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Η ιστορία του Ισθµού της Κορίνθου

Από την διάνοιξη της διώρυγας το 1886

w

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΝΝΑ, 
ΕΥΠΡΑΞΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Γεγονότα

325: Λήγουν οι εργασίες της 
Α’ Οικουµενικής Συνόδου 
στη Νίκαια της Βιθυνίας. 
Καθιερώνεται το Σύµβολο της 
Πίστεως (Πιστεύω) και η µέθοδος 
του υπολογισµού του Πάσχα.

1261: Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, 
στρατηγός του αυτοκράτορα 
της Νίκαιας Μιχαήλ 8ου 
του Παλαιολόγου, ανακτά 
την Κωνσταντινούπολη 
που κατέλαβαν το 1204 οι 
Σταυροφόροι.

1797: Ο βρετανός ναύαρχος 
Οράτιος Νέλσον χάνει 200 
άνδρες και το δεξί του χέρι, κατά 
τη διάρκειας αποτυχηµένης 
απόβασης για την κατάληψη της 
Τενερίφης.

1814: Ο άγγλος µηχανικός 
Τζορτζ Στέφενσον πατεντάρει την 
ατµοµηχανή.

1893: Ο πρωθυπουργός 
Σωτήριος Σωτηρόπουλος 
εγκαινιάζει τη ∆ιώρυγα της 
Κορίνθου. Το έργο εµπνεύστηκε 
και εκτέλεσε ο Χαρίλαος 
Τρικούπης, η κυβέρνηση του 
οποίου «έπεσε» δύο µήνες 
νωρίτερα.

1929: Ψηφίζεται από τη Βουλή 
επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου 
Βενιζέλου ο νόµος «Περί µέτρων 
ασφαλείας του κοινωνικού 
καθεστώτος και προστασίας των 
ελευθεριών». Είναι γνωστός 
ως Ιδιώνυµο και είχε στόχο την 
καταστολή της κοµµουνιστικής 
προπαγάνδας και δράσης.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1848: Άρθουρ Τζέιµς Μπάλφουρ, 
πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας 
από το 1902 έως το 1920. Ήταν 
ο πρώτος υψηλού επιπέδου 
πολιτικός που διακήρυξε το 
1917 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να 
αποκτήσουν το δικό τους κράτος 
στην Παλαιστίνη. (∆ιακήρυξη 
Μπάλφουρ) (Θαν. 19/3/1930)

1894: Γκαβρίλο Πρίντσιπ, 
βοσνιοσέρβος φοιτητής, που 
άναψε τη θρυαλλίδα του Α’ 
Παγκοσµίου Πολέµου µε τη 
δολοφονία του αυστριακού 
αρχιδούκα Φραγκίσκου 
Φερδινάνδου στο Σεράγιεβο. 
(Θαν. 28/4/1918)

1905: Ελίας Κανέτι, βούλγαρος 
συγγραφέας. Βραβεύτηκε µε 
Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1981. 
(Θαν. 14/8/1994)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1853: Χοακίν Μουριέτα, διάσηµος 
καλιφορνέζος παράνοµος, ο 
επονοµασθείς και µεξικάνος 
Ροµπέν των ∆ασών. Αποτέλεσε 
πηγή έµπνευσης για τη 
δηµιουργία του Ζορό. (Γεν. 1829)

1967: Κωνσταντίνος Παρθένης, 
διακεκριµένος ζωγράφος. (Γεν. 
10/5/1878)

1994: Παΐσιος ο Αγιορείτης, κατά 
κόσµο Αρσένιος Ενζεπίδης, 
Ορθόδοξος Μοναχός, 
θεωρούµενος από πολλούς ως 
σύγχρονος Άγιος. (Γεν. 1924)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

O Ισθµός της Κορίνθου υπήρξε ένα κα-
τασκευαστικό όνειρο - πρόκληση που 
κράτησε 2.300 χρόνια. Λόγω της γεω-

