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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η πτυχιακή μας εργασία με τίτλο: << Πρόταση – ανάδειξη του αρχαίου
λιμανιού του Λεχαίου – Κορίνθου >>, έχει ως στόχο την αποκατάσταση,
τη συντήρηση και την ανάδειξη όχι μόνο του αρχαίου λιμανιού αλλά και της
ευρύτερης περιοχής του Λεχαίου, με σκοπό τη διάσωση και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς και επιπροσθέτως τη δημιουργία ενός νέου πόλου
έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος για την πόλη της Κορίνθου.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για το
λιμάνι του Λεχαίου και για της γύρω περιοχές που σχετίζονται με το αρχαίο
λιμάνι.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση του
αρχαιολογικού χώρου με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.Στο τρίτο κεφάλαιο
παραθέτονται οι ιδέες – προτάσεις μας για την ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην
παρουσίαση διαφόρων στοιχείων (όπως: φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες
από βιβλιογραφίες καθώς και από προτεινόμενα σχέδια) και των βασικών
χαρακτηριστικών

του

αρχαίου

λιμανιού

του

Λεχαίου.Απώτερος

μελλοντικός, φιλόδοξος στόχος μας είναι μετά από κατάλληλες μελέτες να
επιτευχθεί

η

αποκατάσταση,

η

συντήρηση

και

η

ανάδειξη

του

αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου λιμανιού του Λεχαίου ώστε κάποτε να
καταστεί επισκέψιμο όχι μόνο για τουριστικούς αλλά και για εκπαιδευτικούς
λόγους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
I)ΑΡΧΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΧΑΙΟΥ
Α)Τοποθέτηση στο χάρτη

Ξεκινώντας από την Κόρινθο με κατεύθυνση την Πάτρα από την Παλαιά
Εθνική οδό σε απόσταση 4 περίπου χιλιομέτρων και μετά ακριβώς από την
παραλία <<Κοράκου>> συναντάμε στα δεξιά μας το αρχαίο λιμάνι του
Λεχαίου.Χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής οι δυο μικροί λόφοι και η
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μακρόστενη λίμνη.Η περιοχή οριοθετείται στα Βόρεια από τον Κορινθιακό
Κόλπο και ιδιαίτερα από τον Λέχαιο κόλπο, στα Ανατολικά από ένα
χωματόδρομο που ξεκινά κάθετα από την Παλαιά Εθνική οδό ΚορίνθουΠατρών και οδηγεί στα Βουναλάκια (τους λόφους που διακρίνονται κοντά
στη θάλασσα), στα Νότια από την Π.Ε.Ο και προς τα Δυτικά από έναν
ασφάλτινο δρόμο που ξεκινάει από την Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών λίγο πριν
από την αερογέφυρα της Αρχαίας Κορίνθου και οδηγεί στον χώρο της
παλαιοχριστιανικής βασιλικής δίπλα στη θάλασσα.Η περιοχή μεταξύ των
παραπάνω ορίων είναι περίπου 495 στρέμματα.Ως θάλασσα του Λεχαίου
θεωρείται ο μικρός κόλπος που σχηματίζεται Νοτιοανατολικά του μυχού
του Κορινθιακού κόλπου και που ανοίγεται μεταξύ των ακρωτηρίων Βέλου
και του Μελαγκαβίου (αρχαίο Ηραίο).
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ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΗΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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Β)Διάφορα τεχνικά στοιχεία
1)Λιμενικές λεκάνες

Άποψη του διαύλου της εισόδου στις εσωτερικές λεκάνες από νότια. Στα δεξιά διακρίνεται
το αρχαίο κράσπεδο.

Το λιμάνι, σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ενδείξεις αποτελούσε πριν από
τη διαμόρφωσή του έλος δύο λεκανών. Τις δύο αρχικές λεκάνες χώριζε από
τη θάλασσα στενή αμμώδης λωρίδα γης, στην οποία τοποθετήθηκαν
μεγάλοι ακατέργαστοι λίθοι για να αποτελέσουν ενισχυτικό φράγμα.Oι
πρώτες αυτές εργασίες, εκτελέστηκαν κατά την Αρχαϊκή περίοδο και
δημιουργήθηκε ή διαμορφώθηκε στα δυτικά μία έξοδος προς τη θάλασσα.
Με τη νέα περίοδο ακμής της Κορίνθου, κατά τους Αυτοκρατορικούς
χρόνους, εκτελέστηκαν εκ νέου έργα μεγάλης κλίμακας, τα κατάλοιπα των
οποίων είναι ορατά μέχρι σήμερα.Στην εποχή της πλήρους ανάπτυξής του
το λιμάνι φαίνεται να αποτελείται από τις δύο κύριες μεγάλες λεκάνες, την
ανατολική αμέσως μετά το δίαυλο της εισόδου (Α στο σχέδιο) και τη δυτική
(Β στο σχέδιο), η οποία, επικοινωνούσε ενδεχομένως με τη θάλασσα με μια
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δεύτερη είσοδο. Οι δύο λεκάνες επικοινωνούσαν μεταξύ τους με ένα δίαυλο,
του οποίου το πλάτος είναι περίπου το ίδιο με του διαύλου της εισόδου,
γύρω στα 10-12μ και είχαν τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορούν να γίνουν σ'
αυτές ελιγμοί σκαφών και επίσης να πρυμνοδετήσουν στις δύο πλευρές τους
σκάφη, αφήνοντας ανάμεσά τους ελεύθερο διάδρομο. Με την ανατολική
λεκάνη επικοινωνούσαν επίσης άλλες δύο λεκάνες μικρότερου μεγέθους
(Α1 και Α2 στο σχέδιο), ακαθόριστης λειτουργίας. Η Δυτική λεκάνη
φαίνεται να εκτεινόταν επίσης ακόμα περισσότερο προς τα νοτιοδυτικά
στην έκταση, η οποία είναι σήμερα καλλιεργήσιμος χώρος στο μεγαλύτερο
μέρος της (Β1 στο σχέδιο) και αποτελεί την κατάληξη του ρέματος απ’ όπου
συγκεντρωνόταν τα όμβρια ύδατα των απώτερων περιοχών στις δύο
λεκάνες.Στα βόρεια της Δυτικής λεκάνης, επί της ακτής εικάζεται επίσης η
ύπαρξη προλιμένα με διπλή διαμόρφωση, όπως προκύπτει από την ύπαρξη
τριών εξωτερικών μόλων.
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Οι λεκάνες Α,Α1,Α2,Β,Β1

2)Μόλοι
Στην ακτή είναι σήμερα ορατοί δύο από τους τρεις μόλους των λεκανών
του υποτιθέμενου προλιμένα, σε μήκος 10-15μ, αν και επιχωμένοι κατά το
νοτιότερο τμήμα τους. Eίναι κτισμένοι με μεγάλους λιθόπλινθους πάνω
στους οποίους εμφανίζονται σε διάφορα σημεία εντορμίες, πιθανόν για τη
σύνδεσή τους με τις ανώτερες στρώσεις ή για σκοπούς εξάρτησης και
τοποθέτησής τους ή ακόμα και την στερέωση σ’ αυτές κάποιων ξύλινων
στοιχείων για εξυπηρέτηση λειτουργιών των προβόλων.O τρίτος μόλος
(ανατολικός)

είναι

ορατός

μόνο

υποθαλάσσια

ως

συσσώρευση

ακατέργαστων λίθων μεσαίου μεγέθους, πράγμα που πιθανόν να υπονοεί ότι
ανήκει σε άλλη οικοδομική φάση και πιθανόν με διαφορετική λειτουργία.
Θα μπορούσε για παράδειγμα να αποτελεί λιθορριπή για την προστασία της
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δυτικής εισόδου του εσωτερικού λιμανιού από την προσάμμωση των
πυθμενικών ρευμάτων. O δυτικότερος μόλος, έφερε πιθανότατα κάποια
κατασκευή στο ακρομόλιό του, οχυρωματικό πύργο, φάρο κλπ.
3)Αποβάθρες

Άποψη της κατασκευής στη νότια πλευρά της ανατολικής λεκάνης. Πιθανόν να αποτελεί
πρόβολο, εάν αποτελεί επιπλέον λεκάνη, η χέρσα έκταση στο βάθος.
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Όρθιοι λίθοι σε διάταξη. Πιθανόν στυλίσκοι πρόσδεσης σκαφών στο κράσπεδο, στα βόρεια
της ανατολικής λεκάνης

Κατά τη διάρκεια των έργων της Ρωμαϊκής περιόδου κτίζεται ή
επισκευάζεται το ενισχυτικό κρηπίδωμα από μεγάλους λιθόπλινθους, που
είναι σήμερα ορατό στη βόρεια και νότια πλευρά της κύριας ανατολικής
λεκάνης του εσωτερικού λιμανιού, καθώς και στις όχθες του διαύλου της
σωζόμενης δυτικής εισόδου. Είναι πάντως πιθανόν τα κρηπιδώματα να μην
περιέτρεχαν την περίμετρο των λεκανών, αλλά συγκεκριμένα σημεία, όπου
αυτό ήταν απαραίτητο από την άποψη γεωλογικών και λειτουργικών
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αναγκών. Tο κρηπίδωμα ήταν απαραίτητο για να συγκρατεί τα προϊόντα
διάβρωσης από τη γύρω περιοχή, ιδιαίτερα μάλιστα στην περιοχή των δύο
λόφων με τις απότομες κατωφέρειες, όσο και για να λειτουργεί ως
αποβάθρα. Η κατασκευή αυτή είναι κτισμένη από λιθόπλινθους μεγάλων
διαστάσεων (1.00X0.90X0.70μ. κατά το Γεωργιάδη και 1.90X0.90X0.40μ.
κατά τον Paris αν και οι διαστάσεις αυτές ποικίλουν). Στα βόρεια της
ανατολικής λεκάνης, όπου έχει απομακρυνθεί ένα μέρος της εξωτερικής
πλευράς της πρόσοψης παρουσιάζεται εσωτερική αργολιθοδομή με
συνδετικό κονίαμα. Στο ίδιο αυτό σημείο μέσα από την αργολιθοδομή
προβάλλουν

κάθετοι

βράχοι,

που

εξέχουν

στην

επιφάνεια

του

κρηπιδώματος, πιθανόν για να χρησιμοποιηθούν ως στυλίσκοι πρόσδεσης
σκαφών (μπίντες).Το συνολικό μήκος των αποβάθρων ήταν περίπου 7
χιλιόμετρα.
4)Εγκιβωτισμοί
Aνατολικά και δυτικά της εισόδου παρουσιάζονται κροκαλοπαγείς
διαμορφώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την άποψη ενός ερευνητή της
περιοχής, του κ. Παπαφωτίου αποτελούν κατάλοιπα ρωμαϊκών κατασκευών,
με υδραυλικό κονίαμα και ξυλοτύπους, στο εξωτερικό λιμάνι.
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5)Φάροι

‘Αποψη της νησίδας στη δυτική λεκάνη που αποτελούσε πιθανόν βάση αγάλματος ή φάρου.

Στο νότιο μέρος της δυτικής από τις δύο κύριες λεκάνες του λιμανιού
σώζονται τα λείψανα τετράπλευρης τεχνητής νησίδος (8X8.5μ), η οποία
ερμηνεύεται ως βάθρο μνημείου, πιθανόν του χάλκινου αγάλματος του
Ποσειδώνα που αναφέρει ο Παυσανίας . O Shaw, o οποίος δημοσιεύει τα
κατάλοιπά της, τη θεωρεί την παραλληλίζει επίσης, με το «Ναυαρχείο»
(«admiral’s house») στο λιμάνι της Kαρχηδόνας. Xρονολογικά τοποθετεί
την κατασκευή της γύρω στον 3ο αι. μ.X. H ερμηνεία της ως βάθρου για την
τοποθέτηση αγάλματος φέροντος φλόγα, για να λειτουργεί ως φάρος, θα
μπορούσε να υποστηριχθεί μόνο από το γεγονός ότι βρίσκεται στην
προέκταση της ευθείας της εισόδου, διαφορετικά για να είναι ορατή από τη
θάλασσα το μνημείο έπρεπε να ξεπερνάει το ύψος των λόφων. H νησίδα
τετράγωνης σχεδόν κάτοψης είναι δομημένη με εργασμένους λιθοπλίνθους
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μεγάλων διαστάσεων 2.00X0.80Χ80μ.O εξωτερικός δυτικός μόλος, έφερε
πιθανότατα κάποια κατασκευή στο ακρομόλιό του, η οποία θα μπορούσε να
ταυτιστεί με οχυρωματικό πύργο ή φάρο κλπ.
6)Οχυρώσεις
Το λιμάνι του Λεχαίου ήταν τειχισμένο σύμφωνα με το Στράβωνα και
τον Ξενοφώντα και ενωνόταν με την πόλη της Κορίνθου με μακρά τείχη.Tο
ανατολικό σκέλος των μακρών τειχών αποκάλυψαν ανασκαφές της
Aμερικάνικης Σχολής Kλασικών Σπουδών.Aυτό καταλήγει, σύμφωνα με
τους ανασκαφείς, στα ανατολικά του ανατολικού λόφου του λιμανιού.
Κατάλοιπα του δυτικού τείχους αποκαλύφθηκαν το 1906 στις ανασκαφές
του A. Σκιά.Tο τείχος αυτό καταλήγει αντίστοιχα στα δυτικά του λιμανιού.
Tο λιμάνι απομονωνόταν επιπλέον από διατείχισμα στα νότιά του, όπως
αναφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης.Το διατείχισμα αυτό θα δημιουργούσε
προφανώς ένα προστατευτικό κλοιό σχήματος «H» στην περιοχή του
Λεχαίου.Είναι επίσης πιθανόν η τείχιση του Λεχαίου και κυρίως του λιμένα
να ολοκληρωνόταν και με ένα δεύτερο τείχος προς την πλευρά της
θάλασσας στα βόρεια των λεκανών και ίσως βόρεια των δύο λόφων.Κάποια
ορατά, σήμερα, ερείπια πάνω από το επίπεδο του ανατολικού κρηπιδώματος
της επιχωμένης εισόδου του λιμανιού ίσως αποτελούν κατάλοιπά του.Στο
κρηπίδωμα του διαύλου εντοπίζεται σύμφωνα με τον Πάλλα συγκεκριμένη
εγκοπή που πιθανόν να σχετίζεται με την ύπαρξη γέφυρας ή κάποιου
συστήματος απομόνωσης του λιμανιού.Aυτό που μπορεί να δει κάποιος
σήμερα είναι εντορμίες για τους συνδέσμους των βράχων, οι οποίες
τυπολογικά μπορούν να χρονολογηθούν στην πρώτη φάση εκτέλεσης του
έργου στην Αρχαϊκή περίοδο.
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Γ)Διάφορα ιστορικά στοιχεία
Το όνομά του το Λέχαιο το πήρε από τον Λέχη που μαζί με τον Κεγχρία
(που έδωσε το όνομά του στο άλλο επίνειο της Κορίνθου στο Σαρωνικό, τις
Κεγχρεές) θεωρούνταν παιδιά του Ποσειδώνα και της Πειρήνης που ήταν
κόρη του Αχελώου.Στο Λέχαιο υπήρχε ιερό του Ποσειδώνα και χάλκινο
άγαλμά του.Στους τρεις λιμενοβραχίονες αγάλματα στόλιζαν ιδιαίτερα το
χώρο των ναυτικών.Ιδιαίτερα ξεχώριζαν το άγαλμα του Ρωμαίου Έπαρχου
Φλαβίου Ερμογένη με την επιγραφή ότι ο δήμος και η βουλή των Κορινθίων
ανακήρυξαν αυτόν ευεργέτη και ανακαινιστή του λιμανιού του Λεχαίου.Ο
Πλούταρχος αναφέρει ότι στο Λέχαιο υπήρχε και το ιερό της Αφροδίτης με
μεγάλο εστιατόριο, όπου τελούνταν μετά τη θυσία τα ιερά δείπνα κοντά στο
οποίο υπήρχαν και τα ανάκτορα του τυράννου της Κορίνθου Περίανδρου,
όπου γίνονταν και το συμπόσιο των σοφών της Ελλάδας.Μεταξύ της
Κορίνθου και της ακτής του Λεχαίου πρέπει με πιθανότητα να βρίσκονταν
και ο ναός του Ολυμπίου Διός, όπως φαίνεται από την άρνηση των
Κορινθίων να πάρουν μέρος στην εκστρατεία του Αγησιλάου λόγω της
αιφνίδιας πλημμύρας στο ναό του Ολυμπίου Διός.
Η κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους του λιμανιού έγινε την εποχή του
Κύψελου και του Περίανδρου (6ος αιώνας π.Χ.), οπότε επιχώθηκε μια
θαλάσσια

