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Η Διώρυγα της Κορίνθου είναι η διώρυγα η οποία ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο, στη θέση του Ισθμού της Κορίνθου, λίγοανατολικότερα από την πόλη της Κορίνθου. Κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1880-1893, έργο του Έλληνα μηχανικού ΠέτρουΠρωτοπαπαδάκη. Η κατασκευή της είναι αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής του πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, ο οποίος με τηνκατασκευή μεγάλων έργων υποδομής στόχευε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και οικονομικά ανεπτυγμένου κράτους.



Η ιστορία της
 Στα αρχαία χρόνια μεταξύ του τείχους του Ισθμούκαι του περιβόλου του υπήρχε η δίολκος, οδόςμέσω της οποίας μεταφερόταν εμπορεύματα καιμικρά πλοία για να αποφευχθεί ο περίπλους τηςΠελοποννήσου. Τα πλοία που υπερισθμίζοντοπλήρωναν τέλη, που ήταν το πιο σημαντικό έσοδοτης Κορίνθου.
 Ο Ι. Καποδίστριας, προβλέποντας τη σημασία πουθα είχε η διώρυγα στην ανάπτυξη της Ελλάδας,ανέθεσε τη σχετική μελέτη σε μηχανικό. Ηδαπάνη εκτιμήθηκε σε 40.000.000 χρυσά φράγκα,που δεν μπορούσαν να εξευρεθούν από τη διεθνήχρηματαγορά και η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε.

Διάνοιξη διώρυγας



Η κατασκευή της
 Η μελέτη του έργου έγινε από τον Ούγγρο στρατηγό István Türr. Οι εργασίες για τη διώρυγα εγκαινιάστηκαν την 23 Απριλίου1882 παρουσία του βασιλιά Γεωργίου Α'.
 Στη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κατά την αποχώρησή τους οι Γερμανοί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 1944,ανατίναξαν τη σιδηροδρομική και την οδική γέφυρα, έριξαν βαγόνια τρένου σε ένα σημείο της διώρυγας για να τη φράξουνκαι πυροδότησαν εκρήξεις στο βυθό του προλιμένα. Το 1947 η Σχολή Μηχανικού του Στρατού ανέλαβε την ανακατασκευήτης οδικής γέφυρας.



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, το πιο δημοφιλές αξιοθέατο για τους ξένους τουρίστες μετά τον Παρθενώνα είναι η διώρυγα τηςΚορίνθου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουν από την Αττική στην Πελοπόννησο και να μην σταματήσουν στην παλιά γέφυραγια την δουν και να τραβήξουν φωτογραφίες.
Καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες κάνουν το διάπλου της διώρυγας και πολλές δράσεις προσελκύουν καθημερνά κόσμο, που θέλει ναέχει μια εμπειρία στο μεγάλο κανάλι. bunjee jumping, διάπλους με κανό καγιάκ ή με σανίδα σερφ, αγώνες κολύμβησης και άλλεςδραστηριότητες γίνονται καθημερινά ή εποχιακά, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία του μουσείου της διώρυγας μεαντικείμενα,φωτογραφικό υλικό και αρχείο από την εποχή της έναρξης των εργασιών μέχρι σήμερα.



ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΜΕ DRONE

https://youtu.be/OIjUVK-U17s


