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ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ... ΣΥΡΜΟΥ 
'li ΜΕΙΣ ΜΕ ΤΡΑΜ .... Τ ο σύνθημα της Greenpeace, εμπνευσμένο από το γνωστό ρεμπέτικο, υιοθετήσα

..ΙJ με και προβάλουμε σ'αυτό το τεύχος, σαν απάντηση σε κάποιους μίzερους διαχειριστές του καθη

μερινού μας μπάχαλου, που διέπονται από αντι-τραμικό μένος. Σαν απάντηση σ' αυτούς που δυσφημίzουν 

διαρκώς το καλύτερο, αποτελεσματικότερο και οικολογικότερο μέσο αστικής συγκοινωνίας που είναι το 

τραμ, προσπαθώντας να διαιωνίσουν το σημερινό χάλι των λεωφορειακών και τρολεϋ-ικών συγκοινω

νιών, οι οποίες aπωθούν σταθερά και σίγουρα τους ταλαίπωρους επιβάτες και τους σπρώχνουν ίσια 

στην καταστροφική, για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και την ποιότητα zωής, αγκαλιά των ΙΧ και των 

ταξί. Τόλμησαν μάλιστα οι μίzεροι αυτοί διαχειριστές να μας αποκαλέσουν "παθιασμένους" που εξυπηρε

τούμε δήθεν κάποιες "σκοπιμότητες" επειδή θέλουμε το τραμ. Ναι λοιπόν, είμαστε παθιασμένοι με την 

μοναδική ποιότητα zωής που προσφέρουν οι ορθολογικά σχεδιασμένες και λειτουργούσες πόλεις που 

έχουν τράμ και εξυπηρετούμε την σκοπιμότητα της πολιτισμένης, καλαίσθητης, επαρκούς, αποτελεσματι

κής, οικολογικής και ανθρώπινης συλλογικής συγκοινωνίας, που κανένα άλλο μέσο μεταφοράς, πλήν 

του σύγχρονου τραμ, δεν μπορεί να μας προσφέρει στον ίδιο επιθυμητό βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν εγκαλού

με αυστηρά την Πολιτεία, που στην περίπτωση του τραμ κωλυσιεργεί απαράδεκτα. 

Πέραν του ότι όμως zούμε σε μία χώρα aνορθολογική, γι' αυτό και αντι-τραμική, μας απασχολεί και 

μας προβληματίzει έντονα το γεγονός ότι η ίδια πάνω - κάτω αντιμετώπιση αφορά και τον σιδηρόδρομο, 

ο οποίος στην χώρα μας εξακολουθεί να είναι ο ουραγός των μεταφορών και το μέλλον του επισφαλές. 

Δεν πρέπει να μας αποπροσανατολlzουν οι βαρύγδουπες εξαγγελlες που από το 1971 επιμένουν ότι σε 

λlγο "θα πηγαlνουμε με το τρένο σε 3 ώρες στη Θεσ/νίκη", ούτε το πράγματι γιγάντιο επενδυτικό 

πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ, που έχει ενταχθεί στο Β'Πακέτο Delors. Κατ' αρχήν αυτά καθεαυτά 

τα έργα ακολουθούν ρυθμό χελώνας, με μικρό ποσοστό aπορροφητικότητας των κονδυλίων, κάτι που 

προδlδει ανετοιμότηω του μηχανισμού του ΟΣΕ αλλά και εγγενεlς δυσχέρειες της ίδιας της πολιτείας να 

διαχειριστεί και να προωθήσει επιτυχώς τέτοια μεγάλα έργα. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γ. Πέτσας 

και ο πρώην Γ εν. Διευθυντής κ. Δ, Καραπάνος, από διαφορετική σκοπιά ο καθένας, έκρουσαν τον 

κώδωνα του κινδύνου να χαθεl ... το τρένο του εκσυγχρονισμού λόγω του ότι οι εταιρίες που αποκλείο

νται από τις αναθέσεις των Μεγάλων Εργων καλλιεργούν κλίμα σκανδαλολογίας και μπορούν να μπλο

κάρουν τα έργα στην Κοινότητα, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων 

διαδικασιών και πλήρης τυπολατρική τεκμηρίωση των σχετικών αποφάσεων. Κοντολογίς όμως, ότι και να 

αποφασίσει η διοίκηση του ΟΣΕ, οι αντlπαλες εταιρίες των προκρινόμενων, ούτως ή άλλως, θα αντιδρά

σουν και θα κωλυσιεργήσουν την διαδικασία όπως μπορούν, με αποτέλεσμα να χαθούν προθεσμlες και 

να κινδυνέψουν τα έργα. Γι' αυτό αυτή η μεταλλαγή του ΟΣΕ προς νέες δομές, στο βαθμό που αυτές 

πράγματι θα είναι ικανές να διαχειριστούν ένα τόσο γιγάντιο πρόγραμμα έργων (project manager, 
θυγατρική εταιρlα διαχείρισης έργων, σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης κλπ), θα έπρεπε ίσως να είχε 

προχωρήσει νωρίτερα και τώρα όλοι να ασχολούνται μόνο με την παρακολούθηση και πρόοδο των 

έργων, τα οποία δυστυχώς καθυστερούν επικίνδυνα. 

Πέραν αυτών όμως η Ιδια η εικόνα του ΟΣΕ σήμερα είναι δυσμενής: 

-Συνεχής απώλεια εμπορευματικού έργου -που ανάγκασε προσφατα τον Πρόεδρο των Ελλήνων 

Διαμεταφορέων και υποστηριχτή του σιδηροδρόμου κ. Κρ. Ιωαννίδη να εκφράσει τον φόβο ότι η σταδια

κή εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου είναι πιθανό να οδηγήσει στο παράδοξο φαινόμενο όταν και εάν 

υλοποιηθούν τα όσα προβλέπει το Β'Πακέτο Delors για τον σιδηρόδρομο, αυτος να μήν έχει μεταφορικό 

εμπορευματικό έργο να εξυπηρετήσει, το οποίο απλούστατα θα έχει προσανατολιστεί και ριzώσει στην 

οδική μεταφορά. 

-Χωλαίνει έκδηλα το μάρκετινγκ του ΟΣΕ και η Πολιτεlα δεν του αφήνει περιθώρια επιχειρηματικής 

ευελιξίας στον καθορισμό μιας επιθυμητής τιμολογιακής πολιτικής, προσανατολισμένης στις απαιτήσεις 

της έκδηλα ανταγωνιστικής αγοράς μεταφορών. Παράλληλα ο ΟΣΕ απουσιάzει σε μεγάλο βαθμό από το 

προσκλητήριο των Συνδιασμένων Μεταφορών. 

-Το έλλειμα του ΟΣΕ αυξάνει διαρκώς, και μεγάλο μερlδιο της ευθύνης γι' αυτό έχει το Κρότος που 

σπρώχνει τον Οργανισμό διαρκώς σε δανεισμό, χωρίς να του αποδlδει τα χρήματα που του χρωστάει 

βάσει της οικονομικής συμφωνίας τους και που ξεπερνούν τα 165 δι σ. δρχ. Τ ο Ιδιο επίσης δεν τον 

αποzημιώνει για την παροχή υπηρεσιών Δημόσιας (κοινοφελούς) εξυπηρέτησης, όπως επιτάσσουν οι 

Κοινοτικές Ντιρεκτίβες. Η σχέση εισπράξεων - δαπανών του ΟΣΕ σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των 
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Λ πό τον Νοέμβριο του 1994, που κυκλοφόρησε το τε-

1-\λ.ευταίο τεύχος της "Σ", μέχρι και τα μέσα ΜαΤου 1995, 
καταγράψαμε πολλές και διάφορες δραστηριότητες του 
συλλόγου μας. 
8 Τ ο Σάββατο 1 Ο Δεκεμβρίου, σε 

συνεργασία με τον Σύλλογο Φί
λων του Σιδηροδρόμου Θεσσα
λονίκης, έγινε προβολή του ηχο
ράματος που έχει επιμεληθεί ο 
Αντ. Φιλιπουπολίτης, με τίτλο "Σι
δηρόδρομος - σταυροδρόμι τέ
χνης και πολιτισμού", στην αίθου
σα επισήμων του Σιδηροδρομι
κού σταθμού της πόλης. Στην 
εκδήλωση αυτή δόθηκε δημοσιό
τητα από τις τοπικές εφημερίδες 
και προτάθηκε στον σύλλογό μας 
η παρουσίαση του εκ νέου στην 
Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες 
πόλεις της Μακεδονίας. Την επο
μένη, Κυριακή 1 1  Δεκεμβρίου, το 
ηχόραμα αυτό παρουσιάστηκε 
στο νέο πνευματικό κέντρο του 
Δήμου Εδεσσας. Την εκδήλωση 
οργάνωσε η τοπική Λέσχη Σιδη
ροδρομικών σε συνεργασία με 
τον Δ ή μ ο Εδεσσας και είχε με
γάλη επιτυχία. 

8 Το Σάββατο 1 7  Δεκεμβρίου 1 994 ,  
έγιναν οι  αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου του συλλόγου μας. Τ ο 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτε
λείται από τον Γιώργο Νάθενα 
Πρόεδρο, Βασίλη Γκολφινόπου
λο Αντιπρόεδρο, Αθηνά Βουγιού
κα Γενική Γραμματέα, Δημήτρη 
Κουτελίδη ταμία, Παύλο Αγατζά 
μέλος. 

8 Την Δευτέρα 1 9  Δεκεμβρίου 1 99 4, 
το ηχόραμα που προαναφέραμε, 
προβλήθηκε στην Ποιητική Εστία 
Παυλάτου, την δε 6 Μαρτίου 1 99 5  
στο εντευκτήριο του συλλόγου "Οι 
φίλοι του βουνού και της Θάλασ-

� τοκοχρεωλυσlων, έχει φτάσει στο 1 προς 6. 
-Οι παραγωγικοr δεlκτες (νόρμες) στον ΟΣΕ 

εlναι οι χειρότεροι στην Ευρώπη, σε σχέση με τα 

λοιπά Κοινοτικά Δlκτυα. Πολλές φορές συντεχνια

κά συμφέροντα επιβάλλουν aνορθολογική διάτα

ξη και διαχεlριση του ανθρώπινου δυναμικού στον 

ΟΣΕ, έτσι ώστε να διογκώνεται υπέρμετρα και απα

ράδεκτα το λειτουργικό κόστος της σιδηροδρομι

κής μεταφοράς, που κανονικά από την φύση της 

εfναι η πλέον φθηνή για μαzικές μεταφορές (και 

αποτελεl ένα από τα συγκριτικό πλεονεκτήματα του 

σιδηροδρόμου). 

-Η κακή κατάσταση των Μηχανεργοστασfων 

σας" στη Βούλα. 
8 Ο Πρόεδρος του Σ. Φ. Σ. , ανταπο

κρινόμενος σε σχετικές προσκλή
σεις, παρέστη στην κοπή της πίτ
τας του Ο.Σ. Ε. και της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομι
κών. 

8 Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 
1 99 5, ο Σ. Φ.Σ. οργάνωσε ημερή
σια εκδρομή στο Ξυλόκαστρο με 
την αποσυρθείσα από την κυκλο
φορία Γαλλική aυτοκινητάμαξα 
τύπου DE DIETRICH 6402, του 
πρώην δικτύου Σ.Π. Α.Π. κατα
σκευής 1 9 51 .  Το μεσημεριανό 
φαγητό έγινε στο εστιατόριο του 
σταθμού Ξυλοκάστρου. Παρα
βρέθηκε ο Δήμαρχος της πόλης 
που καλωσόρισε τους εκδρομείς. 
Τον Δήμαρχο π ροσφώνησε ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νά
θενας, ενώ ο Αντιπρόεδρος κ. 
Γκολφινόπουλος μίλησε για την 
ιστορία του Σιδηροδρ. Σταθμού 
Ξυλοκάστρου. 

8 Κλιμάκιο του Σ.Φ.Σ. επισκέφθηκε 
τον Β. Γ. Δ. κ. Σάτλα και του υπέ
βαλε μνημόνιο με θέμα την διά
σωση και μουσειακή αξιοποίηση 
του ιστορικού τροχαίου υλικού 
του ΟΣΕ και την επαναλειτουργία 
κάποιων aτμήλατων συρμών επο
χής. 

8 Το Σάββατο 1 8  Φεβρουαρίου 
1 99 5  έγινε στην Λέσχη του Συλ
λόγου μας η καθιερωμένη κοπή 
της πίπας. Μας τίμησαν με την 
παρουσία τους εκπρόσωποι του 
Ο.Σ.Ε. , του Η. Σ. Α. Π., του Απικού 
Μετρό και άλλων φορέων καθώς 
και ο πρώην Γενικός Διευθυντής 

και της όλης υποστήριξης του τροχαlου υλικού, 

έχει οδηγήσει σε απαράδεκτα υψηλά ποσοστά ακι

νησfας, ακόμη και των κατακαfνουργιων μονάδων 

INTERCITY. 
-Η Πολιτεlα και η Τοπική Αυτοδιοfκηση σε με

γάλο βαθμό εξακολουθούν να βλέπουν σαν εχθρό 

τον ΟΣΕ και να επιβουλείJονται τους χώρους του, 

zητώντας να ξηλωθούν γραμμές και σταθμοl μέσα 

από τις πόλεις (το παράδειγμα του Πειραιά εlναι 

πρόσφατο). 

-Το άγος των ισόπεδων διαβάσεων συνεχr

zεται αδιατάρακτο. 

Μπορεl κανεfς να πει πολλά. Ομως η κατά-

του Ο.Σ. Ε. κ. Καραπάνος. Λόγω 
της κατολίσθησης στην Μαλακά
σα, δεν μπόρεσε να παραστεί ο 
Υφυπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών κ.  Αλαμπάνος, 
όπως είχε προγραμματίσει. Ο 
Πρόεδρος κ. Νάθενας προσφώ
νησε τους προσκεκλημένους μας 
και έκοψε την πίπα. 

8 Ο Σ. Φ. Σ. έκανε έγγραφη παρέμ
βαση στον ΟΣΕ με θέμα την βελ
τίωση των δρομολογίων της Πε
λοποννήσου. Επίσης απέστειλε 
στα ΜΜΕ και τα συναρμόδια 
Υπουργεία δελτίο τύπου για την 
καταστροφή του σιδ. δικτύου 
στην Μαλακάσα εξ' αιτίας των 
έργων της Εθνικής Οδού, όπου 
επισημάνθηκαν σε αυστηρό τόνο 
οι ευθύνες της Πολιτείας (κύρια 
του ΥΠ ΕΧΩΔΕ) , λόγω της έλλει
ψ ης γεωτεχνικών μελετών, και 
διατυπώθηκε το κρίσιμο ερώτη
μα "Πως θα αποζημιωθεί ο ΟΣΕ 
για το χαμένο και το διαρρεύσαν 
στους ανταγωνιστές του μεταφο
ρικό έργο, ιδιαίτερα το εμπορευ
ματικό;" 

8 Ο Σ. Φ .Σ. δημοσίευσε τις θέσεις 
του υπέρ του τραμ της Αθήνας 
στο δελτίο του Τ.Ε.Ε. και αντέ
κρουσε τις θέσεις 1 Ο Μηχανολό
γων του ΗΛΠΑΠ για το θέμα 
αυτό. Επίσης απέστειλε ανοιχτή 
επιστολή για το ίδιο θέμα, αντι
κρούοντας τον πρώην υπουργό 
κ. Σουλαδάκη. 

8 Το τριήμερο της τελευταίας απο
κρηάς και της Καθαρής Δευτέ
ρας, ο Σ.Φ.Σ. οργάνωσε τριήμε
ρη εκδρομή, πάλι με την aυτοκι
νητάμαξα DE DIETRICH. Περιε
λάμβανε τον γύρο της Πελοπον
νήσου με ύπνο στην Ολυμπία και 
την Καλαμάτα και την επίσκεψη 
όλων των παρακαμπτηρίων 

σταση εrναι ακόμα αναστρέψιμη και το  παράδειγ

μα των INTERCΠY στην μερικώς εκσυγχρονισθεr

σα γραμμή Αθήνας - Θεσ/νlκης, που έφεραν κατά 

80% νέα πελατεlα στον ΟΣΕ και έδειξαν ποιό μπο

ρεf να εlναι το νέο αναβαθμισμένο (ευρωπαϊκό) 

πρόσωπο του σιδηροδρόμου ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΜΔΑ, 

δείχνει τον δρόμο. 

Χρειόzεται όμως άμεση συσπεlρωση και 

σκληρή δουλειά όλων όσων πιστεύουν, αγαπούν 

ή υπηρετούν τον σιδηρόδρομο, ο καθένας από το 

πόστο του και με τον τρόπο του, γιατι "οι καιροl ου 

μενετοl" ... 
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γραμμών του δικτύου, μερικές 
από τις οποίες δεν λειτουργούν 
σήμερα (Μεσσήνη, Μεγαλόπολη 
για επιβατικά τρένα). Η τοπική τη
λεόραση πήρε συνέντευξη από 
τον Πρόεδρο του συλλόγου, με 
θέμα την αναβάθμιση της γραμ
μής Αθήνας - Τρίπολης - Καλα
μάτας και την επαναλειτουργία 
της γραμμής Μεσσήνης. 

8 Το Σάββατο 11 Μαρτίου 1995, ο 
σύλλογός μας έδωσε συνέντευ
ξη μιας ώρας σχετικά με τον σι
δηρόδρομο, προσκεκλημένος 
της δημοσιογράφου Αννας Δο
ντά, στην ΕΡΑ 2. Τον σύλλογο εκ
προσώπησαν οι Γιώργος Νάθε
νας Πρόεδρος, Αθηνά Βουγιού
κα Γενική Γραμματέας, Παύλος 
Αγατζάς μέλος του Δ. Σ. και Σπ. 
Φασούλας Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων. Αναπτύχθηκε πλούσιος 
διάλογος με το ακροατήριο γιατί 
η εκπομπή ήταν ζωντανή. 

8 Την Τρίτη 4 Απριλίου 1995, μετά 
από σχετική πρόσκληση, ο Σ. Φ.Σ. 
έλαβε μέρος στην συζήτηση που 
οργανώθηκε με πρωτοβουλία 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτε
χνείου (τμήματα Πολιτικών Μη
χανικών και Αρχιτεκτόνων) σχε
τικά με την αναγκαιότητα κατα
σκευής τραμ στην Αθήνα. Στην 
συζήτηση έλαβαν μέρος, εκτός 
των Καθηγητών του Πολυτε
χνείου, εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩ
ΔΕ, του Δήμου της Αθήνας, οι 
Πρόεδροι του Οργανισμού της 
Αθήνας, του Απικού Μετρό και 
των ΗΛΠΑΠ, ο πρώην Δήμαρχος 
κ. Κουρής, ο δημοτικός σύμβου
λος κ. Αυδής,ο εκπρόσωπος της 
GREEN PEACE κ. Ψωμάς, Συ
γκοινωνιολόγοι και άλλοι ειδικοί 
επιστήμονες. Εκ μέρους του Σ. 
Φ. Σ. μίλησε ο Πρόεδρος κ. Νά
θενας. Η εκδήλωση έγινε στην αί
θουσα τελετών του Ε.Μ.Π. Στον 
προθάλαμο, μετά από αίτημα 
των διοργανωτών, ο Σ. Φ .Σ. είχε 
οργανώσει έκθεση φωτογραφίας 
σχετικά με το σύγχρονο τραμ, 
κατά το διάλειμμα δε προβλήθη
κε ταινία βίντεο που είχε επίσης 
επιμεληθεί κλιμάκιο του Σ.Φ.Σ. 
υπό τον Πόνο Χονδρόπουλο, με 
θέμα το τραμ. 

8 Το Σάββατο 8 Απριλίου 1995, ο 
Σ. Φ. Σ. οργάνωσε ενημερωτική 
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Το εκδρομικό ωrομοrρίς rou ΣΦΣ σrους Χρόνους 

επίσκεψη στο ΜΠΡ, στο εργοστά
σιο του Ο. Σ. Ε. στην Λεύκα του 
Πειραιά και στο M.A.I. του Ρέντη, 
μετά από άδεια του Ο. Σ. Ε. 

8Την Παρασκευή 28 Απριλίου 1995, 
αντιπροσωπεία του συλλόγου μας 
από τους Γ. Νάθενα και Ντ. Βασι
λόπουλο, παραβρέθηκε στην ενη
μερωτική εκδήλωση που από κοι
νού διοργάνωσαν το Απικό Μετρό 
(ΑΜ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εντός του 
υπόγειου εργοταξίου του σταθ
μού του μετρό ''Ακαδημία". Στην 
εκδήλωση αυτή ο Λ Κίκηρας εκ 
μέρους του ΑΜ και ο Π. Γεννημα
τάς εκ μέρους της ΕΤΕπ αναφέρ
θηκαν στο νέο δάνειο της ΕΤΕπ 
προς το ΑΜ για την ολοκλήρωση 

και επέκταση του μετρό, καθώς 
και στην πρόοδο των εργασιών 
κατασκευής του μετρό. 

8 Την Πέμπτη 4 ΜαΤου 1995 έγινε 
στην Ελευσίνα κοινή εκδήλωση 
ΣΦΣ - Οικολογικής Κίνησης Ελευ
σίνας, με θέμα την ανάπτυξη 
" Π ρ ο α σ τι α κ ο ύ Σ ι δ η ρ ο δρόμο υ 
Δυτ. Αττικής" κατά μήκος της 
γραμμής από Αθήνα προς Ελευ
σίνα - Μέγαρα. 

8 Το Σάββατο 20 ΜαΤου 1995 ο ΣΦΣ 
οργάνωσε ημερήσια εκδρομή με 
την Α/ Α De Dietrich στο Λουτρά
κι, που συνδυάστηκε με διάπλου 
και ξενάγηση στη Διώρυγα της 
Κορίνθου με το ιστιοφόρο SAN
TA MARIA. 

ο 



τοΤΡ 

Επάνω αριστερά: 4-4-1977, το 
τελευταίο δρομολόγιο του τραμ του 
Περάματος, και η κινητοποίηση του 
απλού κόσμου στον Πειραιά και το 
Κερατσίνι, για να ανακληθεί η από
φαση της κατάργησής του. Τ α 
πονώ είναι εύγλωτα: ''Αγαπημένο 
μας τραινάκι σε χρειαζόμαστε", "Σε 
χρειαζόμαστε για την μεγάλη εξυ-

.. . 

ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΤΟΤΕ-ΤΩΡΑ 
AYPIO; 

ι:::: 
�������--��--��� 

πηρέτηση που προσφέρεις σε όλο 
τον Κόσμο" κ.ά. Η απόφαση όμως 
ήταν αμετάκλητη, αν και είχαν δο
θεί υποσχέσεις για εκσυγχρονισμό 
και επέκταση της γραμμής μέχρι 
Ελευσίνα. 

Επάνω δεξιά: Στην αφετηρία του 
(Π λ. Λουδοβίκου). 

