξηρά.

3.2 τράβηγμα στην ακτή και χερσαία 
μεταφορά

κάθε πλοίο είναι σχεδιασμένο για να πλέει στο 
νερό και όχι για να βρίσκεται έξω από αυτό. η 
έξοδός του από τη θάλασσα και η μεταφορά του 
στην ξηρά είναι μια διαδικασία, που, παρότι ανα-
γκαία, παρουσιάζει πολλά πρακτικά προβλή-
ματα. τα πλεονεκτήματα ενός αρχαίου σκαριού 
μέσα στο νερό (η ύπαρξη καρίνας, η κυρτότητα, 
το έμβολο και η ψηλή πρύμνη, που βοηθούν το 
πλοίο να κινείται στη θάλασσα), μετατρέπονται 
σε μειονεκτήματα, όταν το πλοίο βρίσκεται έξω 
από αυτό 26.

το σκαρί χρειάζεται προσεκτική στήριξη, ώστε 
να μη φύγει από τη θέση του κατά τη μεταφο-
ρά και πέσει στο έδαφος. αντίστοιχα, το μεγάλο 
βάρος του μπορεί να προκαλέσει τη θραύση της 
καρίνας του σε περίπτωση που αυτή δεν υποστη-
ριχτεί σωστά. κατά την είσοδο και την έξοδο από 
τη θάλασσα το πλοίο πρέπει να βρίσκεται στη σω-
στή γωνία με το νερό, ώστε να μη δεχτεί ξαφνικά 
ισχυρές πιέσεις σε κάποιο σημείο. τέλος, κατά την 

παραμονή και μεταφορά του πλοίου έξω από το 
νερό υπάρχει ο κίνδυνος τα άκρα του (ιδιαίτερα 
η υψηλή κυρτή πρύμνη και το βαρύ έμβολο στην 
πλώρη) να »κρεμάσουν«, παραμορφώνοντας πα-
ράλληλα και την καρίνα. έίναι χαρακτηριστικό 
ότι στους αρχαίους νεώσοικους υπάρχουν χτιστά 
κεκλιμένα επίπεδα (π.χ. στους οινιάδες, τη Ζέα 
και τη ρόδο 27), ώστε να στηρίζεται η πρύμνη για 
όσον καιρό το πλοίο έμενε εκτός της θάλασσας.

3.3 τράβηγμα στην ακτή και νεώσοικοι

ςτα ομηρικά Έπη ανάγονται οι παλαιότερες από 
τις γραπτές αναφορές που επιβεβαιώνουν ότι οι 
τριήρεις και τα άλλα μακρά πλοία συχνότατα σύ-
ρονταν στην ξηρά τόσο για επισκευές, συντήρη-
ση και »στέγνωμα« όσο και κατά τη διάρκεια των 
ταξιδιών, για να προφυλαχτεί το ελαφρύ σκαρί 
από θαλασσοταραχές και να περάσει το πλήρω-
μα τη νύχτα στην ξηρά. Όσο για τα κοίλα πλοία, 
αυτά έβγαιναν επίσης στην ξηρά για επισκευές, 
όχι όμως κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, αφού το 
ολιγομελές πλήρωμά τους δεν ήταν σε θέση να τα 
σύρει φορτωμένα στην ακτή.

οι ναυτικές επιγραφές της αθήνας καταγρά-
φουν ότι απαιτούνταν 140 άνδρες για να σύρουν 
μια τριήρη έξω από το νερό και 70 για να την ξα-
ναρίξουν μέσα 28. το πλήρωμα των 200 ανδρών, 
που οι περισσότερες τριήρεις έφεραν, μπορούσε 
επομένως να σύρει το πλοίο έξω από το νερό και 
πάνω στη μαλακή άμμο της παραλίας χωρίς τη 
βοήθεια μηχανημάτων. Όχι τυχαία, οι νεώσοικοι 
της νάξου της ςικελίας έφεραν μια στρώση άμ-
μου πάνω στο στήριγμα της καρίνας του πλοίου 29.

Παρότι η χρήση της τροχαλίας ήταν γνωστή 
στην αρχαία έλλάδα, ιδιαίτερα στην αρχιτεκτο-
νική, καμιά γραπτή πηγή δεν αναφέρει τη χρήση 
της στο τράβηγμα των πλοίων στην ξηρά, ούτε 
έχουν βρεθεί στοιχεία που να πιστοποιούν τη χρή-
ση τέτοιων ή παρόμοιων συσκευών στα αρχαία 
νεώρια 30. αναλόγως απουσιάζει και οποιαδήποτε 
αναφορά στη χρήση ζώων για το τράβηγμα των 
πλοίων.

απαραίτητη ήταν ωστόσο η χρήση ξύλινων 
υποστηριγμάτων κάτω από την καρίνα, όταν τα 
σκάφη σύρονταν σε πιο σκληρά εδάφη, φυσικά ή 
τεχνητά (λαξευμένες ή χτιστές γλίστρες). οι αρ-

 25 Casson 1971, 183 – 200.
 26 Coates 1999, 103 – 18.
 27 Blackman 1995.
 28 IG3, 153.
 29 Blackman – Lentini 2003. έυχαριστούμε θερμά τον D. Blackman για τις βιβλιογραφικές του υποδείξεις και τη βοήθεια που 

μας προσέφερε.
 30 η χρήση του ἐργάτη, δηλαδή της τροχαλίας που βοηθούσε το τράβηγμα του πλοίου στο νεώριο, ξεκίνησε μετά τον 14ο αι. μ. χ.
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χαίες πηγές αναφέρουν τις φάλαγγες (ή φαλάγ-
για) και τους ὁλκοὺς. οι φάλαγγες ήταν απλές 
οριζόντιες δοκοί που αλείφονταν με ζωικό λίπος 
για να κυλά πάνω τους το πλοίο. οι ανασκαφές 
έφεραν στο φως τις εγκοπές στο χτιστό ή λαξευ-
μένο δάπεδο των νεωσοίκων στις οποίες εφάρμο-
ζαν οι φάλαγγες (λ.χ. Ζέα, κως), ενώ στο αρχαίο 
ναυπηγείο της μασσαλίας σειρές παρόμοιων 
υποστηριγμάτων χρησίμευαν για το τράβηγμα 
των εμπορικών πλοίων στην ξηρά 31.

Πιο δύσκολη είναι η ερμηνεία του όρου ὁλκός, 
που χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης στην αρχαιότερη 
γραπτή αναφορά για διίσθμιση πλοίων από τον 
ίσθμό της κορίνθου: στο τέλος του καλοκαιριού 
του 428 π. χ. οι λακεδαιμόνιοι συγκέντρωσαν 
ναυτικές δυνάμεις στον ίσθμό, ανταποκρινόμενοι 
στο αίτημα των κατοίκων της μυτιλήνης για βο-
ήθεια 32. Προκειμένου να περάσουν τα πλοία από 
τον ίσθμό, οι λακεδαιμόνιοι ὁλκοὺς παρεσκεύα-
ζον. η πιο πιθανή ερμηνεία για τη λέξη ὁλκοί εί-
ναι ότι πρόκειται για ξύλινα πλαίσια, σαν έλκη-
θρα, πάνω στα οποία τοποθετούνταν το πλοίο και 
συρόταν στην ξηρά, παρόμοια με τα σύγχρονα 
»βάζα« των παραδοσιακών ναυπηγείων. Άλλοι 
ερευνητές ταυτίζουν τους ὁλκοὺς με τις γλίστρες, 
ειδικά διαμορφωμένες δηλαδή επιφάνειες, πάνω 
στις οποίες ένα πλοίο μπορούσε να συρθεί άνετα 
στην ξηρά. Πάντως, με βάση τη χρήση του όρου 
και σε άλλες πηγές 33, φαίνεται απίθανο η λέξη 
ὁλκός να περιγράφει τροχοφόρο μέσο μεταφοράς.