έκταση

100

στρ.

και

δημιουργήθηκαν

3

εσωτερικές

λιμενολεκάνες και ο μεγάλος δυτικός εξωτερικός προλιμένας.Όμως τα
ορατά κατάλοιπα, οι επιγραφικές μαρτυρίες και η κεραμική που εντοπίζεται
στο χώρο του λιμένα μαρτυρούν διαμορφώσεις πιθανόν στην Ελληνιστική
και ασφαλώς στη Ρωμαϊκή περίοδο.Οι εσωτερικές λεκάνες του λιμένα του
Λεχαίου, οι οποίες προέκυψαν από εκσκαφή της χέρσου, κατατάσσουν το
έργο στο λιμενικό τύπο του "κώθωνα". Ο συγκεκριμένος τύπος αποδίδεται
στους Φοίνικες, οι οποίοι τον ανέπτυξαν κυρίως στις δυτικές αποικίες τους
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(Καρχηδόνα, Motya, Utica, Leptis Magna, κλπ.). Εντούτοις, ο λιμένας του
Λεχαίου αποτελεί το πρωιμότερο απόλυτα βεβαιωμένο παράδειγμα του
τύπου στην Ανατολική Μεσόγειο και μαζί με το λιμένα της Φαλάσσαρνας
τα μοναδικά δύο παραδείγματα στον Αιγιακό χώρο.Το λιμάνι του Λεχαίου
υπέστη μια μεγάλη καταστροφή, μάλλον η γνωστή καταστροφή από τον
Μόμμιο.Έτσι γίνονται ξανά έργα μεγάλης κλίμακας.Οι εργασίες αυτές
γίνονται στους αυτοκρατορικούς χρόνους (1ος αιώνας μ.Χ.).Επίσης
πραγματοποιείται εκβάθυνση της λιμενικής λεκάνης.Αφαιρείται ιλύς και
αποτίθεται πάνω από τους λίθους των έργων της αρχαϊκής περιόδου στη
θαλάσσια ζώνη.Ο λιμένας ήταν σε χρήση από τον πρώιμο 6ο αι. π.Χ. μέχρι
και τον 6ο αι. μ.Χ., τουλάχιστον. Ο σεισμός του 551 μ.Χ. οδήγησε στην
παρακμή αν και αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε και την πλήρη εγκατάλειψη
των λιμενικών εγκαταστάσεων. Tο λιμάνι του Λεχαίου συνεχίζει να
χρησιμοποιείται μέχρι και τη Φραγκοκρατία., οπότε η σημασία του αρχίζει
να υποβαθμίζεται λόγω των νέων εμπορικών δρόμων που ανοίγονται γύρω
από την Πελοπόννησο και τις μεγαλύτερες δυνατότητες που αποκτούν τα
σκάφη. Tην υποβάθμιση αυτή μαρτυρεί η ύπαρξη δυτικότερα του λιμανιού
οχυρωματικής κατασκευής των Bενετών.Στα μέσα του 19ου αιώνα η είσοδος
προσχώνεται και το λιμάνι κλείνει σχεδόν ολοκληρωτικά επανερχόμενο
στην κατάσταση του έλους μετά από 25 αιώνες χρήσης.Το 1906 ο Σκιάς
αναφέρει ότι ο χώρος έχει ενοικιαστεί σε ιδιώτη για να χρησιμοποιηθεί ως
ιχθυοτροφείο, πράγμα το οποίο επιφέρει αλλοιώσεις και καταστροφές στην
είσοδο του λιμανιού και περιορίζεται με ανάχωμα το πλάτος του διαύλου.
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Ο λιμένας του Λεχαίου στα 1907

Το 1960 κλείνεται εξ’ολοκλήρου η είσοδος του λιμανιού με αποτέλεσμα
ο χώρος να απομονωθεί πλήρως από την θάλασσα και να αναπτυχθεί σε
αυτόν βλάστηση μετατρέποντας κυρίως την ανατολική λεκάνη σε
υγρότοπο.Tο τοπωνύμιο της περιοχής -Kαραβοστάσι- δείχνει ότι τα πλοία
αγκυροβολούν μάλλον σ’ αυτό το σημείο ή και τον προλιμένα ενδεχομένως,
εφόσον είτε το μέγεθός τους είτε η επίχωση των λεκανών του αρχαίου
λιμανιού δεν επιτρέπει πια τη χρήση του.

- 17 -

Αεροφωτογραφία το λιμένα του Λεχαίου του 1960 (ΓΥΣ). Φαίνεται γεωμετρική
κανονικότητα στην προέκταση το δυτικού εξωτερικού μόλου.

Το Λέχαιο ήταν το σπουδαιότερο από τα λιμάνια της αρχαίας
Κορίνθου.Ήταν σημαντικότερο από το λιμάνι των Κεγχρεών γιατί
βρισκόταν σε στενότερη επαφή με της αποικίες της Κορίνθου στη Δύση και
ήταν πιο κοντά στην πόλη.Το λιμάνι αυτό επειδή ήταν τεχνητό, σε αντίθεση
με το λιμάνι των Κεγχρεών, δεν ήταν μόνο επίνειο, αλλά και το πολεμικό
λιμάνι των Κορινθίων.Συνδέοταν με την πόλη με δυο μακρά τείχη μήκους
το καθένα κατά τον Στράβωνα και τον Ξενοφώντα 12 στάδια (2.220
μέτρα).Ανάμεσα στα τείχη αυτά βρισκόταν η οδός Λεχαίου που συνέδεε το
λιμάνι με τον Ακροκόρινθο η οποία ξεκινούσε από ένα εντυπωσιακό
πρόπυλο στην αγορά της πόλης.Ο χώρος που βρίσκονταν ανάμεσα στα δύο
τείχη ήταν αρκετά μεγάλος ώστε και μάχη έγινε εκεί το 393-392 π.Χ.
μεταξύ Λακεδαιμονίων και Κορινθίων.Το ένα από τα δύο σκέλη του τείχους
που βρίσκονταν προς τη Σικυώνα ονομαζόταν σικυώνιο ή δυτικό και το
άλλο που βρίσκονταν στο δεξιό μέρος, όπως κατέβαιναν στο Λέχαιο,
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ονομαζόταν ανατολικό.Το ένα τείχος από το άλλο βρίσκονταν σε απόσταση
1.200 περίπου μέτρων.Τα θεμέλια των μακρών τειχών , που συνέδεαν το
λιμάνι και το ναύσταθμο με την οχυρωμένη Κόρινθο αποκαλύφθηκαν,
ιδιαίτερα του δυτικού τείχους, το 1892 και το 1905.Το πάχος των τειχών
ήταν 2.40 ή 2.60 μ. και μαζί με τον πύργο, όπου υπήρχαν πύργοι, 7.30
μέτρα.Τα τείχη αυτά, ήταν χτισμένα στο κάτω μέρος με πωρόλιθους και στο
επάνω με πλίνθους.Το 392 π.Χ. ένα μέρος από αυτά τα τείχη τα γκρέμισαν
οι Λακεδαιμόνιοι.

Τα μακρά τείχη όπως ήταν στην αρχαιότητα
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Όλο το επίπεδο έδαφος μεταξύ του Λεχαίου και της Κορίνθου ήταν
αμμώδες, γι’αυτό και το λιμάνι του Λεχαίου ήταν τεχνητό.Το λιμάνι αυτό,
κατά την μαρτυρία του Διονυσίου, ήταν <<χωστό>>.Οι Κορίνθιοι είχαν
προσέξει πολύ το λιμάνι του Λεχαίου, το οποίο είχαν ασφαλίσει με πολλά
τεχνικά έργα.Ολόκληρο το λιμάνι είχε γίνει με σκάψιμο μέσα στη ξηρά.Τα
προϊόντα των αποχωματώσεων και εκβαθύνσεων του λιμανιού στις
διάφορες

περιόδους

είχαν

τοποθετηθεί

εκατέρωθεν

της

εισόδου,

σχηματίζοντας δύο λόφους, τα λεγόμενα <<βουναλάκια>>,με σωζόμενο
ύψος 16.5μ. στο δυτικό και 17.5μ. στον ανατολικό. Στην κορυφή του
ανατολικού λόφου υπάρχουν, σύμφωνα με τον Πάλλα, τα θεμέλια πύργου,
πιθανόν Μεσαιωνικών χρόνων.

H συσσώρευση υλικού στο σημείο αυτό για το σχηματισμό των δύο
λόφων αποτελεί μάλλον συνειδητή επιλογή για να λειτουργήσουν ως
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προστατευτική ασπίδα έναντι στους βόρειους ανέμους και να αποκόπτουν
τη θέα από τον Kορινθιακό στο εσωτερικό του λιμανιού.Η χωρητικότητα
του λιμανιού ήταν αρκετά μεγάλη.Τα πλάγια του λιμανιού, για να μην
γίνονται προσχώσεις, ασφαλίστηκαν με στερεούς από λιθάρια τοίχους.Το
έργο αυτό ήταν μεγάλο κατόρθωμα των Κορινθίων για την εποχή εκείνη, οι
οποίοι δεν είχαν σπουδαία τεχνικά μέσα και εργάστηκαν χιλιάδες δούλοι για
την δημιουργία του.Στο λιμάνι αυτό έφταναν όλα τα εμπορικά πλοία με
εμπορεύματα της Ιταλίας και της δύσης.Το Λέχαιο στην αρχαιότητα δεν
ήταν μόνο αξιόλογο εμπορικό λιμάνι, αλλά και πολεμικός ναύσταθμος σε
όλες τις εποχές της αρχαίας Κορίνθου και του βασιλικού στόλου στην εποχή
των Μακεδόνων.Σε αυτό το επίνειο της Κορίνθου βρίσκονταν πολλές
αποθήκες στις οποίες τοποθετούσαν τα εμπορεύματα, τα οποία έφερναν
πλοία

από

τη

δύση

και

τα

προόριζαν

για

την

ανατολή

και

αντίστροφα.Επίσης υπήρχαν ναυπηγεία όπου η τέχνη της θαλασσοπλοΐας
γνώρισε μεγάλη ακμή.Η τριήρης, το κορυφαίο κωπήλατο πολεμικό σκάφος
της αρχαιότητας, εφευρέθηκε στα ναυπηγεία του Λεχαίου από τον Κορίνθιο
ναυπηγό Αμεινοκλή και τελειοποιήθηκε από τον Καλλίμαχο.Υπήρχαν
ακόμα υπόστεγα (νεώσοικοι) στην ακτή όπου στεγάζονταν τα ανελκόμενα
πλοία ή λέμβοι.Οι νεώσοικοι αυτοί, αναφέρονται σαφώς από τον
Ξενοφώντα στην περιγραφή της μάχης του 392 π.Χ. μεταξύ Κορινθίων και
Σπαρτιατών, χωρίς όμως να είναι σαφής η πληροφορία για την ακριβή τους
θέση. Παρόλο που τίποτα σχετικό δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής είναι
πολύ φυσικό να βρίσκονταν σε κάποια από τις προστατευμένες εσωτερικές
λεκάνες.
Το 1958 κατά την διάρκεια των ανασκαφών (1957-1961) του Εφόρου
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δ.Πάλλα αποκαλύφθηκε κοντά στο δυτικό
βραχίονα του λιμανιού του Λεχαίου μια από τις πιο μεγαλόπρεπες
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παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Ελλάδας, ίσως η μεγαλύτερη από τις
υπάρχουσες στις χώρες της Μεσογείου.
Δ)Παλαιοχριστιανική Βασιλική Λεωνίδη

Άγιος Λεωνίδης στο Αρχαίο λιμάνι Λεχαίου.Διακρίνονται ο στυλοβάτης της τοιχοδομής και
η θεμελίωση.

