
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΞΗΡΑΣ 

ΣΟΡΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΩΑΜΕΘ Β'

"Εν από τά αίτια, τά όποια συνετέλεσαν εις την πτώσιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως είναι και ή διά ξηράς μεταφορά τοΰ Τουρκικού στόλου. Ή ύπερ- 
νεώλκησις αύτη δεν συνέβαινε διά πρώτην φοράν κατά την εποχήν εκείνην, 
δπως οι Βυζαντινοί, καί τινες νεώτεροι συγγραφείς, υποθέτουν. ’Ήδη προ πέντε 
καί ήμίσεος αιώνων ό Βυζαντινός ναύαρχος Αύγορρούφας (ή Ώορύφας, 
δπως τον γράφουν οί Βυζαντινοί χρονογράφοι) διαπεραιώσας τον στόλον του 
διά τοΰ ισθμού τής Κορίνιθου, επέπεσεν εξ απροόπτου κατά των λυμαινο- 
μένων την Πελοπόννησον ’Αράβων Κρητών καί εξώντιοσεν αυτούς. ’Αλλά 
καί εις χρόνους πλησιεστέρους προς τον Μωάμεθ έλαβε χώραν παρόμοιον, 
καί σπουδαιότερον μάλιστα, γεγονός, τού οποίου τάς λεπτομέρειας διέσωσαν 
οί Βενετοί ιστορικοί καί τά επίσημα έγγραφα τοΰ Βενετικού ’Αρχείου.

Ή μικρά την έκτασιν Βενετική Δημοκρατία, έχουσα διαρκείς πολέμους 
μέ ισχυροτάτους εχθρούς, ήναγκάζετο νά καταφεύγη εις τάς κτήσεις της, ΐνα 
έκεΐθεν στρατολογή μισθωτούς στρατιώτας. Μεταξύ των καλλιτέρων μισθωτών 
Στρατιωτών της (Strathioti) ήσαν οί "Ελληνες, δπως εμφαίνεται από διάφορα 
έγγραφα σφζόμενα εις τά Βενετικά ’Αρχεία, τινά τών οποίων έδημοσίευσεν 
6 Κ. Σάθας, δστις συνέλεξε πολύτιμον υλικόν διά τήν ιστορίαν τών Ελλή
νων στρατιωτών υπό τούς Βενετούς. Μεταξύ τών Ελλήνων τούτων Στρατιω
τών υπό τήν Βενετίαν, εκλεκτήν θέσιν κατείχον οί καταγόμενοι από τήν 
Κρήτην καί άποτελούντες ιδιαίτερον σώμα, τό όποιον δύναται νά συγκριθή 
μέ τό σημερινόν σώμα τών πεζοναυτών. Εις από αυτούς είναι ό ήρως τού 
μεγάλου κατορθώματος, τό όποιον ύμνησαν οί Βενετοί ιστορικοί, διότι δι’ 
αυτού εσώθη ή Βενετία από άναπόφευκτον καταστροφήν.

Κατά τό 1439 ή Δημοκρατία, πολεμούσα εναντίον τών Λομβαρδών 
γειτόνων της, δχι μόνον έμειονέκτει λόγω τών στρατηγικών θέσεων καί τού 
αριθμού τών πολεμιστών, άλλ’ εύρίσκετο εις αδυναμίαν, δπως έλθη εις βοή
θειαν τών δύο πόλεων, τής Βερώνας καί Μπρέσσιας, άπειλουμένων από τον 
εχθρόν, ό όποιος ήδύνατο νά τάς καταστρέψη μέ τον στόλον του, παρα- 
πλέοντα τήν λίμνην τής Γάρδας, παρά τήν οποίαν άμφότεραι αί πόλεις 
εύρίσκονται.