3.4 μεταφορά στόλων σε μεγάλες 
 αποστάσεις

οι πηγές αναφέρονται σε μεταφορές πολεμικών 
στόλων δια ξηράς είτε για λόγους ταχύτητας είτε 
για λόγους αιφνιδιασμού. οι τεχνικές διαφέρουν 
ανάλογα με τις δυνατότητες του στόλου και το 

έδαφος, όπου έπρεπε τα πλοία να μεταφερθούν.
έκτός από τη διίσθμιση πλοίων στον ίσθμό της 

κορίνθου, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησι-
ακού πολέμου αναφέρονται διισθμίσεις πλοίων 
στον στενό και χαμηλό ισθμό της λευκάδας 34. 
Όταν ο τύραννος των ςυρακουσών Διονύσιος πο-
λιορκούσε την καρχηδονιακή πόλη μοτύη στη 
ςικελία, μετέφερε 80 τριήρεις σε μια μέρα, σε 
απόσταση είκοσι σταδίων (περ. 3,8 χλμ.), χρησι-
μοποιώντας ξύλινες φάλαγγες πάνω σε ομαλό 
λασπώδες έδαφος (398 π. χ.) 35. ςτον τάραντα ο 
αννίβας μετέφερε τα πλοία από το λιμάνι στην 
ανοιχτή θάλασσα μέσω της πλατιάς οδού της πό-
λης, χρησιμοποιώντας τροχοφόρα και πολλά ερ-
γατικά χέρια (212 π. χ.) 36.

με θαυμασμό αναφέρονται οι ιστορικοί της 
Άλωσης στον αιφνιδιασμό που κατάφερε ο μωά-
μεθ Β’ κατά την πολιορκία της κωνσταντινούπο-
λης το 1453, μεταφέροντας μέσα σε μια νύχτα διά 
ξηράς 70 πλοία στον κεράτιο κόλπο 37. Παρότι οι 
πηγές δεν είναι σαφείς, φαίνεται ότι καλύφθηκε 
μια απόσταση περίπου 2 χλμ., σε μια περιοχή με 
μεγάλες υψομετρικές διακυμάνσεις. αναφέρεται 
ότι στρώθηκαν δοκοί και σανίδες, οι οποίες αλεί-
φθηκαν με λίπος και πάνω σε αυτές γλίστρησαν 
τα πλοία με τη βοήθεια πιθανώς τροχαλιών.

ακόμη δυσκολότερο εγχείρημα ανέλαβαν οι 
Βενετοί το 1493, όταν μετέφεραν τα πλοία τους 
μέσω ενός ορεινού περάσματος. Πρόκειται για τη 
μεταφορά ενός στολίσκου μικρών και μεγάλων 
πλοίων (μεταξύ των οποίων δύο κανονικές και 
τέσσερις μικρές γαλέρες 38) από τον ποταμό Πάδο 
στη λίμνη γκάρντα, που πραγματοποιήθηκε με 
τη βοήθεια 2000 βοδιών και πολλών εργατών. ςε 
αυτή την περίπτωση τα πλοία σύρθηκαν πάνω σε 
κορμούς δέντρων, με τους οποίους γεφυρώθηκε η 
κοίτη ενός ξερού χειμάρρου.

έκτός από το επεισόδιο του αννίβα, σε καμιά 
άλλη περίπτωση δεν καταγράφεται στις πηγές η 

 31 Baika 2002, 43 – 83˙ Hesnard κ.ά. 1999, 37.
 32 Θουκ. 3,15.
 33 ο ηρόδοτος (2,154,5˙ 159,1 – 2) αναφέρεται σε ὁλκοὺς νεω̃ν στην αίγυπτο, που ήταν ορατοί για πολλές δεκαετίες μετά την κα-

τασκευή τους. ςτην τραγωδία ρήσος του έυριπίδη (στιχ. 669) η αθηνά συμβουλεύει τους αχαιούς να φύγουν γρήγορα »πρὸς 
ὁλκοὺς ναυστάθμων«, ουσιαστικά δηλαδή να είναι έτοιμοι να ρίξουν τα πλοία τους στη θάλασσα, όπως εύστοχα παρατηρεί 
ο G. Raepset (1993, 248, σημ. 41). το λεξικό Lidell-Scott αναφέρει την περιφραστική έκφραση ὁλκός αμάξης (Διον. 80,191) με 
την έννοια »άμαξα συρομένη«, σε καμία περίπτωση όμως δεν ερμηνεύεται η λέξη ὁλκός ως άμαξα. για τους αρχαίους όρους 
που χρησιμοποιούνται για την άμαξα βλ.: Πίκουλας 1995, 19.

 34 Θουκ. 3,81,1˙ 4,8,23.
 35 Πολύαινος, ςτρατηγήματα, 5,6.
 36 λιβ. 26˙ και: Πολύβ. 8,34,9 – 12. ο λίβιος αναφέρει »plaustris transveham« και ο Πολύβιος »πορείων ὑποτρόχων κατασκευασθέ-

ντων«. Άλλη μια ένδειξη ότι η λέξη plaustrum (άμαξα) έχει διακριτή σημασία από τη λέξη ὁλκός.
 37 Tο βράδυ της 21ης απριλίου 1453, βλ. ενδεικτικά: γεώργιος ςφραντζής, χρονικόν, στο: ί. Bekker, Corpus scriptorum historiae 

byzantinae 20 (Βοnn 1888) 365 – 379˙ μιχαήλ κριτόβουλος, ίστορίαι, 42,781 – 817, R. Reinsch (εκδ.), Critobuli Imbriotae Historiae, 
Corpus fontium historiae Byzantinae (Berlin 1983).