Κάτω: Ερημες και παραδομένες 
στη φθορά του χρόνου οι γραμμές 
και κάποια προειδοποιητικά σήμα
τα διασταύρωσης του τραμ, στην 
περιοχή Αγ. Διονυσίου Πειραιά. Ο 
Δήμος Πειραιά όμως ξανασκέφτε-

ται την αναγέννηση του τραμ, με 
δύο γραμμές που ήδη μελέτησε: 
Χατζηκυριάκειο - Κέντρο Πειραιά -
Βούλα, και Φρεαπίδα- Κέντρο Πει
ραιά - Κερατσίνι - Πέραμα (βλ. σκί
τσο της οδού Αιτωλικού). 
Θα προχωρήσουν άραγε ή θα κολ
λήσουν στα ίδια γρανάζια που κόλ
λησε το τραμ της Αθήνας; 
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"ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΦΙΛΟΣ" ... ; 
Του Μπάμιτη Τρεχαντζάκη 

1983. Ενα παγερό απόγευμα κάποιας Παρασκευής του Φλε
βάρη, πρωτοεπισκέφθηκα το Σιδηροδρομικό μας Μουσείο. 
Εκεί, ένας νεαρός τότε μαθητής, είχε την καλοσύνη να με ξε
ναγήσει. 
Μου 'καναν εντύπωση οι γνώσεις του, κυρίως δε ότι μιλούσε 
στην καθαρεύουσα. Προς το τέλος εκείνης της ξενάγησης, 
μου είπε: 
- Η δη εδώ, είμεθα αρκετοί Σιδηροδρομόφιλοι ... ! 
Μου 'πε κι άλλα ακόμα, όμως αυτά, τ' αφήνω για το τέλος 
τούτης μου της εξι
στόρισης. 
Τον χαρακτηρισμό 
"Σιδηροδρομόφι
λοι", άκουγα για 
πρώτη φορά! Τον 
υιοθέτησα χωρίς 
δισταγμό, χωρίς 
ιδιαίτερη διεργασία 
στη σκέψη, διότι ... , 
Μα, ας γυρίσουμε 
αρκετά χρόνια 
πριν. 

Ευτυχώς όμως παραπέρα στο "Μέξ", κάποια aτμάμαξα κά
νοντας ελιγμούς, κρατούσε για αρκετή ώρα κατεβασμένα τα 
δρίφακτα της εκεί διάβασης, με αποτέλεσμα γονείς και θείοι 
να μου λεν με πικρόχολο ύφος: 

-Ορίστε "κύριε" Μπάμπη. Δες το τραίνο σου ... 
Δε γνωρίζω ποιός "Σιδηροδρομόφιλος Αλεξανδρινός θεός", 
φώτιζε τους εκπαιδευτικούς μας αλλά και τους βαθμοφόρους 
του Προσκοπισμού μας, ώστε οι σχολικές και προσκοπικές 
εκδρομές που οργάνωναν να γίνονται με τον Σιδηρόδρομο! 

Ακόμα κι εδώ στην 
Ελλάδα που πρω
τοήρθα το 1956 
ναυτοπροσκοπάκι, 
για το Πανελλήνιο 
Προσκοπικό Τζά
μπορι, οι εκδρομές 
που έκαμε η Εφο
ρία μας, ήταν Σιδη
ροδρομικές! 
Κι είχαμε πάει τότε: 
Αθήνα -Διακοmό -
Καλάβρυτα καθώς 
και Αθήνα -Θεσσα-Ο Σιδηρόδρομος 

με γοήτευε απ' 
όταν ήμουν παιδά
κι. Θυμούμαι κάθε 
που με πήγαινε η 
μητέρα μου στον 
Σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ό  
σταθμό εκεί στην 

Ο Σιδnροδρομικ6ς Σrαθμ6ς Αλε{ανδρείας, γνωσr6ς ως "Σrαθμ6ς rου Καί:ρου". 

< λονίκη, γευόμενοι 
� τους Ελληνικούς 

2 aτμήλατους Σιδη


κ; ροδρόμους των 2: ΣΠΑΠ, ΔΚ και ΣΕΚ. 
Τι όμορφη ήταν 

Αλεξάνδρεια, στον "Σταθμό του ΚαΊρου", -έργο του Ελληνα 
αρχιτέκτονα Λεωνίδα Οικονομόπουλου-για να υποδεχτούμε 
κάποιον μας συγγενή. 
Πόσο μ' εντυπωσίαζε εκείνος ο επιβλητικός σταθμός, με τον 
τεράστιο περίβολο, το υπόστεγο του και τις Αγγλικού τύπου 
πλατφόρμες επιβίβασης! Κι είχε μια πολυκοσμική κίνηση, μα 
την αλήθεια αυτός ο σταθμός, που νόμιζα πως βρισκόμουν 
σε παραμυθένιο χώρο .. ! 

-Οι επιβάτες, που έφταναν ως τις κεντρικές εισόδους του με 
τα μόνιππα ή με ταξί, κατάφορτα απ' τις αποσκευές τους. 

-Οι Σιδηροδρομικοί του, μες στις στολές τους, και με το σο
βαρό-αυστηρό ύφος τους. 
- Οι φωνές των μεταφορέων και των διαφόρων μικροπωλη
τών, μα πάν' απ' όλα, οι πυκνές τούφες καπνού, τα σφυρίγμα
τα και οι μεγαλοπρεπείς εκκινήσεις, αλλά και αφίξεις των με
γάλων aτμαμαξών, που έσυραν ως επί το πλείστον συρμούς 
τύπου 'ΈXPRESS", μ' έκαμαν να γουρλώνω τα μάτια, μη και 
χάσω κανένα στοιχείο απ' τις σκηνές που εκτυλίσσονταν γύρω 
μου, εκείνα τα όμορφα Σιδηροδρομικά Χρόνια! 
Κι έπειτα, όταν πηγαίναμε εκδρομές με τ' αυτοκίνητο του θείου 
Νίκου ... , ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στις όμορφες κι αγνές παρα
λίες του "Αλαμέιν", διερχόμασταν τη γέφυρα του "Γκαμπάρι", 
όπου κάτω απ' αυτήν βρίσκονται οι διακλαδώσεις των σιδη
ροτροχιών που καταλήγουν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, πάνω 
στις οποίες εκτελούνται πυκνοί ελιγμοί, γίνονταν κι εκεί το μάτι 
μου γαρίδα ... ! Κι οι παρακλήσεις μου, να σταματήσουμε λίγο 
να δούμε, δεν εισακούστηκαν ποτέ. 
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τότε η Αθήνα μας, 
που την διέσχιζαν τα Τραμ, όπως και τον Πειραιά! 
Αλλά, το ενδιαφέρον εμάς των Αλεξανδρινών, στρέφονταν 
προς τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, κάτι που δεν είχε η Αίγυ
πτος, και δός' του λοιπόν τα πέρα -δώθε με τους συρμούς 
τους. 
Ηρθε ο Ιούνιος του 1960, που σήμανε την οριστική εγκατά
στασή μου εδώ στην Ελλάδα ... Βρήκα μια "εκσυγχρονισμένη" 
Αθήνα χωρίς Τραμ. .. , η οποία, μέρα τη μέρα, εκτρωματοποιού
νταν με αυθαίρετα κτισμένες πολυκατοικίες ... 
Σιγά -σιγά, ξανάρχισα, επί του πατρίου πλέον εδάφους, τις 
σιδηροδρομικές μου εξορμήσεις, για ν' ανακαλύψω, το μονα
δικό στην κυριολεξία, Ελληνικό Σιδηροδρομικό τοπίο! Τα χρό
νια πέρασαν ... Το 1972 παντρεύτηκα και το γαμήλιο ταξίδι μου 
ήταν κι εκείνο Σιδηροδρομικό! 
Καλές οι αναμνήσεις. Χρειάζονται, για την κάθε μέρα και πιο 
πεζή και πιο άχαρη ζωή μας, να μας θυμίζουν τα όμορφα πράγ
ματα που είχαμε και που με απερισκεψία περιφρονήσαμε κι 
εχάσαμε ... 
Μα να που θυμήθηκα εκείνον τον καλοσυνάτο νεαρό μαθητή, 
που με ξενάγησε, όπως έλεγα στην αρχή αυτής μου της εξι
στόρησης, στο Σιδηροδρομικό μας Μουσείο. 
- Σκοπεύομεν να συστήσομεν Σύλλογον ... , μου έλεγε. -Εάν 
θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς. Ενθουσιάστηκα! 
Και πριν μπει το καλοκαίρι του 1983, εγένετο ο Σύλλογος Φί
λων του Σιδηροδρόμου, τον οποίο σήμερα πλαισιώνουν-ε υ τ 
υ χ ώ ς -πολλοί Σιδηροδρομόφιλοι! 

ο 



ΚΑΙ KETING 
του Αντώνη ΦιλΙππουπολiτη 

Στη σημερινή εποχή του έντονου μονοπωλιακού ανταγω
νισμού, δεν θα ήταν δυνατόν οι σιδηρόδρομοι, διεθνώς, να 
αφίστανται του marketing, εκτός, βέβαια, αν ήθελαν να aυ
τοκτονήσουν. Επ' αυτού δεν γνωρίζουμε τί πράπει ο ελλη
νικός σιδηρόδρομος, πλην όμως η εμπορική του εικόνα 
(image) μας οδηγεί στη χώρα της μελαγχολίας .... 
Αυτή η κατάσταση είναι περίεργη, δεδομένου ότι ο ΟΣΕ 
διαθέτει ικανό επιστημονικό δυναμικό όπως και προσωπι
κό που, στο μεγαλύτερο μέρος του, ασκεί φιλότιμα τα κα
θήκοντά του. τί φταίει λοιπόν; Κατά την ταπεινή μας άπο
ψη, αίτιος είναι η οργανωτική γήρανση του Οργανισμού, 
φαινόμενο που παρουσιάζεται σε μεγάλα οργανωτικά συ
στήματα όπου απουσιάζει τόσο η συνεχής ορθολογική ορ
γάνωση, όσο και η εφαρμογή, κατά περίπτωση, του busi
ness plan. Και βέβαια κανείς δεν θα μπορούσε να αμφι
σβητήσει την ελληνικότητα αυτού του φαινομένου. 
Ιστορικώς, ο σιδηρόδρομος διήλθε μίαν εποχή μονοπω
λιακής εκμετάλλευσης των συγκοινωνιών. Τότε δεν υπήρ
χαν ούτε αυτοκίνητα, ούτε αεροπλάνα και η έντονη ενερ
γός ζήτηση, επέτρεπε στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, 
αυτές μόνες να καθορίζουν τα πάντα, προσαρμόζοντας το 
ταξιδιωτικό κοινό στις δικές τους απαιτήσεις και συμφέρο
ντα. 
Είχαν βέβαια τότε την πολυτέλεια, οι εταιρίες αυτές, να 
πωλούν "σιδηρόδρομο", δηλαδή μετακίνηση και μόνον 
αυτή. Ο μ ως, τα πάντα ρει· και εμφανίστηκαν τα αυτοκίνητα 
και τα αεροπλάνα, που κι αυτά πωλούσαν μετακίνηση, γκρε
μίζοντας την μονοκρατορία των τραίνων. Κάτω, λοιπόν, από 
τις νέες διαμορφωθείσες συνθήκες, ο σιδηρόδρομος είχε 
να επιλέξει μεταξύ δύο εναλλακτικών: Ή να κλείσει, ή να 
διαφοροποιήσει το "προ'ίόν" του ώστε, εμπλουτίζοντάς το, 
να το καταστήσει υπέρτερο των άλλων. Και τα στοιχεία 
εμπλουτισμού δεν είναι τίποτ' άλλο παρά η δρομολογιακή 
ακρίβεια, η ταχύτητα και το ταξιδιωτικό service, το οποίο 
ξεκινά με το απλούστερο: το κλείσιμο των θέσεων και αφού 
περάσει από το χαμόγελο του ελεγκτή, φτάνει στα τραίνα 
για managers ... (Αλήθεια, έχει σκεφθεί κάποιος το τί ακούει 
ο ΟΣΕ από τους οδηγούς όταν περνάνε, σκαμπανεβάζο
ντας, ένα πασάγιο; Εξω, γιατί περνάς χωρίς να το καταλα
βαίνεις, κι εδώ βροντοχτυπιέσαι; Και μ' αυτό ακόμα, δια
μορφώνεται "εικόνα" προς τα έξω. Αρνητική βέβαια εικό
να, ασχέτως εάν υπεύθυνος για τις ισόπεδες διαβάσεις εί
ναι ο "ιδιοκτήτης" του δρόμου (Υπουργείο, Νομαρχία κτλ.) 
Αυτά λοιπόν, και εν ολίγοις. τί κάνουμε λοιπόν, εμείς; Ποιά 
είναι η πολιτική marketing; τί παρέχουμε στους πελάτες; 
Πώς αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό; Δυστυχώς, σχε
δόν τίποτα. Και βέβαια η ανυπαρξία πολιτικής προώθησης 
των πωλήσεων, μετατρέπει τον ΟΣΕ στον καλύτερο υπο
στηρικτή των ανταγωνιστών του. Γιατί; Είναι απλούστατο: 
-Τα τηλέφωνα επαφής με το κοινό δεν απαντούν, όπως και 
των εκδοτηρίων. 
-Τ α περίφημα τραίνα ποιότητας (intercities), ειδικότερα δε της 
Πελοποννήσου, παρουσιάζουν απαράδεκτες δρομολογιακές 

αποκλίσεις. 
-Καθαριότητα μηχανών και οχημάτων, κάτι περισσότερο 
από αμφίβολη. 
-Πολιτική συνδυασμένων μεταφορών, μάλλον ανύπαρκτη. 
-Δρομολογιακός σχεδιασμός, μ ή συντονισμένος με τις απαι-
τήσεις του ταξιδιωτικού κοινού. 
-Ανύπαρκτη, σχεδόν, προβολή των όποιων θετικών στοι
χείων. 
-Ανύπαρκτη τουριστική πολιτική και εκμετάλλευση γραμ
μών "φυσικού κάλλους". 
τί να πει κανείς. Ακόμα και ο τρόπος εκφώνησης από τα 
μεγάφωνα συμβάλλει στη διαμόρφωση εικόνας. Εδώ μερι
κές αναγγελίες γίνονται με τέτοιο ύφος λες και απευθύνο
νται σε κρατουμένους στρατοπέδων συγκεντρώσεως ... 
Τελειώνοντας αυτό το πρώτο μέρος, θα έλεγα ότι αν δεν 
υπήρχαν κάποιοι, από το προσωπικό του ΟΣΕ, που να υπερ
βάλουν εαυτούς, η κατάσταση θα ήταν κάτι χειρότερο από 
ζοφερή. 
Στο επόμενο τεύχος, θα διατυπώσουμε τις σχετικές μας 
προτάσεις, πιστεύοντας ότι ο ΟΣΕ θα συμβάλει, κατά το 
δυνατόν, σε κάποια σχετική βελτίωση, και τονίζουμε ότι ο 
ΣΦΣ έχει τις καλύτερες εντυπώσεις από την συμπεριφορά 
του ΟΣΕ και του προσωπικού του απέναντί του, και απλώς 
διερωτώμαστε, η Πολιτεία είναι συνεπής απέναντι του Ορ
γανισμού; 

ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 7 



ΑΥrΟΚΙΝΗΤΑΜΑΞΑ "FIAT" Α-Α. 1180 • 2680 
των Αποστόλη Κουρμπε1η · Γιώργου Νάθενα 

Κατηγορία: Δηζελοκίνητη απλή aυτοκινητάμαξα πολλαπλής οδηγήσεως σε σύζευξη. 
Ιδιοκτησία: 
Ετος Κυκλοφορίας: 
Γραμμή: 
Χώρα Προέλευσης/ 

ΣΕΚ/ΟΣΕ Αρ. Συμβάσεως: 1018/1949 
1950 Αρίθμηση: Α.Α. 1180- Α.Α. 2680 
1 ,435 mm Τύπος: 077 Β 

Κατασκευαστής: Ιταλία/FΙΑΤ 
Θέσεις καθ η μένων: 24 ΑΊ 48 ΒΊ και 1 Ο ΒΆναδιπλούμενες (σύνολο 82) 
Διάταξη αξόνων: (Α 1 )' (1 Α)' Διάμετρος τροχών: 900 mm 
Μέγιστη ταχύτητα: 95 Km/h 
Αριθμός κινητήρων: 2 

Μονάδες: 15 

Τύπος κινητήρα: 700110/1/6, οριζόντιος, τετράχρονος, κατασκευής FΙΑΤ(χωρίς υπερτροφοδότη) 
Αριθμός Κυλίνδρων: 6 Διάμετρος κυλίνδρων: 150 mm 
Διαδρομή εμβόλου: 190 mm 

Ονομαστική ισχύς Δ/Κ: 2Χ225 Η Ρ στις 1550 rpm 
Ταχύτητα Δ/Κ: 1550 rpm 
Μετάδοση κινήσεως: Μηχανική - Κιβώτιο ημιφυγοκεντρικού τύπου, κατασκευής FIAT 
Σύστημα πέδης: Υδροπνευματική τύπου Τ,330 FU, Westinghouse 
Σύστημα θέρμανσης 
χώρου επιβατών: 
Χωρητικότητες: 

Με δύο αερόθερμα ή με ένα αερόθερμο και .ένα Webasto 
Πετρέλαιο: 4Χ200 lit (2 δεξαμενές ανά Δ/Κ) 
Λάδι Δ/Κ: 2Χ76,5 Kgr 
Νερό ψύξης Δ/Κ: 2Χ300 lit 

>-- Ολικό μήκος: 25,580 m Πλάτος: 2,920 m Υψος: 3,765 m 

� Εδρα: Μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης (Μ.Θ.) και Μηχανοστάσιο Αλεξανδρούπολης (Μ.Α.), 

� τα τελευταία χρόνια 
>-- Με την ίδια σύμβαση οι ΣΕΚ προμηθεύτηκαν και ρυμουλκούμενα οχήματα από τον ίδιο κατασκευαστή, με 8 
� τα παρακάτω στοιχεία: 
� Κατηγορία: Ρυμουλκούμενο aυτοκινητάμαξας 
Q Τύπος: 077 R � 2: Αρίθμηση: ΒφΠτ 111107 - 118 107 Μονάδες: 

Μέγιστη ταχύτητα: 1 00 Km/h 
Θέσεις καθημένων: 91 Β' και 12 ΒΆναδιπλούμενες (σύνολο 1 03) 
Βάρος σε τάξη πορείας: 29,0 t Βάρος Μέγιστο: 39,3 t 
Διάταξη αξόνων: 2'2' Διάμετρος τροχών: 900 mm 
Ολικό μήκος: 17,580 m Πλάτος: 2,920 m 
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Απόβαρο: 26,0 t 

Υψος: 3,765 m 



Ιστορικό: 

Οι FIAT του '50, όπως έγιναν 
, , , 

γνωσrες αυτες οι αυτοκινητα-
μαξες, αποτέλεσαν ένα σημα
ντικό βήμα προόδου και εκσυγ
χρονισμού σrο δίκτυο των τέως 
ΣΕΚ, όταν πρωτοήρθαν. Δρομο
λογήθηκαν σε τριπλές συνθέ
σεις (Κ + Ρ + Κ) σε δρομολό
για ταχειών αμαξοσrοιχιών Πει
ραι_ώς - Αθηνών - Θεσ/νίκης, 
κατεβάζοντας τον χρόνο δια
δρομής από 12 ώρες επί ατμη
λάτου έλξεως σε 71/2 ώρες. 
Προσέφεραν εξυπηρέτηση κυ
λικείου και θεωρούνταν από τα 
πλέον καλοτάξιδα τρένα του δι
κτύου. Αργότερα, το 1958, το δί
κτυο των ΣΕΚ προμηθεύτηκε 
και άλλο νεώτερο τύπο της ίδιας 
aυτοκινητάμαξας, οπότε τα πα
λαιότερα FIAT άρχισαν να χρη-

, , 
σιμοποιουνται περισσοτερο σε 

f � -L- Ι-'(10 --+- ι.sοο -; 
.U0 -- 3ΜΟ - -t-- · 

- -

γραμμές της Βορείου Ελλάδας 
καθώς και σrα τοπικά δρομολό
για Πειραιά - Χαλκίδας, Πειραιά 
- Στυλίδας και Λάρισας - Βόλου. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 
'60 απεχώρησαν ορισrικά από 
το ΜΑΙ και έδρευαν πλέον στην 
Λάρισα, την Θεσ/νίκη και αργό
τερα σrην Αλεξανδρούπολη, 
λόγω χρησιμοποίησης των Α/Α 
Ferrostaal σrο Νότο. Μέχρι τα 
τελευταία χρόνια χρησιμο
ποιούνταν σε όλα τα δρομολό
για της ΔΠΜΘ από Θεσ/νίκη 
μέχρι Κοζάνη, Φλώρινα, Σέρ
ρες,Δράμα,Αλε�πολη) καθώς 
και σrα τοπικά Θεσσαλονίκης -
Λάρισας και Αλεξανδρούπολης 
- Ορμενίου. Τα τελευταία δρο
μολόγια με τα ωτομοτρίς FIAT 
"παλαιού τύπου" έγιναν τον Ιού
λιο του 1994 στη διαδρομή Θεσ/ 
νίκης - Σερρών και στη συνέχεια 
αποσύρθηκαν, παραμένοντας 

μέχρι τέλους του έτους σε εφε
δρεία. 
Σήμερα πλέον, μετά 44 χρόνια 
ευδόκιμης υπηρεσίας, αποτε
λούν παρελθόν για το δίκτυο 
της κανονικής γραμμής και δια
τηρούνται σε εναπόθεση σrο 
ΜΘ. Ανάλογος τύπος aυτοκινη
τάμαξας με αυτόν που χρησιμο
ποίησαν οι ΣΕΚ, φτιάχτηκε από 
την FIAT και για τους Ισπανι
κούς Σιδηροδρόμους (RENFE) 
ενώ παραλλαγές του κυκλοφό
ρησαν και σε άλλα δίκτυα. 
Λόγω της μεγάλης ισrορικής 
σημασίας της για τους ΣΕΚ (και 
τον ΟΣΕ σήμερα) μία τουλάχι
σrον aυτοκινητάμαξα FIAT της 
σειράς αυτής, μαζί με ένα ρυ
μουλκούμενο, θα πρέπει να δια
τηρηθούν για μουσειακή χρήση. 
(Ελήφθησαν στοιχεία από το αρχείο 
ΔΕΛ!ΥΚ). 

ο 
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ΟΙ ''θΗΣΑΥΡΟΙ'' ΤΩΝ Η.Σ.Α.Π. 
ΣΠΑΝΙΟΥ ΊΎΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡ ΑΜΑSΕΣ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΊΎΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

Ενα αστικό σιδηροδρομικό δί
κτυο (μετρό ή ελαφρύ μετρό), εκτός 
από τα επιβατικά του οχήματα που 
εξυπηρετούν την συνήθη επιβατική 

Ηλεκrράμαζα 20 (rhomson Houston) 

του εκμετάλλευση, διαθέτει και υπη
ρεσιακά οχήματα (κινητήρια και μη), 
τα οποία χρησιμεύουν στην τεχνική 
υποστήριξη και συντήρηση του δι
κτύου (αμαξοστοιχίες έργων, συντή
ρηση γραμμής και υποδομής-ανωδο
μής γενικότερα, έκτακτες ανάγκες 
έλξης συρμών μετά από αμηχανία ή 
σύγκρουση) , ενίοτε δε και σε λει
τουργιες συμπληρωματικές της αστι
κής επιβατικής συγκοινωνίας (ειδικές 
μεταφορές εμπορευμάτων σε ενδοα
στικό επίπεδο κ.λ.π.). Δεν είναι συ
νηθισμένο βέβαια ένα δίκτυο μετρό 

, , 
να κανει και εμπορευματικες μετα-
φορές, αντίθετα με τα τροχιοδρομι
κά δίκτυα όπου αυτό, κυρίως παλαιό
τερα, ήταν σύνηθες φαινόμενο (τόσο 
στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ). Ο 
Σιδηρόδρομος Αθήνας-Πειραιά (ΣΑΠ 
και μετέπειτα Ε ΗΣ, σήμερα δε 
ΗΣΑΠ), υπήρξε ένα πρωτοπόρο δί
κτυο σ' αυτόν τον τομέα και μέχρι τον 
2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτός από τις 
επιβατικές υπηρεσίες τύπου μετρό, 
πρόσφερε και εμπορευματική εξυπη
ρέτηση από τον Πειραιά και το λιμά-
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του Γιώργου Νάθενα 
Προέδρου Σ.Φ.Σ. 

