
        ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΕΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 
 
 
                                                          Εισαγωγή 
 
       Ο 19ος αιώνας, αποτέλεσε αιώνα βιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης για 
όλο τον δυτικό κόσμο. Στην Ελλάδα εκφράστηκε με την απόπειρα προσαρμογής της 
χώρας στα πρότυπα της ήδη εκβιομηχανισμένης Ευρώπης και με την προσπάθεια 
δημιουργίας των απαραίτητων δομών για την ευημερία αυτής. 
        Τα έργα ναυτικής υποδομής που κατασκευάσθηκαν την συγκεκριμένη εποχή 
αποτελούν μια από τις πλευρές αυτής της αναπτυξιακής προσπάθειας. Η διόρυξη του 
Ισθμού της Κορίνθου και η κατασκευή της διώρυγας, έγινε την ίδια χρονική περίοδο 
με την εκτέλεση πολλών άλλων έργων εξίσου μεγάλης σημασίας στην Ελλάδα, τα 
οποία αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας, συγκοινωνιών και των 
έργων υποδομής. 
 
                                                  Πρώτες Προσπάθειες 
 
     Οι πρώτες απόπειρες χρονολογούνται επί εποχής του τυρράνου της Κορίνθου, 
Περιάνδρου (625-575 π.Χ.). Ήταν ο πρώτος, που σχεδίασε την εκτέλεση τομής του 
Ισθμού. Την εποχή αυτή το εμπόριο και η ναυτιλία είχε αναπτυχθεί σε Ανατολή και 
Δύση και τα κορινθιακά προϊόντα έφθαναν σ’ όλο το γνωστό τότε κόσμο. Οι αποικίες 
οι οποίες ιδρύθηκαν προσέφεραν ασφάλεια και σιγουριά στα ταξίδια και προσέδωσαν 
ισχύ στην πόλη. Έτσι η Κόρινθος της εποχής του Περιάνδρου ήταν κέντρο του 
αρχαίου κόσμου. 
      Οι δυο μεγάλοι λιμένες της Κορίνθου, το Λέχαιο στον Κορινθιακό κόλπο και οι 
Κεγχρεές στον Σαρωνικό, εξασφάλιζαν τη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και ιδεών 
από τη Δύση και την Ανατολή. Μικρότεροι λιμένες και εμπορικοί σταθμοί υπήρχαν 
κατά μήκος της ακτογραμμής και των δυο κόλπων. 
      Το Λέχαιο και οι Κεγχρεές συνδέονταν με τον Δίολκο, αποτελώντας έτσι μια 
ενότητα λειτουργική, οικονομική και στρατιωτική. 
      Ο Περίανδρος τελικά δεν πραγματοποίησε την ιδέα της τομής του Ισθμού. Η 
εκτέλεση του σχεδίου του προσέκρουσε, όχι μόνο σε τεχνικές και οικονομικές 
δυσκολίες, αλλά και στις επικρατούσες θρησκευτικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με αυτές 
οι θεοί και ιδιαιτέρως ο Ποσειδώνας, στον οποίο ήταν αφιερωμένη όλη η περιοχή του 
Ισθμού, θα εξοργιζόταν. Εξάλλου ο χρησμός της Πυθίας υπήρξε αρνητικός και 
απέτρεψε τη διάνοιξη. 
 
           Ἴσθμον δέ μή πυργοῡτε μηδ̉ ὀρύσσετε Ζεῡς γὰρ ἔθηκε νῆσον ὡς καὶ ἐβούλετο. 
                                                      Ανώνυμος – Παλατινή Ανθολογία XIV, 81 
 
        Πύργους να υψώνετε δεν πρέπει στον Ισθμό, ουδέ και τάφρους να ανοίγετε. Ο 
Δίας εάν ήθελε, νησί θα το είχε κάνει. 
          