Ή Βενετία είχεν ένα τών διασημοτέρων στρατηγών τής εποχής εκείνης,
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τον περίφημον Γκαταμελάτα, ό όποιος εγραψεν εις την Βενετικήν Γερουσίαν 
τονίζων τον κίνδυνον καί ΰποδεικνΰων δτι διά μόνης τής καταλήψεως τής 
λίμνης τής Γάρδας θά ήτο δυνατόν νά έπενεχθή σπουδαΐον πλήγμα κατά 
τοΰ εχθροΰ.

«’Αλλά την πρότασιν ταύτην τοΰ στρατηγού, γράφει ό Βενετός ιστο
ριογράφος Βερδιτζόττη ή καθίστα άπραγματοποίητον ή έλλειψις ποταμίου 
συγκοινωνίας ή ξύλων προς έπιτόπιον κατασκευήν πλοίων. Μετ’ αλλεπαλλή
λους συσκέψεις, ή Γερουσία, σταθμίσασα τάς ανυπερβλήτους δυσκολίας, άπέ- 
κλινεν εις εγκατάλειψη' τοΰ σχεδίου. Ένω δέ σιωπηρώς τό εγχείρημα είχε 
καταδικασθή, ε'ις “Ελλην ναυτικός, όνόματι Σόρβολος, γηράσας εις τήν 
πιστήν υπηρεσίαν τής Βενετικής Πολιτείας, ειπεν ότι αυτός αναλαμβάνει 
όπως όδηγήση τον στόλον εις τήν λίμνην τής Γάρδας. Ή ώριμος ηλικία τοΰ 
άνδρός κα'ι ή δεδοκιμασμένη καρτερία τοΰ χαρακτήρός του συνετέλεσαν ώστε 
νά τεθή υπό μελέτην ή πρότασις. Άλλ’ αί ήδη καλώς ΰπολογισμέναι δυσχέ- 
ρειαι άπεθάρρυνον εκ των προτέρων όλους. Έπΐ τέλους ή Γερουσία, θεωρή- 
σασα ότι εγχείρημα, διαφεΰγον τήν ειδικότητά της, ήδύνατο νά δοκιμασόή, 
άφοΰ μάλιστα άνταπεκρίνετο εις τάς εΰχάς όλων, παρεδέχθη τήν ανωτέρω 
πρότασιν. Ουτω χαίρων ό Σόρβολος έπεχείρησε τήν πραγματοποίησιν τοΰ 
σχεδίου του.»

‘Ο αρχαιότερος των Βενετών ιστορικών Μ. Sabellico, ό γράψας τό 
έργον του επί τή βάσει τών επισήμων έγγράφων τής Γερουσίας, άφηγεϊται 
ώς εξής τό σημαντικόν γεγονός:

«Ή σΰσκεψις τοΰ Άνωτάτου Συμβουλίου είχε διαρκέσει άρκετάς ημέρας, 
ότε κάποιος Σόρβολος από τήν Κρήτην, ό όποιος, όπως πιστεύω, είχε προ
ηγουμένως πολύ έπιμελώς ίδή καί μελετήσει εκείνα τά μέρη, ήλθεν εις τήν 
Γερουσίαν καί έδήλωσεν ότι δεν έστερεϊτο ούτε θάρρους ούτε ίκανότητος, 
όπως μεταφέρη τά πλοία από τήν πόλιν εις τήν λίμνην τής Γάρδας. Επειδή 
εις όλους έφαίνετο αδύνατον νά μεταψερθοΰν πλοία τόσον μεγάλα εις άπό- 
στασιν διακοσίων καί πλέον μιλιών, πρώτον ήρχισαν νά τον θεωρούν παρά- 
φρονα' μόλις όμως εμαθον ότι είναι πολύ ικανός άνθρωπος, καί επειδή 
εκείνος επέμενεν εις τήν γνώμην του, ή Γερουσία τον εξουσιοδότησε νά κάμη 
εκείνο τό όποιον ήξευρεν.