νι του μέχρι την Αθήνα (ο εμπορικός 
σταθμός του βρισκόταν στο Θησείο, 

εκεί που είναι σήμερα η υπηρεσιακή 
ρε μίζα των ΗΣΑΠ). 

Για την εξυπηρέτηση των εμπο
ρικών αμαξοστοιχιών, αλλά και για 
τις ανάγκες συντήρησης του δι-

από τον κατασκευαστικό οίκο THO
MSON HOUSTON, που του ryρομή
θευσε και τα πρώτα 40 επιβατικά 
οχήματα (20 ηλεκτρικές aυτοκινητά
μαξες και 20 ρυμουλκούμενες άμα
ξες). Οι δύο αυτές ηλεκτράμαξες 
που, όπως και οι επιβατικοί συρμοί 
των ΣΑΠ, είχαν ρευματοληψία από 
την "τρίτη" ηλεκτροφόρο επίγεια 
τροχιά, έφεραν τους αριθμούς 20 και 
2 1 .  Η 20 διατηρείται μέχρι σήμερα 
στην αυθεντική της μορφή, με τα 
τετράγωνα φινιστρίνια της μετώπης 
(χαρακτηριστικά των πρώτων ηλε
κτρικών aυτοκινηταμαξών του ΣΑΠ) , 
ενώ η 21 υπέστη ανακατασκευή της 

μ.;) μετώπης της, έτσι ώστε τώρα με τα 
::ι:: 
::1 στρογγυλά φινιστρίνια της να μοιά-� ζει με τους ξύλινους συρμούς BAU-

8 ΜΕ MARPENT/DESOUCHES DAVID 
<J Cie, όπως είναι σήμερα. 

Το 1 9 1 1 ο ΣΑΠ προμηθεύεται 
δύο ακόμη ηλεκτράμαξες (υπ' αριθ
μόν 3 1 ,  32), με φορεία ΒΒ, οι οποίες 
ήταν τύπου "Steeple-Cab" ("κροκό
δειλοι") και εκτός από πέδιλα στα 
φορεία τους για ρευματοληψία από 
"τρίτη τροχιά" , διέθεταν και παντο-

Auroκίνnro rαχυδρομικό φοuργκόνι 41 (Goossens) 

κτύου, ο ΣΑΠ ήδη από την εποχή που γράφο για ρευματοληψία από την 
ηλεκτροκινήθηκε ( 1 904), προμηθεύ- εναέριο γραμμή επαφής ("σύρμα") 
τηκε δύο διαξονικές ηλεκτράμαξες του ηλεκτρικού τραμ της Παραλίας 



Πειραιά, που εγκαινίασε ο ΣΑΠ το 
1 9 1 0. Οι ηλεκτράμαξες αυτές ήσαν 
γερμανικής κατασκευής (J. GOOS-

και τα λοιπά ποντοπόρα από Αμερι
κή και Μεσόγειο) και έπαιρνε το τα
χυδρομείο, το οποίο στη συνέχεια 
μέσω της γραμμής του ηλεκτρικού 
το μετέφερε στον εμπορικό σταθμό 
του Θησείου. Για τον λόγο αυτό και 
η 4 1  (όπως η 31 και η 32) διέθετε και 
παντογράφο και πέδιλο ρευματολη
ψίας από "τρίτη τροχιά". Σημαντική 
ήταν η συμβολή των ανωτέρω ηλε
κτραμαξών στην κατασκευή και συ
ντήρηση της γραμμής Περάματος, 
καθώς και στις εμπορευματικές με
ταφορές επ' αυτής της γραμμής 
προς τον Ναύσταθμο. Ακόμα πιο ση-

� μαντική όμως υπήρξε η συμβολή 
� 

� . xm z 

"θάλαμος " μεrά πανrογράφου 

SENS) και χρησιμοποιήθηκαν τόσο 
για την έλξη των εμπορικών αμαξο
στοιχιών του ΣΑΠ/ΕΗΣ από το λιμά
νι του Πειραιά μέχρι το Θησείο, όσο 
και για τις νυχτερινές αμαξοστοιχίες 
έργων στην γραμμή του ηλεκτρικού 
(τα γνωστά "νυχτέρια"). Οι εμπορευ
ματικές μεταφορές του ΣΑΠ από το 
λιμάνι του Πειραιά πρωτοξεκίνησαν 
επί ατμηλάτου έλξεως και μετά την 
ηλεκτροκίνηση επαναλήφθηκαν από 
τον Νοέμβριο του 1 9 1  Ο, αρχικά με 
την ηλεκτρική ταχυδρομική aυτοκι
νητάμαξα υπ' aριθμ. 41  (το "φουρ
γκόνι") , η οποία κατασκευάστηκε για 
τον ΣΑΠ το ίδιο έτος, επίσης από τον 
οίκο GOOSSENS. Για την ακρίβεια 

Ηλεκrράμα{α 31 (Goossens) 

τους στον επισιτισμό της Αθήνας 
κατά την διάρκεια της κατοχής. Τα 
εφόδια του Ερυθρού Σταυρού έφθα
ναν ως γνωστόν στο λιμάνι του Πει
ραιά με το τουρκικό καράβι "Κουρ
τουλούς" που πλεύριζε στην ελευθέ
ρα ζώνη. Εκεί πήγαιναν οι ηλεκτρά
μαξες 3 1  ή 32 με τις φορτάμαξες των 
ΕΗΣ και παρελάμβαναν τα τρόφιμα 
για να τα μεταφέρουν στην Αθήνα, 
μέσω των γραμμών του τραμ της 
Παραλίας και του ηλεκτρικού. Πρέ
πει να σημειωθεί ότι στον εμπορικό 

--=ι � σταθμό του Θησείου είχαν εγκατα-
;:s σταθεί τότε οι αποθήκες του Ερυ-

Οχπμα "καρνάβαλος" 59, πρώπν rραμ 
Παραλίας (Dick Kerr) 

η 4 1  έφτανε μέσω της γραμμής του 
τραμ μέχρι το Τελωνείο (όπου ξε
φόρτωναν τα υπερωκεάνεια πλοία 

f-0 θρού Σταυρού. 
� Εκτός από τις ηλεκτράμαξες 
.c:;j 

αυτές οι οποίες είναι σπανιότατες και 
διατηρούνται ευτυχώς σε αρίστη 
κατάσταση μέχρι σήμερα, οι ΗΣΑΠ 
διαθέτουν και άλλα γραφικά υπηρε
σιακά οχήματα, που "έγραψαν ιστο
ρία" στις γραμμές τους. Το 1 960, με 

την κατάργηση του τραμ της Παρα
λίας, οι τότε ΕΗΣ μετέτρεψαν 3 από 
τα οχήματά του σε υπηρεσιακές ηλε
κτράμαξες του ηλεκτρικού, με διπλή 
δυνατότητα ρευματοληψίας (εναέριο 
και τρίτη τροχιά): το 52 έγινε αυτο
κινούμενη πλατφόρμα - Caboose για 
ελιγμούς στο εργοστάσιο, το 60 έγι
νε όχημα λειάνσεως σιδηροτροχιών 
και το 59 (που λειτουργεί ακόμα) 
όχημα "καρνάβαλος" για επισκευές 
της εναερίου γραμμής του τραμ του 
Περάματος, για αλλαγές στους λα
μπτήρες φωτισμού της υπόγειας 
σήραγγας καθώς και για ελιγμούς 
στα αμαξοστάσια των ΗΣΑΠ. Το όχη-

μα αυτό είναι και το μόνο αυθεντικό 
βαγόνι τραμ που λειτουργεί ακόμα 
σήμερα στη χώρα μας. 

Αλλα χαρακτηριστικά υπηρεσια
κά οχήματα των ΗΣΑΠ που βρίσκο
νται στο εργοστάσιο του Πειραιά εί
ναι οι "θάλαμοι" που εδράζονται 

Το "καί�κι " 

πάνω σε φορεια BRILL και φέρουν 
παντογράφο (χρησιμεύουν σαν ελ
κυστήρες σε ελιγμούς στον χώρο 
του εργοστασίου Πειραιά, όπου 
υπάρχουν γραμμές με εναέριο ηλε
κτροφόρο αντί για "τρίτη τροχιά") ,  
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καθώς και το "κα'ίκι" που είναι όχημα 
λειάνσεως σιδηροτροχιών και βρί
σκεται σήμερα σε αχρησία. Υπάρ
χουν επίσης οι υπηρεσιακές φορτά
μαξες των ΗΣΑΠ, που χρησιμοποιού-

νται πλέον μόνο για μεταφορά σκύ
ρων και άλλων υλικών γραμμής, κα
θώς και το "Piasser" για τις εργασίες 
συντήρησης. Τέλος δύο δίδυμοι ξύ
λινοι συρμοί μετασκευάστηκαν σε 

Υπό απόσυρσn οι μεrαλλικοί συρμοί Snς παραλαβfις. 

υπηρεσιακούς, ο 
μεν ένας σαν συρ
μός-συνεργείου 
(εξωτερικά παρέ
μεινε αναλλοίω
τος) , ο άλλος δε 
σαν αυτοκινούμε
νος συρμός-πλατ
φόρμα μεταφοράς 
υλικών γραμμής 
για τα "νυχτέρια" 
(κόπηκε το αμάξω
μα του ξύλινου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
του ΣΥΑΑΟΓΟΥ ΦΙΑΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΑΙΙΑΡ ΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΗΣΑΠ ΜΕ 40 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ -ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ 
Μολονότι ο ηλεκτρικός αστικός σιδηρόδρομος Πειραιά-Αθήνας-Κη

φισιάς των ΗΣΑΠ λειτουργεί με υψηλές επιδόσεις σε σχέση με τα άλλα 
μαζικά μέσα μεταφοράς και αποτελεί τον κύριο κορμό του Συστήματος 
Αστικών Συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας (παρουσιάζοντας συνεχή αύ
ξηση της επιβατικής του κίνησης σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Μ.Μ.Μ. που 
έχουν συνεχή πτώση) εμφανίζει εν τούτοις σημαντικά τεχνικά και λειτουρ
γικά προβλήματα. Αυτό συμβαίνει τόσο λόγω της παλαιότητας τμήματος 
της υποδομής και του τροχαίου υλικού του, όσο και διότι στο κεντρικό 
του τμήμα λειτουργεί σε συνθήκες κορεσμού και δεν μπορεί να ανταπο
κριθεί στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις αύξησης της ζήτησης, 
που θα επιδεινωθούν με την έναρξη λειτουργίας των 2 νέων γραμμών του 
μετρό, αφού θα του προσπορίσουν επιπλέον επιβατική κίνηση στους 3 
σταθμούς που ανταποκρίνονται με την γραμμή των ΗΣΑΠ. 

Για τους ανωτέρω λόγους είναι ζωτική και άμεση ανάγκη να εξα
σφαλισθούν είτε από το Β' Πακέτο Ντελόρ, είτε από άλλες πηγές, τα 40 
δισ. δραχμές που απαιτούνται για τα βασικά έργα εκσυγχρονισμού και · 

αναβάθμισης του δικτύου των ΗΣΑΠ, έτσι ώστε να αυξηθεί δραστικά η 
μεταφορική του ικανότητα και να εξομοιωθεί τεχνικά και λειτουργικά με 
τις νέες γραμμές μετρό, προκειμένου τα δύο συστήματα να συλλειτουρ
γήσουν σαν ένα ενιαίο δίκτυο 3 γραμμών μετρό. Ιδιαίτερη έμφαση πρέ
πει να δοθεί στην απόκτηση και νέου τροχαίου υλικού σύγχρονης τε
χνολογίας, στην αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος σημα
τοδότησης, ελέγχου της κυκλοφορίας και ασφάλειας των συρμών (προ
κειμένου να μειωθεί η χρονοαπόσταση των συρμών), στον εκσυγχρονι
σμό και την επέκταση των σταθμών ώστε να μπορούν να δέχονται συρ
μούς 6 οχημάτων των 1 7  μέτρων και να εξυπηρετούν και άτομα με ειδι
κές ανάγκες, και γενικά σε κάθε έργο ή προμήθεια που θα εξασφαλίσει 
την αναβάθμιση του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου σε δίκτυο συμβατό με 
το νέο μετρό. 

Πιστεύουμε πως το δίκτυο αυτό, που αριθμεί 125 χρόνια ιστορίας 
συνεχούς προόδου και ανάπτυξης, θα πρέπει να συνεχίσει να γνωρίζει 
συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη, για το καλό της Αθήνας. 

12 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 

οχήματος και αντικαταστάθηκε από 
αμάξωμα οχήματος-πλατφόρμας, 
παρέμεινε δε μόνο η καμπίνα οδή
γησης στην άκρη του οχήματος. με 
τα στρογγυλά φινιστρίνια της μετώ
πης, που θυμίζει ότι προέρχεται από 
τον ιστορικό ξύλινο συρμό του ηλε
κτρικού). 

Τα υπηρεσιακά οχήματα των 
ΗΣΑΠ και ιδιαίτερα οι μικρές ηλεκτρά
μαξες που αναφέραμε στην αρχή, εί
ναι σπάνιο δείγμα ηλεκτραμαξών των 
αρχών του αιώνα (και μάλιστα με δι
πλή δυνατότητα ρευματοληψίας), και 
αποτελούν κυριολεκτικά μικρούς "θη
σαυρούς" από πλευράς μουσειακής 
και ιστορίας του ηλεκτρικού σιδηρο
δρόμου, για τον λόγο αυτό δε ο Σύλ
λογος Φίλων Σιδηροδρόμου επιθυμεί 
την διατήρησή τους μελλοντικά είτε 
στις εγκαταστάσεις των ΗΣΑΠ, είτε 

Ο ξύλινος συρμός, σε 6ια6ρομtς ρεrρό. 

στο Σιδηροδρομικό Μουσείο. Μάλι
στα για δύο απ' αυτές (την 20 και την 
41 )  υπήρξε ήδη θετική ανταπόκριση 
από πλευράς ΗΣΑΠ (και ιδιαίτερα από 
τον Διευθυντή Ελξεως κ. Ν. Σκουλα
ριώτη) για να μεταφερθούν και να το
ποθετηθούν στο Σιδηροδρομικό Μου
σείο της Αθήνας, όπου ήδη στεγάζο
νται και εκτίθενται 4 οχήματα των 
ΗΣΑΠ (δύο τραμ Παραλίας, ένα τραμ 
Περάματος και το βασιλικό όχημα του 
ΣΑΠ κατασκευής 1888). Υπενθυμίζου
με ότι η Δ/νση Ελξεως των ΗΣΑΠ έχει 
ακόμη επισκευάσει και αποκαταστή
σει πλήρως και κυκλοφορεί περιοδι
κά ένα τετράδυμο ξύλινο συρμό, που 
αποτελεί κομψότατο όσο και σπάνιο 
δείγμα της "μπελ-επόκ" των αστικών 
σιδηροδρόμων, αντίστοιχης σχεδία
σης με τα πρώτα μετρό του Παρισιού, 
τα περίφημα Sprague. 

� 
:z: 
� 
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. 
Ενώ στην Ευρώπη παρατηρείται τα τε
λευταία χρόνια μια κάποια συρρίκνω
ση των σιδηροδρομικών εμπορευμα
τικών μεταφορών, στις Η.�.Α. παρο�
σιάζεται αντίθετα μια αξιολογη αν?
καμψη. Κάθε 24ωρο κυκλοφορουν 
μέσα στις Η.Π.Α., 20.000 -φορτηγά 
τρένα που μεταφέρουν το, 37% τ�ν 
εμπορευματικών μεταφορων της χω
ρας με τάσεις αυξήσεως του ποσο-, 
στου. , 
Οι 12 μεγάλες γραμμές φορτηγών τ ρε
ν ων που συγκεντρώνουν το 90% της 
δουλειάς των 535 επιζωσών Αμερικα
νικών σιδηροδρομικών εταιριών είναι 
όλες κερδοφόρες σήμερα. Με τζίρο$ 
27,5 δισ. "καθαρίζουν" $ 1,95 δισ. και 
θα μπορέσουν εύκολα ν? καλύψο�ν τις 
ζημιές από τις περσινες πλημμυρες 
των Μεσοδυτικών Πολιτειών, που 
έφθασαν τα $ 200 εκατομμ. , 
Αν και οι πρώτες ύλες όπως καρβου
νο, μεταλλεύματα, δη�ητριακά κ?ι ξυ
λεία αποτελούν το κυριο αντικειμενο 
μεταφοράς με φορτηγά τρ�να, ?ι σι
δηρόδρομοι εισδύουν σιγα-�ιγα και 
στην μεταφορά καταναλωτικων αγα
θών από παπούτσια ΝΙΚΕ μέχρι αυτο
κίνητα CHEVROLET Σιδηροδρομικώς 
μεταφέρονται από τα ε�γοστάσια κα
τασκευής στους πωλητες τα 2/3 των 
νέων αυτοκινήτων. 
Μέχρι το 1970 οι σιδηρόδρομοι στις 
Η.Π.Α., κτυπημένοι από τον ανταγω
νισμό του φορτηγού και επιβατικού αυ
τοκινήτου ήταν σε πο�ύ άσχημη οι�ο
νομική κατάσταση. Απ ο το 1980 με ενα 
νόμο που απελευθέρωσε από κανονι
σμούς τις υπάρχουσες σιδηρ_οδρομ�
κές γραμμές, κατέστtΊ, δυνατον ν? γι
νουν γρήγορες αλλαyες και ρυθμισ�ις 
σύμφωνα με το πνευμα της αγορας. 
Το δίκτυο περιορίστηκε κατά 1/3 σε 
315.500 χλμ. - το προσωπικό ελλατώ
θηκε σε 280.000 - από πάνω από μισό 
εκατομμύριο και διπλασι�στηκε η χ�
ρητικότητα των φορτηγων βαγον�ων 
με την χρήση εμπορευματοκιβωτιων 
(κοντέ'ίνερς) πράγμα που μείωσε και 
τις ζημιές στα προ'ίόντα κατά τη μετα
φορά. Ετσι μπορούσαν να μεταφέρουν 

Του Γιάννη Νιώτη 
40% περισσότερο φορτίο με 40% �ι
γώτερα βαγόνια. Σήpαγγες διευ,ρυν
θηκαν για να μπορουν να περνουν τα 
ύψους 6 μέτρων διπλά κοντέ'ίνερς, κα
τασκευάστηκαν aνισόπεδες διαβάσεις 
και ενισχύθηκαν γέφυρες και υποδο
μές με αποτέλεσμα τα τρένα να, μπο
ρούν να παραδίδουν τα εμπορ�υματ? 
σε καλλίτερη κατάσταση με ναυλο με
χρι 30% λιγώτερο. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της CONRAIL μιας εταιρίας που ?η
μιουργήθηκε από τα �ρεωκοπημε�α 
υπόλοιπα μιας δωδεκαδας γραμμων 
που περιελάμβαναν την θρυλική NEW 
YORK CENTRAL και την PENNSYLV
ANIA. Η CONRAIL το 1977 τον πρώτο 
χρόνο μετά την πλήρη λειτουργία της 
έχασε$ 412 εκατομμ. Το 19�2 κέρδι
σε$ 282 εκατομμ, Το μυστικο της επι
τυχίας της βρίσκεται στο �τι �pοσπ�
θεί να προσφέρει υπηρεσιες κομμε
νες και ραμμένες" στις ανάγκες της 
πελατείας της. 
Δεν παρουσιάζουν κέρδη μόνο οι με
γάλες γραμμές. Το παράδειγμα της 
MARYLAND MIDLAND είναι ενδεικτι
κό. Με δίκτυο 107 χλμ., και τροχαίο 
υλικό που αποτελείται από 6 δηζελά
μαξες και 200 βαγόνια, εξυπηρετεί 34 
πελάτες που χρειάζονται κάρβουν? 
και πρώτες ύλες για την παpαγωγη 
τσιμέντου και προ'ίόντων ξυλειας. Οσο 
και αν η γραμμή είναι ασήμαντη σε 
μέγεθος μπροστά σε άλλες, εν τού
τοις το 1992 είχε ένα τζίρο $ 2,3 εκα-
τομμ. με κέρδη $ 302;000. , 
Η χρήση ηλεκτρονικων υπολογιστων 
στα κέντρα διαλογής και τους σταθ
μούς έχει μειώσει αισθητά τις περι
πτώσεις αδρανείας του τροχαίου υ�
κού διότι υπάρχει πάντα ολοκληρωμε
νη εικόνα των διαθεσίμων μηχ�νών 
έλξεως και οχημάτων. Προς το τελ�ς 
του 1993 οι πρώτες 8 Δ/Η μηχανες 
έλξης από μια παραγγελία 350 νέω_ν 
μηχανών αξίας $ 675 εκατομμ., επρο
κειτο να παραδοθούν από τους κατα
σκευαστές GENERAL MOTORS και Sl-

EMENS A.G., στην BURLINGTON NO
RTHERN. Ο βελτιωμένος αυτός τύπος 
ισχύος 4.000 - ΗΡ με χρήση εναλλα
σομένου ρεύματος έχει σχεδόν διπλ?
σιάσει τις δυνατότητες των μηχανων 
έλξεως και έτσι με τρεις καινούργιε,ς 
Δ/Η καλύπτεται το έργο που μπορου
σαν να κάνουν πέντε παλαιότερες. Το 
θέαμα φορτηγών τρένων μήκους 2-3 
χλμ., είναι συνηθισμένο. 

