
27

Επιμέλεια κειμένου της συναδέλφου Μαρίας Γεροντάκη-Μακρή 

Ίσθμια Κορινθίας 

Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας 
Περαχώρας αποτελούμενη από τους 
οικισμούς Άγιο Χαράλαμπο, Ίσθμια, 
Κάβος, Κυράς Βρύση, Παλαιό Καλαμά-
κι και Παράδεισος. Οι δύο μεγαλύτε-
ροί του οικισμοί είναι η Ισθμία (τα 
Ισθμια) και η Κυράς Βρύση. Εδώ ήταν 
η θέση της ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ όπου τε-
λούνταν οι σπουδαιότεροι μετά τους 
Ολυμπιακούς, αθλητικοί, δραματικοί 
και μουσικοί αγώνες ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ.

Σύμφωνα με την μυθολογία, ιδρυτής του θε-
σμού των Ισθμίων ήταν ο Ποσειδώνας, κατά 
άλλους ο Θησέας. Η ιστορία τους αρχίζει το 

582 π.Χ. όταν διοργανώθηκαν για πρώτη φορά. 
Ξέρουμε ότι ήταν σημαντικά αγωνίσματα, αν και 
όχι τόσο όσο οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Πύθια, 
αφού ο Σόλων είχε τάξει σε κάθε Αθηναίο πρωτα-
θλητή των Ισθμίων βραβείο 100 δραχμών.

Διοργανώνονταν κάθε δύο χρόνια, στα μέσα του 
καλοκαιριού και κρατήθηκαν μέχρι τον καιρό της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάθε δύο χρόνια συνέ-
πιπταν με τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Η διεξαγωγή των αγώνων γινόταν από την πόλη 
της Κορίνθου, μέχρι το 146 π.Χ., όταν η Κόρινθος 
καταστράφηκε και η διεξαγωγή πέρασε στα χέρια 
της Σικυώνας μέχρι που να ξανακτιστεί η Κόριν-
θος. Τόπος διοργάνωσης ήταν το ιερό δάσος με 
πεύκα στον Ισθμό της Κορίνθου. Εκεί βρίσκονταν 
ο ναός του Ποσειδώνα και ο αγωνιστικός ιππό-
δρομος, το στάδιο, το θέατρο και ένα γυμναστή-
ριο, το «Κράνειο». Περιελάμβαναν αγώνες γυμνα-
στικής, δρόμου, πάλης, πυγμαχίας, παγκράτιο και 
πένταθλο. Αργότερα το πρόγραμμα επεκτάθηκε 
έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και αγώνες ιππα-
σίας και αρματοδρομίες. Αργότερα το πρόγραμμα 
συμπληρώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει και δι-
αγωνισμό μουσικής, ποίησης και ρητορικής.

Η τιμητική απονομή γινόταν με κλαδί πεύκου, 
και φοίνικα, αργότερα με κλαδί αγριοσέλινου.

Η ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, είναι το μεγαλύ-

τερο τεχνικό έργο της νεότερης Ελλάδας και ενώ-
νει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο, στη 
θέση του Ισθμού της Κορίνθου, λίγο ανατολικότε-
ρα από την πόλη της Κορίνθου. Κατασκευάστηκε 
μεταξύ των ετών 1880-1893, έργο του Έλληνα μη-
χανικού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη. Η κατασκευή 
της είναι αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής 
του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος 
με την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής στό-
χευε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και οικονο-
μικά ανεπτυγμένου κράτους.

Στα αρχαία χρόνια μεταξύ του τείχους του 
Ισθμού και του περιβόλου του υπήρχε η δίολκος, 
οδός μέσω της οποίας μεταφέρονταν εμπορεύμα-
τα και μικρά πλοία για να αποφευχθεί ο περίπλους 
της Πελοποννήσου. Η δίολκος, κατασκευή του 
Περιάνδρου, ήταν ένας πλακόστρωτος δρόμος 
ντυμένος με ξύλα, επάνω στον οποίο γλιστρού-
σαν τα πλοία με τη βοήθεια λίπους. Τα πλοία που 
υπερισθμίζοντο πλήρωναν τέλη, που ήταν το πιο 
σημαντικό έσοδο της Κορίνθου.