«Άφοΰ ωδήγησε τά πλοία κάτω διά τοΰ ποταμοΰ Άδίγη μέχρι τής 
Βερώνας, έπειτα έζευξε βόδια άνά δύο καί τέσσαρα καί τά έσυρε μέχρις ενός 
σημείου δνομαζομένου Μάουρο. Εκεί ετοποθέτησε κάτω από τά πλοία ξύλα, 
τά όποια ώλίσθαινον καί κατ’ αυτόν τον τρόπον κατώρθωσε, μέ βόδια καί 
ανθρώπους, νά κυλήση τά πλοία σχεδόν διά μέσου ομαλών εδαφών εις διά-

V ρτdizzotti, Storia Veneziana Vol. I p. 473.
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σχήμα εξ μιλιών εις χήν λίμνην χοΰ 'Αγίου Άνδρέου. Τά όίλλα μικρότερα 
σκάφη ετοποθετήθησαν επάνω είς μεγάλας άμάξας».

Ό Biondi λέγει ότι «ήσαν δυο μεγάλαι γαλέραι και τρεις μικρότεροι 
καί μαζί μέ αύτάς 25 μικρά πλοία (coppani). 'Από τινας άλλους, οί οποίοι 
ήσαν παρόντες, έ'μαθον ότι ήσαν δύο γαλέραι μεγάλαι, μία δ' έξ αυτών 
έκομίσθη είς τό μέρος εκείνο μή έξωπλισμένη ακόμη».

Ό προμνημονευθείς Biondi έ'γραψε κατά τό 1455 τό σύγγραμμά του 
«Περί τής καταγωγής καί των πράξεων τών Βενετών» άρα ήτο σύγχρονος. 
Ό Σαμπέλικο, ζήσας ολίγον μετ’ αυτόν, άφηγεΐται ότι μετέβη έπιτοπίως καί 
εύρε λείψανα τής άπιστεύτου μεταφοράς καί έθαύμασε τό μεγαλούργημα τοΰ 
"Ελληνος τούτου.

Ό Βενετός ιστορικός Ρομανίν 1 συγγράψας τό ογκώδες έ'ργον του επί 
τή βάσει επισήμων εγγράφων τοΰ αρχειοφυλακείου, λέγει ότι ό στόλος τον 
όποιον μετέφερε διά ξηράς ό Σόρβολος άπετελεΐτο από έξ γαλέρας καί είκοσι 
δύο άλλα μικρότερα πλοία. Δισχίλιοι περίπου βόες έχρησιμοποιήθησαν διά 
την μεταφοράν των, διότι δι° εκάστην γαλέραν έχρειάζοντο 120 ζεύγη. Διά 
την μεταφοράν δε διά ξηράς έχρειάσθησαν δέκα πέντε ημερών υπεράνθρω
ποι κόποι πλείστων εργατών καί αδιάκοπος έποπτεία τοΰ Σορβόλου. Ή εργα
σία αΰτη Ικόστισεν είς την Βενετικήν Δημοκρατίαν δέκα πέντε χιλιάδας 
δουκάτων.

Ή δυσκολία κυρίως τής έπιχειρήσεως ενέκειτο είς την διάβασιν τοΰ 
όρους Μπάλντο, καί δη είς εποχήν χειμώνος, ότε παχύ στρώμα χιόνος έσκέ- 
παζε την όλην έκτασιν.