, Η ευεργετική επίπτωση στο περιβαλ
λον από την χρήση φορτηγών τρένων 
αντί των φορτηγών αυτοκινήτων είναι 
κάτι που λίγοι αμφισβητούν. Τα τρέν� 
μολύνουν το περιβά�ον σ� ποσο?Ίο 
από ένα δέκατο ως ενα τριτο λιγοτε
ρο απ' ότι τα φορτη,γά αυτοκίνητα. Τ

_ο 
ποσοστό θανατηφορων δυστυχημα
των είναι το ένα τρίτο στα φορτηγά 
τρένα απ' ότι στα φορτηγά αυτοκίν�
τα. Ο λες οι εν χρήσει σιδηροδρομικες 
γραμμές ανήκουν και συντηρούντο� 
από τους σιδηροδρόμους. Οι εθνικ?ι 
αυτοκινητόδρομοι που χρησιμοποιου
νται από τα φορτηγά αυτοκίνητα, ευ
ρίσκονται συνεχώς κάτω από το ανε
κτό επίπεδο συντηρήσεως. 
Θα ήταν ίσως κάπως τολμηρό να προ
σπαθήσουμε να κάνουμε συγκρίσεις 
των όσων παραπάνω εκθέσαμε με τα 
συμβαίνοντα στον Ελλαδικό χώρο 
όπου το έργο μεταφοράς εμπορευμά
των από τον σιδηρόδρομο έχει ελλα
τωθεί σημαντικά και έχει σχεδόν �η
δενιστεί στο μετρικό δίκτυο (Πελοπον
νησος, Θεσσαλία). Η κατάσταση α υ:� 
εν τούτοις είναι αναστρέψιμη. Πρου
πόθεση γι' αυτό είναι η υλοποίηση των 
προ πολλού εξαγγελθέντων έργων εκ
συγχρονισμού των Ελληνικών Σιδηρο
δρόμων που περιλαμβάνουν την ενο
ποίηση του δικτύου με γραμ�ή καν�
νικού πλάτους, την κατασκευη του Κε
ντρου Διαλογής Θριασίου Πεδίου ,και 
την ενδεχόμενη επέκταση του δικτυου 
μέχρι την Ηγουμενίτσα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Περιοδικό: "BIOM. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" 
Οκτωβρίου 1992 
2. Περιοδικό: "TIME" 23-08-93 
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Η ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΗΣ ΤΙθΟΡΕΑΣ 

Μηχάνημα λείανσης της επιφά
νειας κυκλοφορίας των σιδηροτρο
χιών επισκέφθηκε το τμήμα Οινόης
Τιθορέας το δίμηνο Φεβρουαρίου
Μαρτίου 1 995. 

Το τμήμα αυτό εκτείνεται από 
την χ.θ.71 +394 έως την χ.θ. 1 66+300 
και έχει μήκος 95,906 χλμ. Στο τμή
μα αυτό υπάρχει διπλή σιδηροδρο
μική γραμμή η οποία στρώθηκε στα 
μέσα της περασμένης δεκαετίας. Το 
υλικό επιδομής αποτελείται από συ
νεχώς συγκολλημένες σιδηροτρο
χιές τύπου UIC-54, 54,43 kg/m στε
ρεωμένες με ελαστικούς συνδέ
σμους σε διμερείς στρωτήρες από 
σκυρόδεμα, ελληνικής κυρίως κατα
σκευής. Οι αλλαγές που βρίσκονται 
πάνω στις γραμμές κυκλοφορίας εί
ναι κατασκευασμένες από σιδηρο
τροχιές τύπου UIC-60, 60 kg/m. 

του Στέφανου Γουλάκου 

ΟΣΕ εκτιμάται ότι ταχύτητα μεγαλύ
τερη των 1 20 km/h θα επιφέρει γρή
γορη φθορά του 
ασβεστολιθικής 
προέλευσης έρ
ματος. Δεν γνω
ρίζω αν οι ανησυ
χίες πηγάζουν 

ράς είναι η αύξηση της αντίστασης κύ
λισης των συρμών και κατ' επέκταση 

η επιπλέον κατα
νάλωση καυσί
μων. 

""� μόνο από το 
8 έρμα ή οφείλο

� νται και στους δι-
ο Σι6προrροχιά που έχει υποσrεί λείανσπ. 
ι:.. μερείς στρωτή-

Η αντιμετώ
πιση γίνεται με 
τη διέλευση ειδι
κού λειαντικού 
μηχανήματος , 
το οποίο είναι 
εφοδιασμένο με 

τ;..j ρες. Ως γνωστόν ο ΟΣΕ δεν έμεινε 
και πολύ ευχαριστημένος από τους 
στρωτήρες αυτούς, οι  

πολλούς μικρούς λειαντικούς τρο
χούς. Οι τροχίσκοι αυτοί περιστρε-

οποίοι όμως κατά μία 
άποψη, καθόλα σεβαστή , 
δεν τοποθετήθ ηκαν 
όπως θα έπρεπε για βελ
τιστοποίηση της απόδο
σής τους. 

Στο τμήμα αυτό η συ
νεχής κυκλοφορία επέφε
ρε στην επιφάνεια κυλί
σεως των σιδηροτροχιών 
μικροανωμαλίες. Το πρό- . , 
βλημα αυτό είναι απολύ- Το πλαίσιο με rους λεισνrικούς rροχούς. 

τως φυσιολογικό να εμφανιστεί και εί- φόμενοι πάνω στην σιδηροτροχιά 
ναι γνωστό σαν "ελάπωμα 220 1 κατά αποκαθιστούν την αρχική μορφή της. 
UIC". Συνίσταται σε μικρή φθορά της Το μηχάνημα αυτό είναι γνωστό ως 

κεφαλής της σι- "SPENO" , από την εταιρία "SPENO 
δηροτροχιάς η INTERNATIONAL S.A." με έδρα την 
οποία έχει κυμα- Γενεύη , η οποία διαθέτει τέτοια μη-
τοειδή μορφή με χανήματα τα οποία "νοικιάζει" στα σι-
μήκος κύματος δηροδρομικά δίκτυα για aποκοτά-
μερικά εκατο- σταση των γραμμών τους. 

• ατά. Οφείλεται Το μηχάνημα έχει τη μορφή ου
στην τριβή των τόνομου συρμού με 8 οχήματα και μια 
επισώτρων των δηζελάμαξα. Τ α περισσότερα σχήμα
τροχών με την τα ανάμεσα στους άξονές τους φέ-
επ ιφάνεια της ρουν πλαίσιο με πολλούς τροχίσκους 
γραμμής κατά από λειαντικό υλικό. Το πλαίσιο αυτό 
τις εγκάρσιες μι- καταβιβαζόμενο έρχεται σε επαφή με 
κροκινήσεις των την κεφαλή των σιδηροτροχιών. Μετά 
οχημάτων μέσα την διέλευση του "SPENO" η κεφαλή 

Οπίσθια 6ψπ rου συρμού "SPENO ". 

-------�-- <J στο εύρος της της σιδηροτροχιάς έχει την όψη λι-

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτη
τα έχει περιοριστεί στα 120 km/h, πα
ρότι η χάραξη επιτρέπει ταχύτητες 
έως 200 km/h. Από τις υπηρεσίες του 
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γραμμής, στα μαρισμένου μετάλλου. 
πλαίσια της οφιοειδούς κίνησης. Στην 
ανομοιόμορφη φθορά συντείνει και η Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο 
ταλάντωση των αναρτήσεων των οχη- σταθμό της Λειβαδι6ς και της Θήβας 
μάτων. Το αποτέλεσμα αυτής της φθο- Ο 



Ο ΣΤΑθΜΟΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΑΝΑΒΑθΜΙΖΕΤΑΙ 

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Πειραιά της 
κανονικής γραμμής, στον Αγιο Διονύσιο, είναι 
ένας σταθμός με πολύ γραφικό στυλ και μεγά
λη ιστορία. Κτίστηκε μεταξύ 1 903-1 904 από 
Γάλλους μηχανικούς της εταιρείας Batignolles 
που κατασκεύασε τη γραμμή του Λαρισαϊκού σι
δηροδρόμου. Η θέση του στα δυτικά του κε
ντρικού λιμένος Πειραιά επελέγη με γνώμονα 
τη δυνατότητα επέκτασης των σιδηροδρομικών 
γραμμών μέσα στις εγκαταστάσεις του εμπο
ρικού λιμένος που αναπτύχθηκε από αυτή την 
πλευρά. Το αρχιτεκτονικό ύφος του 
σταθμού παραπέμπει ευθέως στη γαλ-
λική "σιδηροδρομική αρχιτεκτονική" των ""' 

Του Πειραιώτη 

λώσεων, .  ιδιαίτερα ατμοσφαιρικών. 
Η κάπως απομονωμένη ως πρόσφατα θέση 

του σταθμού (που είχε σαν αποτέλεσμα την όχι 
υψηλή επιβατική κίνηση), μαζί με την ανάγκη 
περιστολής λειτουργικών δαπανών από κατάρ
γηση των πασαγιοφυλάκων μεταξύ Α γ. Ιωάννη 
Ρέντη και Πειραιά, οδήγησε τον ΟΣΕ τη δεκαε
τία του '70 στην απόφαση να περικόψει την 

από το σταθμό Α γ. Διονυσίου, μεταφέρθηκε ήδη 
η αφετηρία των πλοίων και πορθμείων για Κρήτη 
και Δωδεκάνησο, ενώ ο κύριος όγκος του επι
βατικού λιμένος θα έχει μεταφερθεί από την 
πλευρά αυτή και μέχρι την περιοχή Βασιλειάδη, 
το αργότερο σ' ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεται κα
νείς λοιπόν ότι έτσι ο σταθμός Αγ. Διονυσίου 
βγαίνει από την απομόνωσή του, καθώς πλέον η 
καρδιά του επιβατικού λιμένος θα χτυπάει στην 
περιοχή του, προς την οποία σίγουρα θα πυκνώ
σουν και οι γραμμές αστικής συγκοινωνίας από 

τον κυρίως Πειραιά. Ολα αυτά δημιουρ
γούν νέες σκέψεις στον ΟΣΕ, αλλά και 
τις ευρύτερες αρχές σχεδιασμού (Ορ
γανισμός Αθήνας κλπ.) ,  μήπως θα πρέ
πει να παραμείνει μόνιμα η λειτουργία 
του σταθμού Α γ. Διονυσίου, καθώς εκεί 
εξασφαλίζεται άριστα η ανταπόκριση με
ταξύ πλοίων και τρένων, όπως συμβαί
νει και σε άλλα μεγάλα λιμάνια της Ευ-

� ρώπης. 
� Οι ευνοϊκές προοπτικές ανταπό

� κρισης πλοίων που φθάνουν απ' τα νη
: σιά με τα τρένα που θα αναχωρούν από 

αρχών του αιώνα, από την οποία έχουν 
επηρεαστεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια 
όλων των σταθμών των τ. ΣΕΚ που κα
τασκευάστηκαν προπολεμικά. Ο σταθμός 
είναι σταθμός α' τάξεως και πανομοιό
τυπος από κτιριακής πλευράς με τους 
σταθμούς Χαλκίδας και Λαμίας, κυρίαρ
χα δε στοιχεια του είναι η πέτρα, το κε
ραμίδι, η ημικυκλική σοφίτα του ρολογιού 
στην πρόσοψη της στέγης, τα τοξωτά 
παράθυρα και το παραδοσιακό υπόστε
γο με τους σκαλιστούς κίονες. 

Ο σταθμός Α γ. Διονυσίου για πολ
λά χρόνια απετέλεσε την αφετηρία όλων 

Α ναβαθμίzεrαι ο σrαθμός Αγ. Διονυσίου Πειραιά με 8 
αναχωρnσεις rρένων rπν πμέρα (μεrαζύ rων οποίων και 
/C για θεσσαλονίκπ), σε ανrαπόκρισπ με rα πλοία που 
φθάνουν σrο γειrονικό νrοκ rου νέου επιβαrικού λιμένος. 

των τρένων για Θεσσαλονίκη, Βόρειο 
Ελλάδα και εξωτερικό. Στις aποβάθρες του 
έχουν εκτυλιχθεί πολλές δακρύβρεκτες σκη
νές aποχαιρετισμών μεταναστών κυρίως, ενώ 
το τρένο ξεκινούσε μέσα σε σύννεφο καπνού 
για τη Γερμανία, σκηνές που έχουν αποτυπω
θεί πολλές φορές και σε αρκετές ελληνικές 
κινηματογραφικές ταινίες. 

Πειραιά, ανάγκασε τον ΟΣΕ να αποφα
σίσει την επανενεργοποίηση του σταθ
μού Α γ. Διονυσίου, από τη νέα δρομο
λογιακή περίοδο. Ετσι λοιπόν από 28 
Μaϊου τρέχοντος γίνονται πλέον 8 ημε-

Είναι χαρακτηριστικό ότι, επειδή ο σταθ
μός αυτός απείχε αισθητά από το κέντρο του 
Πειραιά, αντίθετα από τον ομόλογό του σταθμό 
Πελοποννήσου που είναι δίπλα στον ηλεκτρι
κό, είχε κατασκευαστεί γραμμή τραμ των ΣΑΠ 
(μετέπειτα ΕΗΣ) που τον συνέδεε με το σταθ
μό του ηλεκτρικού και το κεντρικό τμήμα του 
Πειραιά κοντά στο Τελωνείο, εκεί όπου σήμε
ρα βρίσκεται το εκθεσιακό κέντρο του ΟΛΠ. 

Ο σταθμός του Α γ. Διονυσίου είναι ταυτι
σμένος στη μνήμη των Πειραιωτών με τις ανα
χωρήσεις του Σεμπλόν Οριάν και του Αούστρια 
Εξπρές και μαζί με την πεζογέφυρα της "Κρεμ
μυδαρούς" που είναι πάνω από τις γραμμές του 
καθώς και το "φαράγγι" των κτιρίων που σχη
ματίζεται γύρω από τη βόρεια έξοδο της γραμ
μής προς Αθήνα (έχει χαρακτηριστεί σπάνιο 
δείγμα πρωτο-βιομηχανικού αστικού ιστού που 
αξίζει να κηρυχθεί διατηρητέο), αποτελούν ένα 
ενιαίο χαρακτηριστικό τοπίο που συμπυκνώνει 
την ιστορική μνήμη της περιοχής και αποτελεί 
την πύλη προς την περιοχή της Δραπετσώνας, 
καθώς και χώρο συναναστροφής και έμπνευ
σης του Πειραιώτικου ρεμπέτικου. Για το λόγο 
αυτό τελευταία ο χώρος του σταθμού έγινε θέα
τρο και σκηνή πολύμορφων πολιτιστικών εκδη-

πλειοψηφία των δρομολογίων του της κανονι
κής γραμμής που αναχωρούσαν ή αφικνούνταν 
στον σταθμό Πειραιά, αφήνοντας μονάχα ένα 
ελάχιστο αριθμό 2 ή 3 τρένων (κυρίως προα
στιακών Χαλκίδας) με πλοηγό να φθάνουν ως 
εκεί, καθώς βέβαια και κάποια εμπορικά τρέ
να, καθ' ότι ο σταθμός και το λιμάνι διατήρησαν 
όλο αυτό το διάστημα ακέραιη την εμπορική 
τους κίνηση και εξυπηρέτηση με το τρένο. 

Αλλωστε όπως είναι γνωστό, ο μελλοντι
κός σχεδιασμός του σιδηροδρομικού δικτύου 
στον Πειραιά προβλέπει κατασκευή ενιαίου επι
βατικού σιδηροδρομικού τέρμιναλ για τις γραμ
μές Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος στο 
χώρο του σημερινού σταθμού Πελοποννήσου, 
δίπλα στον ηλεκτρικό, καθώς και νέα σιδηρο
δρομική σύνδεση του νέου εμπορικού λιμένος 
και Container Terminal στο Ικόνιο από την πλευ
ρά του Θριασίου Πεδίου με σήραγγα μέσω Σχι
στού. Παρ' όλα αυτά και επειδή στον ορίζοντα 
δεν υπάρχει κάποια άμεσα ορατή προοπτική 
χρηματοδότησης, τουλάχιστον για το νέο επι
βατικό τέρμιναλ, ο σταθμός του Α γ. Διονυσίου 
προβλέπεται να παραμείνει σε λειτουργία για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Μάλιστα τον τελευταίο καιρό το σκηνικό 
στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού άρχισε να 
αλλάζει άρδην, καθώς ο ΟΛΠ συντόμευσε τις δια
δικασίες απομάκρυνσης του εμπορικού λιμένος 
από το δυτικό τμήμα του κεντρικού λιμένος, κα
τεδαφίζοντας τις παλιές αποθήκες και μεταφέ
ροντας τους γερανούς του στο Ικόνιο. Παράλλη
λα, στα ντοκ που βρίσκονται 40 μέτρα απέναντι 

ρήσιες αναχωρήσεις τρένων από Πειραιά (5.38 
για Χαλκίδα, 7. 00 για Χαλκίδα, 7. 44 για Θεσσα
λονίκη, 9.30 IC για Θεσσαλονίκη, 1 2 .30 IC για 
Θεσσαλονίκη, 1 2.49 για Λάρισα, 1 4.22 για Χαλ
κίδα, 1 8 .50 για Χαλκίδα) και 6 ημερήσιες αφί
ξεις σε Πειραιά (6.51 από Χαλκίδα, 1 3.46 IC 
από Θεσσαλονίκη, 1 4 .07 από Χαλκίδα, 1 6 . 14  
από Θεσσαλονίκη, 1 6 .48 I C  από Θεσσαλονίκη, 
1 8.37 από Χαλκίδα) . 

Πάντως, για την επιτυχία του εγχειρήμα
τος θα πρέπει εκτός από τον ευπρεπισμό των 
χώρων του σταθμού που ήδη έγινε, να εξοπλι
σθεί με τερματικό για ηλεκτρονική κράτηση θέ
σεων στα IC και να γίνει όλη η δέουσα προβολή 
της επαναδρομολόγησης τρένων και μάλιστα σε 
ώρες ανταποκρινόμενες με τις αφίξεις και τις 
αναχωρήσεις των πλοίων, σε συνεργασία με τις 
ναυτιλιακές εταιρίες Κρήτης και Δωδεκανήσου 
και με δυνατότητα έκδοσης συνδυασμένων ει
σιτηρίων και διαδικασιών κράτησης θέσεων. 

Τις τελευταίες μέρες κύκλοι του ΥΠΕΧΩ
ΔΕ συζήτησαν με τον ΟΣΕ το ενδεχόμενο κατά
ληψης ενός μέρους του σταθμού και των γραμ
μών από τον σχεδιαζόμενο νέο οδικό άξονα Ν. 
Φαλήρου - Ακτής Κονδύλη - Λιπασμάτων - Κε
ρατσινίου (περιφερειακός ΟΛΠ), η αποφασιστι
κή όμως στάση του ΟΣΕ να περιφρουρήσει ακέ
ραιο τον χώρο του σταθμού του, απέτρεψε το 
σχεδιαζόμενο έγκλημα και έτσι ο σταθμός Αγ. 
Διονυσίου παραμένει στη θέση του αναβαθμι
ζόμενος και αποτελώντας πλέον αφετηρία INT
ERCITY. Μια νέα σελίδα για το σιδηρόδρομο 
στον Πειραιά ανοίγει πλέον . . .  
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ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ 

Από τους Ανατολικούς Σιδηροδρόμους και την 
Γαλλοελληνική Εταιρεία στους ΣΕΚ και ΟΣΕ 

Των Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Νάθενα, Ν. Σμπαρούνη 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Πολύ μεγάλη ισrορία, που δεν είναι γνωσrή σε πολλούς, κρύ
βει πίσω του ο 1 20χρονος σιδηρόδρομος Αλεξανδρούπολης -
Πυθίου - Σβίλενγραδ, ο λεγόμενος και "πα
ραέβριος" σιδηρόδρομος. Κατασκευάσrη
κε το 1 87 4 σαν διακλάδωση του κύριου άξο
να της Εταιρείας των Ανατολικών Σιδηρο
δρόμων (του βαρώνου Χιρς) , που ένωσε την 
Σερβία μέσω της Νις, της Σόφιας και της 
Φιλιππούπολης, με την Κωνσrαντινούπολη. 
Μάλισrα η κατασκευή της διακλάδωσης από 
το Κουλελί Μπουργκάζ (Πύθιο) μέχρι την 
σχεδόν ερημική τότε παραλία του Δεδέα
γατς (σήμερα Αλεξανδρούπολης) , συνετέ
λεσε σrην ουσιασrική γένεση και ανάmυξη 
της όμορφης πρωτεύουσας του Νομού 
Εβρου. Το όνομα Δεδέαγατς το είχε πάρει 
επειδή εκεί για πολλά χρόνια ζούσε κάτω 
από ένα δένδρο, ένας Τούρκος ιερωμένος 
(ντέντε) . 

ΑΛ'Ξ/ΛΙL 
λJΜΗΝ 

s -

πολη - Πύθιο - Σβίλενγραδ - Σόφια -Νις/Βελιγράδι) σrο νότιο 
άκρο τους. Η εταιρεία εκμετάλλευσης της γραμμής αυτής πήρε 
την επωνυμία Εταιρεία Ενωτικού Σιδηροδρόμου Θεσ/νίκης -

10 

Λίγα χρόνια αργότερα το Δεδέαγατς συν- Σχ 1. Σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις Αλεξανδρούπολης 

δέεται και με την Θεσσαλονίκη . Ε να κονσόρ
τιουμ τραπεζών σrο οποίο συνεργαζόταν η Οθωμανική Τ ρά
πεζα και Γαλλοβελγικοί οικονομικοί οργανισμοί, πέτυχε την πα
ραχώρηση του προνομίου κατασκευής και εκμετάλλευσης της 

L 

Κωνσrαντινούπολης ή JONCτiON SALONIQUE CONSTANT
I NOPLE (συντομογραφικά J .S .C . ) , .  
Η γραμμή της J .S.C. εγκαινιάστηκε το 1 896 και αρχικά κατέλη
γε σrις Φέρρες (τότε Φερετζίκ) και όχι σrο Δεδέαγατς, επειδή 
η εταιρεία των Ανατολικών Σιδηροδρόμων (CO) είχε το προνό
μιο σrην προσπέλαση των εγκατασrάσεων των λιμένων Θεσ
σαλονίκης και Αλεξανδρούπολης και αρνιόταν την κάθοδο των 
γραμμών της J .S .C.  (γι' αυτό και η γραμμή της τελευταίας δεν 
κατέληγε αρχικά ούτε στην Θεσ/νίκη , αλλά σrο Πολύκασrρο 
τότε Καρασουλι') . Η άρνηση αυτή οφειλόταν σrο ότι η CO εισέ
πραπε από την J .S .C .  κόμισrρα επιβατών και εμπορευμάτων 
σrις διαδρομές Θεσ/νίκης - Καρασουλί και Φερετζίκ - Δεδέα
γατς, καθώς και δικαιώματα χρησιμοποίησης των λιμενικών 

� εγκατασrάσεων των δύο πόλεων . 
. � � Λίγα χρόνια αργότερα, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις 

ι.!!..""'� Ε-< και χρηματική καταβολή της J.S.C. προς την CO, σrρώθηκαν � οι γραμμές Καλίνδοια - Κιλκίς - Θεσσαλονίκη (61 χλμ.) και Πο-
Σιδ. σταθμός Αδριανούπολης, επί CO. Εκεί στάθμευε πάντα το ταμού (Badoma) - Αλεξανδρούπολης (8 χλμ.) .  Υποχρεώθηκε 
ΟRΙΕΝΤ EXPRESS. όμως η J .S .C.  να έχει ιδιαίτερους σrαθμούς. 