Η ιδέα της διώρυγας υπήρχε ήδη από την εποχή 
του Περίανδρου, το 602 π.Χ. Ο πρώτος που προ-
σπάθησε την υλοποίησή του ήταν ο Νέρων, το 66 
μ.Χ., σε σχέδια του Ιούλιου Καίσαρα και του Καλι-
γούλα. Μετά τον θάνατο του Νέρωνα, συνέχισε την 
προσπάθεια ο Ηρώδης ο Αττικός, ο οποίος όμως 
την εγκατέλειψε.

Ο Ι. Καποδίστριας, προβλέποντας τη σημασία 
που θα είχε η διώρυγα στην ανάπτυξη της Ελλά-
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δας, ανέθεσε τη σχετική μελέτη σε μηχανικό. Η 
δαπάνη εκτιμήθηκε σε 40.000.000 χρυσά φράγκα, 
που δεν μπορούσαν να εξευρεθούν από τη διεθνή 
χρηματαγορά και η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. 
Το 1869 έγινε η διώρυγα του Σουέζ και τον Νοέμ-
βριο του ίδιου έτους η Κυβέρνηση Ζαΐμη ψήφισε 
νόμο «περί διορύξεως του Ισθμού», που εταιρεία 
ή ιδιώτης θα αναλάμβανε την κατασκευή και αξιο-
ποίηση του έργου.

Η μελέτη του έργου έγινε από τον Ούγγρο 
στρατηγό István Türr, ο οποίος ίδρυσε την Διεθνή 
Εταιρεία της Θαλασσίας Διώρυγος της Κορίνθου 
(Société Internationale du Canal Maritime de 
Corinthe).[2][3] Στο έργο συμμετείχαν και άλλοι Ούγ-

γροι ή Σλοβάκοι μηχανικοί, όπως ο Ίστβαν Τουρ 
και ο Μπέλα Γκέστερ από το Κόσιτσε της σημερι-
νής Σλοβακίας. Λόγω έλλειψης κεφαλαίων το έργο 
ολοκληρώθηκε από εταιρεία του Ανδρέα Συγγρού 
το 1893. Οι εργασίες για τη διώρυγα εγκαινιάστη-
καν την 23 Απριλίου 1882, παρουσία του βασιλιά 
Γεωργίου Α’.

Στη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά 
την αποχώρησή τους οι Γερμανοί το πρώτο δε-
καήμερο του Οκτωβρίου 1944, ανατίναξαν τη 
σιδηροδρομική και την οδική γέφυρα, έριξαν βα-
γόνια τρένου σε ένα σημείο της διώρυγας για να 
τη φράξουν και πυροδότησαν εκρήξεις στον βυθό 
του προλιμένα. Το 1947 η Σχολή Μηχανικού του 
Στρατού ανέλαβε την ανακατασκευή της οδικής 
γέφυρας.

Η διώρυγα έχει μήκος 6.346 m, πλάτος στην 
επιφάνεια της θάλασσας 24,6 m, στο βυθό της 21,3 
m, ενώ το βάθος της κυμαίνεται από 7,50 έως 8 
m. Κάθε χρόνο περνούν τη διώρυγα 12.000 πλοία.

Μνημείο Ισθμού
Μνημείο Ισθμού, σε τιμή των Ούγγρων μηχα-

νικών που μελέτησαν και σχεδίασαν το θαυμαστό 
αυτό έργο του 19ου αιώνα. Η μελέτη του έγινε από 
τον Ούγγρο Μπ. Γκέρστερ, αρχιμηχανικό της Διώ-
ρυγας Φραγκίσκου στην Ουγγαρία και ολοκληρώ-
θηκε το 1893.