Ό στόλος, όστις εύρίσκετο υπό τάς διαταγάς τοΰ Βενετοΰ ναυάρχου 
Πέτρου Ζένου, έπροχώρησε διά θαλάσσης από τό στόμιον τοΰ Άδίγη μέχρι 
τής πόλεως Ροβερέτο. Άπό τό σημεΐον αυτό ή δίοδος προς την κορυφήν 
τοΰ όρους Μπάλντο ήτο άβατος. Ό Σόρβολος διέταξε καί κατεσκεύασαν οδόν 
μέ ξύλα, λίθους καί επιχώσεις μέχρι τοΰ σημείου, όπου εύρίσκετο είς καταρ
ράκτης. Ή κατάβασις άπό τοΰ σημείου τούτου τοΰ όρους ήτο τό δυσκολώ- 
τερον έργον καί άπετέλεσε θαΰμα μηχανικής διά την εποχήν εκείνην. Ή 
εργασία αυτή άπήτει μηχανικήν ικανότητα καί σιδηράν ταυτοχρόνως θέλησιν. 
Τή βοηθέίμ δυνατών χονδρών σχοινιών, δεθέντων είς τά πλευρά τών πλοίων, 
ήρχισεν ή καταβίβασις είς δρόμον, ό οποίος ήτο σχεδόν κάθετος. Τοιουτο
τρόπως τά πλοία ήρχισαν κατερχόμενα προς τον απότομον κατήφορον, 
συγκροτούμενα άπό τά σχοινιά, τά όποια έχαλαροΰντο κατά διαστήματα, 
χάρις είς τροχαλίας καί ξυλίνους κυλίνδρους, μέχρις ότου έφθανον είς τούς 
πρόποδας τοΰ όρους. Άπό εκεί μέχρι τοΰ Τόρμπολε, τοΰ πλησιεστέρου

1 S. Romani ιι, Storia di Venezia vol. IV p. 197.
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σημείου τής λίμνης, ή άπόστασις ήτο 15 περίπου μιλίων, ή δέ μεταφορά 
σχετικώς εύκολος.

Μόλις δ" δ στόλος έ'φθασεν εις το Τόρμπολε, ό ναύαρχος Ζένο διέταξε 
την κατασκευήν προχείρου λιμένος επί τής λίμνης, διά νά παραμείνουν εν 
αύτω ασφαλή τά πλοία.

Τοιουτοτρόπως, κατά Φεβρουάριον τοϋ 1439, έπραγματοποιήθη τό άπί- 
στευτον κατόρθωμα τής διά ξηράς, κα'ι δη δι’ όρους, μεταφοράς ολοκλήρου 
στόλου, κατόρθωμα τό όποιον τιμά την Ελληνικήν έφευρετικότητα.

Ή Βενετία, τής οποίας πρώτη φροντις ήιο νά άμείβη γενναίως τούς 
ύπηρετοΰντας αυτήν, δι’ άποφάσεως τής 17 ’Ιουνίου 1447 άπένειμεν έτησίαν 
σύνταξιν εις τον Σόρβολον δουκάτων πεντήκοντα, πλέξασα αληθές εγκώμιον 
τούτου διά τής ακολούθου πράξεως1.

Cum prudens vir Nic. Sorbolo suis virtutib. et fidelissimis opera- 
tionib. ac laborib. quos tulit in guerris et servitutis n-ris et presertim 
in conducendo galeas per monies in lacu Gardae cum tanta glo
ria n-ra et comodo status n-ri, electus et constitutus fuerit admira- 
tus noster candide in qua admiraria alias fuit quondam Marcus 
Boclleta, et non sit conveniens suis consideratis virtutib. predictis 
q. deterioris sit condictionis dicti Marci, vadit pars q. dictus Nicolaus 
auctorit. hujus consilii sit et esse intelligato in tot. et p. tot. cum 
omuib. salario, modis et omnib. condictionib. quib. ultimate erat pre- 
dictus q-dam Marcus Bocbeto, qui habebat ducatos quinquaginta 
in anno.