ενωτικής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Δεδέαγα
τς, που συνέδεσε τους δυο μεγάλους άξονες των Ανατολικών 
Σιδηροδρόμων (Θεσσαλονίκη - Σκόπια - Νις/Βελιγράδι, Κων/ 
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Τ α παραπάνω εξηγούν εν μέρει την ιδιόμορφη ανάmυξη του 
σιδηροδρομικού δικτύου σrην πόλη της Αλεξανδρούπολης. 
Οπως φαίνεται και από το ενδεικτικό σκαρίφημα των σιδηρο
δρομικών εγκατασrάσεων της πόλης (Σ χ. 1 ) ,  αρχικά ο σrαθ-



μός αφετηρίας της J.S.C. ( 1 ) ,  όταν κατασκευάστηκε ο κλάδος 
Ποταμού - Αλεξανδρούπολης (9), ήταν κοντά στο σημερινό Εθν. 
Στάδιο της πόλης (1 ) .  Επειδή βρισκόταν σχετικά κοντά στην 
παραλία (αν και σε αρκετή απόσταση από το λιμάνι) βομβαρδί
στηκε και καταστράφηκε κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Από 

Η Στρατιωτική στάση ΑΛεξανδρούποΛης, με διερχόμενο 

IN TERCΠY, όπως είναι σήμερα. 

το 1 9 1 8  λειτούργησε σαν αφετηρία της J .S .C. ,  λόγω της κατα
στροφής του αρχικού της σταθμού, ο σταθμός Αλεξανδρού
πολη Πόλη (2), μόνο όμως σαν επιβατικός σταθμός, ενώ οι 
λειτουργίες μηχανοστασίου και διαλογής διενεργούνταν στην 
Στρατιωτική Στάση Αλεξανδρούπολης (3) με το κομψό κτίριο, 
δίδυμο με το αντίστοιχο της Θεσ/νίκης. Μετά τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο καταργήθηκε ο παλαιός κλάδος της J .S .C. Ποταμού 
Φερρών ( 4) και αντικαταστάθηκε από τον νέο ενωτικό κλάδο 
(8) που κατασκευάστηκε μετά το 1 91 Ο και που διασχίζει διαγώ
νια την πόλη, από δε την Στρατιωτική Στάση καταλήγει στον 
Κεντρικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης της CO (7) , που σήμερα 
έχει μετατραπεί σε Σταθμό Διαλογής.  Η γραμμή των Ανατολι
κών Σιδηροδρόμων (1 Ο) που λειτούργησε από το 1 87 4, ξεκι
νούσε από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου κατέληγαν 
μόνο τα εμπορικά τρένα αρχικά (6). Ο εμπορευματικός σταθ
μός Αλεξανδρούπολη - Λιμήν σώζεται και λειτουργεί μέχρι 
σήμερα στην ίδια ακριβώς θέση. Με την πάροδο του χρόνου 

δρούπολης - Σβίλενγραδ ενσωματώθηκε στους ΣΕΚ, καταρ
γήθηκε ο σταθμός Αλεξανδρούπολη Πόλη (ένα κτίριό του σώ
ζεται ακόμη, και έχει γίνει ΚΑΠΗ) και κατασκευάστηκε ο νέος 
επιβατικός σταθμός Αλεξανδρούπολη - Λιμήν, λίγο πιο πάνω 
από τον εμπορικό σταθμό Λιμένος. Εκτοτε τα επιβατικά τρένα 
που έρχονται από Θεσσαλονίκη και προορίζονται για Νέα Ορε
στιάδα και Δίκαια, φθάνοντας στον σταθμό Αλεξανδρούπολη 
Διαλογή , παλινδρομούν προς τον σταθμό Λιμένος και μετά 
αναχωρούν για τα Δίκαια. Τ ο Μηχανοστάσιο της Αλεξανδρού
πολης αναmύσσεται ανάμεσα στους δύο αυτούς σταθμούς, 
κατά μήκος της ενωτικής τους γραμμής. 

� Οι Ανατολικοί Σιδηρόδρομοι εκμεταλλεύτηκαν τη γραμμή Αλε
� ξανδρούπολης - Πυθίου - Σβίλενγραδ ( 184 χλμ.) σαν τμήμα 

§ του ευρύτερου δικτύου τους, μέχρι το 1 923. (Κατά τον Α' Πα

[?: γκόσμιο Πόλεμο η εκμετάλλευσή τους είχε περιέλθει σε Γ άλ-
::ε 

λους στρατιωτικούς) . Τότε σύμφωνα με την συνθήκη της Λω-
� ζάννης, το δίκτυο της CO διαιρέθηκε σε δύο τμήματα, ένα τουρ

κικό με έδρα την Κων/πολη και ένα ελληνικό (Αλεξανδρούπο
λη - Σβίλενγραδ) με έδρα την Αλεξανδρούπολη , ενώ το υπό-

Σ. Σ. ΑΛεξανδρούποΛης - Λιμένος: Α/ Α Ferrostaal προοριζόμε

νη για Ορμένιο. 

λοιπο βορείως του Σβίλενγραδ είχε περιέλθει στη Βουλγαρία. 
Το τουρκικό τμήμα περιήλθε στους Τουρκικούς σιδηροδρό
μους (τCDD) το 1 930. Το ελληνικό τμήμα δεν εξαγοράστηκε 
από τους ΣΕΚ αλλά (μετά το 1 930 που διαλύθηκε η CO) παρέ
μεινε υπό εταιρικό καθεστώς με το όνομα Γαλλοελληνική Εται
ρεία Σιδηροδρόμων - ΓΕΣ (Chemins de fer Francohellenique) . 
Οι Γ αλλοελληνικοί Σιδηρόδρομοι εξαγοράστηκαν από τους ΣΕΚ 
μόλις το 1954, και ενώ βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση 
από απόψεως γραμμής, εγκαταστάσεων, τροχαίου υλικού και 
συνθηκών εκμετάλλευσης. 

·� � 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -
το ORIENT EXPRESS μεταξύ ΣβίΛενγραδ - ΚωνσταντινούποΛης, 

ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ _ με aτμάμαξα S TEG 4-4-0 των CO. 

και για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των επιβατών, οι επι- ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ 
βατικοί συρμοί της CO άρχισαν να προσεγγίζουν περισσότερο Σαν τμήμα της CO, η γραμμή Αλεξανδρούπολης - Σβίλενγραδ 
την πόλη (που είχε αρχίσει να αναmύσσεται λόγω λιμανιού και λειτούργησε με τροχαίο υλικό της Εταιρείας αυτής μέχρι και 
σιδηροδρομικής σύνδεσης) , φθάνοντας μέχρι το λιμάνι. το 1 930. Το πιο σημαντικό επιβατικό τρένο που περνούσε από 
Πολύ αργότερα, την δεκαετία του '50, που η γραμμή Αλεξαν- το δίκτυο, ήταν το περίφημο ORIENT EXPRESS (που μετά το 

� z 
� 
Q) < z 
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ii i iiiiii iii iiiii i iiii 
άνοιγμα της σήραγγας του Σεμπλόν και την διέλευσή του από που λειτούργησαν στους ΓΕΣ: 
εκεί, μετονομάστηκε σε SIMPLON ORIENT EXPRESS/S.O .E . ) .  Αpιθμ. Τύπος Πpοέλ/ση Κοτ/στής Ετος κατ. 

Nto αρίθμηση 
οπό ΣΕΚ 

71 -74 2-6-2 co Hanomag 191 1/1 4  72-7 4 :Ζγ331 -333 

1 01 /2/5/7 -1 c 4-4-0 co StEG 1 888 1 02:Δγ 76 

259-262 2-8-0 co Batignolles 1 924 260-262:Ηδ444-446 

291 , 300 0-6-0 co Hanomag 1 871/75 300:Δζ300 

050 Α 25/27 0-1 0-0 PLM/SnCF StEG 1 922 050Α25/27:Κβ809/1 Ο 

Οσες εκ των ανωτέρω aτμαμαξών πέρασαν αργότερα στους 
ΣΕΚ (βλ. την έκτη στήλη) , επιβίωσαν μέχρι το 1 962, εκτός της 
ΚΒ 810  που επιβίωσε μέχρι τέλους του ατμού, με έδρα πάντα � την Αλεξανδρούπολη. 

__ S Η γραμμή των ΓΕΣ, αν και τμήμα του ελληνικού σιδηροδρομι-

rz..i 
• < 

Η aτμάμαξα 74 των ΓΕΣ (Hanomag 1914, 2-6-2, προελεύσεως 

COJ, υπ. aτμόν στον σταθμό Αλεξανδρούπολη Διαλογή το 1953. 

Διερχόταν από το τμήμα Πυθίου - Σβίλενγραδ τράνζιτο, αρχι
κά χωρίς στάση στο ελληνικό έδαφος , πλην του σταθμού Πυ
θίου (στάθμευε και στην Αδριανούπολη) .  Πολύ σημαντικό επί
σης ήταν το τρένο που εξασφάλιζε τη σύνδεση της Κωνσταντι
νούπολης με την Θεσσαλονίκη με βαγόνια της CO. Ξεκινούσε 
σαν αμαξοστοιχία υπ' aριθμ. 4 από την Κων/πολη το βράδυ και 

.<J 
Εμπορικός συρμός των ΓΕΣ στο Σουφλί, το 1950. Επί κεφαλής η 

aτμάμαξα 050Α27 ω- 10-0. STEG, μετέπειτα Κβ 8 1 0 των ΣΕΚJ 

μετά δωδεκάωρο (το άλλο πρω·ί) έφθανε στην Αλεξανδρούπο
λη , όπου ανταποκρινόταν με την ταχεία αμαξοστοιχία της J .S
.C. υπ' aριθμ. 2 (κάθε Τρίτη , Πέμmη , Σάββατο) , που αναχω
ρούσε λίγη ώρα μετά από Αλεξανδρούπολη για Θεσσαλονίκη . 
Για την ακρίβεια το τραίνο της J .S .C . , έφευγε από το σταθμό 
της και μέσω του ενωτικού κλάδου (από την Στρατιωτική Στά
ση , αφότου αυτός κατασκευάστηκε) , γύριζε στον σταθμό Αλε
ξανδρούπολης της CO, έπαιρνε τα βαγόνια από Κωνσταντι
νούπολη και αναχωρούσε για Θεσσαλονίκη , όπου έφθανε το 
ίδιο βράδυ. Στα δρομολόγια του 1 9 1 4, μεταξύ Δεδέαγατς -
Κουλελίμπουργκας (Πύθιο) σημειώνονται 2 ζεύγη δρομολο
γίων των ημέρα, με χρόνο διαδρομής 5 ώρες! 
Οι Γαλλοελληνικοί Σιδηρόδρομοι (ΓΕΣ) που αντικατέστησαν 
τους Ανατολικούς μετά το 1 930, κληρονόμησαν από αυτούς 
σημαντικό αριθμό aτμαμαξών (καθώς επίσης επιβατικά και 
φορτηγά βαγόνια), χωρίς μάλιστα να αλλάξουν και την αρίθ
μησή τους. Παραθέτουμε τον πίνακα 1 με τις 1 9  aτμάμαξες 
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Αυτοκινητάμαξα ΜΑΝ των ΓΕΣ ( 1 9371. 

κού δικτύου μετά την οριστική διαμόρφωση των συνόρων, είχε 
την ιδιομορφία λόγω κληρονομιάς από την CO, να έχει ένα 
τμήμα της στο τουρκικό έδαφος, στο τρίγωνο της Αδριανού
πολης, όπου και ο ομώνυμος σταθμός (τουρκιστί Edirne) , στα 
περίχωρα της πόλης (στο Καραγάτς) . Οι Τουρκικοί Σιδηρόδρο
μοι (τCDD) είχαν δικαίωμα διελεύσεως πάνω στο τμήμα Πυ-
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Σ χ. 2. Διάγραμμα πορείας Α/ Α ΜΑΝ CΓΕΣJ 

θίου - Σβίλενγραδ, χρησιμοποιώντας τις δικές τους aτμάμα
ξες στους συρμούς τους. 
Στα μέσα της δεκαετίας του '30, οι ΓΕΣ αποφάσισαν να προμη
θευτούν aυτοκινητάμαξες, για να βελτιώσουν με την μικρότε
ρη δυνατή δαπάνη , την επιβατική τους εξυπηρέτηση και εκμε-
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τάλλευση. Πριν από την εισαγωγή των aυτοκινηταμαξών, η 

τοπική επιβατική κίνηση εξασφαλιζόταν με μία καθημερινή ατμή-

-- 1/l�l' ---

Σχ. 3. Σχέδιο Α/ Α ΜΑΝ των ΓΕΣ 

λατη μικτή αμαξοστοιχία που κυκλοφορούσε μεταξύ Αλεξαν

δρούπολης - Ν .  Ορεστιάδας - Αλεξανδρούπολης. Από την Αλε

ξανδρούπολη αναχωρούσε το πρω'ί για να επιστρέψει πίσω 

στη βάση της το βράδυ, αφού απαιτούσε 5 ώρες για να δια

τρέξει 1 30 χιλιόμετρα (εμπορική ταχύτητα 26 χλμ/ώρα) . Η 
κυκλοφορία της αμαξοστοιχίας αυτής προεκτεινόταν 3 φορές 

την εβδομάδα μέχρι το Σβίλενγραδ, για να εξυπηρετηθεί ο πλη-

Π Ι Ν Α Ξ  1 5 1  

θυσμός του τριγώνου Δικαίων. Παράλληλα το τμήμα Πυθίου 
Σβίλενγραδ διατρεχόταν καθημερινά υπό του SIMPLON ORIE

NT EXPRESS (Σεμπλόν) , που από κάποια επο
χή και μετά έκανε κάποιες σταθμεύσεις στο ελ
ληνικό έδαφος, αλλά δεν μπορούσε να εξυπη
ρετήσει την τοπική κίνηση , λόγω του ότι περ
νούσε πολύ αργά τη νύχτα. Η διεθνής επιβατι
κή κίνηση Ελλάδας - Τουρκίας εξασφαλιζόταν 
από μία επιβατική αμαξοστοιχία που κυκλοφο-
ρούσε δύο φορές την εβδομάδα στο τμήμα 
Αλεξανδρούπολης - Πυθίου, σαν προέκταση 
των ταχειών αμαξοστοιχιών των ΣΕΚ Αθήνας -
Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, με εμπο
ρική ταχύτητα 41 χλμ/ώρα. Ετσι η αυθημερόν 
επικοινωνία μεταξύ Πυθίου, Διδυμοτείχου, Σου
φλίου αφ' ενός και Αλεξανδρούπολης αφ' ετέ-
ρου δεν ήταν δυνατή παρά δύο φορές την 

εβδομάδα και μόνο με την διεθνή αμαξοστοιχία Ελλάδας -Τουρ

κίας, που κυκλοφορούσε το πρω'ί μεταξύ Πυθίου - Αλεξανδρού
πολης, και το βράδυ αντίστροφα. Επίσης η απευθείας επικοι
νωνία μεταξύ των παραεβρίων κωμοπόλεων και Κομοτηνής, 
Θεσ/νίκης, Αθήνας ήταν δυνατή μόνο δύο φορές την εβδομά
δα. Οι κάτοικοι όμως της Ν. Ορεστιάδας δεν μπορούσαν να 
επωφεληθούν των αμαξοστοιχιών αυτών, παρά μόνο εφόσον 

(ΠΕΙΡ�ΙΕVΣ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟVΠΟΛΙΣ - Σ ΒΙΛΕΓΚΡΑΔ (ΣΟΦΙΑ) ALEXAN DROUPOLIS - SVILEG RAt 

u )  Α<ιτοχLνητος /.ίμαξα. 
At άμαξ. 201 &ις "Μαt 202 δΙς χυχλοφοροίιν fχάστην Κυοιαχήν 

χαι Τε<tάQτηv. 
Ί·Ι {ιμαξ. 301 κuκλοφορεL ΤρLτην ,  Πέμπcην χαι Σάββατον. 

� Ί r άμα ξ. 302 κ"κλοφορε'ί Λειιτi·(Ια'\', Τεηiρτην κnt Π ••c>ασκευ'iΊν.  

Σχ. 4. ΔρομοΛόγια ΓΕΣ 1938-39 

χρησιμοποιούσαν το "Σεμπλόν" μέχρι το Πύθιο και εκεί διανυ

κτέρευαν μέχρι το επόμενο πρω·ί που περνούσε η ταχεία Τουρ

κίας - Ελλάδας. 

( a) Automotrlce. 
Le!\ tralns Νο 201 bis el 202 bis clrcιιle Dimaιιche et Mercreιli 
Le traiιι Νο 301 clrcule Mardi, .Jeudl et Samedl. 
l .e tι·airι Νο 302 clrcιιle Lιιncli, Mercredi rt Venιlred i .  

Οι aυτοκινητάμαξες που προμηθεύτηκαν τελικά τον Ιανουάριο 
του 1 937 οι ΓΕΣ ήσαν 3, κατασκευής ΜΑΝ, με δύο κινητήρες 
ισχύος 1 80 ίππων ο καθένας, μηχανική μετάδοση, μέγιστη τα-
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χύτητα 90 χλμ/ώρα και πολύ καλές επιδόσεις. Αρκεί να ανα
φερθεί ότι μπορούσαν έλκοντας μία τετραξονική (επί φορείων) 
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Σχ. 5. Χάρτης δικτύου ΓΕΣ το 1 938 

άμαξα 40-43 τόννων, να αναπτύξουν σε ελαφρή ανάβαση τα
χύτητα 78 χλμ/ώρα, με τους δύο κινητήρες σε λειτουργία. Στο 
οχ 2 φαίνεται η πορεία της καμπύλης εκκίνησης της aυτοκινη
τάμαξας ΜΑΝ σε ανάβαση 2,5% μετά από στάθμευση, σε δο
κιμή που έγινε πριν από την τακτική της δρομολόγηση. 
Οι ΓΕΣ εκμεταλλεύτηκαν πλήρως τις αυξημένες ελκτικές ιδιό
τητες των aυτοκινηταμαξών αυτών, εκτελώντας πολλές φορές 
με τους τακτικούς συρμούς στους οποίους αυτές δρομολο
γούνταν, μεταφορά ιχθύων, νωπών, οπωρών κ.λ.π. εντός ιδιαι
τέρων (ελκομένων) φορταμαξών (κάτι δηλ. σαν εμπορική με
ταφορά "μεγάλης ταχύτητας") .  
Πολύ σημαντικά και θετικά ήταν τα αποτελέσματα της δρομο
λόγησης των aυτοκινηταμαξών στην ουσιώδη βελτίωση των 
συνθηκών εκμετάλλευσης και επιβατικής εξυπηρέτησης. Επέ-
φεραν μείωση του μέσου μικτού λειτουργικού κόστους κατά 9 
δρχ/χλμ. σε σχέση με την aτμήλατη έλξη και βελτίωσαν αι
σθητά τους χρόνους διαδρομής. Η μικτή αμαξοστοιχία Ν. Ορε
στιάδας - Αλεξανδρούπολης - Ν. Ορεστιάδας αντικαταστάθη
κε από την νέα aυτοκινητάμαξα που διέτρεχε τα 1 30 χλμ. αυ
τής της διαδρομής σε 2 ώρες και 48 λεmά (εμπορική ταχύτη
τα 46,5 χλμ/ώρα, κατά 80% ανώτερη της προϋπάρχουσας) . Η 
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aυτοκινητάμαξα ανταποκρινόταν στη Ν .  Ορεστιάδα με μικτή 
αμαξοστοιχία προς Σβίλενγραδ (πλην Κυριακής) . Παράλληλα 
η δισεβδομαδιαία αμαξοστοιχία Αλεξανδρούπολης - Πυθίου 
αντικαταστάθηκε κι αυτή από μία καθημερινή aυτοκινητάμαξα 
που επεκτάθηκε μέχρι Ν .  Ορεστιάδα. Η επέκταση αυτή κατέ-

Ρυμουλκούμενο όχημα αυτοκινηταμάξης ΜΑΝ, που ήταν 

διασκευή επιβατάμαξας του 1895 από τους ΓΕΣ . 

στη δυνατή γιατί απαιτήθηκε μονάχα η κατασκευή ενός απλού 
υποστέγου στο σταθμό της Ν. Ορεστιάδας, χωρίς διανυκτέ
ρευση προσωπικού, εγκατάσταση αντλιοστασίου κ .ο .κ .  Ετσι 

Μεταφορά στρατιωτικού ταχυδρομείου με επιβατική αμαξο

στοιχία των ΓΕΣ CΣΓΕJ, το 1950. 

εξασφαλίστηκε άνετη και ταχεία επικοινωνία του 95% του πλη
θυσμού της παραεβρίου περιοχής με την Αλεξανδρούπολη (με 
επιστροφή αυθημερόν) και με όλη την Ελλάδα (με ανταπόκρι-



ση) . Επίσης δημιουργήθηκαν και νέες στάσεις με απλά μικρά 
κρηπιδώματα και στέγαστρα (σαν στάσεις λεωφορείου) , κάτι 
που επί ατμηλάτου έλξης ήταν αδιανόητο. Ετσι η χρήση των 
aυτοκινηταμαξών σε συνδυασμό με κάποια ευνο·ίκά τιμολογια
κά μέτρα που έλαβαν οι ΓΕΣ (καθιέρωση μετ' επιστροφής εισι
τηρίων με έκmωση 25%), συνετέλεσαν στην αύξηση της επι-

ξάνουν τη μεταφορική τους ικανότητα τις μέρες αιχμής. 
Μεταπολεμικά δεν συνεχίστηκε η ανοδική αυτή πορεία των ΓΕΣ, 
και η μη περαιτέρω ανανέωση του τροχαίου υλικού τους, σε 
συνδυασμό με την πολύ κακή κατάσταση της γραμμής τους 
και την ανάmυξη των οδικών μεταφορών, έφερε σύντομα τον 
μαρασμό του δικτύου, που επέβαλε την εξαγορά από τους ΣΕΚ. 

3. ΤΟ ΔΙΚΊΎΟ ΕΠΙ ΣΕΚ 
ΚΑΙ ΟΣΕ 
Η ένταξη των ΓΕΣ στους ΣΕΚ, είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσει 
να χρησιμοποιείται στη γραμμή του Εβρου το τροχαίο υλικό 
των ΣΕΚ, και το μεγαλύτερο μέρος του υλικού των ΓΕΣ να απο
σύρεται σιγά-σιγά, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '60. Για 
πρώτη φορά μπήκαν τρένα απ' ευθείας για την σύνδεση Θεσ
σαλονίκης -Αλεξανδρούπολης - Ν .  Ορεστιάδας - Ν .  Βύσσας 
(501 , 502), ενώ η ταχεία Θεσσαλονίκης - Πυθίου - Κων/πολης 
(503, 504) εκτελείτο με aτμάμαξα Λβ. Οι υπόλοιπες aτμήλατες 

ι;..;) συνθέσεις (εμπορικές, μικτές τοπικές και διεθνείς αμαξοστοι
�-- � χίες "διαδρόμου" δηλ. τράνζιτο Τουρκίας - Πυθίου - Σβίλεν

c 

Αuτοκινητόμαξα FIA τ δρομολογίου Σβίλενγραδ - Αλεξαν

δρούπολης στο Πύθιο ( 1 9861. 

βατικής τους κίνησης κατά 46%. Βελτιώθηκε και η δι' ανταπο
κρίσεως σύνδεση με την Τουρκία που έγινε πλέον καθημερι
νή. 
Τ ο 1 938 τα επιβατικά δρομολόγια των ΓΕΣ παρουσίαζαν την 
εικόνα που φαίνεται στο Σχ. 4. 