Η βασιλική αυτή ήταν αφιερωμένη στο μάρτυρα Λεωνίδη που το 251
μ.Χ. κατά τον διωγμό του Δεκίου ρίχτηκε στη θάλασσα με επτά παρθένες
και τα πτώματά τους βγήκαν στην παραλία του Λεχαίου όπου και
τάφηκαν.Η παλαιοχριστιανική χτίστηκε το 460-470 μ.Χ. και είναι ένα
τεράστιο οικοδόμημα διαστάσεων 162x33,5 μέτρων.Είναι τρίκλιτη κατά την
έννοια του μήκους και πεντάκλιτη κατά την έννοια του πλάτους σε σχήμα
Ταυ

και

αποτελεί

σημαντικότατο

δείγμα

παλαιοχριστιανικής

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής.Τα τρία κλίτη έχουν διαστάσεις πλάτους
6,60-16,40-6,60 μέτρων συνολικού εύρους 33,5 μέτρων.Τα κλίτη του
κυρίως ναού χωρίζονται από δύο κιονοστοιχίες, από 23 κίονες η κάθε μια.Οι
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κίονες εδράζονται σε στυλοβάτη ύψους 0,60 μέτρων ο οποίος άφηνε δύο
ανοίγματα για επικοινωνία μεταξύ τους.Πέραν του κυρίου όγκου της
Βασιλικής, υπάρχουν και δυο αίθρια τα οποία αποτελούν μια δομική
ενότητα, η οποία χρονικώς προστέθηκε αργότερα στο κύριο σώμα της
βασιλικής, η οποία τελείωνε αρχικώς στο νάρθηκα.

Κάτοψη Βασιλικής Λεωνίδη
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Ένα από τα δύο αίθρια

Εναπομείναντα δείγματα των κιόνων
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Πανοραμική άποψη των ερειπίων της Βασιλικής

Στη Βορειοδυτική γωνία διαπιστώθηκε η ύπαρξη συγκροτήματος
βαπτιστηρίου και ερείπια σπιτιών του 6ου μ.Χ. αιώνα που χρονολογούνται
πριν από την καταστροφή της βασιλικής από τον μεγάλο σεισμό του 551.Τα
βαπτιστήρια συνέχισαν να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται και μετά το
σεισμό γιατί δεν επλήγησαν από αυτόν.Αυτό οφείλεται στις κανονικές
διαστάσεις, στις ιδιαίτερες ενισχύσεις στις γωνίες των τοίχων, στους
ενισχυμένους φέροντες τοίχους και στον καλά κατασκευασμένο θόλο
επικαλύψεως.
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Ερείπια των αρχαίων βαπτιστηρίων.

Οι ζημιές που υπέστη όμως η βασιλική ήταν σημαντικές.Έτσι περιήλθε
σε αχρησία και εγκαταλείφθηκε σιγά-σιγά, τα υλικά της αποτέλεσαν υλικά
δομής σε δεύτερη χρήση για νέες κατασκευές και υλικά παραγωγής
ασβέστου.Στη συνέχεια στο εσωτερικό της ανεγέρθησαν μικρότεροι ναοί
για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των κατοίκων και των
επισκεπτών του λιμανιού.Ο αρχαιολόγος κ.Πάλλας πιστεύει ότι η βασιλική
καταστράφηκε συνολικά τρεις φορές.Πρώτα το 551 όπως προαναφέρθηκε,
έπειτα στους μεταβυζαντινούς χρόνους των μακεδόνων αυτοκρατόρων και
τέλος στους χρόνους της τουρκοκρατίας ή αργότερα το 1858 στον άλλο
μεγάλο σεισμό, όταν άρχιζε να χτίζεται η σημερινή Νέα Κόρινθος.
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Το Λέχαιο, επειδή βρίσκονταν κοντά στην πόλη, το πρόσεξαν
περισσότερο οι Κορίνθιοι διότι σε αυτό οφείλονταν ο πλούτος και η
ευημερία της πόλης τους.
Τα εμπορεύματα από το Λέχαιο με βοδάμαξες μεταφέρονταν στις
Κεγχριές και τα αδειανά πλοία από τον Διόλκο του Ισθμού περνούσαν από
τον Κορινθιακό στο Σαρωνικό κόλπο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην
ανατολή.Η προσφορά του Δίολκου ήταν πολύ μεγάλη διότι ήταν ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ του λιμανιού του Λεχαίου και του λιμανιού των
Κεχριών.

II)Ο ΔΙΟΛΚΟΣ
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Το φυσικό τούτο δώρο της γήινης λουρίδας που χώριζε την
Πελοπόννησο με τη Στερεά και ένωνε τις θάλασσες του Κορινθιακού και
του Σαρωνικού, οι κάτοικοι της Κορίνθου με τον φημισμένο Περίανδρο
αρχηγό τους το εκμεταλλεύτηκαν.
Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά και τα πιο αξιόλογα τεχνικά έργα της
αρχαιότητας, που έδωσε δύναμη, χρήμα κι εμπορικότητα στην Κόρινθο με
τα δύο λιμάνια της, του Λεχαίου και των Κεχρεών.Έδωσε κέρδος σε χρόνο,
χρήμα κι ασφάλεια στους ναυτικούς, που από τότε όλοι προτιμούσαν το
γήινο δρόμο από το δίολκο και όχι τον υδάτινο, κάνοντας το γύρο της
Πελοποννήσου.

Τμήμα του λιθόστρωτου δρόμου του διόλκου

Για να διέρχονται εύκολα τα πλοία από την άκρη της θάλασσας και πάλι
να αφήνονται με ασφάλεια, χρησιμοποιούσαν σχάρες πάνω στα τροχοφόρα,
όμοιες με εκείνες των ναυπηγείων, που με ανάλογους μηχανισμούς
δούλευαν στα τεχνικά λιμανάκια στις ακτές.
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Μέχρι πότε χρησιμοποιήθηκε ο Δίολκος δεν έχουμε συγκεκριμένες
πληροφορίες. Βεβαιώνεται ιστορικά ότι μέχρι το 31 π.Χ. τα χρόνια του
Αυγούστου τον χρησιμοποιούσαν συνέχεια. Για τους κατοπινούς χρόνους
παρουσιάζονται μεγάλα κενά. Φαίνεται πως καταστράφηκε με τα έργα που
έγιναν για να ανοιχτεί η διώρυγα.

Λείψανα του διόλκου στην ανατολική πλευρά του Ισθμού.Διακρίνονται οι βαθιές
παράλληλες αυλακώσεις σε απόσταση 1,5 μέτρου η μια από την άλλη, όπου κινούνταν η
τροχοφόρα συσκευή μεταφοράς των σκαφών.
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Διασχίζοντας τον δίολκο καταλήγουμε στο λιμάνι των Κεγχρεών.

III)ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ

Το πεταλόσχημο σχήμα του λιμανιού των Κεγχρεών οφείλεται στους δυο αντικριστούς
μόλους από τους οποίους κυριότερος ήταν ο νότιος μόλους, που περιελάμβανε
εγκαταστάσεις του λιμανιού, το ιερό της Ίσιδος και αργότερα μια παλαιοχριστιανική
βασιλική που αντικατέστησε το Ισείο.Στο βόρειο μόλο ήταν το ιερό της Αφροδίτης.

Με το όνομα των Κεχριών συνδέεται ένα από τα γνωστότερα λιμάνια του
αρχαίου κόσμου. Βρισκόταν στο Σαρωνικό κόλπο, δώδεκα περίπου
χιλιόμετρα ανατολικά του

Ακροκορίνθου, στη θέση που σήμερα

εξακολουθεί να φέρει το ίδιο όνομα. Το λιμάνι των Κεχριών ήταν φυσικό,
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σε αντίθεση με το άλλο λιμάνι της Κορίνθου, το Λέχαιο, που βρισκόταν
δυτικά του Ισθμού και ήταν τεχνητό.
Το μεγαλύτερο πλάτος του λιμανιού ήταν 280 μέτρα ενώ το μήκος του
μέχρι το στόμιο ήταν 210 μέτρα. Δίπλα από αυτό ήταν παράπλευρο λιμάνι
με αποβάθρα και προβλήτα 170 μέτρα με άνοιγμα στο στόμιο 120 μέτρα
και το πιο βαθύ του σημείο 30 μέτρα.
Βόρεια και νότια προστατευόταν από μικρά ακρωτήρια, ενώ από
ανατολικά ήταν ανοιχτό. Η αρχαία ομώνυμη πόλη βρισκόταν σε μικρή
απόσταση δυτικά του λιμανιού.

Αεροφωτογραφία του χώρου των Κεγχρεών

Η θέση των Κεχριών δεν ήταν επίκαιρη μόνο από πλευράς θαλασσινών
οδών. Από την περιοχή αυτή περνούσε και περνά επίσης ο δρόμος που
οδηγούσε από τον Ισθμό στην Επίδαυρο.
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Στις μέρες μας το μεγαλύτερο μέρος του λιμανιού είναι βυθισμένο, ενώ
οι αρχαιολογικοί χώροι είναι ανεκμετάλλευτοι όπως και στο Λέχαιο.
Το αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου συνδεόταν με τον Ακροκόρινθο με την
οδό Λεχαίου η οποία βρισκόταν ανάμεσα στα μακρά τείχη.Βαδίζοντας στην
οδό Λεχαίου συναντά κανείς την Κρήνη Πειρήνης η οποία είχε ιδιαίτερη
σημασία την εποχή εκείνη.

IV)ΟΔΟΣ ΛΕΧΑΙΟΥ
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Ανατολικά από το λόφο του ναού του Απόλλωνα ,στην Αρχαία Κόρινθο,
είναι η οδός Λεχαίου που εξυπηρετούσε την πόλη με την αγορά της και το
λιμάνι του Κορινθιακού (το Λέχαιο).
Ο δρόμος ήταν κατηφορικός με πλακόστρωτα διαζώματα και
χρησιμοποιούταν μόνο για πεζούς. Ότι δεν χρησιμοποιούταν από τροχοφόρα
το φανερώνει όλος ο δρόμος που δεν έχει πουθενά αυλακώσεις από τροχούς.
Από τα προπύλαια της νότιας πλευράς της αγοράς κατέβαινε κανείς με
μερικά σκαλοπάτια στο πλακόστρωτο κατάστρωμα της οδού Λεχαίου, δεξιά
και αριστερά της οδού υπήρχαν κατά μήκος του πλακόστρωτου, στενά
πεζοδρόμια με ρείθρα για τα νερά της βροχής.
Στις άκρες ήταν πεζοδρόμια που κατά διαστήματα ήταν τοποθετημένες
βάσεις για αγάλματα. Ο δρόμος είχε πλάτος δώδεκα μέτρα.
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Η πλακόστρωτη στα ρωμαϊκά χρόνια οδός Λεχαίου με τα επίσης πλακόστρωτα πεζοδρόμια
και ρείθρα.Στο βάθος πάνω δεξιά διακρίνεται επιβλητικός ο Ακροκόρινθος.

Στο δυτικό άκρο κοντά στη βορινή πύλη του χώρου που είναι οι
αρχαιότητες, υπάρχουν υπολείμματα από ένα ημικυκλικό οίκημα, που μετά
τον τέταρτο αιώνα, αντικατέστησε την παλιά Ρωμαϊκή αγορά. Προχωρώντας
στην αγορά και στη δυτική πλευρά του δρόμου υπάρχουν δεκαέξι
καταστήματα. Μπροστά από τα καταστήματα ήταν μαρμάρινο περιστύλιο,
ενώ πάνω από αυτά ήταν χτισμένη μία μεγάλη βασιλική περίπου εξήντα
μέτρα μάκρος και εικοσιδύο πλάτος. Χτίστηκε στο τέλος του πρώτου π.Χ.
αιώνα και είχε ένα κύριο δωμάτιο – θάλαμο – στο κέντρο, ενώ σε κάθε άκρη
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τη μεγάλωσαν τη στόλισαν με μάρμαρο, μεγάλωσαν την κεντρική αίθουσα
και πρόσθεσαν κολώνες.
Στην ανατολική πλευρά του δρόμου και στο βόρειο μέρος είναι τα
υπολείμματα βυζαντινού λουτρού του δωδεκάτου αιώνα. Πιο ανατολικά
υπάρχουν ερείπια από ένα δάπεδο από τούβλα. Αυτό φαίνεται πως
φτιάχτηκε το δεύτερο μ.Χ. αιώνα και πρέπει να είναι ένα δημόσιο
αποχωρητήριο. Έχει πέτρινα καθίσματα και κάτω από αυτά περνάνε
σωλήνες, όπου το νερό που έτρεχε από αυτούς καθάριζε και έπλενε τις
λεκάνες.
Μπροστά από την είσοδο της αγοράς και ανατολικά του δρόμου του
Λεχαίου είναι η Πειρήνη Κρήνη.Η κρήνη αυτή ήταν υπεύθυνη για την
υδροδότηση του Λεχαίου και της αρχαίας Κορίνθου.

Τα σωζόμενα ερείπια της κρήνης Πειρήνης των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων.Στο
βάθος τα 6 τοξωτά ανοίγματα από τα οποία κατέβαινε κανείς στις λεκάνες αντλήσεως του
νερού.
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Διασχίζοντας την οδό Λεχαίου καταλήγουμε στην Αρχαία Κόρινθο στους
πρόποδες του βράχου του Ακροκορίνθου.

V)ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κάτοψη όλων των ανασκαφέντων θεμελίων στην αγορά της Κορίνθου

Διασχίζοντας την οδό Λεχαίου καταλήγουμε στην Αρχαία Κόρινθο.Είχε
περιφέρεια

15.725μ και η τοποθεσία που είχε χτιστεί, ήταν η φυσική

διασταύρωση θαλασσινών δρόμων από ανατολή και δύση.
Το πρώτο όνομά της, κατά τη μυθολογία, ήταν Σισυφία από τον πρώτο
μυθικό βασιλιά της τον Σίσυφο που την έχτισε.
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Η Αρχαία Κόρινθος κατοικήθηκε για πρώτη φορά κατά τη νεολιθική
περίοδο(5000-3000 π.Χ.).Η ακμή της άρχισε τον 8ο αιώνα π.Χ. και κράτησε
μέχρι που η πόλη καταστράφηκε από το Ρωμαίο βασιλιά Μόμμιο.
Τα ερείπια του αρχαϊκού ναού που υψώνονται στο χαμηλό λόφο της
αγοράς είναι τα μόνα εμφανή κατάλοιπα της εποχής. Ο περίφημος και
επιβλητικός, ακόμη και σήμερα, αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα,που χτίστηκε
το 530 π.Χ δεσπόζει με τους μονολιθικούς δωρικούς κίονες από τους
οποίους εφτά παραμένουν όρθιοι σε περίοπτη θέση πάνω από τα ερείπια της
αγοράς.
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Ο ναός του Απόλλωνα
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Ανηφορίζοντας προς το λόφο συναντάμε τον Ακροκόρινθο.