Ό Βενετός χρονογράφος Μαρίνο Σανοϋδο, έν τή πολυτόμφ «Χρονολο
γία» του (Diarii) ονομάζει τον Σόρβολον ’Αθανάσιον Carliavita. Ύποθέ- 
τομεν ότι πρόκειται περί παραδρομής τοΰ συγγραφέως και ότι τό Carhavita 
δεν είναι τό όνομά του, αλλά παρεπώνυμον, ίσως σημαίνον τό επάγγελμά του 
«Καραβίτης», ήτοι ναυτικός. Δυστυχώς δεν έχομεν κάμμίαν απολύτως πληρο
φορίαν περί τοΰ επαγγέλματος καί τοϋ ατόμου τοϋ Σορβόλου, ώστε νά δυνη- 
θώμεν νά έκφράσωμεν επί τοϋ προκειμένου σαφή γνώμην. Άλλ’ όπως καί 
άν έ'χη τό πράγμα, τό γεγονός είναι ότι εις "Ελλην προ πέντε περίπου αιώ
νων έπέτυχέ τι, τό όποιον καί σήμερον ακόμη, δτε τά μηχανικά μέσα είναι 
τελειότατα, δύναται νά θεωρηθή ως μεγαλούργημα.

’Άλλοι Βενετοί ιστορικοί γράφουν ότι τό σχέδιον τής ύπερνεωλκήσεως 
συνέλαβον ό Νικόλαος Σόρβολος καί ό Νικόλαος Carcavilla ή Caravilla. 
Ό Ρομανίν όμως γράφει2 ότι οί συλλαβόντες τοΰτο ήσαν ό Σόρβολος καί

1 Senato, Parle Mar. p. 21. 17 Giugno 1447.
2 S. Romatiin νΕνθ’άν. IV, 196.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ζ'. 4
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δ Blasio De Arboribus, παραπέμπει μάλιστα εΐς έγγραφον τοϋ Βενετικού 
’Αρχείου (Secrete XIV σελ. 169). Δυστυχώς δέν είναι δυνατόν νά έκφέρη 
τις γνώμην θετικήν επί τοΰ προκειμένου, προτού έξετάση τά πολυάριθμα 
έγγραφα, τά όποια, ώς μού γράφει φίλος μου ιστοριοδίφης εκ Βενετίας, 
υπάρχουν εκεί σχετικώς με τήν υπόθεσιν τού Σορβόλου. Τό περίεργον όμως 
είναι δτι δεν συμφωνούν οι διάφοροι συγγραφείς διά τό ό'νομα τού δευτέρου 
συνεργάτου τού Σορβόλου. “Εκαστος δίδει διαφορετικόν ό'νομα εις αυτόν. 
Τό περιεργότερον δε είναι ό'τι δύο συγγραφείς σύγχρονοι, ό χρονογράφος 
Biondi καί ό ιστοριογράφος Sabellico μόνον τον Σόρβολον αναφέρουν. 
Ό δέ Ρομανιν βέβαιοί δτι «οί ιστορικοί δέν αναφέρουν τον Blasio de Arbo
ribus». Ούχί δλιγώτερον άκατανόητον είναι πώς οί Βυζαντινοί συγγραφείς, 
οί περιγράψαντες τήν μεταφοράν διά ξηράς τών πλοίων τού Σουλτάνου, δέν 
ποιούνται μνείαν τοΰ σχεδόν συγχρόνου των γεγονότος τής λίμνης τής Γάρδας, 
άλλ’ ό μέν Μιχαήλ Δούκας αναφωνεί: «Τίς ποτέ ήκουσεν ή είδε τοιούτον 
έργον;», ό δέ Φραντζής αναφέρει μόνον τήν μεταφοράν τών πλοίων διά τού 
ισθμού τής Κορίνθου.