 38 οι κανονικές γαλέρες του 15ου αι. είχαν μήκος περίπου 40 μ. και πλάτος 6.5 μ., μεγέθη παρόμοια με αυτά των αρχαίων τρι-
ήρεων. Tο βάρος τους ωστόσο ήταν πολύ μεγαλύτερο λόγω της βαριάς κατασκευής και του καταστρώματος. Βλ.: Scandurra 
1972, 209 κ. ε. έυχαριστούμε θερμά τον βυζαντινολόγο A. Babuin για τη βοήθειά του.
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χρήση τροχών για τη μεταφορά πλοίων 39. Υπάρ-
χουν όμως εικονογραφικές μαρτυρίες τροχοφό-
ρων που μεταφέρουν πλοία: οι περισσότερες αφο-
ρούν ιερές λέμβους, όπως το πλοίο της πομπής των 
Διονυσίων και των Παναθηναίων στην αρχαία 
αθήνα 40. το τελευταίο, παρότι φαίνεται ότι είχε 
τις διαστάσεις κανονικού μακρού πλοίου 41, κατα-
σκευαζόταν κατά καιρούς αποκλειστικά για την 
ιερή πομπή και δεν ήταν ένα πραγματικό πλοίο, 
που κάποια στιγμή είχε πλεύσει στη θάλασσα. 
ςτον γλυπτό διάκοσμο του κίονα του μάρκου 
αυρήλιου στη ρώμη υπάρχει παράσταση μικρού 
πλοίου, που μεταφέρεται πάνω σε τροχούς 42. η 
παράσταση αναφέρεται στην εκστρατεία του αυ-
τοκράτορα εναντίον των γερμανικών φύλων κατά 
μήκος του Δούναβη (176 μ. χ.), και το πλοίο εικονί-
ζεται να μεταφέρει πανοπλίες και όχι στρατιώτες. 
το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για κάποιο μι-
κρό ποταμόπλοιο, που χρησιμοποιούνταν για να 
μεταφέρει διαμέσου του ποταμού τις πανοπλίες 
και τα όπλα στις μακρές πορείες του στρατού.

4. μια προσπάθεια ανασύνθεσης 
των δεδομένων σε σχέση με τον δίολκο 

της κορίνθου

4.1 ο δίολκος και τα εμπορικά πλοία

οι πηγές συμφωνούν ότι η κόρινθος ήδη από τα 
αρχαϊκά χρόνια ήταν μια πλούσια πόλη, γιατί 
εκμεταλλεύτηκε τη θέση της στον ίσθμό για να 
ελέγξει το εμπόριο 43. Πολύ νωρίς ανέπτυξε ισχυ-
ρό ναυτικό, ίδρυσε αποικίες, ενώ η πρώτη ιστο-

ρικά καταγεγραμμένη ναυμαχία διεξήχθη ανά-
μεσα στους κορίνθιους και τους κερκυραίους το 
664 π. χ. τα δύο μεγάλα λιμάνια της κορίνθου 44, 
το λέχαιο στον κορινθιακό και οι κεγχρεές στον 
ςαρωνικό κόλπο, ήταν ακμαία από τα αρχαϊκά 
ως τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. οι έμποροι προ-
τιμούσαν να ξεφορτώνουν εδώ τα εμπορεύματά 
τους και να τα περνούν διά ξηράς στην απέναντι 
ακτή, πληρώνοντας τα αντίστοιχα τέλη στους κο-
ρίνθιους, που κατείχαν τα »κλειδιά« του ίσθμού 45.

αντιθέτως, στις δύο εξόδους του λιθόστρωτου 
δρόμου προς τη θάλασσα δεν υπήρχαν λιμάνια. 
ςτην ακτή του κορινθιακού δεν υπήρχε καν οικι-
σμός, ενώ στην ακτή του ςαρωνικού η μικρή κώμη 
του ςχοινούντα διέθετε πιθανώς στοιχειώδεις λι-
μενικές εγκαταστάσεις. η λέξη δίολκος αναφέ-
ρεται στις πηγές συχνότερα ως τοπωνύμιο, που 
περιγράφει το στενότερο σημείο του ίσθμού 46. οι 
συγγραφείς των κλασικών χρόνων δεν αναφέρο-
νται σε διίσθμιση εμπορικών, αλλά μόνο πολεμι-
κών πλοίων 47. η παλαιότερη αναφορά μεταφορά 
εμπορικών πλοίων είναι η αναφορά του ςτράβω-
να 8,2,1 »ὁ δ´ Ἰσθμὸς κατὰ τὸν διολκόν, δι´ οὗ τὰ 
πορθμεῖα ὑπερνεωλκοῦσιν«, με την προϋπόθεση 
ότι η λέξη πορθμεῖα σημαίνει τα ίδια τα εμπορικά 
πλοία 48, και όχι τα φορτία τους.

η απουσία αναφοράς των πηγών στη διίσθμιση 
εμπορικών πλοίων έχει πολλές φορές αποδοθεί 
στην αδιαφορία των αρχαίων συγγραφέων για τα 
θέματα οικονομίας και καθημερινής ζωής. από 
όσα γνωρίζουμε για τους εμπόρους και πλοιοκτή-
τες της αρχαιότητας, φαίνεται απίθανο οι έμποροι 
να έφταναν με τα πλοία τους στην Ποσειδωνία ή 
τον ςχοινούντα, όπου δεν υπήρχαν οργανωμένα 

 39 με την εξαίρεση της γενικής αναφοράς του Πλίνιου (4,10) ότι τα μεγάλα πλοία ήταν αναγκασμένα να κάνουν τον περί-
πλου της Πελοποννήσου, αφού το μέγεθός τους δεν τους επέτρεπε να μεταφερθούν με άμαξες (plaustris transvehi) μέσω του 
ίσθμού.

 40 Basch 1987, εικ. 475.
 41 με μήκος 35 – 40 μ., αν αποδεχτούμε την ιδιαίτερα πειστική ερμηνεία ότι το επίμηκες οικοδόμημα πάνω από το Παναθη-

ναϊκό ςτάδιο προοριζόταν για να στεγάζει το πλοίο των Παναθηναίων του 143/4 μ. χ., βλ.: Tobin 1993, 81 – 89. γενικά για το 
πλοίο των Παναθηναίων βλ.: Shear 2001, 143 κ. ε.

 42 Caprino κ.ά. 1955, πίν. 66 – 68 και πίν. R.
 43 Θουκ. 1,13,2 – 5, ςτράβ. 8,6,20 (C 378).
 44 Θεοδούλου 2002, 83 – 97˙ Bouras 2008, 183 – 206.
 45 ςτράβ. 8,6,20.
 46 μόνο ο ςτράβων συνδέει τον δίολκο με τη διίσθμιση πλοίων, βλ. :ςτράβ. 8,2,1˙ 8,6,4 (C 369)˙ 8,6,22 (C 380). ο Θουκυδίδης δεν 

χρησιμοποιεί τη λέξη δίολκος, ενώ και ο Παυσανίας σιωπά. ο ησύχιος στο λεξικό του (5ος αι. μ. χ.) παραδίδει, προφανώς 
εσφαλμένα, »Δίολκος ὁ ἀπό Λεχαίου ἕως Κεγχρεῶν τόπος.«

 47 το σχόλιο του αριστοφάνη στην κωμωδία Θεσμοφοριάζουσαι (648 – 9): »Ἰσθμόν τιν’ ἔχεις ἄνθρωπ’ ἂνω τε καὶ κάτω τὸ πέος 
διέλκεις πυκνότερον Κορινθίων«, συνήθως ερμηνεύεται ως αναφορά στα συχνά πέρα δώθε των εμπορικών φορτίων ή πλοί-
ων στον ίσθμό. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα να αποτελεί πικρόχολο σχόλιο για τους κορίνθιους, μεσούντος του Πελοπον-
νησιακού πολέμου, που χρησιμοποιούσαν τη διίσθμιση πολεμικών πλοίων για να αιφνιδιάζουν το αθηναϊκό ναυτικό. Ένα 
τέτοιο επεισόδιο έλαβε χώρα το 411 π. χ. (Θουκ. 8,7 – 8), τη χρονιά που παρουσιάστηκαν οι Θεσμοφοριάζουσαι.