VI)ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κάτοψη των τειχών του Ακροκορίνθου

Ο

λόφος

σε

σχήμα

κώνου

απότομος

και

ψηλός,

βρίσκεται

μεσημβρινοδυτικά της Νέας Κορίνθου σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων
και προς το νότο της Αρχαίας Κορίνθου, η οποία βρίσκεται στους πρόποδές
του και της οποίας στάθηκε πάντοτε η ακρόπολή της.Ο λόφος έχει
υψόμετρο 575μ από τη θάλασσα και 500μ από την αρχαία Κόρινθο.Η
στρατηγική σημασία του λόφου, φτιάχνει την ανάγκη να χτιστούν τείχη
μέσα στα οποία δεσπόζει το Κάστρο με την παλιότερη ιστορία και τη
μεγαλύτερη συνεχή κατοίκηση.Η ιστορία του είναι συνυφασμένη με την
ιστορία της Κορίνθου.Στις περισσότερες πηγές το κάστρο μνημονεύεται με
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το αρχαίο του όνομα ‘Ακροκόρινθος’.Η κοινή του όμως ονομασία όπως
φαίνεται και σε λαϊκότερες πηγές ήταν ‘Κάστρο της Κορίνθου’.
Επειδή το κάστρο ήταν σε διαρκή χρήση από την πρώιμη αρχαιότητα
μέχρι και πρόσφατα, τα κατά καιρούς κτίσματα έχουν αποδομηθεί και
αναδομηθεί διαφορετικά πολλές φορές, ενώ το οικοδομικό υλικό έχει
χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να καλύψει τις ανάγκες των εποχών.Έτσι,
τα ευρήματα της αρχαιότητας είναι πραγματικά πενιχρά, παρά το γεγονός
ότι το οικοδομικό υλικό αυτής της εποχής είναι διάσπαρτο στο χώρο και
ξαναχρησιμοποιημένο σε νεότερα κτίρια.

Όψη του Κάστρου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Ξεκινώντας από την Κόρινθο με κατεύθυνση προς την Πάτρα , μέσω της
ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών , συναντάμε το Λέχαιο μετά από περίπου 4
χιλιόμετρα . Ο χώρος του λιμανιού εντάσσεται σε μια ευρύτερη βιομηχανική
ζώνη, η οποία λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάδειξη του
αρχαιολογικού χώρου . Είναι αξιοσημείωτο ότι ο χώρος του αρχαίου
λιμανιού είναι δυσδιάκριτος από τους επισκέπτες και για αυτό αγνοείται και
από αρκετούς ντόπιους κατοίκους της περιοχής.

Όσο σημαντικό ήταν το λιμάνι του Λεχαίου για τους Κορίνθιους τα
αρχαία χρόνια , τόσο αδιάφορο είναι στις μέρες μας.
Στην πλευρά του λιμανιού που διακρίνεται από την ΠΕΟ έχει
κατασκευαστεί ένας πέτρινος μαντρότοιχος.
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Περίπου στη μέση του μαντρότοιχου υπάρχει ένα κακόγουστο
οικοδόμημα αδιευκρίνιστης χρήσης που ίσως υποδηλώνει την κεντρική
είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.

Στο τέλος του μαντρότοιχου υπάρχει ένας χωματόδρομος ο οποίος οδηγεί
στη σημερινή είσοδο του αρχαιολογικού χώρου .
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Δεν υπάρχει ούτε μια ταμπέλα που να υποδηλώνει ότι ο χωματόδρομος
αυτός οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο. Μπαίνοντας στον αρχαιολογικό
χώρο συναντάμε το υποτιθέμενο φυλάκιο .

Το φυλάκιο είναι ανεπαρκές για τη φύλαξη του χώρου αφού
επανδρώνεται με έναν φύλακα για μια έκταση της τάξεως των 500
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στρεμμάτων περίπου. Ενημερωτικά φυλλάδια και καταρτισμένο προσωπικό
ξενάγησης απουσιάζουν πλήρως . Προχωρώντας μέσα στον αρχαιολογικό
χώρο συναντάμε τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής του Λεωνίδη .
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Την πληροφορία ύπαρξης αυτής της βασιλικής μας την υποδηλώνει μια
ταμπέλα που βρίσκεται σε μια γωνία της εισόδου .

Στην συνέχεια βλέπουμε ένα έλος που στο παρελθόν ήταν λιμενικές
λεκάνες. Δεν υπάρχει κάτι που να πληροφορεί τον επισκέπτη ότι αυτή η
λίμνη είναι κατάλοιπο του αρχαίου λιμανιού του Λεχαίου .
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Στα αριστερά μας συναντάμε δύο λοφίσκους , ο ένας από τους οποίους
έχει ένα κτίσμα στην κορυφή του , που είναι τα απομεινάρια του
μεσαιωνικού πύργου .
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Ολόκληρη η έκταση η οποία βρίσκεται στην βόρεια πλευρά των λιμνών
έχει πλέον διαμορφωθεί σε αυτοσχέδια πίστα αγώνων μοτοσικλετιστών (
μοτο κρος)με αποτέλεσμα να έχει καταστραφεί το 40% της φυσικής
βλάστησης . Όλα τα παραπάνω συντελούν στη βεβήλωση αυτού του
αρχαιολογικού θησαυρού. Είναι θλιβερό που υπάρχει τέτοια αδιαφορία για
τον αρχαιολογικό χώρο.
Στο ανατολικό τμήμα του αρχαίου λιμανιού γίνεται αντιληπτή έντονη
δυσοσμία από πιθανή απόρριψη οικιακών ή άλλων λυμάτων.

- 47 -

Υπάρχει ακόμη καταυλισμός αθίγγανων και άλλων οικονομικών
προσφύγων όπως και κάτι χαμόσπιτα τα οποία υποβαθμίζουν ακόμη
περισσότερο την περιοχή.
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Ανάμεσά τους και κάποιες αναμονές για πιθανό φωτισμό του χώρου ,
μάλλον κάποιας μελέτης από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορίνθου για
ανάδειξη του χώρου , σε αρχαιολογικό και οικολογικό πάρκο.
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Το έλος φιλοξενεί πολλά είδη αποδημητικών πτηνών με χαρακτηριστικό
τον κρίνο της θάλασσας . Εύκολα λοιπόν κανείς μπορεί να αντιληφθεί την
σημαντική οικολογική σημασία της περιοχής .
Η περιοχή που βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος είναι υποανάπτυκτη αν
και βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αξιόλογα θερινά τουριστικά θέρετρα , το
Λουτράκι και το Βραχάτι , ενώ θα μπορούσε και το Λέχαιο να είναι πόλος
έλξης των τουριστών τους θερινούς αλλά και τους χειμερινούς μήνες .
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ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΗΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΤΟΥ

ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:1500
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Έπειτα από αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στο χώρο διαπιστώθηκε η
εγκατάλειψη και η απουσία στοιχειωδών υποδομών που υποδηλώνουν την
ύπαρξη του αρχαιολογικού χώρου, όπως παρουσιάστηκαν στις παραπάνω
φωτογραφίες.Με γνώμονα αυτό και με βάση την προσωπική μας αισθητική
καταλήξαμε στις παρακάτω προτάσεις, που σαν σκοπό έχουν την ανάδειξη
και την ανάπλαση του αρχαιολογικού αυτού χώρου.
Οι προτάσεις μας χωρίζονται σε προτάσεις εξωτερικού χώρου,
εσωτερικές

διευθετήσεις-οργάνωση,

αρχιτεκτονικές

προτάσεις

και

υποδομές.

1)ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Α)Ενοποίηση αρχαιολογικού χώρου και επέκταση απαλλοτριώσεων.
Β)Να διαμορφωθούν οι παράπλευροι δρόμοι και να τοποθετηθούν στην
Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο) ταμπέλες που να υποδουλώνουν την ύπαρξη
του αρχαιολογικού χώρου και στις 2 κύριες εισόδους.
Γ)Απαγόρευση της πρόσβασης στην παραλιακή οδό για κάθε είδους
τροχοφόρο εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων και να πλακοστρωθεί η οδός
αυτή.
Δ)Να διαμορφωθούν και να θεσμοθετηθούν οι απαραίτητοι κανόνες για τη
δόμηση στον ευρύτερο χώρο με σεβασμό στον αρχαιολογικό χώρο και σε
μια συλλογική αισθητική.
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Ε)Να επεκταθούν τα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, αποχέτευσης τα οποία
είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του χώρου.
Στ)Τοποθέτηση γυάλινων προθηκών με φωτισμό κατά μήκος της
πλακόστρωτης παραλιακής οδού, όπου θα εκτίθενται αντίγραφα των
αρχαιολογικών ευρημάτων από το μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.
Ζ)Τοποθέτηση 2 βιολογικών τουαλετών στο χώρο της πλακόστρωτης οδού.
Η)Από τη μια πλευρά των παράπλευρων δρόμων, να διαμορφωθούν
πεζοδρόμια πλάτους 2,10 μέτρων με σταμπωτό δάπεδο.
Θ)Τοποθέτηση ειδικών ταμπελών στους παράπλευρους δρόμους, αλλά και
στην είσοδο επί της Π.Ε.Ο με ειδικό φωτισμό που θα υποδηλώνουν την
κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου και στο σημείο όπου βρίσκεται ο
επισκέπτης.
Ι)Να τοποθετηθούν παγκάκια κατά μήκος του πεζόδρομου.
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2)ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Α)Επιφανειακός καθαρισμός, απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών.
Β)Καθαρισμός και συντήρηση των βαπτιστηρίων.
Γ)Αποκατάσταση αναγλύφου που έχουν καταστραφεί από τη διέλευση των
οχημάτων.
Δ)Φύτευση υψηλού και χαμηλού πρασίνου χωρίς να καταστραφούν οι
αρχαιότητες.
Ε)Απομάκρυνση ποιμνιοστασίου.
Στ)Πλήρη αποκάλυψη αρχαιολογικών θησαυρών.
Ζ)Ολική ή μερική αποκατάσταση των 2 λόφων που έχουν τραυματιστεί από
τη χρήση τους: ο δυτικός από μοτοσικλετιστές και ο ανατολικός από το
ποιμνιοστάσιο.
Η)Ανάπτυξη επισκεψιμότητας με παροχή πληροφοριών και άλλων
εξυπηρετήσεων στους επισκέπτες όπως:
i)τοποθέτηση ταμπελών διάσπαρτες στο χώρο με κατόψεις του
αρχαιολογικού χώρου και των βοηθητικών κτισμάτων για τον
προσανατολισμό των επισκεπτών.
ii)τοποθέτηση ταμπελών για την ταυτοποίηση των αρχαιολογικών
ευρημάτων.
iii)τοποθέτηση εντός των φυλακίων συσκευών ψηφιακής ξενάγησης σε
διάφορες γλώσσες.
Θ)Γενικά όχι βαθιές επεμβάσεις και οι εργασίες να έχουν προσθετικό και
όχι αφαιρετικό χαρακτήρα.
Ι)Να τοποθετηθούν παγκάκια διάσπαρτα στον αρχαιολογικό χώρο.

- 55 -

3)ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α)Κατασκευή ξύλινων μονοπατιών (στενά 1.5 m – φαρδύτερα 3 m) για την
διευκόλυνση του περιπάτου.
Β)Κατασκευή 3 φυλακίων με σκοπό τη φύλαξη του χώρου.
Γ)Επισκευή των κτισμάτων Κ2,Κ6 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για
φυλάκια και αναδιαμόρφωση του κτίσματος Κ1.Το κτίσμα Κ1 και το
φυλάκιο Φ1 θα περιέχουν πληροφοριακό υλικό όπως: τουριστικούς
οδηγούς, ενημερωτικά φυλλάδια του αρχαιολογικού χώρου, βιβλία καθώς
και χώρος φύλαξης των ‘ψηφιακών ξεναγών’.
Δ)Κατασκευή κτιρίου που θα στεγάζει το μουσείο και μια αίθουσα
προβολών για οπτικοακουστική ενημέρωση.
Ε)Κατασκευή κτιρίου που θα λειτουργεί σαν καφετέρια – εστιατόριο.
Στ)Κατασκευή ενός κτίσματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για γραφεία και
για αποθήκη για τα εργαλεία.
Ζ)Στη ΒΒΔ πλευρά του ανατολικού λόφου δεν έχει βρεθεί κάποιο
αρχαιολογικό

κατάλοιπο.Στο

κοίλο

που

έχει

δημιουργηθεί

κατασκευαστεί υπαίθριο θέατρο.
Η)Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης: 2 στους παράπλευρους δρόμους του
αρχαιολογικού χώρου και 1 στην είσοδο επί της Π.Ε.Ο.
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θα

4)ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α)Φωτισμός

της

Π.Ε.Ο

Κορίνθου

–

Πατρών

που

οδηγεί

στην

παλαιοχριστιανική και έχει μήκος 2 km, με φωτιστικά σώματα ύψους 9 m.Η
τοποθέτησή τους θα γίνει ανά 25 m.
Β)Για φωτισμό του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου θα τοποθετηθούν
φωτιστικά σώματα ύψους 0.80 m.
Γ)Για την ανάδειξη των λόφων θα τοποθετηθούν ανά 35 m στεγανοί
προβολείς πάνω σε βάση μπετόν 0.40x0.40 m.
Δ)Μεγαφωνική εγκατάσταση αρχαιολογικού χώρου.
Ε)Τοποθέτηση χαμηλού φωτισμού ύψους 0.30 m ανά 5 m για τον φωτισμό
των στενών μονοπατιών.Στα φαρδύτερα μονοπάτια ο φωτισμός θα
τοποθετηθεί ανά 3 m.
Στ)Στο πλακόστρωτο θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα ύψους 3m ανά
10 m.
Ζ)Στους παράπλευρους δρόμους θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα με
μεταλλικούς ιστούς ύψους 9 m ανά 25 m.
H)Θα τοποθετηθούν παγκάκια διάσπαρτα στο χώρο, καθώς και κιόσκια για
την ξεκούραση των επισκεπτών.
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:1000
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ΚΑΤΟΨΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΟΨΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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KATΟΨΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100

