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6.000 urteko besarkada
GREZIA HEGOALDEKO ALEPOTRYPA
kobazuloan bi giza eskeleto aurkitu
dituzte besarkatuta. K.a. 3.800. urte-
koak dira eta George Papathanasso-
poulos historialariaren arabera, “Neo-
litoko ehorzketa bikoitzak ez dira
batere ohikoak; ziurrenik hau izango
da aurkitutako zaharrena”. Gainera,
bi eskeletoak elkarri besarkatuta
daude eta horregatik, 2014an aurkitu

arren, aurkikuntza joan den San
Valentin egunean aurkeztu dute, hil-
dakoen postura erromantikoa aitza-
kia, nahiz eta koban bertan beste
arrasto ez hain erromantikoak aurki-
tu. K.a. 3.200ean leizeko sarrera erori
egin zen bertan bizi zirenak azpian
harrapatuz eta, hala, gizaki helduen,
haurren eta enbrioi baten arrastoak
ere aurkitu dituzte. n
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KORINTOKO GOLKOA (GREZIA), K.A.
VII. MENDEA. Greziako Zazpi Jakin-
tsuetariko batek, Periandro Korinto-
ko bigarren tiranoak, Egeo itsasoa
eta Korintoko golkoa kanal baten
bidez lotzea pentsatu zuen, Pelopo-
nesoko penintsula inguratu beharra
saihesteko. Baina zailtasun teknikoak
gainditzeko gaitasunik ez zeukala
konturatu zenean, kanalaren ordez
harrizko arrapala eraikiarazi zuen;
egun, oraindik, arrapalaren arrastoak
ikus daitezke kanalaren alboan.

Periandro ez zen izan kanala erai-
kitzea gogoan izan zuen greziar baka-
rra. K.a. III. mendean Demetrio I.a
Mazedoniakoak ere proiektua bultza-
tu nahi izan zuen. Ondoren, erroma-
tarrek hartu zuten lekukoa. Julio
Zesarrek Laus Iulia Corinthiensis
kolonia berrian kanala eraikitzeari egoki zeritzon, Kali-
gulak ere bai, baina azkenean Neronek abiarazi zuen
proiektua. K.o. 67. urtean, suntsitzaile ospea daukan
enperadoreak Korintoko istmoan kanala eraikitzeko
agindua eman zuen eta 6.000 esklabo bideratu zituen
obrara. Egungo politikaria bailitzan, obrak hasteko zere-
monia moduko bat ere egin zuen Neronek: Greziako
gobernadorearen eskuetatik urrezko pikotxa hartu eta
lehen hiru kolpeak berak eman zituen.

Baina, urte horretan bertan, galiarrak matxinatu zire-
nean, Galiako Erreboltak bereganatu zuen enperadorea-
ren arreta eta, ziurrenik, kanala eraikitzeko aurrekontua-
ren zati handi bat. Kontuak kontu, Neron lanak hasi eta
urtebetera hil zuten, eta Galba enperadore berriak kana-
laren obra bertan behera utzi zuen, garestiegia zelako.

Proiektua madarikatua ote zegoen ere zabaltzen hasi

zen, kanalaren bultzatzaile nagusi gehienak indarkeriaz
hil zituztela oinarri hartuta: Demetrio I.a, Julio Zesar,
Kaligula, Neron bera... Kontua da garai hartan indarke-
riaz hildako goi karguen portzentajea handia zela, eta
kointzidentzia horrek zerikusi gehiago izango zuela
horrekin, proiektuaren sustatzaileen aurkako ustezko
madarikazioren batekin baino. Eta hala ere, proiektua
mendetan ahaztuta egon zen.

1881ean berriro ekin zioten kanala zabaltzeko lanei,
Ferdinand de Lessepsen proiektuarekin (Suezko eta
Panamako kanalaren proiektuak ere frantziarrak egin
zituen) eta Istvan Türr ingeniari hungariarrak zuzendu-
ta. Hamabi urte geroago inauguratu zen kanala. Gaur
egun Korintoko golkoa eta Egeo itsasoa lotzen dituen
6,3 kilometroko lerroa Neronen proiektuan marraztu-
tako berbera da. n

Korintoko kanalaren inaugurazioa 1893ko azaroaren 9an, proiektua diseinatzen
hasi eta bi milurteko eta erdi geroago.
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