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ή δυνατό τις νά υπόθεση, άλλά κατεσκευάσθη-
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σκοπόν,

δπως

κινήται μεταξύ αυτών

άσφα-

λέστερον τό μεταφορικόν όχημα καί άποφευ-

(ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
1. ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ

γωνται παρεκτροπαί αύτοΰ εις τό έπικίνδυνον,
λόγω τής σχηματιζομένης ϊσχυρδς στροφής, ση-

Ή άρξαμένη κατά τό 1956 άναακαφή τοΰ
διόλκου εις θέσιν Ποσειδωνίαν παρά την Κό
ρινθον συνεχίσθη και κατά τό έτος 1957 1.
Τό κόριον μέρος τής άνασκαφής περιωρίσθη
και πάλιν εντός τοΰ χώρου τής Στρατιωτικής
Σχολής Μηχανικού, δοκιμαστικοί όμως τομα'ι
εγένοντο και εις άπομεμακρυσμένα έκειθεν ση
μεία. Δια των τομών τούτων

έπεσημάνθη ή

συνέχεια τοΰ διόλκου επί μήκους πλέον τοΰ 1 χμ.
από τής εκ τοΰ Κορινθιακού αφετηρίας του.
Εντός τοΰ χώρου τής Σχολής ή
έπέκτασις

τής άνασκαφής

προς Α.

άπεκάλυψεν

έτερα

80 μ. τοΰ διόλκου έν συνεχεία προς τό άνασκαφέν πέρυσι τμήμα. Τό σύνολον τοιουτοτρόπως
τοΰ

άποκαλυφθέντος εντός τής περιοχής τής

Σχολής τμήματος άνήλθεν εις 160 μ. (είκ. 1-2).
Έκ τής γενομένης προεκτάσεως τής άνασκα
φής διεφωτίσθη έπαρκώς τό πρόβλημα τών εν
διπλφ στίχφ προσθέτων έπι τής πλακοστρώτου
όδοΰ θεμελίων (βλ. είκ. 1, εις τό βάθος). Διότι
καθ’ δλον τό

μήκος, επί

τοΰ οποίου έξετεί-

νοντο άρχικώς τά έν λόγιρ θεμέλια, δεν ύπήρχον αί συνήθεις κατά τήν λοιπήν διαδρομήν τοΰ
διόλκου αυλακώσεις (είκ. 3). Ή άπουσία αυτών
εις τό σημεΐον τούτο καθορίζει τήν άκριβή έ'κτασιν τών θεμελίων (31 μ.) καί τήν χρονολογίαν
αυτών, ήτις είναι σύγχρονος προς τήν άρχικήν
κατασκευήν τοΰ διόλκου. Τοιουτοτρόπως καθί
σταται ήδη φανερόν δτι τά θεμέλια ταΰτα δεν
άποτελοΰν μεταγενεστέραν προσθήκην, ως θά

μειον τούτο τής διαδρομής.
Επίσης διηυκρινήθη καί ό τρόπος, καθ’ δν
έσχηματίσθησαν αί αυλακώσεις. Έκ τοΰ άνασκαφέντος πέρυσι τμήματος ή το δυνατόν νά υ
πάρξουν άμφιβολίαι τινές ώς προς τό ζήτημα
τοΰ κατά πόσον αύται εγένοντο σκοπίμως ή έ
σχηματίσθησαν
κατά

τήν

έκ τής χρήσεως

τών τροχών

μακραίωνα λειτουργίαν

τοΰ

διόλ

κου. Εις τό άποκαλυφθέν όμως εφέτος άνατολικώτερον τμήμα, όπου αί αυλακώσεις ένεκα
τής ευθείας ενταύθα διαδρομής τοΰ άρχαίου δια
τηρούνται καλύτερον, υπάρχουν έμφανή