Καί ήδη γεννδται τό ερώτημα: Ό Μωάμεθ είχε λάβει γνώσιν τού προ 
δέκα τεσσάρων μόλις ετών λαβόντος χώραν εις τήν λίμνην τής Γάρδας καί 
συνεπώς έμιμήθη τόν Σόρβολον; Μήπως τις εκ τών συντρόφων τοΰ Σορβό
λου, έπανελθών εις τήν πατρίδα του, επώλησεν εΐς τόν Σουλτάνον τό μυστικόν 
αυτό; ”Η μήπως κανείς ά'λλος ναυτικός, υπηρετών εΐς τόν Τουρκικόν στόλον, 
κατά σύμπτωσιν, έσχε τήν αυτήν ιδέαν, τήν οποίαν ό Σόρβολος προ 14 
καί ό Αύγορρούφας προ 550 ετών συνέλαβον καί έπραγματοποίησαν; Πρό
κειται δηλαδή περί συμπτώσεωςή περί μιμήσεως; Ή ιστορία δέν δύναται νά 
μάς διαφώτιση επί τοΰ προκειμένου, καί θά ήτο παράτολμον, μέ τά δλίγα 
στοιχεία τά όποια κατέχομεν, νά θελήσωμεν νά άπευθύνωμεν μίαν τόσον 
βαρεΐαν κατηγορίαν εναντίον οίουδήποτε. Πάντως τό γεγονός είναι δτι 
σφάλλονται οί συγγραφείς οί γράφοντες δτι πρώτος ό Μωάμεθ Β'. έπεχεί- 
ρησε τήν διά ξηράς μεταφοράν στόλου.

Ό Βερναρδάκης είς τήν «"Αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως» (σελ. 72) 
λέγει δτι τό κατόρθωμα τοΰ Σορβόλου άνεκοινώθη βεβαίως είς τόν Σουλ
τάνον υπό τίνος Χριστιανού (αφού καί ό τήν ΰπερνεώλκησιν ταύτην διευθύ- 
νας ήτο Γενοβέζος) άπεμιμήθη δέ καί έπραγματοποίησεν ό Κατακτητής 
Μωάμεθ Β'. Ό δέ σύγχρονος τής 'Αλώσεως Λατίνος ’Αρχιεπίσκοπος Μυτι
λήνης Λεονάρδος ό Χίος, είς τήν περίφημον επιστολήν του προς τόν Πάπαν 
Νικόλαον Ε', είς τήν οποίαν άφηγεΐται τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπό
λεως, λέγει δτι ό μηχανικός ό διά τών συμβουλών του βοηθήσας τό έργον 
τού Μωάμεθ ήτο ό ίδιος εκείνος, ό όποιος έκαμε τό κατόρθωμα τής λίμνης τής 
Γάρδας. Άλλ’άλλη σχετική πληροφορία επί τού προκειμένου δέν υπάρχει.
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Ό Α. Μουστοξύδης (Έλληνομνήμων σελ. 92) ομίλων περί των Βυζαντι
νών συγγραφέων των άσχοληθέντων μέ τό ζήτημα τούτο λέγει: «Άλλ’ αυτοί 
ούτοι οί Ιστορικοί διά την μεγάλην των Ελλήνων και τών Ιταλών προς 
άλλήλους συναλλαγήν κα'ι επιμιξίαν, δεν ήδύναντο νά άγνοώσι τα κατά τον 
Σόρβολον καί ώφειλον ίσως όρθότερον νά πιστεύσωσιν δτι ό Έλλην οΰτος, 
ώφελήσας τούς αλλοεθνείς, έδωκεν όχι έκ προνοίας εις τον Μωάμεθ τό παρά
δειγμα επιχειρήματος, ούτινος ή μίμησις άπέβη ολέθρια εις τό έθνος».

Πάντως θέλει άπομείνει ιστορικόν μυστήριον άλυτον τό αν δ Μωάμεθ 
Ιπληροφορήθη από τον Σόρβολον ή ά'λλον τινά, "Ελληνα ή Βενετόν, τον 
τρόπον τής διά ξηράς μεταφοράς τών πλοίων εις την λίμνην τής Γάρδας 
καί αν ό Σόρβολος ή τις τών οπαδών του κατέστρωσε τό σχέδιον, διά τού 
οποίου δ Τουρκικός στόλος μετεφέρθη εις τον Κεράτιον κόλπον κατά την 
τραγικήν "Αλωσιν.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ
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