 48 Όπως για παράδειγμα πιστεύει ο Drijvers (1992). αν όμως αυτή η αναφορά συνδυαστεί με το απόσπασμα: ςτράβ. 8,6,20, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι το προηγούμενο χωρίο αναφέρεται, με υπαλλαγή, στα φορτία των πλοίων που μεταφέρο-
νταν. η επόμενη αναφορά προέρχεται από τον Πλίνιο (4,10), που πρέπει να έχει αντληθεί από άλλους συγγραφείς. οι 
δυο συγγραφείς άλλωστε γράφουν στην περίοδο κατά την οποία η κόρινθος ήταν ακατοίκητη, και άρα θα είχε ατονήσει η 
λειτουργία του διόλκου.
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λιμάνια, και να πλήρωναν τα ποσά που απαιτού-
νταν για να διισθμίσουν το σκάφος και το εμπό-
ρευμα στην απέναντι ακτή:

1.) Όπως είδαμε και παραπάνω, τα εμπορικά 
πλοία είχαν κυρτή καρίνα και δεν ήταν κατα-
σκευασμένα για να σύρονται στην ξηρά. καθώς 
το εμπορικό πλοίο αποτελούσε την περιουσία του 
πλοιοκτήτη, το ρίσκο να υποστεί φθορές ή να κα-
ταστραφεί κατά τη μεταφορά θα ήταν ανασταλ-
τικός παράγοντας. το πλοίο της κερύνειας είχε 
ηλικία 80 ετών, όταν ναυάγησε, που σημαίνει ότι 
για δύο γενιές τουλάχιστον οι ιδιοκτήτες του φρό-
ντιζαν το σκαρί το οποίο με τη σειρά του διασφά-
λιζε το βιοπορισμό τους.

2.) το πλήρωμα των εμπορικών πλοίων αριθ-
μούσε το πολύ 4 – 5 άτομα, ενώ το συνολικό τους 
φορτίο έφτανε τους είκοσι πέντε (25) τόνους. τα 
αναγκαία τέλη λοιπόν, για τη μεταφορά και μόνο 
του εμπορεύματος θα έπρεπε να συμπεριλάβουν 
τα εργατικά χέρια για το ξεφόρτωμα και το ξα-
ναφόρτωμα του πλοίου, την ενοικίαση των αμα-
ξών με τα υποζύγια, ενώ θα πρέπει να συνυπο-
λογίσουμε και τη ζημιά του εμπορεύματος, που 
πιθανόν θα φθειρόταν ή θα χανόταν, καθώς και 
την καταπόνηση του ίδιου του πλοίου. ςε περί-
πτωση μεταφοράς μόνο του εμπορεύματος μέσω 
του διόλκου, πρέπει κανείς να συνυπολογίσει ότι 
χρειαζόταν προσυνεννόηση με άλλο πλοίο για να 
παραλάβει το φορτίο στην απέναντι ακτή, όπου 
δεν υπήρχε λιμάνι. λόγω του κόστους αυτού, για 
τα περισσότερα εμπορεύματα, ίσως ήταν προτι-
μότερο να ακολουθήσουν τον περίπλου της Πε-
λοποννήσου ή κάποιο άλλο δρομολόγιο, που θα 
περιελάμβανε τη συνήθη – για τα εμπορικά πλοία 
της αρχαιότητας – τακτική της προσέγγισης σε 
πολλά λιμάνια, όπου πουλούσαν ένα μέρος του 
φορτίου και αγόραζαν άλλα προϊόντα για να τα 
μεταπουλήσουν κ.ο.κ. αντίστοιχα, ήταν προτιμό-
τερη (και συμφωνεί με τα αναφερόμενα στις πη-
γές) η προσέγγιση στο λιμάνι του λεχαίου για να 
περάσει κανείς στις κεγχρεές (ή αντίστροφα) με 
μια ενδιάμεση στάση στην αγορά της κορίνθου 
για πώληση προϊόντων, αλλά και με δυνατότητα 
να βρεθεί κάποιο πλοίο για μεταφόρτωση στα δύο 
οργανωμένα λιμάνια.

3.) Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι μέσω του λι-
θόστρωτου δρόμου μεταφέρονταν μικρότερα 
εμπορικά πλοία 49. Παρότι το ενδεχόμενο αυτό δεν 
μπορεί να αποκλειστεί για τα μικρά κορινθιακά 
πλοία τοπικού εμπορίου (που δεν θα πλήρωναν 
τέλη), δεν φαίνεται να ισχύει για τα εμπορικά 
πλοία που πραγματοποιούσαν ταξίδια σε μεγα-
λύτερες αποστάσεις. τα αρχαιολογικά δεδομένα 
δείχνουν ότι τα πλοία αυτά, από τα αρχαϊκά έως 
και τα ελληνιστικά χρόνια, είχαν μήκος τουλά-
χιστον 15 μ. 50. τα ναυάγια, που έχουν μικρότερο 
μήκος, έχουν ερμηνευτεί είτε ως αλιευτικά είτε ως 
εμπορικά πλοιάρια τοπικής εμβέλειας. μικρότε-
ρης χωρητικότητας πλοία δεν θα μπορούσαν να 
αποσβέσουν με το εμπόρευμα τα έξοδα του ταξι-
διού, πόσο μάλλον αν συνυπολογίσουμε τα τέλη 
που συνεπαγόταν η μεταφορά μέσω του διόλκου.

τα συνήθη φορτία των πλοίων δεν προϋπέθε-
ταν για τη μεταφορά τους ένα τόσο δαπανηρό 
τεχνικό έργο όπως ο λιθόστρωτος δίολκος. αντι-
θέτως, η μεταφορά βαρέων ή ειδικών φορτίων, 
όπως ήταν οι μαρμάρινοι όγκοι, θα διευκολυ-
νόταν πολύ από την ύπαρξη ενός λιθόστρωτου 
δρόμου με αρματροχιές, που ακολουθεί μικρές 
κλίσεις 51. την εποχή που χτίζονται οι μεγάλοι 
λίθινοι ναοί, τα ιερά λαμπρύνονται με θησαυ-
ρούς και κολοσσιαία αγάλματα, που συνήθως 
αναθέτουν οι πόλεις ή οι τύραννοι της εποχής, η 
εξασφάλιση της ασφαλούς και γρήγορης μετα-
φοράς των μαρμάρων από τα λατομεία της αττι-
κής και των κυκλάδων διαμέσου του ίσθμού, θα  
μπορούσε να αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων 
για την κόρινθο. έίναι άλλωστε γνωστό από τις 
επιγραφές 52 ότι σε περιπτώσεις τέτοιων παραγ-
γελιών, ο τεχνίτης αναλαμβάνει την φροντίδα 
να βρει τους κατάλληλους όγκους μαρμάρου και 
να διασφαλίσει τη μεταφορά τους έναντι διόλου 
ευκαταφρόνητων ποσών, τα οποία προστίθεντο 
στην τιμή του τελικού προϊόντος. Πρόκειται, λοι-
πόν, για μια μορφή οργανωμένης εμπορικής με-
ταφοράς με συγκεκριμένο προορισμό, στο πλαί-
σιο της οποίας θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να 
έχει συνεννοηθεί εκ των προτέρων για το πλοίο, 
που θα παραλάβει το φορτίο από την απέναντι 
ακτή.