        Μεσολάβησαν τρεις, σχεδόν, αιώνες, μέχρι την εμφάνιση στο προσκήνιο του 
Δημητρίου του Πολιορκητή (337-283 π.Χ.). Αυτός επιχείρησε τη διάνοιξη και 
κατασκευή διώρυγας, το 306 π.Χ., στον Ισθμό. Αποτράπηκε όμως και αυτός από τους 
μηχανικούς του έργου, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι η τομή του Ισθμού θα επέφερε την 
κατάκλυση τμήματος της νήσου Αίγινας και των άλλων παρακείμενων μικρών 



νήσων. Και τούτο διότι θεωρήθηκε ότι η στάθμη του Κορινθιακού κόλπου ήταν 
ψηλότερη από τη στάθμη του Σαρωνικού. 
 
       Ἀλλ’ ὑψηλοτέραν ἠγουμένους τὴν ἐκ τοῡ Λεχαίου περὶ τῇ Αἰγίνῃ δεδοικέναι, 
πελάγους γὰρ τοσούτου νήσῳ ἐπιχυθέντος κὰν ὑποβρύχιον ἀπενεχθῆναι τὴν Αἴγιναν. 
                                   Νέρων: περὶ Ὀρυχῆς τοῡ Ἰσθμοῡ §639 
 
         Επειδή η θάλασσα από την πλευρά του Λεχαίου ήταν ψηλότερη, υπήρχε φόβος 
να σκεπαστεί απ’ τα νερά του μεγάλου πελάγους η Αίγινα. 
 
 
        Το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας (102-44 π.Χ.), κατόπιν εισηγήσεως της 
ρωμαϊκής Συγκλήτου αποφάσισε να επανιδρύσει την Κόρινθο σαν αποικία της Ρώμης 
και με το όνομα Colonia Laus Julia Corinthiensis. Η Κόρινθος είχε μείνει για 102 
χρόνια ακατοίκητη μετά την ολοσχερή καταστροφή της από τους Ρωμαίους το 146 
π.Χ. Ο Ιούλιος Καίσαρ (102-44 π.Χ.) μελέτησε την τομή του Ισθμού αλλά δεν 
προχώρησε στην έναρξη των εργασιών. 
        Μετά τον θάνατο του Ιουλίου Καίσαρα, ο Καλιγούλας, το 37 π.Χ., προσπάθησε 
να ξεκινήσει το έργο διανοίξεως και κατασκευής διώρυγας στον Ισθμό της Κορίνθου 
και άρχισε προκαταρκτικές μελέτες. Οι εργασίες σταμάτησαν λόγω του βιαίου 
θανάτου του αυτοκράτορα. Έτσι λοιπόν βρήκε εφαρμογή το ρηθέν από τον 
Απολλώνιο τον Τυανέα, για τη διόρυξη του Ισθμού, ο οποίος είχε επισκεφθεί την 
Κόρινθο 
 
               ὁ αὐχήν τῆς γῆς τετμήσεται μᾶλλον δι’ οὐ. 
 
      Ο μεγάλος αριθμός των διωρύγων που διανοίχθησαν στον ρωμαϊκό κόσμο για να 
διευκολύνουν το εμπόριο, δείχνει και την κατανόηση της σπουδαιότητας του 
εμπορίου και την υποστήριξη της Ρώμης, μέσω τεχνικών έργων, μικρών και μεγάλων. 
       Με την άνοδο του Νέρωνα στον αυτοκρατορικό θρόνο, το 67 μ.Χ., άρχισε η πιο 
σοβαρή προσπάθεια διατρήσεως του Ισθμού. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του 
στην Ελλάδα, έλαβε μέρος στους μεγάλους Ισθμιακούς αγώνες. Εκεί συνέλαβε και 
την ιδέα της τομής του Ισθμού. Ο ίδιος εκήρυξε την έναρξη των εργασιών σε μεγάλη 
τελετή όπου ο ίδιος έψαλε ύμνο στη βασίλισσα των θαλασσών Αμφιτρίτη, στο 
“βασιλέα” Ποσειδώνα και στους τοπικούς ήρωες Μελικέρτη και Λευκοθέα, οι οποίοι 
λατρεύονταν με ιδιαίτερες τιμές στα Ίσθμια. 
      Πλήττοντας τη γη με χρυσή δικέλα ο αυτοκράτορας έδωσε το σύνθημα σε 
χιλιάδες εργάτες διαφόρων εθνικοτήτων (Έλληνες, Ρωμαίους, Ιουδαίους), οι οποίοι 
ήταν παρατεταγμένοι κατά μήκος της προς διάνοιξη διώρυγας. 
     Οι τελευταίοι ξεπερνούσαν τους 6.000 άνδρες και είχαν σταλεί από τον 
Βεσπασιανό μετά την καταστολή της επαναστάσεως στην Ιουδαία. 
 