- 64 -

ΟΨΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΣΤΕΓΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2,3
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:100
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ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΛΑΚΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:50
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μετά το πέρας της έρευνας – μελέτης μας για το αρχαίο λιμάνι του
Λεχαίου – Κορίνθου έγιναν εμφανής οι ελλείψεις και η εγκατάλειψη του
σπουδαίου αυτού αρχαιολογικού χώρου.
Η κατάσταση αυτή μας έδωσε το έναυσμα να μελετήσουμε και να
προτείνουμε κάποιες λύσεις – προτάσεις με γνώμονα πάντα το σεβασμό
στην ιστορία του χώρου αυτού και σε μια συλλογική αισθητική.
Γενικά οι προτάσεις μας έχουν χαρακτήρα προσθετικό και όχι
αφαιρετικό με απώτερο σκοπό την ανάδειξη του χώρου έτσι ώστε να
αποτελέσει πόλο έλξης και να συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α)Ο ΔΙΟΛΚΟΣ

Τμήμα του λιθόστρωτου δρόμου του διόλκου

Το φυσικό τούτο δώρο της γήινης λουρίδας που ένωνε την Πελοπόννησο
με τη Στερεά και χώριζε τις θάλασσες του Κορινθιακού και του Σαρωνικού,
οι κάτοικοι της Κορίνθου με τον φημισμένο Περίανδρο αρχηγό τους το
εκμεταλλεύτηκαν.
Στην αρχή ο πολυμήχανος Περίανδρος (625-585 π.Χ.) εκείνος που έκοψε
τη διώρυγα της Λευκάδας και της Ακαρνανίας ,σκέφτηκε να κόψει τη στενή
λουρίδα γης για να ενώσει τις θάλασσες.Επειδή όμως οι ειδικοί στα έργα της
εποχής τον εμπόδισαν βεβαιώνοντας τον για καταστροφές και κινδύνους
που θα έφερνε η πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού έργου, αποφάσισε να
φτιάξει το δίολκο.
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Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά και τα πιο αξιόλογα τεχνικά έργα της
αρχαιότητας, που έδωσε δύναμη, χρήμα κι εμπορικότητα στην Κόρινθο με
τα δύο λιμάνια της, του Λεχαίου και των Κεχρεων.Έδωσε κέρδος σε χρόνο,
χρήμα κι ασφάλεια στους ναυτικούς, που από τότε όλοι προτιμούσαν το
γήινο δρόμο από το δίολκο και όχι τον υδάτινο, κάνοντας το γύρο της
Πελοποννήσου.Το μοναδικό τούτο έργο που δείχνει τα σπάνια τολμηρά
επινοήματα των Κορινθίων, αποκαλύφθηκε μετά το παγκόσμιο πόλεμο
1946-1958.Και τα δύο κομμάτια που οι αρχαιολόγοι με ανασκαφές
παρουσίασαν, το ένα στην νότια μεριά του δυτικού μέρους του Ισθμού και
το άλλο, πιο μεγάλο, ανατολικά από το πρώτο, μέσα στο χώρο της
στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού, έριξαν φως στην ύπαρξη του μια και πολύ
λίγα βρέθηκαν γραμμένα γι΄αυτόν από τους ιστορικούς.

Λείψανα του διόλκου στην ανατολική πλευρά του Ισθμού.Διακρίνονται οι βαθιές
παράλληλες αυλακώσεις σε απόσταση 1,5 μέτρου η μια από την άλλη, όπου κινούνταν η
τροχοφόρα συσκευή μεταφοράς των σκαφών.
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Τμήμα του διόλκου μέσα στη Σχολή Μηχανικού

Μαστορικά είναι βαλμένες οι πωρολιθικές πλάκες που φτιάχνουν το
δίολκο μέσα σε ένα μικρό βαθούλωμα, πάνω σε αμμοχάλικο και καθαρή
θαλασσινή άμμο, για να μην μένουν κενά ανάμεσα από το έδαφος και το
πλακόστρωτο.Οι διαστάσεις της κάθε πλάκας από πωρόλιθο έχουν μήκος
0,60-1,20

μέτρα και πάχος 0,35-0,42

πλακόστρωτου είναι 3,60-4,20

μέτρα.Όλο το πλάτος του

μέτρα .Δεν φαίνονται κράσπεδα γιατί ο

δρόμος βρισκόταν μέσα στη γη.

Τμήμα του λιθόστρωτου διόλκου
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Όλο το πλακόστρωτο παρουσιάζει καμπύλη επιφάνεια για να φεύγουνε
εύκολα τα νερά της βροχής .Δύο παράλληλες αυλακώσεις και σε απόσταση
1,50 μέτρων μεταξύ τους , διατρέχουν όλο το δίολκο.Φαίνεται καθαρά πως
πάνω εκεί μεταφέρονταν τα πλοία σε τροχοφόρα.Για να παίρνονται εύκολα
τα πλοία από την άκρη της θάλασσας και πάλι να αφήνονται με ασφάλεια,
χρησιμοποιούσαν σκάρες πάνω στα τροχοφόρα, όμοιες με εκείνες των
ναυπηγείων, που με ανάλογους μηχανισμούς δούλευαν στα τεχνικά
λιμανάκια στις ακτές.Στη δυτική άκρη του σώζεται σε πολύ καλή
κατάσταση το τεχνικό αυτό λιμανάκι από φυσικό βράχο.Στην ανατολική
πλευρά δεν βρέθηκε.Φαίνεται πως καταστράφηκε με τα έργα που έγιναν για
να ανοιχτεί η διώρυγα.Στο κομμάτι αυτό του διόλκου που είναι μέσα στη
στρατιωτική σχολή Μηχανικού και στο ανατολικό τέρμα του, ορθογώνιοι
πωρόλιθοι σε διπλή σειρά ,δείχνουν θεμελιώσεις που προχωρούν
παράλληλα με τη γραμμή που έχουν οι αυλακώσεις .Διατηρούνται σε
μάκρος 10-15 μέτρα κι έχουν πλάτος 1,09 μέτρα στη βόρεια σειρά και 0,90
μέτρα στη νότια .Στο εσωτερικό τους έχουν μια μικρή καμπυλότητα ,ώστε
με το αμμοκονίαμα να σχηματίζεται μεταξύ τους κανονικό αυλάκι με
πλάτος 0,75 μέτρα.Το ίδιο παρουσιάζουν και στην εξωτερική πλευρά τα
βορινά θεμέλια αλλά είναι σε ολόκληρη τη διαδρομή .Στο ανατολικό άκρο
το ύψος είναι 0,36 μέτρα όσο όμως προχωρούμε δυτικά μικραίνει και
σβήνει στη δυτική κατάληξη.Το ίδιο θα έπρεπε να έσβηνε και στο
ανατολικό τέρμα του διόλκου.
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Η δυτική κατάληξη του διόλκου έχει καταστραφεί σήμερα

Τα θεμέλια αυτά φαίνεται να φτιάχτηκαν από ειδική ανάγκη .Πάνω σε
τούτα τα πωρολιθικά ορθογώνια, κινιόταν το τροχοφόρο με το πλοίο για να
κατέβει κατόπιν ομαλά στα αυλάκια του πλακόστρωτου .Ο χώρος αυτός
ανάμεσα στο μεγάλο αυλάκι και στο άλλο που ήταν στην εξωτερική πλευρά
αυτός βορινής σειράς θα πρέπει να χρησίμευε για τα παλαμάρια ή αυτός
αλυσίδες που τραβούσαν το τροχοφόρο.
Για τη χρησιμοποίηση μηχανημάτων να τραβάνε το όχημα πάνω στο
δίολκο αυτός βεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο αυτός μικρός κώνος από
πωρόλιθο που βρέθηκε στο χώρο –Α-.Είναι μονοκόμματος και αυτός την
κορυφή του εσωτερικά κούφιος .Στη μέση αυτός εξωτερικής επιφάνειας του
έχει μια βαθιά αυλακιά.Πρέπει να χρησίμευε για να δένονται και τυλίγονται
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τα σχοινιά που τραβούσαν το όχημα .Οπωσδήποτε στην αρχή η λειτουργία
του διόλκου γινόταν με δούλους με χειρωνακτικά μέσα.
Η πορεία που ακολουθεί ο δίολκος δεν είναι παράλληλος με τη διώρυγα,
αλλά έχει καμπύλες ανάλογα με την εδαφική κλίση ,για να γίνεται με
λιγότερη δύναμη το τράβηγμα των πλοίων ,εφαρμόζοντας τη σημερινή
μηχανική αρχή των κεκλιμένων επιπέδων.Φαίνεται ολοκάθαρα πως οι
τεχνίτες μηχανικοί που έφτιαξαν αυτό το σημαντικό έργο ,ήταν άνθρωποι με
βαθιά τεχνική κατάρτιση και έφτιαξαν αυτό απλό, αλλά μελετημένο που
δούλευε με θαυμαστή ακρίβεια.
Έτσι μπόρεσε να φανεί αληθινός στο προορισμό του και ο σκοπός που
φτιάχτηκε να δώσει μια πιο καλή ζωή αυτός Κορίνθιους.Ανέβηκε η
εμπορική κίνηση στα πιο ψηλά επίπεδα, η μεγάλη κίνηση των λιμανιών
έγινε αιτία να φτιαχτούν ναυπηγεία με κορυφωμένη τη τεχνική πρόοδο.Οι
υποχρεωτικοί αυτοί σταθμοί των πλοίων για τη μεταφορά αυτός, έδινε την
ευκαιρία σε ταξιδιώτες και στα πληρώματα, να απολαμβάνουν αυτός χαρές
αυτός ζωής.Έγιναν αιτία να δημιουργηθούν κέντρα υψηλής ποιότητας, για
κάθε είδους απολαύσεις.Με το άφθονο χρήμα που έτρεχε μέσα στη
κοσμοπολίτικη πολιτεία, δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθούν οι τέχνες, η
αρχιτεκτονική, η μουσική, η ποίηση, η αγγειοπλαστική ,η ναυπηγική, η
ιατρική και η ζωγραφική.Με τα χρήματα που εισπράττανε από τη διίσθμιση
των πλοίων ,γίνονταν δρόμοι , πλατείες, λουτρά, αγορές, πλούσια και
φανταχτερά οικοδομήματα ,θέατρα ,ωδεία ,στάδια ,ιατρικές σχολές κ.λ.π
για να εξυπηρετούν αυτός ανάγκες για πνευματικές εκδηλώσεις.
Σημαντική ήταν και η στρατηγική αξία του διόλκου, τόσο στην ειρήνη
όσο και στην περίοδο την πολεμική.Ο ακαταμάχητος στόλος των Κορινθίων
που ήταν φτιαγμένος στα ναυπηγεία αυτός , με αυτός γρήγορες,
καλοεξοπλισμένες τριήρεις, μπορούσε να μεταφέρεται από τη μία θάλασσα
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στην άλλη, να προστατεύει την πλούσια πόλη αυτός από κάθε εχθρική
ναυτική δύναμη και να αποβιβάζει στρατιωτικά τμήματα όπου υπήρχαν
ανάγκες.
Οι Κορίνθιοι από τον καιρό των τυράννων είχαν σχεδιάσει το κόψιμο του
ισθμού.Το τολμηρό αυτός αυτό έργο διαρκώς αναβάλλονταν ένεκα των
τεχνικών δυσκολιών και αυτός μεγάλης δαπάνης .Ως προσωρινή λύση
επινοήθηκε η κατασκευή του λιθόστρωτου δρόμου , ο οποίος εξυπηρέτησε
τη ναυσιπλοΐα, σε περιορισμένη αυτός έκταση.Χρήσιμος ήταν ιδίως για τη
μεταφορά πολεμικών σκαφών που δεν είχαν φορτίο.Τα εμπορικά πλοία
έπρεπε να προσεγγίσουν αυτός Κεγχρεές ,να απαλλαγούν από το φορτίο και
έπειτα να μεταφερθούν δια του διόλκου στον Κορινθιακό κόλπο .Το φορτίο
μεταφερόταν δια ξηράς στο Λέχαιο ,όπου προσέγγιζε το σκάφος για να το
παραλάβει.Ευνόητο είναι πως οι φορτώσεις και οι εκφορτώσεις ,καθώς και
η μεταφορά του σκάφους δια ξηράς ήταν δαπανηρά και αυτός ήταν ο λόγος
,για τον οποίον η χρήση του διόλκου περιοριζόταν σε μικρά σκάφη χωρίς
φορτίο ή σε πολεμικά πλοία.