 49 Πλίν. 4,10.
 50 λίγα είναι τα ναυάγια της αρχαϊκής εποχής που έχουν εντοπιστεί (κυρίως εκτός έλλάδας) και μάλιστα σε τέτοια κατάστα-

ση ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε τις διαστάσεις τους. το μήκος στα περισσότερα υπερβαίνει τα 15 μ.: Jules-Verne 7 
(μασσαλία, τέλη 6ου αι. π. χ.) μήκος 15 μ. (Pomey 2003, 57 – 65), Grand Ribaud F (νότια γαλλία, 6ος αι. π. χ.) μήκος 20 μ., Pabuc 
Burnu (τουρκία, 575 – 550 π. χ.) μήκος 18 μ. (Polzer 2005), Gela (γέλα, 500 – 480 π. χ.) μήκος 18 μ. (Freschi 1990). τα μικρότερα 
αρχαϊκά ναυάγια, όπως το Jules-Verne 9 (μασσαλία, τέλη 6ου αι. π. χ.) με μήκος 10 μ. (Pomey 2003, 57-65 όπ. π.) και το Bon 
Porté (νότια γαλλία, 530 – 525 π. χ., βλ.: Pomey 1981, 225 – 243), δεν θεωρούνται εμπορικά πλοία μεγάλων αποστάσεων: το 
Jules-Verne 9. ήταν αλιευτικό σκάφος, ενώ το Bon Porté, μασσαλιώτικο πλοίο τοπικού εμπορίου. τα ανασκαμμένα ναυάγια 
της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου είναι εμπορικά πλοία κατά κανόνα μήκους άνω των 15 μ.

 51 Βλ.: McDonald 1986.
 52 Burford 1960, 1-18˙ Snodgrass 1983.
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ςε αντίθεση με τα ειωθότα για τα έργα οδο-
ποιίας, που συνήθως δημιουργούνται από στρα-
τιωτικές ανάγκες, στην περίπτωση του λιθόστρω-
του διόλκου φαίνεται ότι έχουμε ένα μοναδικό 
παράδειγμα αρχαϊκού λιθόστρωτου δρόμου, που 
κατασκευάστηκε για εμπορικούς σκοπούς. Έχει 
διατυπωθεί το ερώτημα 53, αν το κόστος ενός λι-
θόστρωτου δρόμου περίπου 8 χλμ θα ήταν δυνατό 
να αποσβεστεί, και σε τι ύψος »διοδίων« θα αντι-
στοιχούσε μια τόσο μεγάλη δαπάνη. αν πράγ-
ματι το έργο πραγματοποιήθηκε στα χρόνια του 
τύραννου Περίανδρου, η δαπανηρή κατασκευή 
μπορεί να συνδεθεί με την πολιτική των τυράν-
νων να υλοποιούν μεγάλα τεχνικά έργα 54.

ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν 
των σωζόμενων 1100 μ., δεν έχει βρεθεί συνέχεια 
του λιθόστρωτου 55, και θα πρέπει τουλάχιστον να 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι το μεγαλύτερο τμήμα 
του δρόμου δεν ήταν λιθόστρωτο. Άλλωστε, η με-
ταφορά όγκων μαρμάρου δεν προϋπέθετε ανα-
γκαστικά λιθόστρωτους δρόμους: η οδός της λιθα-
γωγίας, τμήμα της οποίας πρόσφατα ταυτίστηκε 
στην περιοχή του χαλανδρίου 56, δεν ήταν τίποτε 
περισσότερο από πατημένη γη, παρότι γνωρίζου-
με ότι διαμέσου αυτής μεταφέρθηκαν τόνοι μαρ-
μάρου για την αποπεράτωση των μνημείων της 
ακρόπολης. η γεωλογική εξέταση της περιοχής 
του ίσθμού 57 δείχνει ότι το σωζόμενο λιθόστρω-
το σταματά περίπου στο σημείο, όπου αλλάζει η 
σύσταση του εδάφους: από αμμώδες και σαθρό 
γίνεται πετρώδες. το σαθρό έδαφος εμφανίζεται 
και πάλι κοντά στο καλαμάκι (ςχοινούς), όπου 
άλλωστε ο Frazer αναγνώρισε τμήμα λιθόστρω-
του με αρματροχιές. έίναι λοιπόν πιθανό, η λι-
θόστρωση να επελέγη για εκείνα τα σημεία της 
διαδρομής, στα οποία η σαθρότητα του εδάφους 
απαιτούσε την ύπαρξη μιας περισσότερο σταθε-
ρής κατασκευής, δηλαδή περίπου 1400 μ. από τη 
δυτική και 600 μ. από την ανατολική ακτή.

4.2 ο δίολκος και τα πολεμικά πλοία

ςτις πηγές αναφέρονται διάφορα περιστατικά 
διίσθμισης πλοίων στον κορινθιακό ίσθμό 58: οι 
λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί τους διίσθμι-
σαν τα πλοία τους το 428 π. χ. και το 411 π. χ. το 
220 π. χ., κατά τη διάρκεια του ςυμμαχικού Πολέ-
μου, ο Δημήτριος Φάριος έσυρε τα πλοία του από 
τον ςαρωνικό στον κορινθιακό για να επιτεθεί 
στους αιτωλούς. τρία χρόνια αργότερα, ο Φίλιπ-
πος έ΄ διίσθμισε τα πλοία του, εκτός από τα βα-
ριά κατάφρακτα πλοία 59, που έκαναν τον γύρο 
της Πελοποννήσου. ςε επιγραφή από την κόριν-
θο αναφέρεται μεταφορά στόλου υπό την αιγίδα 
του υπάτου μάρκου αντωνίου (102 π. χ.). μετά 
τη ναυμαχία του ακτίου, ο οκτάβιος διίσθμισε τα 
πλοία του στον ςαρωνικό κόλπο για να καταδιώ-
ξει και να συλλάβει τον αντώνιο 60. το 879 μ. χ., ο 
ναύαρχος νικήτας Ωορύφας μετέφερε στόλο από 
100 δρόμωνες μέσα σε μια νύχτα από τον ίσθμό 
για να αιφνιδιάσει τους ςαρακηνούς 61.

ςτις περιγραφές των γεγονότων αυτών δεν γί-
νεται μνεία σε τροχοφόρα οχήματα ή υποζύγια, 
αντίθετα στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγ-
γραφείς μιλούν για πολλά εργατικά χέρια. τα πο-
λεμικά πλοία άλλωστε κουβαλούσαν και την ίδια 
την προωθητική τους δύναμη: οι 170 κωπηλάτες 
της τριήρους ήταν αρκετοί για να συρθεί το πλοίο 
στη στεριά, πάνω σε οριζόντιες δοκούς ή τροχούς. 
Όπως είδαμε σε ανάλογες περιπτώσεις, δεν χρει-
αζόταν λιθόστρωτος δρόμος για να μεταφερθούν 
τα πολεμικά πλοία διά ξηράς: η μεταφορά ενός 
στόλου μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαμέσου 
ενός ισοπεδωμένου χωματόδρομου, ή οποιουδή-
ποτε εξομαλυσμένου επιπέδου, που θα μπορούσε 
να διαμορφωθεί από τους πολυάριθμους άνδρες 
της στρατιωτικής δύναμης.