          ...καὶ πολὺ πλῆθος ἀνθρώπων ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔργον καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ἐθνοτήτων 
μετεπέμψατο…» 
                                           Δίων ο Κάσσιος, LXII, 16.2 
 
         …και πολύ πλήθος ανθρώπων για τούτο το έργο και από πολλές εθνότητες 
εστάλη…          
 
     Πολλοί απ’ αυτούς, πουλήθηκαν σαν σκλάβοι μετά τη διακοπή των εργασιών στη 
διώρυγα. Είναι πιθανόν άλλοι να έγιναν απελεύθεροι και να τους δόθηκε γη σε 



περιοχές γύρω από τον Ισθμό και να εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο. Αρκετοί έγιναν 
ενοικιαστές της γης, ενώ άλλοι δούλεψαν στα λατομεία που υπήρχαν στην περιοχή 
του Ισθμού πριν απελευθερωθούν. 
 
        …Ἔσται οὖν τα’ ἄλλα καὶ ἒς ταῦτα χρημάτων πολλῶν δεόμενος… 
                                                    Δίων ο Κάσσιος, LXII, 17 
 
       …και υπήρχαν κι άλλα πολλά για τα οποία χρειάζονταν πολλά χρήματα… 
 
    Οι εργασίες άρχισαν με μεγάλη ένταση και υπό την επίβλεψη του ιδίου του 
Νέρωνα και των μηχανικών του. 
     Δημιουργήθηκαν συγχρόνως δυο μέτωπα εργασίας, ένα στον Κορινθιακό κόλπο 
και ένα άλλο στον Σαρωνικό. Συνολικά ανοίχθηκαν περισσότερο από 2.000 μέτρα 
μήκους, πλάτους μέχρι 60 μέτρα και μεταβλητού βάθους μέχρι 20 μέτρα. 
      Από τα σχέδια των Βενετών, του έτους 1687 περίπου, φαίνεται ότι έχει ανοιχθεί 
και άλλη μια τάφρος πέραν των δυο κυρίων. Ήταν περίπου κάθετη στην σημερινή 
κεντρική τάφρο του Ισθμού, και αποτελούσε την προέκταση της μεγάλης χαράδρας 
προς ανατολάς, ενώ σε μήκος ήταν μεγαλύτερη απ’ όλες. 
      Οι τομές δεν άρχισαν παράκτια, αλλά σε σχετική απόσταση από την ακτή. 
      Κατά την οριστική εκσκαφή της διώρυγας το 1882 βρέθηκαν 26 φρέατα 
διαφόρων διαστάσεων με βάθος περίπου 20 μέτρων, πολλές τάφροι και χωματισμοί 
εκατέρωθεν της τομής, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί από την εποχή του Νέρωνα. 
Αναφορά για την τομή και τα φρέτα του Νέρωνα, υπάρχει και στο βιβλίο του Curtius 
Πελοπόννησος (1852) σελίς 546. Δεν αναφέρεται όμως τίποτε σχετικά για τον 
Δίολκο. 
       Οι εργασίες συνεχίζονταν απρόσκοπτα για δυο μήνες υπό την επίβλεψη του 
Νέρωνα, μέχρι την επείγουσα μετάβασή του στη Ρώμη, εξαιτίας στάσεως που 
εκδηλώθηκε και στην οποία έλαβαν μέρος οι περισσότερες επαρχίες της 
αυτοκρατορίας. Το έργο συνεχίστηκε, για κάποιο χρονικό διάστημα, με την επίβλεψη 
του Βεσπασιανού. Σταμάτησε όμως οριστικά, μετά τη δολοφονία του Νέρωνα. 
 