� 

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης με τις aυτοκινητάμαξες υπο
χρέωσε τους ΓΕΣ να μετασκευάσουν 3 παλαιά επιβατικα τους 
οχήματα των ατμηλάτων συρμών (κατασκευής 1 895) , το ένα 
σε σκευοφόρο και τα άλλα δύο σε επιβατικά οχήματα - ρε
μούλκες Ν Α, για να τα έλκουν οι aυτοκινητάμαξες και να α υ- Ο παλιός ξύλινος σταθμός επιοχής CO, στην Αλεξανδρούπο

λη, σήμερα Στ. Διαλογής, με μία ML W. 

τοπική αμαξοστοιχία Ορμενίοu - Αλεξανδρούπολης στο σταθμό 

Αλεξανδρούπολη - Διαλογή. Αριστερό ο παλιός ξύλινος σταθμός των 

co ( 1 993). 

γραδ - Δυτ. Ευρώπης) εκτελούνταν με aτμάμα
ξες Κβ. Με τους ΣΕΚ, σταμάτησαν οι TCDD να 
μπαίνουν με τις μηχανές τους στο ελληνικό δί
κτυο, πέραν Πυθίου. Εξαίρεση αποτελούσαν οι 
τούρκικες aυτοκινητάμαξες ΜΑΝ και FIAT που 
εκτελούσαν το "εσωτερικό" δρομολόγιο των 
TCDD Κων/πολης - Αδριανούπολης. Οι δύο διε
θνείς αμαξοστοιχίες Κων/πολης - Δυτ. Ευρώ
πης (Σεμπλόν Οριάν, Beograd Express) , στο 
τμήμα Πυθίου - Σβίλενγραδ μετατρέπονταν σε 
μικτές αμαξοστοιχίες , έλκοντας και φορτάμα
ξες από Ελλάδα με προορισμό Βουλγαρία ή 
αντιστρόφως. Στο ίδιο τμήμα, εκτός από τις επι-

"'1 βατάμαξες, κλινάμαξες και σκευοφόρους διε-
< 
� θνούς δρομολογίου (Κων/πολη - Βελιγράδι/ 
� Μόναχο/Βιέννη/Παρίσι) των ΤCDD, JZ, ΟΒΒ, DB, ;7. 
ι:-: CIWL, οι αμαξοστοιχίες αυτές μετέφεραν και 

επιβατάμαξες του "εσωτερικού" δρομολογίου 
των TCDD Κων/πολης - Αδριανούπολης. 
Στα τοπικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολης -
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Ορμενίου οι aυτοκινητάμαξες ΜΑΝ των τ. ΓΕΣ επέζησαν μέχρι 
τα μέσα της δεκαετίας του '60, στη συνέχεια δε αντικαταστά
θηκαν από τις aυτοκινητάμαξες RENAULT, και αυτές με τη σει
ρά τους μετά το 1 981 από τις aυτοκινητάμαξες FIAT Σήμερα 
τα τοπικά τρένα εκτελούνται από aυτοκινητάμαξες FERROST
ML ή ΜΑΝ/Ελλ. Ναυπηγείων (προαστιακές) καθώς και από 
δηζελοκίνητες συνθέσεις (ALCO 200 με μία επιβατάμαξα ή με 
ρυμουλκούμενο όχημα ΝΑ FERROSTML) . 
Τ ο Μηχανοστάσιο της Αλεξανδρούπολης ήταν ένα από τα τε
λευταία μηχανοστάσια της χώρας που λειτουργούσε ατμός. 
Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του '70, έδρευαν εκεί aτμά
μαξες Κβ, Κγ, Λβ και Θγ. 
Στα δρομολόγια του 1 970 εκτός από τα 3 ζεύγη τοπικών δρο
μολογίων Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου (με Ν Α) , υπήρχαν και 
δύο ταχείες δηζελοκίνητες (καμμιά φορά aτμοκίνητες με Λβ) 
οι υπ' aριθμ. 1 3/1 4 'Έβρος Εξπρές" Πειραιά -Θεσ/νίκης - Αλεξ! 
πολης - Ν .  Ορεστιάδας και 1 5/1 6 Πειραιά - Θεσ/νίκης -Αλεξ/ 
πολης - Πυθίου - Κων/πολης, καθώς και μία ταχεία aυτοκινη
τάμαξα Θεσσαλονίκης - Δικαίων, εκτελούμενη από τριπλή ΝΑ 
FIAT (Κ+ Ρ +  Κ) . Τ α Τούρκικα διεθνή τρένα που περνούσαν από 
το τμήμα Πυθίου - Σβίλενγραδ, είχαν αλλάξει επωνυμία και λέ
γονταν lST ABUL και MARMARA EXPRESS. 
Μεταξύ 1 972 - 1 975, τόσο η Τουρκία, όσο και η Ελλάδα, κατα
σκευάζουν παραλλαγές της σιδηροδρομικής γραμμής μέσα 
στο έδαφός τους για να καταργηθεί η διέλευση μέσα από το 
τουρκικό έδαφος (Αδριανούπολη) των ελληνικών αμαξοστοι
χιών, καθώς και μέσα από το ελληνικό έδαφος (Πύθιο - Ν. Βύσ
σα, Μαράσια - Ορμένιο) των τουρκικών αμαξοστοιχιών. 
Η διέλευση αυτή είχε δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στα 
δύο δίκτυα, και πολλές φορές τα ελληνικά τρένα γίνονταν στό
χος άγριου πετροβολήματος στην περιοχή του Καραγάτς 
(Αδριανούπολης) , γι' αυτό και οι ΣΕΚ αρχικά δρομολόγησαν 
τις πρώτες ταχείες ΝΑ FIAT από θεσσαλονίκη, μέχρι μόνο τη 
Ν .  Βύσσα (τη δεκαετία του '50 που αποτελούσαν ακόμη και
νούργιο και επίλεκτο τροχαίο υλικό), για να τις προστατέψουν. 
Ετσι λοιπόν κατασκευάζεται η παραλλαγή Ν. Βύσσας -Μαρα
σίων μήκους 9 χλμ. ,  που μάλιστα συντόμεψε κατά 2,5 χλμ. ,  την 
διαδρομή. Για την διέλευση του ποταμού Αρδα κατασκευάστηκε 
γέφυρα από προεντεταμένο σκυρόδεμα που είναι η μεγαλύ
τερη σε μήκος γέφυρα του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου 
(636 μέτρα, με 24 ανοίγματα). 
Από το 1 979 άρχισε και η ανακαίνιση του υλικού επιδομής της 
γραμμής Αλεξ!πολης - Ορμενίου, ώστε να μπορέσει να δεχθεί 
αξονικά φορτία 20 τόννων αντί 1 6  που δέχεται η υπάρχουσα 
γραμμή. Το έργο αυτό συνεχίζεται ακόμα σήμερα στο τμήμα 
Λαγυνά - Πύθιο, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα έχει ολοκληρω
θεί. 
Η ίδια περίπου δομή επιβατικών δρομολογίων με εκείνη του 
1 970 υπάρχει και σήμερα (3 ταχείες μέχρι Δίκαια, οι 2 από 
Αθήνα και η μία από Θεσ/νίκη) και 3 τοπικά δρομολόγια προς 
Ορμένιο, που συμπληρώνονται από μία αρκετά δραστήρια κί
νηση εμπορικών τρένων, που μεταξύ άλλων οφείλεται και στις 
στρατιωτικές μεταφορές. Τ α τελευταία χρόνια μάλιστα έχει αυ
ξηθεί πάρα πολύ η εμπορευματική κίνηση μεταξύ Αλεξανδρού
πολης - Σβίλενγραδ, λόγω της διακίνησης μεγάλων φορτίων 
transit (κυρίως καυσίμων, που διακινεί η EVROIL) από το λιμά
νι της Αλεξανδρούπολης προς την Βουλγαρία. Αυτή η κίνηση 
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αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρό
νια, για την εξυπηρέτηση των διαμετακομιστικών εμπορευμα
τικών ροών από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς τις χώ
ρες της Ανατ. Ευρώπης (τις παραδοσιακές, και όσες προέκυ
ψαν από τον διαμελισμό της τ. Σοβιετικής Ενωσης) . 
Η πολύ καλή σιδηροδρομική εξυπηρέτηση του λιμανιού της 
Αλεξανδρούπολης σε συνδυασμό με τον στρατηγικό χαρακτή
ρα που έχει η παραέβριος σιδ. γραμμή στα πλαίσια των νέων 
διεθνοπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, επιβάλει την προώ
θηση των απαραίτητων έργων εκσυγχρονισμού της, για να 
ανταποκριθεί στον νέο ρόλο της. Από επιβατικής πλευράς, ο 
ρόλος της γραμμής του Εβρου, αναγνωρίζεται περισσότερο 
σαν προαστιακός, για την εξυπηρέτηση των καθημερινών με
τακινήσεων από τα πολλά και ζωντανά οικιστικά κέντρα της 
περιοχής προς την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα η γραμμική αυτή 
εξυπηρέτηση που προσφέρει ο σιδηρόδρομος, μπορεί να αξιο
ποιηθεί με την δημιουργία συνδυασμένης επιβατικής διασύν
δεσης της Παραεβρίου περιοχής με την Αθήνα, με ανταπόκρι
ση των αεροπορικών πτήσεων από Αθήνα προς τα τοπικά δρο
μολόγια του τρένου προς Ν. Ορεστιάδα/Δίκαια/Ορμένιο, στο 
Αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. 
Οπως είναι γνωστό η σι δ. γραμμή περνάει δίπλα από το Αερο
δρόμιο και δίνεται έτσι η δυνατότητα να κατασκευαστεί εκεί 
ένας σταθμός ανταπόκρισης αεροπλάνου/τρένου, όπως προ
τείνει η μελέτη "Στρατηγικό σχέδιο ανάmυξης υποδομών Με
ταφορών -Ελλάδα 201 Ο" του ΥΠΕΘΟ. Για να ανταποκριθεί βέ
βαια ο σιδηρόδρομος στα παραπάνω, χρειάζεται νέο τροχαίο 
υλικό με προαστιακές aυτοκινητάμαξες, που θα αντικαταστή
σουν τις αναξιόπιστες υπάρχουσες κινητήριες μονάδες . Με 
την επιχειρούμενη ανακαίνιση της γραμμής επίσης, θα κατα
στεί δυνατόν να προεκταθεί το σημερινό επιτυχημένο δρομο
λόγιο INTERCirY Αθήνας - Θεσ/νίκης -Αλεξανδρούπολης μέ
χρι τη Νέα Ορεστιάδα, που αποτελεί τον σημαντικότερο σε 
επιβατική κίνηση σταθμό στην περιοχή Ανατ. Μακεδονίας -
Θράκης, μετά την Αλεξανδρούπολη (δεύτερο σε κίνηση σταθ
μό της Βορείου Ελλάδος) και την Κομοτηνή . 
Τ ο δίκτυο του Ε β ρου , με το ένδοξο παρελθόν και το ελπιδοφό
ρο μέλλον, που σχετίζεται με τον νέο διεθνή του ρόλο, δεν 
παύει να είναι και ένα πολύ γραφικό δίκτυο, μέσα σε ένα πλού
σιο σε ομορφιά τοπίο. Η εικόνα των περιποιημένων και όμορ
φων σταθμών τουΊ αναμιγνύεται με το ατελείωτο πηγαινέλα 
των φαντάρων, το ράθυμο περπάτημα των αγελάδων και το 
αδιάκοπο μουρμουρητό του ποταμού. Του Εβρου, που κυλάει 
χιλιάδες χρόνια στην ίδια πάντα θέση , έχοντας διαμορφώσει 
ένα μοναδικό οικοσύστημα με πλούσια πανίδα και χλωρίδα. 
Μοναδικά μνημεία ιδιάζουσας ''σιδηροδρομικής" αρχιτεκτονι
κής είναι κάποιοι από τους σταθμούς του δικτύου, που χρονο
λογούνται από την εποχή των Ανατολικών Σιδηροδρόμων και 
της Γαλλοελληνικής Εταιρείας. Είναι οι ξύλινοι διώροφοι σταθ
μοί της Αλεξανδρούπολης Διαλογής, του Διδυμοτείχου και του 
Πυθίου και ο πέτρινος του Θουρίου, που μαζί και με τους πα
λιούς υδατόπυργους με την τριγωνική ξύλινη στέγη , αποτε
λούν μοναδικά δείγματα - απομεινάρια μιας παλιάς εποχής, 
που πέρασε και χάθηκε τυλιγμένη μεσ' τους καπνούς, τ' αγκο
μαχητό, τους θρύλους και τη λάμψη, του τρένου των βασιλιά
δων, του βασιλιά των τρένων, του ORIENT EXPRESS. 
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DECAUVILLE, ΟΠΩΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ 60 cm. 

Ενα ιστορικό yια την Belle Epoque της επιχείρησης 

Του Γιάννη Ζαρταλούδη 

Οποιος έχει έρθει σε επαφή με οτιδήποτε 
πραγματεύεται σιδηροδρόμους πλάτους 
60 cm, σίγουρα θα έχει προσέξει το όνομα 
Decauνi lle. Οχι γιατί η γαλλική αυτή βιομη
χανία διεκδικεί την πατρότητα του πλάτους 
των 60 cm, ή την κατασκευή της πρώτης 

Ο πλέον επιτυχημένος τύπος aρθρωτής 
aτμάμαξας, η περίφημη Mallet, έργο του 
σπουδαίου γάλλου μηχανικού Anatole Ma
llet ( 1 837 - 19 18) ,  που απαντάται σε όλα 
σχεδόν τα πλάτη γραμμής και διαδόθηκε 
σε ολόκληρο τον κόσμο, κατασκευάστηκε 

για λογαριασμό της Decauνi lle από την Fr
anko-Belge, ο τύπος της Pechot-Bourdon 
(Β'Β' n4t) , μια παραλλαγή της γνωστής 
Fairlie. 

ΤΗΕ DEGAUVILI,E HAI LWΛY ; MΛLLEΊ"S COMPOUND DOUBLE BOGlE LOCOMOτlV.E 

Η κατοχυρωμένη εφεύρεση του "φορητού 
σιδηροδρόμου", εφαρμόστηκε με τεράστια 
επιτυχία όχι μόνον στους στρατιωτικούς 
σιδηροδρόμους, αλλά και σε γραμμές ορυ
χείων, βιομηχανιών και αγροκαλλιεργιών σε 
ολόκληρο το κόσμο. 'Γ---·-n-----·---i · Fιg.:ι:.ιc 

! j 

··-·· · · ·  . r 

i Ειδικότερα, η χρήση τέτοιων γραμμών από 
τον στρατό για την μεταφορά οχυρωματι
κού υλικού και βαρέως οπλισμού καθώς και 
τον ανεφοδιασμό με τρόφιμα και πολεμο
φόδια των μετώπων, ήταν κάτι παραπάνω 
από επιτυχής. Γενικά, ήταν τόση η επιτυ
χία των γραμμών αυτών, ώστε όταν η Dec
auνille κατόρθωσε να ξεπεράσει τα νομικά 
προβλήματα που δεν επέτρεπαν την χρή
ση τέτοιων γραμμών για επιβατική εκμετάλ
λευση, στα τέλη της δεκαετίας του 1 880, 
σηματοδοτήθηκε μια πραγματική έκρηξη 
της διαδοσής τους. 
Στα 1 864 όταν ο Amand Decauνille αρρώ
στησε, κάλεσε τον πρεσβύτερο γυιό του 
Paul που φοιτούσε ακόμα στο κολλέγιο, να 
τον βοηθήσει στις επιχειρήσεις της οικο
γένειας. Ο θάνατός του στα 1 871  βρήκε 
τον Paul Decauνi lle γενικό διαχειριστή των 
επιχειρήσεων, που αποτελούνταν από 
αγροκαλλιέργειες, λατομεία aποστακτήριο 
και το μηχανουργείο. 

Σχtδιο rπς πρώrπς Mallet, που καrασκευάσrπκε για λογαριασμό rπς Decaυνille από rπν βελγικn 

Tυbize ro 1887. Οι δύο πρώrοι κινπrnριοι ά{ονες αποrελούν φορεiο και οδπγούνrαι από ro 

zεύγος rων κυλίνδρων χαμπλnς πίεσπς, ενώ οι δύο επόμενοι ά{ονες συνδtονrαι απευθείας με 

ro πλαίσιο rπς μπχανnς και οδπγούνrαι από rους κυλiνδρους υψπλnς πlεσπς. Α{Ιzει να 

προσεχθεί ο μπχανισμός που οδπγεί rους αrμοσύρrες σrο επικεφαλnς φορείο. 

Οι μεγάλες βροχές το φθινόπωρο του 1 875, 
έκαναν αδύνατη την συλλογή και μεταφο
ρά των ζαχαρότευτλων με τα συνήθη μέσα, 
άλογα και κάρα. Ο Paul Decauνi lle παρέ
καμψε το εμπόδιο χρησιμοποιώντας χειρο
κίνητα ή ιππήλατα οχήματα, που κινούνταν 
πάνω σε φορητή προκατασκευασμένη 
γραμμή. Το πλάτος της, που αρχικά ήταν aτμάμαξας στενού εύρους (και οι δύο αυ

τοί τίτλοι ανήκουν στην άλλη πλευρά της 
Μάγχης), αλλά γιατί στην μακρόχρονη ιστο
ρία της, συνέδεσε το όνομά της με την έν
νοια των στενών (και μάλιστα πλάτους 
γραμμής 60 cm) σιδηροδρόμων σε ολόκλη
ρο τον κόσμο. 
Η βιομηχανία Decauνille ασχολήθηκε σχε
δόν αποκλειστικά με τον σχεδιασμό και την 
παραγωγή σιδηροδρομικού υλικού στενού 
πλάτους - ως επί το πλείστον 60 cm -με 
εξαγωγές ανά την υφήλιο. 
Από το 1 878, έως το 1 953 περίπου, όπου 
σταμάτησε η παραγωγή τους, κατασκευά
στηκαν πάνω από 2.500 aτμάμαξες. Τα 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά αρκετών από 
αυτές, αποτέλεσαν πρότυπα για άλλες κα
τασκευαστικές εταιρίες. 

για πρώτη φορά από την βελγική Tubize, 
για λογαρια-
σμό της Deca-
uνi l le το 1 887 
και για πλάτος 
γραμμής 60 
cm. Στην χώρα 
μας, μια τέτοια 
ατμάμαξα (Β' Β 
n4vt), παραδό
θηκε στην Γαλ
λική Εταιρία 
των Μεταλ-
λείων Λαυρίου Ο "φορπrός σιδπρόδρομος" - chemiπ de fer portatif - π ιδtα rου Paυl 

το 1 890 κατα- Decauνille (184 6 - 1922) που trυχε παγκόσμιας αναγνώρισπς, από καrάλογο 

σ κ ε υ 0 σ μένη rπς εrαιρίας rου 1890. 

επίσης από την Tubize. 40 cm, αργότερα έγινε 50 και 60 cm, ενώ 
Για πρώτη φορά επίσης κατασκευάστηκε κάθε κομμάτι γραμμής μπορούσε εύκολα 
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να μεταφερθεί από έναν άνθρωπο. Η επι
τυχία του chemin de fer portatif ήταν μεγά
λη και η ιδέα υιοθετήθηκε γρήγορα από 
άλλους γαιοκτήμονες. Τόση δε ήταν η ζή
τηση, ώστε ο Paul Decauνi lle αναγκάστηκε 
να παραιτηθεί από την διεύθυνση των άλ
λων επιχειρήσεων και να αφοσιωθεί στην 
βιομηχανία μηχανημάτων. Λίγο αργότερα 
θα στραφεί στον σχεδιασμό και την παρα
γωγή aτμαμαξών, ικανών να λειτουργήσουν 

κόσμο και μόνον δύο ακόμα με κοινά χαρα
κτηριστικά (Bn2t, 3.25t, 60cm), αλλά διαφο
ρετικής χρονολογίας, έχουν διασωθεί. 
Η Διεθνής Εκθεση του Παρισιού στα 1 889, 
επ' ευκαιρία της εκατονταετη ρίδας της 
Γαλλικής Επανάστασης, μπορεί να χάρισε 
την αιωνιότητα στον Gustaν Eifel και τον 
ομώνυμο πύργο του, όμως ήταν καθοριστι
κή και για την Decauνille. Στους 6 μήνες 
που κράτησε η έκθεση οι Mallet μετέφεραν 

τέτοιων γραμμών για επιβατική εκμετάλ
λευση στη Γαλλία. 
Τελικά ένα χρόνο αργότερα, το 1 889, ο 
Υπουργός Πολέμου επηρεασμένος σαφώς 
από την Διεθνή Εκθεση, αλλά και από πει
ράματα του στρατού, επιτρέπει την χρήση 
του εύρους των 60 cm σε σιδηροδρόμους 
γενικής εκμετάλλευσης. 
Τη ίδια εποχή, κτίζεται το νέο εργοστάσιο 
της εταιρίας στο Corbei l .  Στην αρχή σαν 
παρακλάδι του ομολόγου του στο Petit
Burg, το Corbeil θα γίνει ο κύριος τόπος 
παραγωγής aτμαμαξών της Decauνille. Οι 
εργαζόμενοι από 50 το 1 875, φτάνουν τους 
950 το 1 889. Τα εργοστάσια εργάζονται 
πυρετωδώς και η εταιρία για να αντιμετω
πίσει την ζήτηση , συνεργάζεται με την πα
ρισινή φίρμα Weidknecht. 
Το 1 894, για οικονομικούς κυρίως λόγους 
και αφού η εταιρία είχε αλλάξει αρκετούς 
τίτλους, ονομάζεται Societe Nouνelle des 
Etablissements Decauνille Aine. Ονομασία 
που θα διατηρήσει μέχρι το 1956 και με την 
οποία θα γίνει διάσημη. 
Παρόλη την επιτυχία των γραμμών του 
Calνados και του Pithiνiers, ένας μεγάλος 

Μιά γαλλική "ΒΑΡΒΑΡΑ ". Η Νο 2 rnς ACFA (1835/1929), σrπν μουσειακή γραμμή rου Abrensνille 
(70 cm) ro 1985. 

g αριθμός δευτερευουσών γραμμών στην 
ο Γαλλία και τις aποικίες της, κατασκευάζε� ται με πλάτος ενός μέτρου. Το γεγονός 
ο. αυτό οδηγεί την Decauνille στην παραγω
Q γή αντίστοιχων aτμαμαξών στις αρχές του 
f=J 20ού αιώνα (Cn2t, 13t) . 