γραφικής της θέσης, η «Άφνειος Κόρινθος» 
αναδείχθηκε από την αρχαιότητα σε σπου-
δαίο ναυτικό, εµπορικό και πολιτιστικό κέ-
ντρο. Η δυσκολία στη µεταφορά των εµπο-
ρευµάτων δια ξηράς ώθησε τον Τύραννο 
της Κορίνθου Περίανδρο να κατασκευάσει 
τον περίφηµο δίολκο, ένα πλακόστρωτο διά-
δροµο, «ντυµένο» µε ξύλα, πάνω στον οποίο 
γλιστρούσαν τα πλοία της εποχής αλειµµέ-
να µε λίπος για να περάσουν τον Ισθµό από 
τη µια ακτή στην άλλη. Τα πανάκριβα τέλη 
(διόδια) που καταβάλλονταν στην Κόρινθο 

ήταν και το πιο σηµαντικό έσοδο της πό-
λης. Από µαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων 
προκύπτει ότι ο Περίανδρος ήταν ο πρώτος 
που σκέφθηκε και τη διάνοιξη του Ισθµού, 
γύρω στο 602 π.Χ. Γρήγορα, όµως, εγκα-
τέλειψε το σχέδιο του, από το φόβο ότι θα 
προκαλούσε την οργή των Θεών, έπειτα από 
το χρησµό της Πυθίας που έλεγε: «Ισθµόν 
δε µη πυργούτε µήδ’ ορύσσετε. Ζευς γαρ 
έθηκε νήσον η κ’ εβούλετο». Το πιθανότερο 
είναι ότι ο χρησµός προκλήθηκε από τους 
ιερείς των διαφόρων ναών, που φοβήθη-
καν ότι διανοίγοντας τον Ισθµό θα έχαναν 
τα πλούσια δώρα και αφιερώµατα των εµπό-
ρων, που δεν θα είχαν πια λόγο να µένουν 

στην Κόρινθο. Ο βασικός, όµως, λόγος που 
ανάγκασε τον Περίανδρο να εγκαταλείψει 
το σχέδιό του δεν ήταν η θεϊκή οργή αυτή 
καθαυτή, αλλά οι τεράστιες τεχνικές δυσκο-
λίες εκτέλεσης του έργου και τα οικονοµικά 
συµφέροντα της Κορίνθου, που επιθυµούσε 
να διατηρήσει την προνοµιούχο θέση της ως 
«κλειδούχος» του διαµετακοµιστικού εµπορί-
ου της Μεσογείου. Άλλωστε, η συνέχιση του 
«περάσµατος» των πλοίων δια της «διόλκου» 
δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήµατα στην 
Κόρινθο, διότι τα τότε πλοία ήταν µικρών 
διαστάσεων (τριήρεις) και η µυϊκή δύναµη 
των δούλων και των ζώων ήταν επαρκής για 
το σκοπό αυτό.

Tρεις αιώνες αργότερα, το 307 π.Χ., ο 
∆ηµήτριος ο Πολιορκητής επιχείρησε 
να θέσει σ’ εφαρµογή το ίδιο σχέδιο, 

αλλά εγκατέλειψε την ιδέα, όταν οι Αιγύπτιοι 
Μηχανικοί που έφερε γι’ αυτό το σκοπό τον 
διαβεβαίωσαν ότι η διαφορά της στάθµης του 
Κορινθιακού από τον Σαρωνικό ήταν τέτοια 
που µε την τοµή του Ισθµού τα νερά του Κο-
ρινθιακού που θα χύνονταν στον Σαρωνικό 
θα τον πληµµύριζαν, µε συνέπεια την κατα-
πόντιση της Αίγινας και των γειτονικών νη-
σιών και ακτών.