 
 
                                            Νεώτερες Προσπάθειες 
 

1) Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Καποδίστριας επιφόρτισε τον Virlet d’ 
Aoust να μελετήσει τη διόρυξη του Ισθμού ακολουθώντας την ίδια τομή πάνω 
στα ίχνη του Νέρωνα. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή της διώρυγας 
ανήρχετο σε 40.000.000 φράγκα (περίπου). Παρόλο που ο προϋπολογισμός 
είχε γίνει με μετριοπάθεια, το ποσόν εκρίθη απαγορευτικό για την μικρή 
(τότε) Ελλάδα. 

 
2) Το 1852 ο Κρητικός Μηχανικός Λεωνίδας Λυγγούνης, διευθυντής του έργου 

του Νείλου, επεξεργάστηκε ένα νέο σχέδιο διάνοιξης του Ισθμού. 
Υπεβλήθησαν συγχρόνως λεπτομερειακές εκθέσεις που είχαν συνταχθεί από 
τους συνεργάτες του, A. Bodaret και Α. Ν. Κωστή, αλλά δεν έγινε αποδεκτό. 
Και τούτο διότι η διώρυγα του Σουέζ δεν είχε ολοκληρωθεί και υπήρχαν 
προβλήματα. 

 



3) Το 1862 ο Γάλλος Grimand de Caux και ο Βαυαρός μηχανικός Dubnitz 
κατήρτισαν μελέτη διάνοιξης. Ο προϋπολογισμός ανήρχετο σε 12.000.000 
φράγκα με την προϋπόθεση ότι το βάθος της διώρυγας θα ήταν 6,0μ. και το 
πλάτος 54,0 μ. Υποβλήθησαν μέσω μιας εταιρείας που είχαν δημιουργήσει 
προς τούτο, συγκεκριμένες προτάσεις στην Ελληνική κυβέρνηση. Ώθηση στην 
προσπάθεια διάνοιξης της διώρυγας έδωσε η παρουσία του Φερδινάνδου ντε 
Λεσέψ, ο οποίος επισκέφθηκε τον Ισθμό της Κορίνθου στις 24 Ιουνίου 1869. 
Αμέσως μετά την επίσκεψη αυτή, τον Νοέμβριο του 1869 ρυθμίστηκαν τα 
νομοθετικά πράγματα της διόρυξης του Ισθμού. Η κυβέρνηση του 
Θρασύβουλου Ζαΐμη ψήφισε τον νόμο ΤΜs’ στις 17.11.1869 «Περί 
διορύξεως του Ισθμού Κορίνθου» και αμέσως μετά άρχισαν οι 
διαπραγματεύσεις της Ελληνικής κυβέρνησης με ξένους κεφαλαιούχους. Με 
το νόμο αυτό δινόταν η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος σε 
εταιρεία ή ιδιώτη για 99 χρόνια. Συγχρόνως ο ιδιώτης θα ασκούσε δικαιώματα 
δασμών στη διέλευση των πλοίων, τη λιμενοχρησία, τη χρήση στις 
αποβάθρες, τους δρόμους και αλλού. Ακόμα παραχωρούσε το Ελληνικό 
Δημόσιο, κατά πλήρη ιδιοκτησία, μια έκταση του Δημοσίου δεξιά και 
αριστερά από την διώρυγα επιφανείας 5.000 εκτάρια. 

 
4) Στη συνέχεια υπεγράφη Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου με τους Piat - Chollet. 

Οι ανωτέρω με την υπογραφή της σύμβασης σύστησαν μια μετοχική εταιρεία, 
την “Εταιρεία Μελετών της Θαλάσσιας Διώρυγος Κορίνθου” (Societe d’ 
Etudes du Canal maritime de Corinth), διάρκειας 18 μηνών με σκοπό τη 
λεπτομερειακή εξέταση της μελέτης κατασκευής της διώρυγας. Μετά την 
ολοκλήρωση της μελέτης θα δημιουργούταν άλλη εταιρεία για την εκτέλεση 
των έργων της διόρυξης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το συνολικό 
κόστος ανερχόταν σε 20.000.000 φράγκα. Η εταιρεία αυτή προσπάθησε να 
επωφεληθεί, χωρίς οικονομική συμμετοχή και κίνδυνο, από την υπόθεση της 
διώρυγας για να εξασφαλίσει συμβάσεις εκτέλεσης σιδηροδρομικών έργων 
στην Ελλάδα. 