το βάρος των πλοίων δεν αποτελούσε πρό-
βλημα, αφού ήδη από την αρχαϊκή εποχή λίθινοι 
όγκοι τριάντα (30) τόνων μπορούσαν να μετα-
φερθούν με επιτυχία και ασφάλεια σε μεγάλες 
αποστάσεις. ο κίνδυνος έγκειται στη μορφή του 
σκαριού και στο μήκος του. Προσεγγίζοντας το 

 53 Cook 1986.
 54 ο Περίανδρος σχεδίαζε να διανοίξει τον ίσθμό, έργο πολύ πιο δαπανηρό και χρονοβόρο (Διογ. λαερτ. 1,7,99).
 55 ούτε στις δοκιμαστικές τομές που πραγματοποίησε ο Βερδελής (1962) ούτε όμως και στα χρόνια που μεσολάβησαν έως 

σήμερα βρέθηκε κάποιο ίχνος.
 56 Βλ. δελτίο τύπου ΥΠ.Πο. 29/1 / 2009. Άλλωστε, οι μεταφορές μαρμάρων πραγματοποιούνταν κατά τους θερινούς μήνες, βλ. 

κορρές 1993, 38.
 57 αναλυτικά τα περιγράφει ο μηχανικός της Διώρυγας B. Gerster (1884, 225 – 232).
 58 Θουκ. 3,15˙ 8,7 – 8˙ Πολύβ. 4,19,7˙ 5,101,4˙ Δίων κάσσ. 1i.5˙ West 1931, 1 – 4 αρ. 1.
 59 τα κατάφρακτα πλοία δεν είχαν διαφορετικό μήκος ή πλάτος, αλλά διέθεταν καταστρώματα, ξύλινα παραπέτα, κατα-

πέλτες και πυργίσκους, που αύξαναν το ύψος και το βάρος του πλοίου. ακόμα και μια απλή τριήρης μπορούσε να είναι 
κατάφρακτη (Morrison – Coates 1996, 255 – 7).

 60 τα δύο τελευταία γεγονότα αφορούν το διάστημα που η κόρινθος ήταν ακατοίκητη.
 61 Theophanes continuatus, 5,61 (σ. 300 κ. ε. )˙ γεώργιος ςφραντζής i33, χρονικόν, στο: ί. Bekker, Corpus scriptorum historiae 

byzantinae 20 (Βοnn 1888) 96.
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θέμα από τεχνική σκοπιά, προτείνουμε 62 δύο εκ-
δοχές, που θα μπορούσαν να είναι λειτουργικές 
και ασφαλείς για τη μεταφορά τουλάχιστον μιας 
τριήρους: τα έλκηθρα και τα τροχοφόρα (εικ. 7).

η χρήση των ελκήθρων (»βάζα«) είναι η βασική 
μέθοδος, που χρησιμοποιείται στη ναυπηγική μέ-
χρι και σήμερα, για να στηριχτούν τα πλοία, που 
βγαίνουν έξω από το νερό, ενώ παραλλαγές ελ-
κήθρων έχουν χρησιμοποιηθεί επί μακρόν για με-
ταφορά λίθων στα λατομεία της αρχαιότητας και 
του μεσαίωνα. Παρόμοιες τεχνικές πιθανότατα 
χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των αρχαίων 
πλοίων. μια μέθοδος μεταφοράς με έλκηθρα, που 
θα ταίριαζε στο μέγεθος της τριήρους, είναι αυτή 
που εφαρμοζόταν στα λατομεία της καράρα στην 
ίταλία 63. το φορτίο τοποθετείται πάνω σε στενό 
ξύλινο έλκηθρο, ώστε να είναι δυνατή η στροφή 
του κατά τη μεταφορά. ςτην περίπτωση μιας τρι-
ήρους δυο μακρά έλκηθρα θα ήταν απαραίτητα 
για να διατηρηθεί η σταθερότητα του σκαριού, 
ενώ μια τριγωνική διευθέτηση τριών ελκήθρων 
θα εξασφάλιζε ακόμα μεγαλύτερη σταθερότη-
τα. κάτω από το έλκηθρο εφαρμόζεται μια σειρά 
καμπύλων τετράπλευρων δοκών με μειούμενη δι-
ατομή, οι οποίες και γεμίζουν τα κενά ανάμεσα 
από το έλκηθρο και το έδαφος, δημιουργώντας 
μια λεία επιφάνεια, όπου με την κατάλληλη λί-
πανση το έλκηθρο μπορεί να γλιστρήσει άνετα 
(εικ. 8). ςε ιδανικές συνθήκες η μέθοδος αυτή εί-
ναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και συναγωνίζεται 
την ταχύτητα τροχοφόρου οχήματος. Ωστόσο, σε 
εδάφη, με κάποια κλίση απαιτείται η εφαρμογή 
μεγάλης ελκτικής δύναμης, η οποία, στην περί-
πτωση του ίσθμού, θα απαιτούσε περισσότερα 

εργατικά χέρια από το πλήρωμα μιας τριήρους ή 
ζώα.

η μεταφορά πλοίων σε τροχούς, θα μπορούσε 
επίσης να εφαρμοστεί στην περίπτωση του διόλ-
κου. χρησιμοποιώντας δυο μεγάλα τετράτροχα 
κάρα μεταφοράς βαρέων φορτίων, μήκους 5 – 6 μ. 
το καθένα, στα δύο άκρα της καρίνας, ενωμένα 
μεταξύ τους με ρυμό, καθώς και αρκετά ισχυρά 
στηρίγματα πάνω τους, η μεταφορά ενός μακρού 
πλοίου θα μπορούσε να γίνει άνετα και ταχύτα-
τα στον ίσθμό με σχετικά μικρή ελκτική δύναμη. 
η ύπαρξη ενός λιθόστρωτου δρόμου σε αυτή την 
περίπτωση έκανε τα πράγματα ακόμη πιο εύκο-
λα και επέτρεπε τη μεταφορά των πλοίων καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. η πιθανή αστάθεια 
των μεγάλων πλοίων λόγω του ύψους τους θα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την τοποθέτηση 
έρματος στο κεντρικό τμήμα του σκαριού, καθώς 
και με την εξάρτησή του με σχοινιά από τα πλά-
για. το βασικό όμως πρόβλημα αυτής της μεθόδου 
συνίσταται, στο ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ή 
η επί τόπου κατασκευή πολλών μεγάλων τροχο-
φόρων μεταφοράς βαρέων φορτίων. έίναι άγνω-
στο το κατά πόσο τέτοια οχήματα βρίσκονταν 
συνεχώς διαθέσιμα στον ίσθμό της κορίνθου, και 
εάν οι μαραγκοί των στόλων είχαν τη δυνατότητα 
να τα κατασκευάζουν άμεσα.

Υπό αυτές τις συνθήκες φαίνεται περισσότερο 
εύλογη η χρήση των ελκήθρων, η οποία ήταν πιο 
οικονομική και πιο ταχεία, ενώ και οι ὁλκοί του 
Θουκυδίδη θα μπορούσαν ευχερέστερα να ταυτι-
στούν με έλκηθρα μεταφοράς.