Βυθισμένο μέρος του διόλκου
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Όμως εκτός από τη λειτουργία και τη συμβολή του διόλκου στην
ανάπτυξη και την καλυτέρευση της ζωής των Κορινθίων, ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η χρονολογία που κατασκευάστηκε ο δίολκος .
Είναι ίσως περίεργο, γιατί κανείς από τους αρχαίους συγγραφείς δεν
παρουσιάζει τον κατασκευαστή του πιο τέλειου τεχνικού έργου των
Ελλήνων.Ο Θουκυδίδης και ο Αριστοφάνης παρουσιάζουν μόνο την ύπαρξη
του στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα.Εκείνο όμως που δεν μας δίνουν οι γραπτές
πηγές, μας το δίνουν τα όσα ήρθαν στο φως από τις αρχαιολογικές έρευνες.
1. Στη μέση περίπου του τμήματος του διόλκου που βρίσκεται μέσα στο
χώρο της στρατιωτικής Σχολής Μηχανικού, πάνω στο πλακόστρωτο και
παράπλευρα βρίσκεται χαραγμένο το μονόγραμμα ΑΙ, ενώ λίγο δυτικότερα
πάλι είναι χαραγμένο το ίδιο μονόγραμμα και άλλα γράμματα, που όλα μαζί
ανήκουν στο παλιό Κορινθιακό αλφάβητο. Φαίνεται πως τα γράμματα αυτά
χρησίμευαν για οδηγοί στα μεταφερόμενα πλοία. Είναι της εποχής πριν από
το 600 π.Χ. που τότε κυβερνούσε την Κόρινθο ο Περίανδρος 625-585 π.Χ.
Ξέρουμε δε ότι ο πρώτος που σκέφτηκε μα ενώσει τις θάλασσες του
Κορινθιακού και του Σαρωνικού με διώρυγα, ήταν αυτός ο ίδιος ο
Περίανδρος. Είναι ακόμη γνωστό ότι την εποχή εκείνη που αυτός ήτανε
τύραννος της Κορίνθου, το εμπόριο έφτασε σε μεγάλη ακμή και πως ο
δίολκος ανήκε στους Κορίνθιους.
2. Τα κεραμικά μικρά κομμάτια που βρέθηκαν δίπλα από το δίολκο και τα
περισσότερα στο χώρο της Σχολής Μηχανικού, είναι των πρώτων χρόνων
του 6 π.Χ. αιώνα. Κάτω δε από το πλακόστρωτο κοντά στη βάση που είναι
τα θεμέλια και είναι παλιότερα από τη κατασκευή του διόλκου, βρίσκονται
μικρά κομμάτια αγγείων πρωτοκορινθιακού ρυθμού που αποδεικνύουν ότι
στη θέση αυτή υπήρχε παλιότερα κάποιος συνοικισμός.
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3. Στα ίδια συμπεράσματα μας οδηγούν τέσσερις τάφοι που βρέθηκαν 30
μέτρα ανατολικά. Μέσα στο πρώτο τάφο και γύρω του, βρέθηκαν κεραμικά
κομμάτια πρωτοκορινθιακού ρυθμού που φαίνεται ότι εκεί ήταν ο
συνοικισμός πριν γίνει ο δίολκος. Στο δεύτερο τάφο βρέθηκαν αγγεία που
ανήκουν μετά του 6ου π.Χ. αιώνα. Στο τρίτο τάφο βρέθηκαν αγγεία που
χρονολογούνται στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα. Στο τέταρτο τάφο βρέθηκε
μικρή σκύφος, ληκίθιους και στεγγίς που ανήκουν όπως και στο δεύτερο
τάφο μετά τα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα. Δηλαδή από αυτούς τους τάφους
βεβαιώνεται ότι ο μεν πρώτος τάφος ανήκε στο συνοικισμό που υπήρχε πριν
γίνει ο δίολκος, όπως

φανερώνουν και τα κομμάτια των αγγείων που

βρέθηκαν κάτω από το λιθόστρωτο, οι δε άλλοι τρεις είναι της εποχής που
γινόταν ο δίολκος, το τελευταίο τέταρτο του 7 π.Χ. αιώνα. Δηλαδή την
περίοδο της τυραννίας του Περιάνδρου στη Κόρινθο. Όλα αυτά τα
ευρήματα είναι σημαντικά για τη χρονολόγηση του τολμηρού αυτού έργου
που έγινε ο πρόδρομος της διώρυγας.
Μέχρι πότε χρησιμοποιήθηκε ο Δίολκος δεν έχουμε συγκεκριμένες
πληροφορίες. Βεβαιώνεται ιστορικά ότι μέχρι το 31 π.Χ. τα χρόνια του
Αυγούστου τον χρησιμοποιούσαν συνέχεια. Για τους κατοπινούς χρόνους
παρουσιάζονται μεγάλα κενά.

- 81 -

Β)ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ

Το πεταλόσχημο σχήμα του λιμανιού των Κεγχρεών οφείλεται στους δυο αντικριστούς
μόλους από τους οποίους κυριότερος ήταν ο νότιος μόλους, που περιελάμβανε
εγκαταστάσεις του λιμανιού, το ιερό της Ίσιδος και αργότερα μια παλαιοχριστιανική
βασιλική που αντικατέστησε το Ισείο.Στο βόρειο μόλο ήταν το ιερό της Αφροδίτης.

Με το όνομα των Κεχριών συνδέεται ένα από τα γνωστότερα λιμάνια του
αρχαίου κόσμου. Βρισκόταν στο Σαρωνικό κόλπο, δώδεκα περίπου
χιλιόμετρα ανατολικά του

Ακροκορίνθου, στη θέση που σήμερα

εξακολουθεί να φέρει το ίδιο όνομα. Το λιμάνι των Κεχριών ήταν φυσικό,
σε αντίθεση με το άλλο λιμάνι της Κορίνθου, το Λέχαιο, που βρισκόταν
δυτικά του Ισθμού και ήταν τεχνητό.
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Το μεγαλύτερο πλάτος του λιμανιού ήταν 280 μέτρα ενώ το μήκος του
μέχρι το στόμιο ήταν 210 μέτρα. Δίπλα από αυτό ήταν παράπλευρο λιμάνι
με αποβάθρα και προβλήτα 170 μέτρα με άνοιγμα στο στόμιο 120 μέτρα
και το πιο βαθύ του σημείο 30 μέτρα.
Πάνω σε βράχο του λιμανιού βρισκόταν το χάλκινο άγαλμα του
Ποσειδώνα που το δεξί του χέρι απλωνόταν εμπρός, ενώ στο αριστερό του
κράταγε τρίαινα. Πίσω από το άγαλμα ένα μεγάλο κτίριο σε σχήμα πετάλου
έμοιαζε με στοά και στις άκρες του οι ναοί της Αφροδίτης του Ασκληπιού
και της Ίσιδος. Κτιριακά συγκροτήματα χρησιμοποιούσαν για αποθήκες και
εγκαταστάσεις του λιμανιού. Βόρεια από το σημερινό μιχό η αγορά χωρίς
σπουδαία κτίρια ενώ βορειότερα τα τείχη που προστάτευαν το τόπο.
Βόρεια και νότια προστατευόταν από μικρά ακρωτήρια, ενώ από
ανατολικά ήταν ανοιχτό. Η αρχαία ομώνυμη πόλη βρισκόταν σε μικρή
απόσταση δυτικά του λιμανιού.

Αεροφωτογραφία του χώρου των Κεγχρεών
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Η θέση των Κεχριών δεν ήταν επίκαιρη μόνο από πλευράς θαλασσινών
οδών. Από την περιοχή αυτή περνούσε και περνά επίσης ο δρόμος που
οδηγούσε από τον Ισθμό στην Επίδαυρο. Το πιο στρατηγικό σημείο του
δρόμου βρισκόταν ανάμεσα στα Όνεια Όρη και στη θάλασσα, δύο περίπου
χιλιόμετρα νότια του λιμανιού. Εκεί σχηματίζεται στενό, πλάτους λίγων
δεκάδων μέτρων, που στους αρχαίους χρόνους προστατευόταν από φρούριο,
χτισμένο στο ύψωμα Στανοτόπι, δυτικότερη κορυφή των Ονείων. Τα Όνεια
όρη (βουνό της Ξυλοκέριζας) εκτείνονται σαν φυσικό τείχος από το σημείο
αυτό ως τον Ακροκόρινθο, από τον οποίο και χωρίζονται με πέρασμα δύο
περίπου χιλιομέτρων.
Λίγο δυτικότερα από το Στανοτόπι, σε μικρό λόφο της βόρειας πλαγιάς
των Ονείων, που βλέπει προς τις Κεγχριές, υπάρχουν ερείπια μεσαιωνικού
τείχους ακανόνιστου σχήματος που σώζεται σε μερικά σημεία ως δύο μέτρα
ύψος. Οι Κεγχριές απέχουν 12 περίπου χιλιόμετρα από την Κόρινθο και ο
πληθυσμός σε στιγμές ανάγκης δεν ήταν εύκολο να καταφεύγει στον
Ακροκόρινθο. Έτσι, τα οχυρωματικά έργα της περιοχής χρησίμευαν ως
καταφύγιο του πληθυσμού. Ο ίδιος ο οικισμός των Κεχριών πρέπει,
τουλάχιστο στα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια, να ήταν οχυρωμένος.
Η αρχαία πόλη είχε χτιστεί κοντά στο λιμάνι και απλώνονταν σε έκταση
που απείχε γύρω στα 300 μέτρα από την παραλία. Αποδεικνύεται από τα
λείψανα διαφόρων θεμελίων οικιών ότι, η αρχαία πόλη των Κεχριών
επεκτείνονταν μέχρι τις κατωφέρειες του κοντινού λόφου και γνώρισε τη
μεγαλύτερή της εμπορική, ναυτική και οικονομική της ακμή κατά τους
κλασσικούς χρόνους. Κατά την εποχή της Ρωμαιοκρατίας ο πληθυσμός της
ελαττώθηκε και εξέπεσε σε κώμη κατά τη μαρτυρία του Στράβωνα. Στα
μέσα του 1 μ.Χ. αιώνα οι Κεγχριές γνώρισαν νέα ακμή και φαίνεται ότι ο
πληθυσμός της ξαναυξήθηκε.
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Αναπαράσταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του επινείου των Κεγχρεών

Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου βρήκαν μεγάλη απήχηση και στους
κατοίκους των Κεχριών, όπου αναπτύχθηκε και η <<εκκλησία των
Κεχριών>>, η οποία αναφέρεται στις <<Πράξεις των Αποστόλων>> και
στην <<Προς Ρωμαίους επιστολή>> του Αποστόλου Παύλου. Σε όλη την
περίοδο τούτη οι Κεγχριές έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο εμπόριο της Κορίνθου,
της οποίας ήταν και το σπουδαιότερο λιμάνι διότι το Λέχαιο είχε αρχίσει να
παρακμάζει και να στερείται από πληθυσμό. Στις τελευταίες ανασκαφές της
αμερικάνικης αποστολής, η οποία προσπάθησε να ανεύρει ερείπια της
αρχαίας πόλης, πέραν από τους πέντε ανασκαφικούς τομείς, διαπίστωσε
βορινά του αρχαίου λιμανιού και σε απόσταση 800 μέτρα πέρα από αυτό,
κοντά στην ανατολική ακτή, αρκετά σημαντικά ερείπια ενός ναού της καλής
κλασσικής περιόδου. Στα ερείπια τούτα υπάγονται αξιόλογα θεμέλια
οικοδομών και πάμπολλα μαρμάρινα κομμάτια στη γύρω περιοχή.
Από τις ανασκαφές και τις έρευνες της περιοχής βρέθηκε σειρά από
παραλιακά οικήματα που βρίσκονται μέσα στα νερά της θάλασσας.
Πρόκειται μάλλον για κατοικίες εμπόρων, αποθήκες και πανδοχεία. Σε
μερικά δάπεδα των οικοδομημάτων βρέθηκαν μαρμαροψηφοθετήματα.
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Δείγματα μαρμαροψηφοθετημάτων

Ο αρχαίος ελληνικός πύργος με εσωτερικό μήκος 4,45 μέτρα πλάτος 3
μέτρα και πάχος τοίχου 1,80 μέτρα φαίνεται ότι ήταν φυλάκιο του λιμένα.
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Κατάλοιπο του αρχαίου φυλακίου του λιμένα

Κοντά στον ελληνικό πύργο μέσα στη θάλασσα υπάρχουν πολλά
οικοδομήματα από αρχαίους ογκόλιθους. Στην αρχή της θάλασσας
βρίσκονται τα ερείπια χριστιανικής βασιλικής του 4ου – 5ου αιώνα μ.Χ. που
το ιερό βήμα και ένα μέρος από το ναό είναι μέσα στη θάλασσα. Στην
είσοδο του ναού βρέθηκαν χριστιανικοί τάφοι. Πίσω από το ιερό βήμα στη
θάλασσα υπάρχουν πολλά οικοδομήματα. Ακόμη στον πυθμένα του
λιμανιού φαίνονται διάφορες οικοδομές, τάφοι και ποικιλία από πήλινα
κομμάτια.
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Ερείπια παλαιοχριστιανικής

Γύρω από το λιμάνι βρέθηκαν δέκα περίπου κατακόμβες που είχαν 6-10
τάφους. Σε μία κατακόμβη κοντά στα λουτρά της Ελένης βρέθηκε μία
πλάκα με σταυρό και που σήμερα βρίσκεται στο χωριό Μελίσσι, Κορινθίας.
Μακριά από την παραλία βρέθηκε δεξαμενή 2,40x2 και βάθος 1,50 των
αρχαίων χριστιανικών χρόνων. Ένα μικρό μέρος που σώθηκε από το κάτω
μέρος δείχνει ότι γύρω πλέουν ιχθείς και θυμίζει τους λόγους του ιερού
Αυγουστίνου. Πρόκειται για δεξαμενή χριστιανικού που την είχε στο κτήμα
του και τη στόλιζε με χριστιανικά σύμβολα.
Ψηλά στο βουνό βρέθηκε σπηλιά που λέγεται του Απόστολου Παύλου.
Γύρω από τη σπηλιά φυτρώνουν ήμερα φυτά, καρναμπίτια και γουλιά και οι
κάτοικοι της περιοχής λένε ότι σύμφωνα με τη παράδοση τα έσπειρε ο
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Απόστολος Παύλος. Γεγονός είναι ότι ο Απόστολος Παύλος ούτε στις
Κεγχριές ούτε αλλού έσπειρε φυτά παρά μόνο το σπόρο του ευαγγελίου.
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Βυθισμένο μέρος του λιμανιού
- 90 -

Γ)ΟΔΟΣ ΛΕΧΑΙΟΥ

Ανατολικά από το λόφο του ναού του Απόλλωνα ,στην Αρχαία Κόρινθο,
είναι η οδός Λεχαίου που εξυπηρετούσε την πόλη με την αγορά της και το
λιμάνι του Κορινθιακού (το Λέχαιο).
Ο δρόμος ήταν κατηφορικός με πλακόστρωτα διαζώματα και
χρησιμοποιούταν μόνο για πεζούς. Ότι δεν χρησιμοποιούταν από τροχοφόρα
το φανερώνει όλος ο δρόμος που δεν έχει πουθενά αυλακώσεις από τροχούς.
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Από τα προπύλαια της νότιας πλευράς της αγοράς κατέβαινε κανείς με
μερικά σκαλοπάτια στο πλακόστρωτο κατάστρωμα της οδού Λεχαίου, δεξιά
και αριστερά της οδού υπήρχαν, κατά μήκος του πλακόστρωτου, στενά
πεζοδρόμια με ρείθρα για τα νερά της βροχής.
Στις άκρες ήταν πεζοδρόμια που κατά διαστήματα ήταν τοποθετημένες
βάσεις για αγάλματα, ενώ οι οχετοί στις άκρες μάζευαν τα νερά. Ο δρόμος
είχε πλάτος δώδεκα μέτρα.