ίχνη

λαξεύσεως, ιδίως κατά τάς παρειάς αυτών (είκ. 2).
Βεβαιοΰται τοιουτοτρόπως ή σκόπιμος έξ άρχής
κατασκευή των διά τήν εύχερεστέραν καί άσφαλεστέραν εντός αυτών κυκλοφορίαν τοΰ τροχο
φόρου οχήματος.
Έκ τών διενεργηθεισών τομών μακράν τοΰ
χώρου τής κυρίας άνασκαφής μία έγένετο περί
τά 200 μ. άνατολικώς, άπέναντι άκριβώς τής
θέσεως ένθα υπάρχει έσκαλισμένον έπι τοΰ φυ
σικού βράχου κατά τήν νοτίαν άποτομήν τής
διώρυγος τό εις τον Νέρωνα άποδιδόμενον άνάγλυφον.
Εις τήν προκειμένην θέσιν, δτε κατά τό 1946
έργάται διήνοιγον οδόν προς τοποθέτησιν δευτερευοόσης σιδηροδρομικής γραμμής, ειχεν άποκαλυφθή μικρόν τμήμα τοΰ διόλκου, τό οποίον
οΰτοι κατέστρεψαν χάριν τοΰ έκτελουμένου έρ
γου. Μεταξύ τών άπαρτιζόντων τό πλακόστρω

Περί τών αποτελεσμάτων τής διεξαχθείσης πέρυ-

του λίθων εις έφερε κεχαραγμένον έπι τής άνω

σιν άνασκαφής βλ. AM LXXI, 1956, 51 κ.έ., πρβ. Illu

έπιφανείας τό γράμμα X. Ό κληθείς τότε επί

strated London News, Octob. 19, 1957, 649 κε.

τόπου συνάδελφος κ. Πάλλας μετέφερε τούτον
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εΐς to Μουσεΐον τής Παλαιάς Κορίνθου, εις την

τικώς τής προς τό

βορείαν αυλήν τοΰ οποίου άπόκειται έκτοτε.

υπάρχει έπίσης τό γράμμα -}-.

Εις την θέσιν ταΰτην, την οποίαν είχε την

Τά

ανωτέρω

πορθμεΐον άγοΰσης όδοΰ

γράμματα, δπως καί τά ση-

καλωσΰνην νά μοΰ υπόδειξη ό ανωτέρω συνά

μειωθέντα πέρυσι παραπλεΰρως τών προσθέ

δελφος, ένήργησα άνά μίαν τομήν έφ5 έκατέρας

των θεμελίων, έχρησίμευον άναμφιβόλως ως

των πλευρών τής διανοιγείσης όδοϋ. Διά τών

οδηγητικά

τομών

έκεΐνα, είς τό άρχαιότερον τοπικόν (κορινθια-

αυτών έπεσημάνθη ή εις τό σημεϊον

τοΰτο συνέχεια τοΰ αρχαίου.
Όπως είς την περιοχήν τής Στρατιωτικής

Είκ. 1. Τό άποκαλυφθέν κατά τήν άνασκαφήν τοΰ
1956 τμήμα τοΰ διόλκου εντός τοΰ χώρου τής Σχολής

σήματα,

κοσικυώνιον)

άνήκουσι

άλφάβητον.

δέ,

δπως

Έπιβεβαιοΰται

καί
δέ

τοιουτοτρόπως καί έξ αυτών ή καθορισθεΐσα

Είκ. 2. Τό σύνολον τοΰ άποκαλυφθέντος
τμήματος τοΰ διόλκου έξ Α.

Μηχανικού όρώμενον έκ Δ.

Σχολής, σχηματίζει και ενταύθα 6 δίολκος από

ήδη χρονολογία τοΰ αρχαίου είς τάς άρχάς τοΰ

τομον στροφήν. Όμοίαν στροφήν έσχημάτιζε

6ου π.Χ. αϊ.

και είς τό άποκοπέν υπό τής διώρυγος τμήμα.
Τοιαΰται στροφαί,

αιτινες ήσαν απαραίτητοι

προς έξουδετέρωσιν τής υψομετρικής διαφοράς

’Άλλαι τομαί έγένοντο έπί τής πλευράς τής
Πελοποννήσου,

προς τό δυτικόν στόμιον τής

διώρυγος. Εΐς τήν ένεργηθεΐσαν πέρυσιν άνα-

τοΰ εδάφους, πρέπει ασφαλώς νά έπαναλαμβά-

τολικώς τής προς τό πορθμεΐον άγοΰσης όδοΰ

νωνται και περαιτέραι προς Α. μέχρι τής εις τον

προσετέθη

Σαρωνικόν καταλήξεώς του.