 62 οι αναπαραστάσεις μεταφοράς πλοίων που έχουν προταθεί είναι τουλάχιστον ανεπαρκείς. η αναπαράσταση που προ-
τείνει ο Werner (1996, εικ. 19) με δύο εξάτροχα κάρα, δεν τεκμηριώνεται αρχαιολογικά, καθώς δεν αναφέρονται άμαξες με 
περισσότερες από τέσσερις ρόδες (Crouwel 1992), ενώ και το μέγεθος των αμαξών είναι ιδιαίτερα μικρό με κίνδυνο να »κρε-
μάσει« το σκαρί. η αναπαράσταση του Tony Kozelj (Παπαφωτίου 2007, εικ. 104 κ. ε.) με δύο ενωμένα μεγάλα τετράτροχα 
κάρα μάλλον θα προκαλούσε προβλήματα στις στροφές, παρότι η τομή που σχεδίασε είναι πιο κοντά στις αναγκαιότητες 
της μεταφοράς ενός πλοίου.

 63 την παρατήρηση αυτή οφείλουμε στον καθηγητή έμ. κορρέ.

7 οι δύο μέθοδοι μεταφοράς 
των αρχαίων τριήρεων: πάνω με 
τροχοφόρα, κάτω με έλκηθρα
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5. έρμηνεία των αρχαιολογικών 
δεδομένων64

ςτο στενότερο σημείο του ίσθμού κατασκευάστη-
κε στα αρχαϊκά χρόνια, πιθανώς από τον τύραννο 
Περίανδρο, δρόμος μήκους περίπου 8 χλμ., που 
συνέδεε τον κορινθιακό με τον ςαρωνικό κόλπο, 
για να εξυπηρετήσει το εμπόριο και τη μεταφορά 
βαρέων φορτίων. τα τέλη μεταφοράς, που εισέ-
πρατταν οι κορίνθιοι, μαζί με το ακμάζον εμπό-
ριο στο λέχαιο και τις κεγχρεές, συντέλεσαν στην 
ευημερία της πόλης. ο δρόμος λιθοστρώθηκε του-
λάχιστον στα σημεία εκείνα, όπου το έδαφος ήταν 
ασταθές και πιθανότατα χαράχτηκαν δύο αρμα-
τροχιές. η διαδρομή του σχεδιάστηκε με προσοχή, 
με γνώμονα τις μικρότερες δυνατές κλίσεις του 
φυσικού αναγλύφου.

η χρήση του δρόμου συνεχίστηκε για πολλά 
χρόνια (εξ ου οι μεταγενέστερες επισκευές) τόσο 
για τη μεταφορά φορτίων όσο και ως απλού αμα-
ξήλατου δρόμου 65. ςτο σημείο της »ράμπας« 66 στη 
ςχολή μηχανικού, οι δύο κύριες αρματροχιές δι-
ακλαδίζονται με πολλές δευτερεύουσες, υποδει-
κνύοντας ότι πρόκειται για πολυσύχναστο πέρα-
σμα. Φαίνεται ότι από εδώ περνούσε αμαξήλατος 
δρόμος και σε πολύ μεταγενέστερες εποχές, όταν 
το λιθόστρωτο είχε ήδη θαφτεί στη γη. Έτσι ερμη-
νεύονται ευχερέστερα οι ρηχές αυλακιές που εμ-
φανίζονται στην επιφάνεια των υψηλότερων λί-
θων της »ράμπας«: αυτές προφανώς ήταν ακόμη 
ορατές, και χαράχτηκαν από τις ρόδες των κάρων 
που περνούσαν από το χώρο, ίσως στα χρόνια του 
μεσαίωνα 67.

Όσον αφορά τη μεταφορά των πλοίων, αυτή 
θα μπορούσε να γίνει είτε με τροχοφόρα από τον 
λιθόστρωτο δρόμο είτε με έλκηθρα από τους ισο-

πεδωμένους χωματόδρομους παράλληλα με τον 
λιθόστρωτο δρόμο 68. από τη στιγμή, που ο δίολ-
κος είχε εκμεταλλευτεί στη διαδρομή του τις χα-
μηλότερες κλίσεις του φυσικού αναγλύφου, είναι 
αναμενόμενο ότι και η μεταφορά πλοίων, ακόμη 
κι αν δεν γινόταν πάνω στο λιθόστρωτο, θα ακο-
λουθούσε παράλληλη διαδρομή.

ςτα τέλη του 5ου ή τις αρχές του 4ου αι. π. χ. δη-
μιουργήθηκε στο δυτικό πέρας του διόλκου η πι-
όσχημη κατασκευή 69. μπορεί να συνδεθεί με τη 
μεταφόρτωση των φορτίων πάνω στα κάρα: με 
την κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους από 
την αμμώδη παραλία στα δυτικά, τα φορτία ξε-
φορτώνονταν από τα πλοία, σύρονταν μέχρις εδώ 
και φορτώνονταν στα κάρα, με τη βοήθεια της 
υψομετρικής διαφοράς 70. αυτό όμως δεν εξηγεί 
τις διαστάσεις της κατασκευής (25 × 6 μ.), που τη 
συνδέουν με τα μακρά πλοία. Πιθανή εκδοχή εί-
ναι με αντίστοιχο τρόπο να φορτώνονταν πολεμι-
κά πλοία πάνω σε τροχοφόρα. αντίστοιχες λιθό-
στρωτες κατασκευές, πάντως, στους νεώσοικους 
της Ζέας έχουν ερμηνευτεί ως χώροι εργασίας 71.

τέλος, η μεγάλη πλακόστρωτη περιοχή που έχει 
ερμηνευτεί ως εξέδρα ή προβλήτα, κατά τη γνώ-
μη μας δεν θα πρέπει να συνδέεται με τον δίολκο, 
αλλά με τις εργασίες του νέρωνα για τη διάνοιξη 
του ίσθμού. Παρά την εσφαλμένη εντύπωση, που 
αποκομίζουμε σήμερα, σύμφωνα με τα δεδομένα 
των παλαιών χαρτών, το σημείο αυτό, δεν ήταν 
σε επαφή με τη θάλασσα μέχρι τη διάνοιξη της 
σύγχρονης Διώρυγας. ο διαφορετικός τρόπος κα-
τασκευής σε σχέση με το λιθόστρωτο συνηγορεί 
για τη διαφορετική χρονολόγηση, ενώ το γεγονός 
ότι πρόκειται για μια μόνο σειρά λίθων αποκλεί-
ει το ενδεχόμενο να ήταν προκυμαία 72. ςύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις του μηχανικού B. Gerster, 

 64 Προφανώς οι προσπάθειες ερμηνείας θα παραμένουν στη σφαίρα της υπόθεσης, μέχρι να πραγματοποιηθούν νέες ανα-
σκαφικές έρευνες στο μνημείο.

 65 ςε αυτό συνηγορεί η ύπαρξη εκτεταμένου νεκροταφείου των υστεροαρχαϊκών και κλασικών χρόνων στην περιοχή, βλ.: 
ασλαματζίδου-κωστούρου 1997.