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων – Μουσείο
Ο Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο των 

Ισθμίων. Εδώ τελούνταν ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ, οι σημαντικό-
τεροι αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς (με ιδρυτή 
κατά τον μύθο τον Ποσειδώνα). Η διεξαγωγή τους 
ξεκίνησε το 582 π. Χ. και σταμάτησαν το 146 π. Χ. 
με την καταστροφή της Κορίνθου.(1)
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Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - 
Ναός Ποσειδώνος

Η πρώτη συστηματική αρχαιολογική έρευνα 
στην περιοχή έγινε από τη Γαλλική αρχαιολογική 
Σχολή των Αθηνών το 1883. 

Ωστόσο, ο προσδιορισμός των δύο ναών του 
Ποσειδώνα και του Παλαίμονα έγινε το 1952 από 
τον Oscar Broneer, της Αμερικανικής Αρχαιολογι-
κής Σχολής.(2)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - Θέατρο
Από το θέατρο της αρχαίας Ίσθμίας σώζονται 

ελάχιστα λείψανα, γιατί στην ουσία ξεθεμελιώθηκε 
για να προμηθεύσει οικοδομικό υλικό στο παρα-
πλήσιο οχυρό του Ισθμού. 

Έχουν ανασκαφεί θεμέλια της σκηνής και του κοί-
λου, της δυτικής παρόδου και του προσκηνίου.(1)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - 
Ρωμαϊκά λουτρά 

Ο χώρος των Ρωμαϊκών λουτρών στον αρχαι-
ολογικό χώρο των Ισθμίων. Ξεχωρίζουν τα μο-
νόχρωμα ψηφιδωτά δαπέδου με την μόνη χρήση 
λευκής και μαύρης ψηφίδας. 

Τέχνη που άνθισε στην Ιταλία του 1ου και 2ου 
μ.Χ. αι. Τα ψηφιδωτά ανακαλύφθηκαν το 1976.(2)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - 
Παλαιμόνιο

Το Παλαιμόνιο, ναός αφιερωμένος στη θαλασ-
σινή θεότητα με το όνομα Παλαίμονας (ρωμαϊκής 
εποχής). 

Ανασκάφθηκε από τον O.  Broneer  και έχει προ-
σανατολισμό ίδιο με αυτόν του ναού του Ποσειδώ-

να. Στα ανατολικά του σημειώνονται τρεις λάκκοι 
θυσιών.(2)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων -
Λατρευτικά σπήλαια

Κάτω από τον φυσικό βράχο που βρίσκεται ο 
ναός του Ποσειδώνα είχε λαξευτεί σπήλαιο με δύο 
θαλάμους για λατρευτικούς σκοπούς (δείπνα). Ένα 
δεύτερο σπήλαιο συναντούμε 60μ. ανατολικά στο 
πάνω μέρος του κοίλου του θεάτρου. Κατασκευά-
στηκαν τον ύστερο 5ο π. Χ. αι.(1)

Αρχαίο τείχος Ισθμίων
Τμήμα του Εξαμιλίου ή Ιουστινιάνειου τείχους 

(μήκους έξι μιλίων) που κτίσθηκε το 400 π.Χ. κατά 
μήκος του Ισθμού, με σκοπό την προστασία της 
Πελοποννήσου από χερσαίες επιδρομές. Για την 
κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τα 
αρχαία Ίσθμια.(2)

Αρχαιολογικός χώρος Ισθμίων - Στάδιο
Το στάδιο των αγώνων, βρισκόταν 300 περίπου 

μέτρα ΝΑ του ιερού του Ποσειδώνος, και είχε μή-
κος 181,15μ. Στην ΝΑ γωνία του ιερού ανακαλύ-
φθηκε η αφετηρία του αρχαιότερου σταδίου, όπου 
ξεχωρίζουμε τα ίχνη από 16 συνολικά βαλβίδες 
εκκίνησης.(1)

Κυράς βρύση
Μεγάλος οικισμός σε μικρό ύψωμα δυτικά των 

Ισθμίων. Εδώ ήταν η θέση της αρχαίας Ίσθμι-
ας, όπου τελούνταν οι σπουδαιότεροι μετά τους 
Ολυμπιακούς, αθλητικοί, δραματικοί και μουσικοί 
αγώνες τα ΙΣΘΜΙΑ. (2)