Κατά τη ρωµαϊκή εποχή, ο Ιούλιος Καίσαρ 
το 44 π.Χ. και ο Καλιγούλας το 37 π.Χ. έκα-
ναν ανάλογα σχέδια, τα οποία όµως εγκατα-
λείφθηκαν για πολιτικούς και στρατιωτικούς 
λόγους. Στα σχέδια αυτά βασίσθηκε ο Νέρω-
νας, όταν αποφάσισε το 66 µ.Χ. να πραγµα-
τοποιήσει το έργο. Οι εργασίες άρχισαν το 
67 µ.Χ. και από τις δυο άκρες (Κορινθιακό 
– Σαρωνικό), και χρησιµοποιήθηκαν τότε 
χιλιάδες εργάτες. Την έναρξη των εργασιών 
έκανε ο ίδιος ο αυτοκράτορας, στις 28 Νοεµ-
βρίου, δίδοντας το πρώτο χτύπηµα στη γη του 
Ισθµού µε χρυσή αξίνα.

Οι εργασίες εκσκαφής είχαν προχωρήσει 
σε µήκος 3.300 µ., σταµάτησαν όµως, όταν ο 
Νέρωνας αναγκάστηκε να γυρίσει στη Ρώµη 
για να αντιµετωπίσει την εξέγερση του στρα-
τηγού Γάλβα. Τελικά, µε το θάνατο του Νέρω-
να -που συνέβη λίγο µετά την επιστροφή του- 
το έργο εγκαταλείφθηκε. Το πόσο σοβαρή και 
µελετηµένη ήταν η προσπάθειά του αποδει-
κνύεται κι από το γεγονός ότι κατά την οριστι-
κή διάνοιξη της διώρυγας, στους νεότερους 
χρόνους, βρέθηκαν 26 δοκιµαστικά πηγάδια 
βάθους 10 µέτρων το καθένα και διάφοροι 
τάφροι της εποχής του.

Ο επόµενος που επιχείρησε να διανοίξει 
τη διώρυγα ήταν ο Ηρώδης ο Αττικός, αλλά 
οι προσπάθειες του σταµάτησαν σχεδόν αµέ-
σως, όπως και αυτές των Βυζαντινών που 
ακολούθησαν. Αιώνες αργότερα, οι Ενετοί 
προσπάθησαν να διανοίξουν τον ισθµό ξεκι-
νώντας, αυτή τη φορά, τις εκσκαφές από τον 
Κορινθιακό. Οι µεγάλες, όµως, δυσκολίες 
που συνάντησαν οδήγησαν και πάλι στη δι-
ακοπή των εργασιών.

Το τέλος της οθωµανικής κυριαρχίας βρή-
κε την Ελλάδα στο κατώφλι της βιοµηχανικής 
εποχής. Οι συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές και 
ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, προ-
βλέποντας τη µεγάλη σηµασία που θα είχε 
γενικότερα για την ανάπτυξη της χώρας η κα-
τασκευή της διώρυγας, ανέθεσε τη σχετική µε-
λέτη σε ειδικό µηχανικό. Το κονδύλι, όµως, 

των 40 εκατοµµυρίων χρυσών φράγκων που 
κρίθηκε αναγκαίο σύµφωνα µε τον προϋπο-
λογισµό δαπάνης για την εκτέλεση του έργου, 
δεν µπορούσε να εξευρεθεί από τη διεθνή 
χρηµαταγορά, πολύ περισσότερο δε να διατε-
θεί από τον ελληνικό προϋπολογισµό. Έτσι, η 
προσπάθεια του κυβερνήτη εγκαταλείφθηκε.