Τ ο 1909 η εταιρία υπογράφει συμφωνία με 
την Borsig του Βερολίνου, στην οποία η 
γερμανική εταιρία καθίσταται αντιπρόσω
πος της Decauνi l le, στην Γαλλία και τις 
aποικίες της και δύναται να κατασκευάζει 
aτμάμαξες σε σχέδια της Decauνille. Από 
την άλλη πλευρά, στους καταλόγους της 
Decauνi lle, διαφημίζονται μηχανές κανονι
κού και στενού εύρους, σε σχέδια και κα-

στις στενές γραμμές του. Η πρώτη από 
αυτές, με το όνομα "LI LLIPUT" κατασκευά
στηκε για την Decauνille από την γαλλική 
φίρμα L.Corpet το 1878 και ήταν μία Bn2t, 
μόλις 1 .25 τόννων, για γραμμή 50 cm. 
Από εκείνη την περίοδο και μέχρι το 1 892, 
τις aτμάμαξες της Decauνille κατασκεύα
ζαν κατά κύριο λόγο οι βελγικές εταιρίες 
Couillet και Tubize, αλλά και το εργοστά
σιο της εταιρίας στο Petit-Burg. 
Οι παραγγελίες για σιδηροτροχιές, αλλαγές, 
οχήματα διαφόρων τύπων και κυρίως aτμά
μαξες, έρχονταν όχι μόνο από την Γαλλία 
και τις aποικίες της, αλλά και από τον υπό
λοιπο κόσμο. Η ιδέα του Paul Decauνille να 
οργανώσει ένα περιβάλλον σχεδιασμού και 
παραγωγής ολοκληρωμένων σιδηροδρομι
κών συστημάτων στενού εύρους, για κάθε 
περίmωση, είχε πετύχει και το κύρος των 
επιχειρήσεών του αυξανόταν συνεχώς. 
Στα 1 884 η εταιρία παρουσιάζει μια βελ
τιωμένη έκδοση της "Belle Petite" (Bn2t 50 
cm Couil let 1 880). Αυτός ο τύπος aτμάμα
ξας, επίσημα Type 1 ,  θα κατασκευάζεται 
σε διάφορες παραλλαγές εύρους και βά
ρους μέχρι το 1916. Η aτμάμαξα που βρί
σκεται στο εργοστάσιο του Τσαλαπάτα 
στον Βόλο είναι αυτού του τύπου, με βά
ρος 3.25 τόννων. 
Κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Cor
beil το 1908 με αριθμό κατασκευής 509 για 
λογαριασμό κάποιου Χρυσοχοίδη (?), έφε
ρε δε το όνομα "ΒΟΛΟΣ". Σήμερα θεωρεί
ται από τις σπανιότερες Decauνilles στον 

24 ΣΙΔΗ ΡΟΤΡΟΧΙΑ 

6.500.000 επιβάτες, κάνοντας τον γύρο της 
έκθεσης, χωρίς το παραμικρό ατύχημα. Η 
κοινή γνώμη σχεδόν ηρωοποίησε το γεγο
νός, ενώ ο διεθνής σιδηροδρομικός τύπος 
το περιέγραψε με εντυπωσιακές αναφορές. 
Το κέρδος όμως για την εταιρία ήταν δι
πλό. 
Στα 1 888 το 
Γαλλικό Υπουρ
γείο Δημοσίων 
Εργων, επέτρε
πε την χρήση 
των γραμμών 60 
cm για στρατιω
τικούς σκοπούς 
μόνο. Εκείνη την 
εποχή η Decau
νil le, είχε πείσει 
τις αρχές της 
επαρχίας του 
Calνados, στην 
β ο ρ ε ι ο δ υτ ι κή 
Γαλλία, να εκλέ
ξουν το εύρος 
των 60 cm για 
την κατασκευή 
του περίφημου 
δικτύου των σι

Η Αrμάμα{α Νο. Β rων Τ.Σ.Μ. (1593/1915) καrά rnν άφι{ή rnς σrπν 
Φρανκφούρrπ ro 1982. Η μπχανή tκανε επισκευn λtβπrα σrπν Πολωνία 
(Pila) και θα λειrουργήσει εκ νtου μtσα σrο 1995. 

δηροδρόμων του Calνados (μήκους 200 πε
ρίπου χιλιομέτρων) . Η απόφαση αυτή του 
Υπουργείου Δημ. Εργων, δεν είχε σαν επα
κόλουθο μόνο την απώλεια εσόδων από την 
συγκεκριμένη εργολαβία, αλλά καθιστού
σε αδύνατη και την μελλοντική κατασκευή 

τασκευή της Borsig. Η γερμανική φίρμα 
αποτέλεσε τον πιό αποδοτικό αντιπρόσω
πο της Decauνille, αλλά η έναρξη του 1 ου 
Παγκοσμίου Πολέμου, σήμανε και το τέλος 
της συνεργασίας τους. Συμπλη ρωματικά 
αναφέρεται ότι οι γερμανικές εταιρίες Ha-



nomag, Jung, Maffei και Ο&Κ, κατασκεύα
σαν aτμάμαξες κατ' εντολή της Decauνil
le. 
Στα 1 9 1 2  δύο aτμάμαξες, παραλλαγή της 
Type 1 με βάρος 5 τόννων, αγοράζονται 
από τους Θεσσαλικούς Σιδηροδρόμους για 
τον τροχιόδρομο του Βόλου. Η "ΔΗ ΜΗ
ΤΡΙΑΣ" (Bn2t, 5t, 648/1912) και η "ΑΡΓΩ" 
(Bn2t, 5t, 649/ 1 9 1 2) .  Σήμερα η "ΔΗ ΜΗ
ΤΡΙΑΣ" βρίσκεται στην Frankfurter Feldba
hn Museum, όπου έχει αρχίσει ήδη η επι
σκευή της. 
Μια παρόμοια με τις παραπάνω aτμάμα
ξα, είχε πουληθεί κάμποσα χρόνια πριν, στο 
ορυχείο του Balia-Karauti n, στην Τουρκία 
(Bn2t , 5t, 254/1 897). Η μηχανή φέρει πι
νακίδες με το όνομα "ΝΙΚΟΜΟΣ", ένα ακό
μη δείγμα των ελληνικών επιχειρήσεων 
στην Τουρκία εκείνης της περιόδου. 
Γύρω στα 1913  η Decauνille κατασκευάζει 
την πρώτη aτμάμαξα της περίφημης σει
ράς 6.000. Μια εντυπωσιακή δωδεκάτρο
χη Mallet με εφοδιοφόρα 2 διαξονικών φο
ρείων, βάρους 16 τόννων, η πρώτη Mallet 
απλής εκτονώσεως (C'C n4). Με άριστες 
επιδόσεις (ανέβαζαν 1 43 τόννους συρμό σε 
2,5%), οι aρθρωτές αυτές aτμάμαξες κα
τασκευάζονταν μέχρι τις αρχές της δεκαε
τίας του 20, παραγγελία κυρίως τη Σχολής 
Σιδηροδρόμων στο Μαρόκο. Θεωρούνται 
από τα πιό όμορφα δείγματα aτμαμαξών 
60 cm της παγκόσμιας παραγωγής. 
Η έναρξη του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, 
δημιουργεί τεράστιες ανάγκες σε τροχαίο 
υλικό για τον γαλλικό στρατό. Νωρίτερα, η 
Decauνille είχε σχεδιάσει και κατασκευά
σει μιά τριαξονική aτμάμαξα βάρους 8 τόν
νων, με προορισμό την Σχολή των Σιδηρο
δρόμων στο Μαρόκο. Αυτός ο τύπος εκλέ
γεται ως π ιό κατάλληλος για το Γαλλικό 
Υπουργείο Πολέμου και το εργοστάσιο του 

αποτελέσουν και την standard aτμάμαξα 
του Γαλλικού Στρατού, είναι η πολυπληθέ
στερη τάξη aτμαμαξών που κατασκεύασε 

την κατάργηση της γραμμής ( 1936) . Ολες 
μεταφέρθηκαν στην γραμμή του Σαρακλή 
-Σταυρού. Η τύχη τους από εκεί και πέρα 

Από rις πρώrες αrμάμα{ες Mallet rπς Decauνille, π μοναδικn, σώzεrαι σnμερα σrο Μουσείο rων 
Σουπδικών Σιδπροδρόμων σrο Gaeν/e. Καrασκευάσrπκε καrόπιν αδείας rπς γαλλικnς φίρμας, ro 
1891 από rπν Muπktel/s Mekaniska Verkstad, για ro σουπδικό δασικό δίκrυο rων 60 cm Kosta • 

Lessebo. Σnμερα π μπχανn φέρει ro όνομα rου δπμιουργού rnς, Anatole Mal/et. Ομοια με αυrnν 
μπχανn λειrούργπσε σrα Μεrαλλεία Λαυρίου. (Μουσείο rων SJ). 

η εταιρία και κατά κάποιο τρόπο, αποτελεί 
το "σήμα κατατεθέν" της. Υπηρέτησαν με 
μεγάλη επιτυχία στις γαλλικές, αλλά και 
συμμαχικές δυνάμεις στα μέτωπα του πο
λέμου. 
Στην Ελλάδα, έγκυρα ιστορικά στοιχεία, 
πιστοποιούν την λειτουργία 19 τουλάχιστον 
τέτοιων μηχανών, χωρίς να αποκλείεται η 
ύπαρξη περισσοτέρων. Χρησιμοποιήθηκαν 

από τα στρατιωτικά 
δίκτυα 60 cm που 
κατασκεύασε ο 
γαλλικός στρατός 
στη βορειοδυτική 
Μα κεδονία, κατά 
την διάρ κεια του 
1 ου Παγκοσμίου 
Πολέμου (Π.Π.) . Με 
την λήξη του,  οι 
γραμμές που εμφά-

χρήζει ειδικής αναφοράς και τελικά, όσες 
διασώθηκαν, περιήλθαν στην ιδιοκτησία 
του ΓΕΣ και των ΣΕΚ το 1955, μαζί με το 
τροχαίο υλικό του Σαρακλή - Σταυρού. 
Εκτοτε καμμιά αξιόπιστη πληροφορία δεν 
υπάρχει για την τύχη τους, το πιθανότερο 
όμως είναι να κόπηκαν όλες. Δυστυχώς τα 
ιστορικά στοιχεία για αυτές τις μηχανές, 
στην διάρκεια του πολέμου και των αμέ
σως επόμενων χρόνων, είναι ελλειπή, σχε
δόν ανύπαρκτα και σίγουρα είναι δύσκολο 
να πει κανείς με βεβαιότητα πότε, ποιές και 
πως αυτές οι μηχανές, άλλαξαν ιδιοκτήτη. 
Η τελευταία από αυτές τις 19,  ανακαλύφθη
κε το 1985 στην βιομηχανική γραμμή του 
Μποδοσάκη (Ερμιόνη - Ηλιόκαστρο) , από 
τα μέλη του ΣΦΣ, Ν .  Σμπαρούνη και Σ. Πα
πανδρεάδη. Σήμερα η "ΒΑΡΒΑΡΑ" (Cn2t 
1 71 1 / 1 9 1 7) βρίσκεται στον περίβολο του 
Σιδηροδρομικού Μουσείου. 

:r:: νιζαν εμπορική αξία � δημιού ργησαν το 
g δίκτυο των Τοπικών 
g Σιδηρόδρομων Μα
� κεδονίας (τΣΜ) , με 
α έδρα την Σκύδρα, 

ενώ οι υπόλοιπες 
ξηλώθηκαν. 
4 τέτοιες aτμάμα-

Η "ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ" (648/1912) rου Τροχιοδρόμου rου Βόλου σrον 
περίβολο rnς FFM σrπν Φρανκφούρrπ ro 1994, σε πολύ άσχπμπ 
καrάσrασn. Εχουν αρχίσει nδn rμnμαrικά, εργασίες για rnν αnοκαrάσrα· 
σn rnς. ξες βρέθη καν να 

λειτουργούν στον Τροχιόδρομο Βόλου. 
Μετά την κατάργηση του ( 1932) , χρησιμο
ποιήθηκαν από την βιομηχανική γραμμή 
του Αλιβερίου και τελικά κόπηκαν. 

Μια εκ των 1 4  των ΤΣΜ (η Ν ο 8, Cn2t 1 593/ 
1 9 1 5) βρέθηκε μετά την λήξη του 2ου Π.Π . 
να εργάζεται στα Μεταλλεία Δομοκού. Από 
εκεί το 1982 αγοράστηκε από την Frankfu
rter Feldbahn Museum και θα λειτουργή
σει εκ νέου στις αρχές του 1 995. 
Η Decaυνille συνέχισε να παράγει αυτές τις 
μηχανές μέχρι το 1938 ( ! ) . Ο Paul Decauν
ille εμπνευστής και δημιουργός του φορη
τού σιδηροδρόμου πεθαίνει στα 1922. Η 
ζήτηση aτμαμαξών στενού εύρους είχε 
αρχίσει να ελλατώνεται και μοιραία η πα
ραγωγή τους μειώνεται αισθητά. Επιπλέον 
δε, το ενδιαφέρον της εταιρίας στρεφόταν 
τώρα και στις μηχανές εσωτερικής καύσης. 
Κατά την γερμανική κατοχή της Γαλλίας 

Corbeil εργάζεται πυρετωδώς. Μόνο στην 
διάρκεια του πολέμου η Decauνille παρα
δίδει στον γαλλικό στρατό 300 περίπου 
τέτοιες μηχανές, αριθμός σημαντικός, δε
δομένης της έλλειψης εργατικού δυναμι
κού. Αυτές οι Cn2t των 8 τόννων, που θα 

14  από αυτές παρουσιάζονται στην απο
γραφή του τροχαίου υλικού των ΤΣΜ,  με 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
στον 2ο Π .Π .  φαίνεται ότι η Decauνille επι
στρατεύθηκε στην κατασκευή aτμαμαξών 
Dn2t σε σχέδια της Henschel. Καμμία όμως 
από αυτές δεν σώθηκε, ούτε καν στα αρ
χεία των δύο εταιριών. Λίγα πράγματα επί
σης είναι γνωστά για την παραγωγή aτμα
μαξών μετά τον 2ο Π .Π .  Τελικά το 1953 
σταματά οριστικά η κατασκευή τους. Η 
χρυσή περίοδος 1 880-1 920, περίοδος όπου 
το όνομα του Paul Decauνi lle έγινε συνώ-

αντικείμενο ξεχωριστής εργασίας, για αυτό 
θα δοθούν ορισμένες μόνο επεξηγήσεις, 
που αφορούν στην κατανόηση των τύπων 
που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν. 
Κεφαλαία Λατινικά Ψηφία: Δηλώνουν τον 
αριθμό των συνεζευγμένων (κινητηρίων) 
αξόνων. Π.χ. C = 3 άξονες, Β =  2 άξονες 
κ.λπ. Παραπάνω από ένα τέτοια ψηφία, 
δηλώνουν την ύπαρξη ανεξάρτητων τμη
μάτων κινητηρίων αξόνων που οδηγούνται 

Ο ατμοτροχιόδρομος του Βόλου, ελκόμενος από aτμάμαξα Decauνille. 

νυμο των γραμμών 60 cm, είχε περάσει 
ανεπιστρεmί. 
Το 1 956 η εταιρία ονομάζεται Decauνille 
S.A. Επονται και άλλες αλλαγές στον τίτλο 
της και τελικά το 1985, κατόπιν συγχωνεύ
σεως, θα ονομαστεί Bennes Marrel Decau
νille S.A. Από την Decauνille κατασκευάστη
καν και οι 3 τελευταίες aυτοκινητάμαξες 
του οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοφτού 
- Καλαβρύτων (σειράς 3004 - 3006) , το 
1 966-7. 

Σημειώσεις - Επεξηγήσεις 
α) Μερικοί ίσως αναγνώστες, δεν είναι εξοι
κειωμένοι με τους αλφαριθμητικούς τύπους 
που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο. π.χ. Β'Β 
n4vt. Οι εκφράσεις αυτές αποτελούν το γερ
μανικό σύστημα χαρακτηρισμού κινητηρίων 
μονάδων, το πλέον αξιόπιστο διεθνώς. Η 
πλήρης παράθεσή του, αποτελεί σίγουρα 
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από διαφορετικούς κινητήρες. Π .χ. ο τύ
πος aτμάμαξας Β' Β δηλώνει ότι πρόκειται 
για μηχανή με 2 διαξονικά ζεύγη κινητη
ρίων, με διαφορετικούς κυλίνδρους για 
έκαστο από αυτά. 
Μικρά λατινικά Ψηφία: 
n (nassdamp� : aτμάμαξα κεκορεσμένου 
ατμού 
ν (νerbund) : aτμάμαξα διπλής εκτόνωσης 
t (tank) : aτμάμαξα άνευ εφοδιοφόρου 
Αριθμητικά ψηφία: Ανάλογα την θέση τους, 
δηλώνουν είτε τον αριθμό των κυλίνδρων, 
είτε τον αριθμό των μη κινητηρίων αξόνων. 
Στο παρόν άρθρο να ληφθεί υπ' όψην μό
νον η πρώτη περίmωση. 
Η Απόστροφος " ' " : Μπροστά από ψηφίο 
που δηλώνει αριθμό αξόνων, εννοείται ότι 
οι άξονες αυτοί αποτελούν φορείο. 
β) Συνήθως οι aτμάμαξες ειδικών τύπων 

ονομάζονται κατόπιν του μηχανικού που τις 
σχεδίασε, όπως Garratt, Mallet κ.λπ. 
Ο όρος "aτμάμαξα Fairlie" που αναφέρε
ται στο κείμενο, παραπέμπει στον Αγγλο 
μηχανικό Robert Francis Fairl ie ( 1 83 1  -
1 885}. Ο επιμήκης λέβητας της ατμάμαξάς 
του φέρει την εστία και τον φλογοθάλαμο 
στο κέντρο του, αποτελώντας κατά κάποιο 
τρόπο, "ένωση" δύο λεβήτων. Στηρίζεται 
σε δύο φορεία κινητηρίων αξόνων που οδη-

γούνται από αντίστοιχα ζεύγη κυλίνδρων 
απλής εκτόνωσης. Στο κάθε άκρο του λέ
βητα, υπάρχει καπνοθάλαμος και καπνοδό
χος. Η καμπίνα του χειριστηρίου βρίσκεται 
στην μέση της μηχανής. Ετσι, τα καπναέ
ρια από το καιόμενο καύσιμο διοχετεύονται 
μέσω του φλογοθαλάμου και προς τους 
δύο εκατέρωθεν "υπο-λέβητες". Η πρώτη 
Fairlie κατασκευάστηκε για την περίφημη 
γραμμή 60 cm του Festiniog στην Ουαλία 
του 1 869. 
Η aτμάμαξα Pechot - Bourdon, μία παραλ
λαγή της Fairlie, έργο του γάλλου Prosper 
Pechot ( 1 849 - 1928), λοχαγού του Πυρο
βολικού και ένθερμου υποστηρικτή της 
χρήσης της γραμμής 60 cm από τον στρα
τό και του πολιτικού μηχανικού Bourdon. 
Η πρώτη κατασκευάστηκε για λογαριασμό 
του γαλλικού στρατού το 1 887. 
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το ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΜ 

ΤΗΣ ΠΡΑrΑΣ 

Η Πράγα, η πανέμορφη αυτή πόλη , 
που συναρπάζει τον επισκέπτη με την 
ομορφιά των πολύχρωμων κτιρίων 
της, έχοντας κρατήσει όλη την μεγα
λοπρέπεια της ένδοξης εποχής που 
έζησε κάποτε και που σε κάθε βήμα 
είναι μπροστά σου , η πόλη που έχει 
κρατήσει όλη την ιστορία της επειδή 
δεν γνώρισε τις καταστροφικές συνέ
πειες των τελευταίων πολέμων, η πόλη 
αυτή σε κατακτά αμέσως με την απλό
τητα και την ηρεμία της.  
Βρέθηκα πρόσφατα εκεί και γεύτηκα 
και εγώ. τις χαρές αυτής της πόλης, 
από τις οποίες θα μεταφέρω εδώ μια 
εικόνα των συγκοινωνιών της και κυ
ρίως του μετρό της. 
Η Πράγα θα μπορούσε να χαρακτηρι
στεί σαν πόλη-πρότυπο για τις συγκοι
νωνίες της , όχι μόνο γιατί είναι αρτιότα
τες, αλλά γιατί από το κέντρο της ιστο
ρικής αυτής πολης, λείπουν τα λεωφο
ρεία και με το πυκνό δίκτυο τραμ και τις 
3 γραμμές του μετρό, δεν αντιμετωπί
ζει το aφόρητο πρόβλημα του νέφους, 
που ζούμε εμείς εδώ τόσο έντονα. 
Η πρώτη έκπληξη έρχεται όταν μετά 
από μελέτη πέντε λεπτών του χάρτη 
της πόλης, όπου είναι καταγραμμένα 
τα δίκτυα του μετρό και του τραμ με 
τις στάσεις τους, αμέσως καταλαβαί
νεις το πως θα πας σε οποιοδήποτε 
μέρος της. 
Τ ο τραμ και το μετρό σε μεταφέρουν 
στα άκρα του ευρύτερου κέντρου της 
πόλης, όπου υπάρχουν οι αφετηρίες 
των λεωφορείων. 
Περί τις 30 ( !  !) γραμμές τραμ διασχί
ζουν την πόλη και φτάνουν πολλές 
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φορες αρκετα μακρυα απ ο το κεντρο 
ή συνδέουν προάστια μεταξύ τους 
χωρίς να περνούν από το κέντρο της 
πόλης.  
Η ιστορία του μετρό της Πράγας αρ
χίζει το 1 898 όταν έγινε η πρώτη ανα
φορά για τη δημιουργία του από τον 

του Δημ. Καρατόλου 

Σrαθμ6ς μεrp6 σrπν Πράγα 

J .  ν. Rott. Το 1 926 έγινε η πρώτη σο
βαρή μελέτη από τους Β .  Bel lada και 
ν. List, αλλά δεν έγινε αποδεκτή . Προ
τάσεις που έγιναν τις δεκαετίες του '50 
και '60 δεν τελεσφόρησαν. 
Καθώς ο πληθυσμός της πόλης αυξα-
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νοταν, η αναγκη του μετρο εγινε επι-
τακτική και η κυβέρνηση αποφάσισε το 
1 967 να αρχίσει την κατασκευή του .  
Την 1 η Ιανουαρίου 1 97 4 έγινε η πρώ
τη δοκιμαστική διαδρομή και την 9η 
Μα'ίου 1 97 4 το μετρό άνοιξε για το 
κοινό. Η πρώτη γραμμή που κατα
σκευάστηκε ήταν η C με μήκος 6,6 χλμ . 