 
5) Τελική ανάθεση γίνεται στον στρατηγό Türr Ουγγρικής καταγωγής το 1881. 

Ένα χρόνο αργότερα ο ίδιος με την βοήθεια του Comptoir d’ Escompte του 
Παρισιού συγκροτεί Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα το Παρίσι και την επωνυμία 
«Διεθνής Εταιρεία της Θαλάσσιας Διώρυγας Κορίνθου» (Societe 
Internationale du Canal maritime de Corinth), με εταιρικό κεφάλαιο 
30.000.000 φράγκα σε 60.000 μετοχές των 500 φράγκων η κάθε μια. Μετά τη 
συγκρότησή της, η «Διεθνής εταιρεία Θαλάσσιας Διώρυγας Κορίνθου», 
υπέγραψε σύμβαση με την «Societe de constructions et des travaux 
Maritimes» για την κατασκευή του έργου εντός 4ετίας με κόστος κατασκευής 
24.000.000 φράγκα. Το έργο δεν κόστισε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. 
Μέχρι το 1889 είχαν δαπανηθεί 42.000.000 φράγκα χωρίς να έχει 
ολοκληρωθεί. Και έτσι, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του Türr για 
εξεύρεση πόρων, οι εργασίες διεκόπησαν. Την συνέχιση του έργου ανέλαβε η 
ελληνική επιχείρηση «Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου» υπό τον τραπεζίτη 
Ανδρέα Συγγρό. Αφού αγόρασε την πτωχεύσασα εταιρεία, ανέθεσε την 
εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών στην εργοληπτική εταιρεία Α. Μάτσα. Το 
έργο τελείωσε και εγκαινιάσθηκε στις 25/07/1893. 

 
 



 
                                            Επιλογή της χάραξης 
 
Μελετήθηκαν τρεις επιλογές: 
 
1η επιλογή:     Ίδια χάραξη με αυτή των μηχανικών του Νέρωνα 
                      Μήκος Διώρυγας   L = 6.342,0 μ. 
                      Ύψος Διώρυγας    Η = 78,0 μ. 
                      Όγκος Εκσκαφής  V = 7.800.000 κ.μ. 
                      Ευθεία χάραξη 
 
2η επιλογή:    Μήκος Διώρυγας   L = 6.740,0 μ. 
                      Ύψος Διώρυγας    Η = 73,0 μ. 
                      Όγκος Εκσκαφής  V = 9.186.000 κ.μ. 
                      Η χάραξη θα ακολουθούσε τις δυο κοιλάδες που περιτριγύριζαν  
                      το ύψωμα του Ισθμού. 
 
3η επιλογή:    Μήκος Διώρυγας   L = 11.000,0 μ. 
                      Ύψος Διώρυγας    Η = 70,0 μ. 
                      Όγκος Εκσκαφής  V = 12.424.000 κ.μ. 
                      Με αρχή από τις Κεγχρεές στο Σαρωνικό Κόλπο και θα κατέληγε 

νοτίως της Κορίνθου, στον Κορινθιακό κόλπο, σε καμπύλη διαδρομή.  
 
   Ο στρατηγός Türr επέλεξε την πρώτη πρόταση, στα ίχνη της τομής του Νέρωνα. 
 
 
 
                                               Εκτέλεση Εργασιών 
 
Επίσημα εγκαίνια 12 Απριλίου 1882 με χρόνο περαιώσεως μέσα σε 4 χρόνια. 
Χρησιμοποιήθηκε, για την εκσκαφή, η μέθοδος Κράουζερ που ονομάσθηκε έτσι από 
τον Ούγγρο μηχανικό, ο οποίος την είχε επινοήσει. Η διόρυξη άρχισε από τα δυο 
άκρα του Ισθμού παράλληλα προς το κέντρο του Ισθμού. Προς αυτό υπήρχαν δυο 
βασικά εργοτάξια. Είχαν διαρρυθμισθεί κλιμακωτά σε ορόφους. Οι βυθοκόροι 
αφαιρούσαν τους όγκους χωμάτων ταυτόχρονα από την κορυφή και το βάθος. 
Εφαρμόσθηκε τοπικά και η λεγόμενη αγγλική μέθοδος ή μέθοδος των χωνιών. Στο 
τέλος και οι δυο μέθοδοι εγκαταλείφθηκαν και χρησιμοποιήθηκε η κλασσική μέθοδος 
συνεχόμενων εργοταξίων, διαρρυθμισμένων κλιμακωτά κατά επίπεδο και κατηγορία 
εδαφών. Οι εκχωματώσεις γίνονταν με τη βοήθεια βαγονιών τα οποία έσυραν 
ατμομηχανές. 
 