 66 η χρονολόγηση και η χρήση της »ράμπας« είναι ιδιαίτερα δυσχερής με τα διαθέσιμα δεδομένα. Θα μπορούσε να ερμηνευτεί 
ως μεταγενέστερη προσθήκη, όμως το γεγονός ότι στο σημείο της »ράμπας« δεν έχουν χαραχτεί αυλακώσεις υποδεικνύει 
ότι πρέπει τουλάχιστον να είναι σύγχρονη με τις αρματροχιές του δρόμου. από την άλλη, η κατασκευή της »ράμπας« σχε-
δόν αχρηστεύει τη χρήση των κύριων αρματροχιών από άμαξες με υποζύγια (όπως παρατήρησε και ο καθηγητής ί. Πίκου-
λας σε επίσκεψη στο χώρο), γεγονός επίσης δυσερμήνευτο καθώς οι »ράμπες« έχουν κατασκευαστεί με προσοχή ώστε να 
μην σκεπάζουν τις αρματροχιές.

 67 Δεν μπορούν να ερμηνευτούν ως αρματροχιές σύγχρονες με τη »ράμπα«, αφού το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις δύο 
σειρές λίθων (περισσότερο από 0.50 μ.) δείχνει ότι δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από άμαξα. το να ερμηνευτούν 
ως αυλακώσεις από χρήση σχοινιών (Werner 1997, 108) είναι παρακινδυνευμένο, καθώς μόνο αν υπήρχε κάποιο σταθερό 
μηχάνημα ή σημείο έλξης που χρησιμοποιούνταν για πολλά χρόνια, θα μπορούσε η χρήση σκοινιών να δημιουργήσει τις 
αύλακες, και μάλιστα σε τόσο χαμηλό σημείο.

 68 το παρατηρεί και ο Παπαχατζής (1989, 27).
 69 Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι στην κατασκευή αυτή στηρίζονταν γερανοί. Όμως, δεν αναφέρεται χρήση ανυψωτικών 

μηχανημάτων στα αρχαία ναυπηγεία ή λατομεία. έπιπλέον, η για πολλούς αιώνες χρήση του διόλκου αποτελεί ένδειξη ότι 
θα πρέπει να στραφούμε σε απλούστερες τεχνικά λύσεις.

 70 αντίστοιχη διαμόρφωση για τη φόρτωση υπάρχει και στα λατομεία της Πεντέλης, βλ.: κορρές 1993, 36 – 6, εικ. 14.
 71 Προσωπική επικοινωνία με τον Διευθυντή του Zea Harbor Project, Β. Loven, τον οποίο ευχαριστούμε. 
 72 η κλίση προς τη θάλασσα οφείλεται στην προοδευτική εκσκαφή του υποστρώματός της από τον κυματισμό (βλ. και: 

Verdelis 1956, 52˙ Werner, 1997, 100). έπιπλέον, έχει υπερβολικά μεγάλο πλάτος σε σύγκριση με τις γλίστρες των νεώσοικων.
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που επέβλεψε τις εργασίες διάνοιξης της Διώρυ-
γας, τα ίχνη από την προσπάθεια του νέρωνα να 
διανοίξει τον ίσθμό το 44 μ. χ. δείχνουν ότι στην 
πλευρά της Ποσειδωνίας οι εκσκαφές είχαν προ-
χωρήσει σε βάθος 2 χλμ. η εξέδρα αυτή, θα πρέ-
πει επομένως να θεωρηθεί εξέδρα εργοταξίου, το 
μοναδικό σωζόμενο ίχνος, μαζί με το ανάγλυφο 
του νέρωνα, της πρώτης προσπάθειας να γίνει 
πραγματικότητα το γιγάντιο έργο της κοπής του 
ίσθμού.

η πρόοδος των εργασιών του νέρωνα, που εί-
χαν ακριβώς την ίδια χάραξη με τη σύγχρονη Δι-
ώρυγα, μας οδηγεί σε ένα άλλο πρόβλημα: ποια 
η σχέση του λιθόστρωτου δρόμου με τις εργασίες 
αυτές; Θεωρούμε πολύ πιθανό ένα τμήμα του λι-
θόστρωτου δρόμου, στο σημείο που κόβεται από 
τη σύγχρονη διώρυγα, να είχε ήδη καταστραφεί 
από τις εργασίες του νέρωνα. αυτό εξηγεί γιατί ο 
Gerster, παρότι μελέτησε και δημοσίευσε τα ίχνη 

των εργασιών του νέρωνα, δεν αναφέρει ότι βρή-
κε κάποιο ίχνος λιθόστρωτου κατά τις εργασίες 
διάνοιξης της Διώρυγας. Ήδη η συχνή χρήση του 
διόλκου για τη μεταφορά εμπορευμάτων θα είχε 
ατονήσει μετά την ολοκληρωτική καταστροφή 
της κορίνθου. οι τάφροι του νέρωνα θα πρέπει 
να οδήγησαν σε διαφορετική χάραξη των δρόμων 
στην περιοχή του ίσθμού. από κάποιο τέτοιο δρό-
μο πιθανώς θα έγινε και η μόνη διίσθμιση στόλου, 
που αναφέρουν οι πηγές έκτοτε, η μεταφορά των 
βυζαντινών πλοίων του νικήτα Ωορύφα το 879.

έπίλογος

ο δίολκος αποτελεί μοναδικό παράδειγμα λιθό-
στρωτου δρόμου της αρχαϊκής εποχής, ένα μονα-
δικό τεχνικό έργο στον ελλαδικό χώρο, αρκετούς 
αιώνες πριν τα αντίστοιχα μεγάλα έργα οδοποιί-

Πηγές εικόνων: Εικ. 1 α: ςχέδιο γ. νάκας, με βάση το σχέδιο του Werner 1997, εικ. 16, 108. – Εικ. 1 β: ςχέδιο γ. νάκας, με βάση το 
σχέδιο του Werner 1997, εικ. 2, 99. – Εικ. 2: ςχέδιο γ. νάκας, με βάση το σχέδιο του Werner 1997, εικ. 29, Ένθετος πίνακας. – Εικ. 
3: ςχέδιο γ. νάκας, με βάση το σχέδιο του Raepsaet 1993, 240 – 241 fig. 3 – 4. – Εικ. 4 α: Βερδελής 1960α, πίν. 103. – Εικ. 4 β: Verdelis 
1958, παραρτ. 110.3. – Εικ. 5 α. β.: Φωτογραφία Δ. κουτσούμπα. – Εικ. 6: Παπαφωτίου 2007, εικ. 81. – Εικ. 7 – 8: ςχέδιο γ. νάκας.

8 καλλιτεχνική αναπαράσταση μεταφοράς τριήρους πάνω σε έλκηθρα με τη βοήθεια καμπύλων δοκών
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ας της ρωμαϊκής περιόδου. η γειτνίασή του με ένα 
άλλο μεγάλο τεχνικό έργο των νεώτερων χρόνων, 
τη Διώρυγα της κορίνθου, δυστυχώς αποτέλεσε 
σημαντικό παράγοντα φθοράς. ας ελπίσουμε ότι 
οι λύσεις που έχουν προταθεί από τη Διεύθυνση 
αναστήλωσης αρχαίων μνημείων του ΥΠ.Πο., 
και εγκρίθηκαν από το κ.α.ς. το 1997, θα ξεκινή-
σουν να εφαρμόζονται, ώστε το μνημείο να απο-
δοθεί στο κοινό σε μια περισσότερο αναγνώσιμη 
μορφή από αυτήν που σήμερα παρουσιάζει.
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