Η πλακόστρωτη στα ρωμαϊκά χρόνια οδός Λεχαίου με τα επίσης πλακόστρωτα πεζοδρόμια
και ρείθρα.Στο βάθος πάνω δεξιά διακρίνεται επιβλητικός ο Ακροκόρινθος.

Στο δυτικό άκρο κοντά στη βορινή πύλη του χώρου που είναι οι
αρχαιότητες, υπάρχουν υπολείμματα από ένα ημικυκλικό οίκημα, που μετά
τον τέταρτο αιώνα, αντικατέστησε την παλιά Ρωμαϊκή αγορά. Προχωρώντας
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στην αγορά και στη δυτική πλευρά του δρόμου υπάρχουν δεκαέξι
καταστήματα. Μπροστά από τα καταστήματα ήταν μαρμάρινο περιστύλιο,
ενώ πάνω από αυτά ήταν χτισμένη μία μεγάλη βασιλική περίπου εξήντα
μέτρα μάκρος και εικοσιδύο πλάτος. Χτίστηκε στο τέλος του πρώτου π.Χ.
αιώνα και είχε ένα κύριο δωμάτιο – θάλαμο – στο κέντρο, ενώ σε κάθε άκρη
τη μεγάλωσαν τη στόλισαν με μάρμαρο, μεγάλωσαν την κεντρική αίθουσα
και πρόσθεσαν κολώνες.
Στην ανατολική πλευρά του δρόμου και στο βόρειο μέρος είναι τα
υπολείμματα βυζαντινού λουτρού του δωδεκάτου αιώνα. Πιο ανατολικά
υπάρχουν ερείπια από ένα δάπεδο από τούβλα. Αυτό φαίνεται πως
φτιάχτηκε το δεύτερο μ.Χ. αιώνα και πρέπει να είναι ένα δημόσιο
αποχωρητήριο. Έχει πέτρινα καθίσματα και κάτω από αυτά περνάνε
σωλήνες, όπου το νερό που έτρεχε από αυτούς καθάριζε και έπλενε τις
λεκάνες.

Δ)ΠΗΓΗ ΠΕΙΡΗΝΗΣ
Μπροστά από την είσοδο της αγοράς και ανατολικά του δρόμου του
Λεχαίου είναι η Πειρήνη Κρήνη. Διατηρούνται οι τοίχοι που κλείνουν το
χώρο και δίνουν μία ολοκληρωματική εικόνα. Μία σειρά από έξι πέτρινες
αψίδες αποτελούν την πρόσοψη της πηγής. Πίσω από τις αψίδες συνεχίζουν
τέσσερις τετράγωνες στοές μέσα στη γη από τις οποίες τρέχει νερό σε μία
ανοιχτή πηγή που είναι το κέντρο της αυλής. Κάθε στοά έχει άνοιγμα 2
μέτρα και 30

πόντους και το ύψος 2

μέτρα και 65 πόντους. Τα δύο

ανατολικά προχωρούν μέσα 21,50 μέτρα και τα δύο δυτικά 28 μέτρα.
Οι στοές ήταν σοβατισμένες με ένα σκληρό υλικό με ντόπιο τσιμέντο και
χαλίκια. Η κύρια πηγή που έρχεται το νερό στις ανατολικές στοές είναι
πάνω από 660 μέτρα.
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Τα σωζόμενα ερείπια της κρήνης Πειρήνης των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων.Στο
βάθος τα 6 τοξωτά ανοίγματα από τα οποία κατέβαινε κανείς στις λεκάνες αντλήσεως του
νερού.

Οι δύο πηγές με τις τέσσερις στοές έδιναν 3.000 γαλόνια νερό την ώρα
και η χωρητικότητα που είχαν οι στοές υπολογίζεται σε 100 έως 120
χιλιάδες γαλόνια. Στο μπροστινό μέρος ήταν τρεις βαθιές λεκάνες, ο δε
τοίχος που ήταν μπροστά έφτιανε ένα θωράκιο που από εκεί πάνω γέμιζαν
τα διάφορα δοχεία, νερό, στάμνες, κ.λ.π. Η πρόσοψη είχε κίονες που
στήριζαν το βράχο. Το δεύτερο αιώνα π.Χ. οι κίονες φτιάχτηκαν πάνω στο
θωράκιο που ήταν οι λεκάνες. Όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, η πρόσοψη έγινε με
πώρινο λιθάρι και πέτρινες αψίδες βάσταγαν μία δεύτερη σειρά από ιωνικές
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κολώνες. Έτσι, έγινε διώροφη η πηγή και φτιάχτηκε η ανοιχτή λεκάνη της
αυλής για να χύνονται τα νερά.
Στην αντικρινή πλευρά της οδού, το σημαντικότερο οικοδόμημα ήταν η
μεγάλη ρωμαϊκή βασιλική, η οποία προς τον κεντρικό χώρο της αγοράς είχε
την επιβλητική πρόσοψη, τη στολισμένη με τις κολοσσικές μορφές των
βαρβάρων. Βορειότερα ήταν η παλιά κλειστή αγορά που αναφέραμε και
αμέσως στα δυτικά η νεώτερη που ήταν τετράπλευρη κλειστή με εσωτερικό
περιστύλιο και στην μέση ύπαιθρο χώρο, όπως ήταν συνήθεια να χτίζονται
στα ρωμαϊκά χρόνια οι <<αγορές των ωνίων>>. Το μεγάλο αυτό χτίσμα
έκλεινε από τα βόρεια τον περίβολο του αρχαϊκού ναού.

Ε)ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κάτοψη όλων των ανασκαφέντων θεμελίων στην αγορά της Κορίνθου
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Διασχίζοντας την οδό Λεχαίου καταλήγουμε στην Αρχαία Κόρινθο.Είχε
περιφέρεια

15.725μ και η τοποθεσία που είχε χτιστεί, ήταν η φυσική

διασταύρωση θαλασσινών δρόμων από ανατολή και δύση.Η περιοχή της
είχε έκταση δώδεκα τετραγωνικά μίλια.Από δυτικά συνόρευε με τη
Σικυώνα, νότια με την Επίδαυρο, την Αργολίδα, το Αγιονόρι και το βουνό
του Φωκά, βόρεια με τον Κορινθιακό κόλπο και τη δυτική Γερανεία και
ανατολικά με την Ισθμιακή περιοχή, το Σαρωνικό, τα Μέγαρα και έφτανε
στην Περαχώρα.
Το πρώτο όνομά της, κατά τη μυθολογία, ήταν Σισυφία από τον πρώτο
μυθικό βασιλιά της τον Σίσυφο που την έχτισε.Ο μύθος θέλει το Σίσυφο να
λύνει το πρόβλημα λειψυδρίας της περιοχής της Κορίνθου χάρη σε μία
συμφωνία που συνήψε με τον ποταμό Ασωπό.Μετά ονομάστηκε Εφύρα,
από την κόρη του Ωκεανού και της Θέτιδας που βασίλεψε και έδωσε το δικό
της όνομα.Την πολιτεία της Εφύρας μερικοί την τοποθετούν στη θέση
Κοράκου που είναι μεταξύ της παλαιάς και νέας Κορίνθου.Η λέξη Εφύρα
είναι Πελασγική και σημαίνει φυλάκιο, υψηλή σπηλιά, παρατηρητήριο,
κορυφή.Υποστηρίζεται εκτός από την μυθολογία ότι η λέξη Κόρινθος είναι
φοινικική.Προήλθε από τη λέξη KOR (πληθυντικός KORIN) που σημαίνει
πύραυνος (μαγκάλι) και που οι Φοίνικες χρησιμοποιούσαν για να λιώνουν
τα μέταλλα και να φτιάχνουν αγγεία και άλλα αντικείμενα.Υπάρχει και άλλη
εκδοχή ότι η λέξη είναι Πελασγική που παράγεται από το Κοριν-θου που
σημαίνει το μέρος που ενώνει δύο όμοια πράγματα όπως δύο θάλασσες,
Κορινθιακός και Σαρωνικός.Η ρίζα του είναι κ.ρ.ν. (κα.ρα.να.) που σημαίνει
ενώνω δύο όμοια πράγματα.Κοριν-θου ονομάζεται και το μεσόφρυδο, το
μέρος του μετώπου που είναι πάνω από τη μύτη.
Η Αρχαία Κόρινθος κατοικήθηκε για πρώτη φορά κατά τη νεολιθική
περίοδο(5000-3000 π.Χ.).Η ακμή της άρχισε τον 8ο αιώνα π.Χ. και κράτησε
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μέχρι που η πόλη καταστράφηκε από το Ρωμαίο βασιλιά Μόμμιο όπως
αναφέραμε και παραπάνω.
Όπως σε κάθε αρχαία ελληνική πόλη, η αγορά ήταν ένας χώρος
ανοικτός, αφιερωμένος στη δημόσια και εμπορική ζωή της πόλης.Είχε
μορφή ορθογωνίου και διαστάσεις 160 μέτρα μήκος και 70 πλάτος. Στο
κέντρο ακριβώς της αγοράς δέσποζε ένας μνημειακός βωμός και δίπλα του
το «βήμα», από όπου ο ρωμαίος ανθύπατος απευθυνόταν στους πολίτες που
συγκεντρώνονταν στην αγορά. Το 52 μ.Χ. από τη θέση αυτή ο ανθύπατος
Γαλλίων απασχολήθηκε με τον παρόντα στην αγορά, απόστολο Παύλο
(Πράξεις 18, 12-17). Στα Μεσαιωνικά χρόνια στη θέση του βήματος είχε
κτιστεί

μικρή

εκκλησία,

της

οποίας

τα

θεμέλια

διατηρήθηκαν.

Η αγορά πλαισιωνόταν από σειρές καταστημάτων και από στοές.

Κεντρικά καταστήματα

Στον δυτικό τομέα υπήρχαν τα μικρότερα ιερά της πόλης. Η τοποθέτηση
αυτή επιλέχτηκε καθώς οι ναΐσκοι με τα λατρευτικά αγάλματα, έπρεπε
υποχρεωτικά να βλέπουν προς την ανατολή. Σώζονται θεμέλια έξι συνολικά
ναΐσκων που μας είναι γνωστοί από τους ανασκαφείς με λατινικά γράμματα
(D,F,G,H,J,K), καθώς οι ταυτίσεις τους δεν είναι ασφαλείς. Ο ένας από
αυτούς (F) πιθανολογείται ότι ήταν αφιερωμένος στη λατρεία της θεάς
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Τύχης, ο ναός G πιθανότατα σε όλους τους θεούς και ο ναός D στη λατρεία
του Ερμή.Πίσω από τους ναΐσκους αυτούς υπήρχαν οι περίβολοι δύο
μεγαλύτερων ναών, του ναού C, που ίσως ταυτίζεται με το ιερό και το ναό
της Ήρας Ακραίας και του μνημειώδους ναού Ε, του δεύτερου σε μέγεθος
μετά το ναό του Απόλλωνα, που τον καιρό του Παυσανία ήταν αφιερωμένος
στην Οκταβία, την αδελφή του Αυγούστου.
Η ανατολική πτέρυγα της αγοράς καταλαμβανόταν από εξίσου
εντυπωσιακά οικοδομήματα.Το χώρο αμέσως δεξιά των προπυλαίων της
«οδού Λεχαίου», κατελάμβανε ένα επιβλητικό οικοδόμημα, του οποίου η
διώροφη πρόσοψη ήταν στολισμένη με κορινθιακούς κίονες, ενώ στο
δεύτερο όροφο, το θριγκό υποβάσταζαν τέσσερις κολώνες, ανδριάντες
βαρβάρων, ως «άτλαντες». Στην αριστερή πλευρά των προπυλαίων
βρισκόταν η κρήνη Πειρήνη. Η φυσική αυτή πηγή, ίσως αποτελούσε και το
λόγο για τον οποίο οι Κορίνθιοι επέλεξαν τον τόπο αυτό για να
χωροθετήσουν την αγορά τους. Μία πρώτη αρχιτεκτονική διευθέτηση του
χώρου χρονολογείται ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., τα εντυπωσιακά ωστόσο
λείψανα που βλέπουμε σήμερα, οφείλονται στις δωρεές του Ηρώδη του
Αττικού, που τον 2ο αιώνα μ.Χ. χρηματοδότησε την αρχιτεκτονική
διαμόρφωση που βλέπουμε σήμερα. Το νερό το αντλούσαν από δεξαμενές
στο βάθος των έξι καμαροσκέπαστων θυρών. Ας σημειωθεί ότι η Πειρήνη
δεν ήταν η μοναδική κρήνη της αγοράς. Μία δεύτερη κρήνη η «Γλαύκη», με
παρόμοια διαμόρφωση, υπήρχε λίγο έξω από τη δυτική πτέρυγα της αγοράς,
πίσω

από

το

ναό

της

Ήρας

(C).

Η ανατολική πτέρυγα της Αγοράς έκλεινε με την «Ιουλία Βασιλική», ένα
ορθογώνιο οικοδόμημα, όπου ήταν στημένες γλυπτικές εικόνες της Ιουλίας
οικογένειας (Ιουλίου Καίσαρος και Αυγούστου). Κάτω από την κτιστή
σκάλα της εισόδου σώζεται λίθινη αφετηρία για αγωνίσματα δρόμου από
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ένα στάδιο που κατελάμβανε τον κεντρικό χώρο της αγοράς, πριν από τα
ρωμαϊκά χρόνια και καταστράφηκε επί Μομμίου βασιλιά. Μία ακριβώς
όμοια βασιλική σε κάτοψη και διαστάσεις, βρίσκεται πίσω από τη νότια
στοά της αγοράς.