έφέτος

καί

δεύτερα

δυτικώς τής

ιδίας όδοΰ (είκ. 4). Διά τών δυο τούτων το

Έπί τής επιφάνειας τών πλακών είς τό άνα-

μών καί διά τής διανοιγείσης προηγουμένως

σκαφέν κατά τήν ανατολικήν πλευράν τής ανω

υπό έργατών τής Εταιρείας τής διώρυγος τά

τέρω όδοϋ τμήμα υπάρχει δΐς κεχαραγμένον τό

φρου κατά μήκος τής βόρειας παρυφής τοΰ αρ

γράμμα (+]■ Έσημειώθη δέ ήδη τό έτερον X

χαίου καθωρίσθη ή ακριβής πορεία αΰτοΰ από

έπ'ι άλλης πλακός έκ τής αυτής θέσεως. Είς άλλο

τής δυτικής αφετηρίας του μέχρι τής υπό τής

σημεϊον τοΰ διόλκου έπι τής πλευράς τής Πελο

διώρυγος διακοπής του.

πόννησου και είς άπόστασιν 20 μ. περίπου δυ-
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Είς τό ανέκαθεν ορατόν έπί τής έπιφανείας

AE 1956

Άνασκαφή Διόλκου, Τίρυνθος καί Γαλατάκι

τοΰ εδάφους τμήμα τής δυτικής αφετηρίας τοΰ
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προβή εις τον καθαρισμόν τοΰ έπικαθημένου
σκληροΰ εξ άμμοχαλίκων στρώματος.
Μετά τον καθαρισμόν τοΰτον διηυκρινήθησαν ωρισμέναι λεπτομέρειαι, έπ'ι των οποίων εγένοντο εις τον ημερήσιον Τύπον ενδιαφέρουσαι
παρατηρήσεις υπό τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Πολυτε
χνείου καί Γεν. Διευθυντοΰ τής Εταιρείας τής
Διώρυγος κ. Δημοσθ. Πίππα. Τό τμήμα δηλαδή
τοΰτο, τό όποιον διατηρείται εις άρίστην κατάστασιν επί ίκανοΰ μήκους (είκ. 5), έχει πλάτος
10 μ., αντί τών 3.50-5.00 μ. κατά τήν λοιπήν
έκτασιν τοΰ διόλκου, στερείται δε τών δύο συνή-

Είκ. 3. Τό ανευ αυλακώσεων τμήμα τοΰ διόλκου, επί
τοΰ’οποίου έξετείνοντο τά πρόσθετα επί τοΰ πλακό
στρωτου θεμέλια.

Είκ. 5. Ή αφετηρία τοΰ διόλκου κατά τό δυτικόν
στόμιον τής Διώρυγος.

θων αυλακώσεων. Έκ τούτου ό ανωτέρω Κα
θηγητής συνεπέρανεν δτι εις τό σημεΐον τοΰτο
τά πλοία έσύροντο επί ξύλινων κυλίνδρων, προτοΰ έπιβιβασθοΰν επί τοΰ τροχοφόρου οχήμα
τος ή

μετά τήν άποβίβασίν των έκεΐθεν. Τό

αυτό δέ πρέπει —κατά τήν γνώμην του —νά επανελαμβάνετο καί εις τήν άλλην αφετηρίαν τοΰ
διόλκου πρός τήν πλευράν τοΰ Σαρώνικοΰ.
2· ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Είκ. 4· Τομή επί τής πλευράς τής Πελοπόννησου, δυ

ΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ

τικώς τής πρός τό πορθμεΐον άγοΰσης όδοΰ.

Εντός τής περιοχής τών ’Αγροτικών Φυλα
διολκου έμπροσθεν τής θέσεως τοΰ σηματωρού

κών τής Τίρυνθος καί εις άπόστασιν 200 μ. πε

οί έργάται τής ίδιας ώς άνω Εταιρείας εΐχον

ρίπου νοτίως τής μυκηναϊκής άκροπόλεως ή άπο-
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