Με τη Βιοµηχανική Επανάσταση του 19ου 
αιώνα, η τεχνολογική εξέλιξη επέτρεψε την 
υλοποίηση της πανάρχαιας ιδέας διόρυξης 
του Ισθµού. Η πραγµατοποίηση του έργου 
κρίθηκε αναγκαία από τη µελέτη των συνθη-
κών του διεθνούς εµπορίου και της ναυτιλίας 
στη Μεσόγειο. Έτσι, άρχισε η προσπάθεια 
εξεύρεσης κεφαλαίων από τη διεθνή χρηµα-
ταγορά. Η δια του Ισθµού οδός παρείχε δυο 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα στη διεθνή ναυτι-
λία και κατ’ επέκταση στο διεθνές εµπόριο: 
Ασφάλεια και Οικονοµία. Η παράκαµψη 
των επικίνδυνων ακρωτηρίων Κάβο Μαλέα 
και Κάβο Ματαπά δεν θα µείωνε µόνο τους 
κινδύνους από ναυτικά ατυχήµατα, αλλά και 
το κόστος µεταφοράς (ασφάλιστρα, καύσιµα, 
χρόνος). Μετά τη διάνοιξη της διώρυγας του 
Σουέζ, η Κυβέρνηση Ζαΐµη έλαβε την από-
φαση τοµής του Ισθµού και το Νοέµβριο του 
1869 ψήφισε το νόµο της «περί διορύξεως 
του Ισθµού της Κορίνθου». Με το νόµο αυτό 
είχε δικαίωµα να παραχωρήσει σε εταιρεία ή 
ιδιώτη το προνόµιο κατασκευής και εκµετάλ-
λευσης της ∆ιώρυγας. Το ελληνικό δηµόσιο 
κατακύρωσε το έργο το 1881 στον στρατηγό 
Στέφανο Τύρρ, µαζί µε το προνόµιο εκµετάλ-
λευσης της διώρυγας για 99 χρόνια.

Οι εργασίες διάνοιξης ξεκίνησαν στις 23 
Απριλίου 1882. Η µελέτη του έργου έγινε 

από τον Ούγγρο Β. Gerfer, αρχιµηχανικό 
της διώρυγας Φραγκίσκου στην Ουγγαρία, 
και ελέγχθηκε από τον µηχανικό Daujats, 
αρχιµηχανικό της διώρυγας του Σουέζ. Για 
την τελική κατάληξη έγιναν µελέτες τριών 
χαράξεων. Ως η πιο σωστή και οικονοµική, 
προκρίθηκε η χάραξη που είχε εφαρµόσει 
ο Νέρωνας. Υστερα, όµως, από 8 χρόνια, η 
εταιρεία αυτή διέκοψε τις εργασίες της -εξαιτί-
ας της εξάντλησης όλων των κεφαλαίων της- 
και τελικά διαλύθηκε.

Τη συνέχιση του έργου ανέλαβε ελληνική 
εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία της ∆ι-
ώρυγας της Κορίνθου» υπό τον Ανδρέα Συγ-
γρό, που ανέθεσε την εκτέλεση των εργασιών 
στην εργοληπτική εταιρεία του Α. Μάτσα, η 
οποία και αποπεράτωσε το έργο. Αυτό το οι-
κονοµικό τόλµηµα, αυτός ο τεχνικός άθλος, 
µε τη χρησιµοποίηση 2.500 εργατών και των 
τελειότερων µηχανικών µέσων της εποχής, 
ολοκληρώθηκε µετά 11 χρόνια. Τα εγκαίνια 
έγιναν µε ιδιαίτερη µεγαλοπρέπεια στις 25 
Ιουλίου 1893, από το πρωθυπουργό Σωτή-
ριο Σωτηρόπουλο.

Η διώρυγα κόβει σε ευθεία γραµµή τον 
Ισθµό της Κορίνθου σε µήκος 6.346 µ. Το 
πλάτος της στην επιφάνεια της θάλασσας εί-
ναι 24,6 µ. και στο βυθό της 21,3 µ., ενώ το 
βάθος της κυµαίνεται µεταξύ 7,50 έως 8 µ. 
Ο συνολικός όγκος των χωµάτων που εξορύ-
χτηκαν για την κατασκευή της έφθασε τα 12 
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα.

Σήµερα, η ∆ιώρυγα της Κορίνθου αποτελεί 
διεθνή κόµβο θαλάσσιων συγκοινωνιών και 
εξυπηρετεί περί τα 12.000 πλοία ετησίως, 
όλων των εθνικοτήτων