 
                 Η Διαμόρφωση του χώρου και της περιοχής του Ισθμού 
 
Η διώρυγα μαζί με την περιοχή της θεωρήθηκε ότι θα γίνει κέντρο του διεθνούς 
εμπορίου. Ο στρατηγός Türr οραματίσθηκε τον χώρο ως τόπο αναψυχής για τους 
ταξιδιώτες και περαστικούς. Έτσι θεμελίωσε δυο πόλεις, την Ίσθμια και την 
Ποσειδωνία. Τα σχέδια εγκρίθηκαν με το Β.Δ. στις 25 Ιανουαρίου 1884. 
Η Ίσθμια είχε επιφάνεια Ε = 144,0 στρέμματα, ενώ η Ποσειδωνία χωριζόταν σε δυο 
τμήματα επιφάνειας 139,0 στρέμματα και 72,0 στρέμματα. 



Έγιναν ακόμα διευθέτηση του λιμενικού χώρου και των κόλπων. Ο προλιμένας της 
Ποσειδωνίας είχε δυο λιμενοβραχίονες κτισμένους με ογκόλιθους μήκους 230,0 μ. 
και 280,0 μ., με ένα φάρο ο καθένας. Ο προλιμένας των Ισθμίων είχε μόνο έναν 
λιμενοβραχίονα. 
 
 
                                                        Επίλογος 
 
Η διόρυξη του Ισθμού της Κορίνθου επιχειρήθηκε στο πλαίσιο μιας γενικής τάσης 
της εποχής να τέμνονται οι ισθμοί και να χαμηλώνουν τα βουνά. Παρά τις μεγάλες 
τεχνικές αδυναμίες της, η κατασκευή της διώρυγας αποτελεί σοβαρό δημιούργημα 
της σύγχρονης τεχνολογίας. Πέρα όμως από την εκτίμηση της εφαρμογής 
προωθημένων τεχνικών οργάνωσης και εργασίας, οι οικονομικοί στόχοι των 
δημιουργών της, έμειναν ανικανοποίητοι. Η επιχείρηση αποδείχθηκε περιορισμένου 
ενδιαφέροντος σε σύγκριση με τα τεράστια έξοδα κατασκευής του έργου. Το 
μεγαλεπήβολο τεχνικό σχέδιο αποδείχθηκε μικρής οικονομικής απόδοσης και 
περιορισμένης αποτελεσματικότητας για τη ναυτιλιακή κίνηση. 
      Επιπλέον η Διώρυγα Κορίνθου ως προϊόν μίμησης και λανθασμένης τεχνικής και 
οικονομικής εκτίμησης, δεν δικαίωσε τα λαμπρά σχέδια των δημιουργών της. Η 
«φιλοσοφία και το πνεύμα του Σουέζ», που τόσο πιστά προσπάθησε να μεταφυτέψει 
ο στρατηγός E. Türr, δεν στάθηκαν αρκετά για να μεταμορφώσουν τη ζωή της 
περιοχής και να δημιουργήσουν πόλο εμπορικής κίνησης γύρω από τη διώρυγα, γιατί 
εκτός από το «πνεύμα του Σουέζ», η επιχείρηση της Κορίνθου δεν παρουσίαζε τις 
αρετές του Σουέζ. Παρόλα αυτά η Διώρυγα βρίσκεται σε χρήση επί 120 χρόνια 
εξυπηρετώντας τη ναυσιπλοΐα και εξασφαλίζοντας οικονομικά οφέλη στην περιοχή. 
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