Όψη Ιουλίας Βασιλικής

Οι συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή, που άρχισαν από την
Αμερικανική Σχολή κλασικών σπουδών το 1896,συνεχίζονται μέχρι και
σήμερα και έχουν φέρει στο φως μια δεύτερη αγορά βόρεια του ναού του
Απόλλωνα και αποτελεί, όπως και η αντίστοιχη ρωμαϊκή αγορά των
Αθηνών, ένα τυποποιημένο δημιούργημα. Είναι ένας τετράπλευρος
ανοικτός χώρος που πλαισιώνεται από στοές και σειρές όμοιων
καταστημάτων. Πιθανόν να στέγαζε την αγορά νωπών τροφίμων.
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Τα βορειοδυτικά καταστήματα και ο αρχαϊκός ναός στο βάθος

Έξω από τον κυρίως αρχαιολογικό χώρο επισκέψιμα είναι τα εξής
μνημεία: Το Ωδείο, το οποίο κατασκευάστηκε στο τέλος του 1ου αιώνα
μ.Χ., ανακαινίστηκε από τον Ηρώδη τον Αττικό και δημιουργήθηκε τότε η
αυλή του με στοές γύρω, η οποία έφερε το ωδείο πλησιέστερα στο θέατρο.
Αυτό βρίσκεται λίγο χαμηλότερα. Βεβαιώθηκαν ίχνη ενός παλιότερου
θεάτρου του τέλους του 5ου π.Χ. αιώνα με ξύλινη σκηνή. Τον 3ο π.Χ. αιώνα
το θέατρο αποκτά χτιστή σκηνή.
Το κοίλο του (κερκίδες) υπολογίζεται πως ήταν χωρητικότητας 18.000
θεατών. Στην αρχή του 3ου μ.Χ. αιώνα η ορχήστρα μετατράπηκε σε
ρωμαϊκή αρένα για θηριομαχίες. Βόρεια του θεάτρου εντοπίζονται λείψανα
του γυμνασίου.
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Τέλος, το Ασκληπιείο κοντά στην πηγή Λέρνα. Η ανασκαφή έδειξε πως
το Ασκληπιείο είναι σκαλισμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος στο βράχο. Ο
ναός είχε διαστάσεις 14,93Χ8,32 μέτρα με σηκό και πρόναο με τέσσερις
δωρικούς κίονες μπροστά.
Ακόμα με τις ανασκαφές ήρθαν στο φως διάφοροι ναοί, σιντριβάνια,
καταστήματα, λουτρά και πολλά άλλα μνημεία.Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε
προϊστορικούς οικισμούς, στα κοιμητήρια και στο οικοδομικό τετράγωνο
των κεραυμητών.
Τα ερείπια του αρχαϊκού ναού που υψώνονται στο χαμηλό λόφο της
αγοράς είναι τα μόνα εμφανή κατάλοιπα της εποχής. Ο περίφημος και
επιβλητικός, ακόμη και σήμερα, αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα,που χτίστηκε
το 530 π.Χ δεσπόζει με τους μονολιθικούς δωρικούς κίονες από τους
οποίους εφτά παραμένουν όρθιοι σε περίοπτη θέση πάνω από τα ερείπια της
αγοράς.
Οι δωρικοί κίονες του πτερού ήταν 6 στις στενές πλευρές και 15 στις
μακρές. Για τη στήριξη της οροφής υπήρχαν και εσωτερικές κιονοστοιχίες
κατά μήκος του αρκετά επιμήκους σηκού, ο οποίος ήταν χωρισμένος σε δύο
δωμάτια και επιπλέον σε πρόναο και οπισθόδομο που είχαν στην πρόσοψή
τους ανά δύο κίονες ανάμεσα σε παραστάδες.
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Ο ναός του Απόλλωνα
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ΣΤ)ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κάτοψη των τειχών του Ακροκορίνθου

Ο

λόφος

σε

σχήμα

κώνου

απότομος

και

ψηλός,

βρίσκεται

μεσημβρινοδυτικά της Νέας Κορίνθου σε απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων
και προς το νότο της Αρχαίας Κορίνθου, η οποία βρίσκεται στους πρόποδές
του και της οποίας στάθηκε πάντοτε η ακρόπολή της.Ο λόφος έχει
υψόμετρο 575μ από τη θάλασσα και 500μ από την αρχαία Κόρινθο.Η
στρατηγική σημασία του λόφου, φτιάχνει την ανάγκη να χτιστούν τείχη
μέσα στα οποία δεσπόζει το Κάστρο με την παλιότερη ιστορία και τη
μεγαλύτερη συνεχή κατοίκηση.Η ιστορία του είναι συνυφασμένη με την
ιστορία της Κορίνθου.Στις περισσότερες πηγές το κάστρο μνημονεύεται με
το αρχαίο του όνομα ‘Ακροκόρινθος’.Η κοινή του όμως ονομασία όπως
φαίνεται και σε λαϊκότερες πηγές ήταν ‘Κάστρο της Κορίνθου’.Εδραιώθηκε
την εποχή του μυθικού βασιλιά Σίσυφου ως θέση άμυνας των Κορινθίων,
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ενώ αναγνωρίζονται εργασίες οικοδομήσεως των τειχών που έγιναν σε
διαφορετικές εποχές: α) Μυκηναϊκή, όπως προκύπτει από την πολυγωνική
όψη τμήματος του τείχους προς οριζοντίωση της βραχώδους μηκοτομής, β)
κλασική, γ) Μεσαιωνική, η οποία αναλύεται σε δύο περιόδους: την
βυζαντινή (6-13ο αιώνα) και τη φραγκική (13-15ο αιώνα), δ) τουρκική και
ε) Βενετική έως το 1821.Το οχυρό του λόφου, η ύπαρξη νερού, χάρη στην
πηγή που πάντοτε περικλειόταν μέσα στις οχυρώσεις και η σχετικά ομαλή
έκταση της κορυφής που το μήκος της είναι μεγαλύτερο από τα 800μ,
συντέλεσαν στη δημιουργία οικισμού σε όλες τις εποχές.
Σύμφωνα με τους μελετητές η πρώτη οχύρωση του Ακροκορίνθου
χρονολογείται στα χρόνια των τυράννων της Κορίνθου(7ος-6ος αι. π.Χ).Στην
επιφάνεια της κορυφής του λόφου σχηματίζονται δυο κορυφές από τις
οποίες η ανατολική είναι ψηλότερη, αλλά ανοχύρωτη.Οχυρωμένη είναι η
κορυφή που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του λόφου και που δεσπόζει
των οχυρώσεων της εισόδου.Ο λόγος που προτιμήθηκε να οχυρωθεί το
ύψωμα αυτό και να αποτελέσει έτσι τον «κουλά»(ακρόπολη) του λόφου
ήταν όχι μόνο γιατί βρίσκεται κοντά στις οχυρώσεις της εισόδου, αλλά,
κυρίως, γιατί το έδαφος του υψώνεται απότομα.Στη διάρκεια των χρόνων
που

ακολούθησαν

οι

οχυρώσεις

επισκευάστηκαν

και

έγιναν

προσθήκες.Παρά την ισχυρή οχύρωση τα τείχη γκρεμίστηκαν όταν το
κάστρο περιήλθε στους Ρωμαίους το 146 π.Χ.Τότε με απόφαση του νικητή
στρατηγού Μόμμιου και για πέντε αιώνες απαγορεύτηκε η επιδιόρθωσή
τους.Μόλις τον 4ο αι. μ.Χ. η πόλη της Κορίνθου απέκτησε ξανά οχύρωση,
ενώ λίγο πριν και μετά το 1700 σημειώθηκε οικοδομική δραστηριότητα,
κυρίως στη δυτική πλευρά των τειχών.Τότε οι οχυρώσεις πήραν την τελική
μορφή, αυτήν που με εξαιρέσεις από τις εχθρικές επιδρομές και τη φθορά
του χρόνου διατηρούν μέχρι σήμερα.
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Οχυρώσεις του Ακροκορίνθου
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Ένας χωμάτινος δρόμος επιτρέπει με το αυτοκίνητο να ανεβούμε στο
δυτικό μέρος του Κάστρου (η μόνη προσιτή πλευρά), σχεδόν μπροστά από
την πρώτη πύλη των τειχών (που ένα τουριστικό περίπτερο προσφέρει
φαγητό, καφέ, αναμνηστικά, φωτογραφίες κ.λ.π).Για να φτάσει κανείς στην
κορυφή πρέπει να διανύσει με τα πόδια κάποια απόσταση, στο τέλος όμως
δικαιώνεται αφού η θέα απ’ όλες τις πλευρές του Κάστρου είναι
θεαματική.Μια βαθιά τάφρος με ξύλινη κινητή γέφυρα δείχνει το πρώτο
εμπόδιο που σκόπιμα έφτιαχναν οι αμυνόμενοι για να κάνουν δύσκολη την
ανάβαση των εχθρών.Τρεις σειρές οχυρά με τρεις πύλες ενώνονται με τα
τείχη που είναι από τα πιο αξιόλογα του είδους τους στην Ελλάδα.Η πρώτη
πύλη παρουσιάζει όψη τουρκική από τις επισκευές που και συμπληρώσεις
που έκαναν την εποχή που χρησιμοποιούσαν το κάστρο και δεξιά και
αριστερά της τα τείχη γεμάτα πολεμίστρες.

Η πρώτη πύλη του Ακροκορίνθου

Ανεβαίνοντας το καλντερίμι φτάνουμε στη δεύτερη πύλη που έχει όλα τα
σημάδια της Φραγκικής κατασκευής.Η πρόσοψη παρουσιάζει διάζωμα για
δεύτερο όροφο.Πάνω από την είσοδο είναι ένα κοίλωμα που κάποτε ήταν
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ένα ανάγλυφο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου,ενώ η διπλή κορνίζα δείχνει τα
δύο ψεύτικα στόμια των κανονιών που προεξέχουν.

Η δεύτερη πύλη του Ακροκορίνθου

Δεξιά απ’ την κορνίζα μέσα στον τοίχο μια οβίδα κανονιού.Κάτω από
την πύλη μια καταπακτή για να μπορούν να οπισθοχωρούν οι αμυνόμενοι
αθέατοι.Αριστερά στον περίβολο η είσοδος της καταπακτής μας οδηγεί στην
πόρτα με την πέτρινη σκάλα.Ένα σιδερένιο κανόνι έχει απομείνει από τα
πολλά που χρησιμοποιούσαν για την άμυνα τους.Κάτι πέτρινα χαλάσματα
είναι τα απομεινάρια εκκλησίας της Βενετικής εποχής.Όλη η περιοχή
μεταξύ δεύτερης και τρίτης πύλης ήταν η δεύτερη σειρά των οχυρών.Η
τρίτη πύλη έχει τυφλό τόξο με μια κατασκευή που εξέχει για να στηρίζονται
δύο πύργοι στο πάνω μέρος των οποίων υπήρχε κατάλληλος χώρος για τα
κανόνια.Τα κενά ανάμεσα στις πύλες ήταν καλά οχυρωμένα, για να κάνουν
αδύνατη την εχθρική προσπέλαση.Τα καλοχτισμένα τείχη στις πιο
στρατηγικές θέσεις με τους προμαχώνες και τους πύργους έκαναν το
Κάστρο απρόσιτο στον κίνδυνο.
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Η τρίτη πύλη του Ακροκορίνθου

Στους νεότερους χρόνους για τις επισκευές των τειχών χρησιμοποίησαν
εκτός από πέτρες και μάρμαρα που υπήρχαν από τους ερειπωμένους
ναούς,τα ιερά και τους βωμούς.
Μετά την τρίτη πύλη αριστερά περνώντας τους πέτρινους σωρούς που είναι
τα τουρκικά σπίτια,είναι το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου που κάθε
χρόνο οι κάτοικοι ανεβαίνουν για να εκκλησιαστούν.Δεξιά και λίγο
ψηλότερα ο τουρκικός μιναρές, ενώ κάτω απ το έδαφος μια δεξαμενή με
βρόχινο νερό που την οροφή της στήριζαν τούβλινες αψίδες και τόξα.Μέσα
στο υπόγειο με την υγρασία και τα σκοτάδια αισθάνεσαι τη μούχλα της
αχρησίας.
Απέναντι και βορινά βρίσκεται ένα τζαμί που το ιερό του δείχνει τη
Μέκκα.Φθάνοντας στη νότια κορυφή, δεξιά βλέπει κανείς χαλάσματα από
παλιούς αποθηκευτικούς χώρους, ενώ νότια επιβλητικός στέκεται ένας
φράγκικος

πύργος.Χαμηλότερα

στο

ισόπεδο

ανατολικά,

ένα

μισογκρεμισμένο πέτρινο κτίριο, κατοικίες Τούρκων αξιωματικών.Πλάι,
ανατολικά είναι η Άνω Πειρήνη Κρήνη όπως αναφέρεται από τον
Παυσανία.Είναι η υπόγεια δεξαμενή που στις δύσκολες ώρες πρόσφερε το
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καθαρό πόσιμο νερό της.Σήμερα η στάθμη του νερού έχει κατέβει
αρκετά.Με σκαλοπάτια κανείς μπορεί να κατέβει στη δεξαμενή, που μια
πετροκολώνα συγκρατεί την οροφή και χωρίζει το χώρο σε δύο
δωμάτια.Τον τελευταίο καιρό για λόγους ασφαλείας και περισσότερη
διατηρητικότητα, την οροφή την ενίσχυσαν με τσιμεντόπλακα.
Στην κορυφή του λόφου ήταν ο επιβλητικός και μεγαλόπρεπος ναός της
Αφροδίτης.Ο ναός, από τον οποίο οι ανασκαφές έφεραν στο φως ορισμένα
οικοδομικά λείψανα τον 5ο-4ο αι. π.Χ. στη θέση προγενέστερου ναού των
αρχαϊκών χρόνων(600 π.Χ.).Με μικρές διαστάσεις, κατείχε την υψηλότερη
κορυφή του λόφου.Στη θέση του ναού χτίστηκε στα πρώτα χριστιανικά
χρόνια μια μικρή βασιλική, που αντικαταστάθηκε αργότερα από μια
πυργοειδή κατασκευή.Στην ίδια θέση έγινε ένας μουσουλμανικός τέμενος,
ενώ αργότερα οι Βενετοί κατασκεύασαν μια εξέδρα.
Επειδή το κάστρο ήταν σε διαρκή χρήση από την πρώιμη αρχαιότητα μέχρι
και πρόσφατα, τα κατά καιρούς κτίσματα έχουν αποδομηθεί και αναδομηθεί
διαφορετικά πολλές φορές, ενώ το οικοδομικό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί
πολλές φορές για να καλύψει τις ανάγκες των εποχών.Έτσι, τα ευρήματα
της αρχαιότητας είναι πραγματικά πενιχρά, παρά το γεγονός ότι το
οικοδομικό υλικό αυτής της εποχής είναι διάσπαρτο στο χώρο και
ξαναχρησιμοποιημένο σε νεότερα κτίρια.
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Όψη του Κάστρου
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Πανοραμική άποψη του κάστρου
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