και 9 σταθμούς. 
Αρχικά τα τρένα είχαν 3 οχήματα και η 
χρονοαπόσταση διέλευσης ήταν 3 λε
mά. Το 1 978 λειτούργησε και η γραμ
μή Α. 
Τη χρονιά αυτή κινήθηκαν 1 44 εκατομ
μύρια επιβάτες που αποτελούσαν το 

1 3 ,5% των μεταφορών της Πράγας. 
Τ ο 1 979 η σύνθεση των συρμών αυξή
θηκε σε 5 οχή ματα με χρονοαπόστα
ση διέλευσης τα 3 λεmά. Σήμερα, στις 

ώρες αιχμής, τα τρένα περνάνε κάθε 
1 ,5 λεπτό. 
Ολα τα οχήματα είναι ρωσσικής κατα
σκευής και προέρχονται κατ' ανάγκην 
από εκεί λόγω της τότε πολιτικής κα
ταστάσεως, αν και η (τότε) Τσεχοσλο
βακία ήταν χώρα με μεγάλη παραγω
γή τρένων και τραμ. 
Οι τρεις γραμμές που λειτουργούν σή
μερα είναι η Α με μήκος 9,6 χλμ. και 1 2  
σταθμούς, η Β με 20,2 χλμ. και 1 9  σταθ
μούς και η C με 1 3 ,8 χλμ. και 1 5  σταθ
μούς. Συνολικά δηλαδή το δίκτυο έχει 
μήκος 43,6 χλμ. και 46 σταθμούς. 
Τα μελλοντικά σχέδια προβλέπουν 
προέκταση της γραμμής Β προς τα 
βορειοανατολικά κατά 5 ,6 χλμ . και 5 
σταθμούς. Οι μελετητές πιστεύουν ότι 
με την προέκταση αυτή θα καλυφθούν 
οι ανάγκες για τα προσεχή 1 5  χρόνια. 
Σήμερα το μετρό μεταφέρει ημερησίως 
1 , 5 έως 1 , 7 εκατομμύ ρια επιβάτες . 
Αριθμός σημαντικός αν σκεφτούμε ότι 
ο πληθυσμός της Πράγα ς είναι 1 ,3 εκα
τομμύρια. Τ α 560 εκατομμύρια επιβα-
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τών που κινούνται ετησίως αποτελούν 
το 40% των μεταφορών της πόλης. 
Κάθε γραμμή έχει το δικό της χαρα
κτηριστικό χρώμα και υλικό κατα
σκευής. Η γραμμή Α το πράσινο και 
το αλουμίνιο, η Β το κίτρινο και το κε-
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ραμικό πλακάκι και η C το κόκκινο και 
την μαρμαρίνη . Ολοι οι σταθμοί είναι 
ευρύχωροι με κυλιόμενες σκάλες και 
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εκείνο που μας κατέ
πληξε και  για το 
οποίο οι κάτοικοι της 
Π ράγας είναι υπερή

φανοι, είναι ότι το μετρό τους είναι 
ίσως το καθαρότερο του κόσμου . 
Πράγματι όλοι οι σταθμοί έλαμπαν 

χωρίς να υπάρχει το παραμικρό σκου
πιδάκι, ούτε καν ένα αποτσίγαρο στις 
γραμμές, άλλωστε στην Πράγα το τσι
γάρο απαγορεύεται σε όλους τους δη
μόσιους χώρους. 
(Στοιχε(α απ6 το περιοδικ6 PRAHA, Φεβ. 

1995). 

ο ΜΟΝΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΜΟΝΕΣ 

Σε απόσταση 1 6  χλμ. από την πόλη της 
Κερκύρας και στη δυτική ακτή του νη
σιού συναντάμε την παραλία των Ερ
μόνων. 
Στην περιοχή αυτή ευρίσκεται το ξε
νοδοχείο H ER M ONES BEAC H ,  το 
οποίο είναι κτισμένο στην πλαγιά ενός 
λόφου. Η επικοινωνία του ξενοδοχεια
κού συγκροτή ματος με την παραλία 
γίνεται με ένα πρωτοποριακό για την 
εποχή κατασκευής σύστημα σταθερής 
τροχιάς . 
Το έτος 1 974 κατασκευάσθηκε ένας 
τετράγωνος σιδηροδοκός συνολικού 
μήκους 1 40 μέτρων με υψομετρική 
διαφορά από την επιφάνεια της θαλάσ
σης 1 1  Ο μέτρα ύψος και με κλίση ανό
δου 70 μοίρες περίπου. Πάνω στο σι
δηροδοκό και εφαπτόμενο στις τρεις 
πλευρές του κινείται ένα βαγονέτο 
κλειστού τύπου και με πανοραμική θέα 
σε διαστάσεις 4,5 μέτρα μήκος, 2 μέ
τρα πλάτος και 2 ,5  μέτρα ύψος, μικτού 
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του Σπύρου Κωνσταντόπουλου 

βάρους 2 τόννων. Τα μηχανικά μέρη 
είναι κατασκευασμένα από το εργο
στάσιο HAPEGER στο THUN της Ελ
βετίας ενώ τα ηλεκτρονικά είδη είναι 
του εργοστασίου FREI ST ΑΝΤΖ, επί
σης δε διαθέτει τρία συστήματα φρέ
νων και κινείται αυτόματα σαν ανελκυ
στήρας, με τάση 220 Vo lt. 

Τ ο βαγονέτο είναι χωρισμένο σε τρία 
κλιμακωτά επίπεδα και μεταφέρει 24 
άτομα εκ των οποίων 9 καθήμενους. 
Επίσης, κατά την πορεία κάνει 5 στά
σεις (συμπεριλαμβανομένων αφετη
ρίας και τέρματος) και κινείται με τα
χύτητα 1 ,5 μέτρα/δευτερόλεπτο. 

ο 



ΤΗ Ε LOW - FLOOR L IGHT V E H I C L E  
ΤΥΡΕ RT6 - Ν 1 - TATRA 

ΤΟ ΚΑΙ ΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΑΜ ΤΗΣ TATRA 
Μία επίσκεψη σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή πόλη που διαθέτει σύστημα ΤΡΑΜ (Ζυρίχη, Grenoble, Li l le κλπ} φθάνει να πείσει και 

τον πιο ορκισμένο εχθρό του ΤΡΑΜ, εάν υπάρχει κανένας, για την χρησιμότητά του. 

Η Πράγα συγκαταλέγεται στις πόλε ις αυτές όπου ο επισκέπτης αμέσως σχεδόν συνειδητοποιεί την ποιότητα ζωής που προσφέ

ρει στους κατοίκους της και που κατά ένα μεγάλο μέρος της οφείλεται στο ΤΡΑΜ καθόσον αυτό: 

• Παρέχει άνετη, ταχεία και ασφαλή μετακίνηση του κοινού αποτελώντας μαζί με το ΜΕΤΡΟ ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο 

σύστημα μέσων μαζικής μεταφοράς. 
• Είναι ιδιαίτερα φιλικό στο περι βάλλον, εφόσον δεν εκπέμπει τους συνήθεις ρύπους που παράγοντα ι απο την κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων (καυσαέρια, λαστιχόσκονη, ήχος, κλπ}. 
• Συμβάλλε ι στην α ισθητική ανα βάθμ ιση της πόλης, στην ανάδειξη του ιστορικού και πολιτισμ ικού χαρακτήρα της κλπ. 

Όλα λοιπόν τα ωραία αυτά ΤΡΑΜ που κυλούν στους δρόμους της Π ράγας σε απόλυτη αρμονία με τους πεζούς και το περιβάλ

λον έχουν κατασκευαστεί από την TATRA που τώρα ανήκει στον όμιλο ετα ιρειών CKD PRAHA. Η TATRA έχει μακρά παράδοση 

στην κατασκευή των ΤΡΑΜ που ξεκινάει από τις αρχές του α ιώνα και συνεχίζετα ι μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι στα χρόνια της 

Σοβιετικής Ένωσης ήταν ο αποκλειστικός 

προμηθευτής των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης σε ΤΡΑΜ, ενώ πολλά ΤΡΑΜ της 

TATRA κυκλοφορούν και σε άλλες χώρες, 

όπως σε αυτές της Ν. Αμερικής. 

Βεβαίως από το πρώτο ΤΡΑΜ της TATRA 
μέχρι σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλ

λάξει στην φιλοσοφία σχεδιάσεως, στα 

υλικά και στις μεθόδους κατασκευής, ιδιαί

τερα δε όταν μετά την ανεξαρτητοποίηση 

της Τσεχίας η TATRA συνεργάστηκε κυρίως 

με Γερμανικές εταιρίες και ενσωμάτωσε 

στα προϊόντα της όλα τα επιτεύγματα της 

Δυτικής τεχνολογίας. 

Έτσι, το νέο, χαμηλού δαπέδου και ελα

φρού τύπου όχημα της TATRA RT6 - Ν 1 ,  που 

αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τελευταίο 

στάδιο ανάπτυξής του σαφώς υπερτερεί 

στις ιδιότητές και επιδόσεις του, συγκρινό-
' ' 

μενο με τα οχηματα που εχουν κατασκευα-

στεί μέχρι σήμερα.Οι βασικές αρχές σχε

διασμού και κατασκευής του είναι η ασφα

λής, άνετη και ταχεία μεταφορά των επιβα

τών του καθώς και η ελαχιστοποίηση του 

παραγόμενου θορύβου. 

Η μα κρόχρονη εμπειρία των τεχνικών της 

εταιρίας, η μεταφορά τεχνολογίας από τη 

Δύση κο ι η χρήση σύγχρονων υλι κών κα

θιστούν το νέο ΤΡΑΜ της TATRA ένα από 
· τα πιο αξιόπιστα και οικονομικότερα της 

' 
αγορας. 



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΕΔΡ ΑΣΗΣ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 
Του Γιάννη Ζαρταλούδη 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ανάλογα με τον τρόπο που το δίδυμο σιδηροτροχιάς - στρωτήρα, βασίζε
ται στην υποδομή, ξεχωρίζουμε δύο κατηγορίες: 
α. την εύκαμπτη έδραση, όπου η γραμμή βασίζεται πάνω σε έρμα, μέθο
δος που αποτελεί την πλέον διαδεδομένη λύση (σχήμα 1) και, 

• 
__ .....,.. --- - ·  - I "" 
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ΣΧΗΜΑ 1 Διαrομιi γραμμιiς με tρμα (εύκαμnrn tδρασn}, που χρnσιμο
nοιείrαι an6 rον ΟΣΕ για rις γραμμtς υψnλιiς rαχύrnrας. 

β. την άκαμπτη έδραση, όπου η γραμμή είναι εγκιβωτισμένη σε πλάκα 
οπλισμένου σκυροδέματος (σχήμα 2). 
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ΣΧΗΜΑ 2 Γραμμιi άκαμnrnς tδρασnς, nρ6σφαrος rύnος, χρnσιμοποιείrαι 
an6 rους ΙαnιJνικούς Σι6nρο6ρ6μους σrις γραμμtς Shίnkansen. 

Η εύκαμπτη έδραση αποτελεί και τον παραδοσιακό τύπο σιδηροδρομικής 
υποδομής, ο οποίος αποδεικνύεται μέχρι σήμερα επιτυχής, αφού οι διά
φορες βελτιώσεις που επήλθαν κατά καιρούς στα επιμέρους τμήματα ( σύν
δεσμοι, στρωτήρες, ποιότητα και αντοχή έρματος) , ενίσχυσαν την αξιοπι
στία του. Οσον δε αφορά το έρμα, μόλις τα τελευταία χρόνια δόθηκε η 
δυνατότητα να διερευνηθεί διεξοδικότερα η δυναμική συμπεριφορά των 
κόκκων σκύρου (χρησιμοποιώντας μοντέλα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή) 
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και να βγούν χρήσιμα συμπεράσματα για τον ρόλο των διαφόρων παραμέ
τρων του έρματος (μηχανικές ιδιότητες, σχήμα κόκκου, χρόνος ζωής). 
Ενα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα με την συμμετοχή των DB AG, SNCF, 
BR και κορυφαίων τεχνολογικών ιδρυμάτων, το EUROBAL Τ (European Re
search project for Optimised Ballasted Track), βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό 
την μελέτη της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς του έρματος. 
Συγκριτικά με την άκαμπτη έδραση, η τοποθέτηση έρματος μεταξύ στρω
τήρων και εδάφους υπερέχει σε ότι αφορά το αρχικό κόστος κατακσευής, 
υπολείπεται όμως σε ότι αφορά το κόστος συντήρησης. Συγκρίνοντας τις 
δύο αυτές μεθόδους μόνο ως προς το κόστος κατασκευής - συντήρησης, 
το αποτέλεσμα κλίνει σαφώς υπέρ της εύκαμπτης έδρασης, η οποία τελι
κά χρησιμοποιείται ευρέως. Η ανανέωση επίσης, τμημάτων γραμμής με 
έρμα είναι οικονομικότερη. 
Η άκαμπτη έδραση γραμμής έχει τις ρίζες της στην κατασκευή τροχιο
δρόμων και μετρό όπου χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά, αλλά και 
σε γραμμές εντός τούνελ. Κύρια χαρακτηριστικά της οι μεγάλες εγκάρ
σιες αντιστάσεις, η μικρότερη διατομή (χρήσιμη στο τούνελ) , η αξιοπιστία 
της γεωμετρίας της γραμμής και το σαφώς μικρότερο κόστος συντήρη
σης. Αντίθετα, παρουσιάζει μεγάλο κόστος κατασκευής και σε περιmώ
σεις όπου το έδαφος είναι κακής ποιότητας με κίνδυνο καθιζήσεων, πρέ
πει να αποφεύγεται. Η προσθήκη ελαστικών υποθεμάτων μεταξύ σιδηρο
τροχιάς - στρωτήρα - πλάκας σκυροδέματος, επέφερε σημαντική βελτίω
ση στο σύστημα, αυξάνοντας την ελαστικότητά του και μειώνοντας τις 
φθορές. 
Οι Ιαπωνικοί σιδηρόδρομοι κατόπιν προβλημάτων που συνάντησαν λόγω 
ανεπαρκούς διαστασιολόγησης της πρώτης γραμμής Tokaido - Shinkans
en, προώθησαν την χρήση άκαμπτης έδρασης στις γραμμές υψηλών τα
χυτήτων που ακολούθησαν. Αντίθετα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χρησιμο
ποιούν την εύκαμπτη έδραση στις NBS και γραμμές TGV αντίστοιχα. Από 
την δεκαετία του 1960, όπου άρχισε να συστηματοποιείται ο σχεδιασμός 
και η έρευνα για τις γραμμές με άκαμπτη έδραση, παρουσιάστηκαν αρκε
τά πρότυπα και βασίζονταν κυρίως στην εμπειρία από την κατασκευή τρο
χιοδρόμων και μετρό. 
Στην Γερμανία ορισμένα τμήματα γραμμών έχουν κατασκευαστεί με γραμ
μές άκαμπτης έδρασης, και αρκετά συγκριτικά αποτελέσματα έχουν εξα
χθεί. Κοινό κριτήριο αυτών των δοκιμών όμως ήταν η καθαρά οικονομική 
σύγκριση κατασκευής -συντήρησης, χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη η γενικό
τερη συμπεριφορά των εδράσεων αυτών σε συνθήκες κυκλοφοριακού φόρ
του, και χωρίς να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους σε διάφορα τμήματα ενός 
άξονα (τούνελ, γέφυρες κ.λπ.). 
Αυτό το κενό κάλυψε η συγκριτική μελέτη της χρήσης γραμμής με/ή χω
ρίς έρμα, κατά τον σχεδιασμό του άξονα NBS Koeln - Rhein/Main. Ετσι 
δόθηκε η δυνατότητα να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
αυτών των εδράσεων στην μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση μιας νέας 
γραμμής λαμβάνοντας υπ' όψη όλες τις παραμέτρους. 

2. Ο ΑΞΟΝΑΣ KOELN - RHEIN/MAIN 
Για την συγκριτική μελέτη γραμμής με/χωρίς έρμα, επιλέχθηκε ο άξονας 
NBS Κολωνίας - Ρήνου/Μαιν, όπως εγκρίθηκε το 1989 (Σχήμα 3, Variante 
Ο). Η νέα γραμμή μετά το Koeln-Deutz, ακολουθεί παράλληλα την υπάρ
χουσα γραμμή των DB AG μέχρι την Bonn/Siegburg. Από εκεί ακολουθεί 
κυρίως την χάραξη του αυτοκινητόδρομου Α3 μέχρι το Limburg, και μέσω 
ενός κόμβου στην περιοχή του Ρήνου/Μάιν φτάνει σε Wiesbaden, Mainz 
και Frankfurt Airport - Frankfurt Hbf. 
Τα χαρακτηριστικά αυτής της NBS, έχουν ως εξής: 
Μέγιστη ταχύτητα 300 km/h (α) 
Συνήθη ακτίνα καμπυλότητας 3.500 m (β) 
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 3.200 m (β) 



Μέγιστη κλίση 4% (β) 
Αξονική απόσταση μεταξύ γραμμών 4.7 m 
Μέγιστη Υπερύψωση 200 mm 
Ειδικότερα για την μέγιστη υπερύψωση, η τιμή της είναι μεγαλύτερη από 
την επιτρεπόμενη, που στο μεταξύ έθεσαν οι Γερμανικοί κανονισμοί. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα σφάλμα υπερύψωσης 100 mm για τις συνήθεις κα
μπύλες. 
Η γραμμή σχεδιάστηκε κυρίως για επιβατική κίνηση, αλλά επιτρέπει και την 
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ΣΧΗΜΑ 3 Οι διάφορες προrάσεις χάραζnς rου άζονα NBS Κοe/π -
RheίπjMaίn. Η rελικιt επιλογιt είναι n πρόrασn Ο. 

κυκλοφορία ελαφρών express εμπορικών συρμών. Χάρη στην ευνοική το
πογραφία το ποσοστό των τούνελ περιορίστηκε στο 9% περίπου και αυτό 
των γεφυρών στο 4%. Το 60% της χάραξης ακολουθεί κλίσεις μικρότερες 
του 2% . Ο άξονας θα εξυπηρετεί 5 γραμμές ICE με συχνότητα 5 συρμούς 
ICE 700 t ανά ώρα. Κατά την διάρκεια της νύχτας θα υπάρχει παύση κυκλο
φορίας για 6 ώρες. 

3. τΥΙΙΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡ ΑΜΜΗΣ 
Δίνονται οι τύποι γραμμής που έλαβαν μέρος στην συγκριτική μελέτη. 
Γραμμή εύκαμmης έδρασης (με έρμα) UIC 60 870 W 60: 
Ο standard τύπος γραμμής (Σχήμα 4) που χρησιμοποιούν οι DB AG στην 
κατασκευή των νέων γραμμών υψηλών ταχυτήτων με, 
- Σιδηροτροχιά UIC 60 βάρους 60 kg/m με ονομαστική αντοχή σε εφελκυ
σμό 900 N/mm2. 
- Στρωτήρας προεντεταμένου σκυροδέματος 870 βάρους 300 kg, μήκους 
2.60 m ανά 60 cm. 
- Ελαστικός σύνδεσμος τύπου W. 
- Σκληρό σκύρο με πάχος στρώματος 30 cm και κόκκο 25-65 mm. 
Γραμμή εύκαμmης έδρα σης UIC 60 B75a W 60: 
Ομοια με την παραπάνω εκτός της χρήσης του στρωτήρα B75a μήκους 
280 cm που εγγυάται, 
α. Μεγαλύτερη επιφάνεια έδρασης. 
β. Μείωση της ασκούμενης επί του έρματος πίεσης. 
γ. Μεγαλύτερο κατά 30% βάρος στρωτήρα, κατά συνέπεια μεγαλύτερη 
διάρκεια της γεωμετρίας της γραμμής. 
Γραμμή εύκαμmης έδρασης UIC 60 B75a W 63: 
Ομοια με την παραπάνω, εκτός της τοποθέτησης των στρωτήρων ανά 63 
cm. Η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ στρωτήρων σε συνδυασμό με το 

(α) Οχι σε όλο το μήκος της γραμμής. 
(β) Τ α χαρακτηριστικά αυτά δόθηκαν πριν καθιερωθούν τα οριστικά στά
νταρ για την κατασκευή γραμμών υψηλών ταχυτήτων. 

8ίld S6ι lchleιιenbefe.ιl•un• dea Oberlιaus 
uιc 60-870W 

ΣΧΗΜΑ 4 Το πρωrόrυπο U/C 60 870 W 60 που χρπσιμοποιείrαι από rους 
Γερμανικούς Σι6nρο6ρόμους σrnν καrασκευιt rων αζόνων NBS. 

μεγαλύτερο βάρος του στρωτήρα B75a, προσφέρει βελτιωμένη συμπερι
φορά μακροπρόθεσμα και μείωση του αρχικού κόστους κατασκευής. 
Γραμμή άκαμmης έδρασης.Βελτιωμένος τύπος Rheda: 
Ο βελτιωμένος τύπος γραμμής Rheda είναι κατά τους Γερμανικούς σιδη
ροδρόμους ο πλέον αποδοτικός και οικονομικός τύπος γραμμής άκαμπτης 
έδρασης. Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρο σε γραμμές U-Bahn.  Στρωτήρες 
προεντεταμένου σκυροδέματος με ελαστικούς συνδέσμους, είναι εγκιβω
τισμένοι σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Η σύνδεση των στρωτή
ρων με την πλάκα του μπετόν εξασφαλίζεται από την μεταξύ τους πρό
σφυση. Οι στρωτήρες τοποθετούνται ανά 60 cm. 
Γραμμή άκαμmης έδρασης τύπος Rheda: 
με απόσταση στρωτήρων 63 cm, με στόχο τα πλεονεκτήματα που ανα
φέρθηκαν στον αντίστοιχο τύπο εύκαμπτης έδρασης. 
Τ έλος πρέπει να σημειωθεί ότι στις γραμμές άκαμπτης έδρασης αναγκαιούν 
ηχοαπορροφητικά στρώματα, λόγω των μεγάλων εκπομπών θορύβου που 
παρουσιάζουν. 
Σε γενικές γραμμές όλοι οι παραπάνω τύποι γραμμής πληρούν τις προϋ
ποθέσεις καταλληλότητας για γραμμές υψηλών ταχυτήτων, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της Διεύθυνσης Γραμμής & Εργων των DB AG. 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ illOΔOMHΣ 
Κατά την εξέταση γραμμής με/χωρίς έρμα λήφθηκε υπ' όψη η επίδραση 
των ιδιαιτεροτήτων του κάθε τύπου έδρασης τόσο γενικά στην υποδομή 
(υπερύψωση, ποιότητα εδάφους, διατομή γραμμής, ύψος κατασκευής 
γραμμής), όσο και σε ειδικά τμήματα της όπως τούνελ και γέφυρες. Τ α 
αποτελέσματα αυτά συμπεριλήφθηκαν στην γενική αξιολόγηση. 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΎΝτΗΡΗΣΗΣ mΟΔΟΜΗΣ 
Περιλαμβάνει την επιθεώρηση, την συντήρηση και την επισκευή της γραμ
μής. Αντικειμενικός στόχος της συντήρησης της υποδομής είναι να εξα
σφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή λειτουργική διαθεσιμότητα της γραμ
μής, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Στον συγκεκριμένο άξονα 
NBS που έγιναν οι συγκριτικές μελέτες, υπάρχει η δυνατότητα να εκτε
λούνται όλες οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης κατά την 6ωρη 
νυχτερινή παύση της κυκλοφορίας. Ετσι η γραμμή είναι συνεχώς διαθέσι
μη, γεγονός που αποκλείει την απώλεια εσόδων, περιορίζοντας το κόστος 
συντήρησης. 
Σε αντίθετη περίmωση, αν δηλαδή κριθεί αναγκαία η λειτουργία της γραμ
μής και κατά την διάρκεια της νύχτας, τότε αναπόφευκτα θα υπάρξουν 
περιορισμοί στην διαθεσιμότητα της γραμμής, με αποτελέσμα την συνο
λική αύξηση του κόστους συντήρησης. Αυτοί οι παράμετροι αναλύθηκαν 
και υπολογίστηκαν στην μελέτη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, η γραμμή άκα
μπτης έδρασης παρουσιάζει σημαντικά μειωμένο κόστος συντήρησης σε 
σχέση με την γραμμή με έρμα. 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η σύγκριση βασίζεται στο τμήμα NBS Bonn/Siegburg - Frankfurt Airport 
( 144.5 km). Για τον σκοπό αυτό, παραλλαγές γραμμής με έρμα (όπως 
παρουσιάστηκαν στην παρ. 3) σε διαφορετικά τμήματα της χάραξης, όπως 
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Τε:χνολοyfα Το ταξίδι με τραίνο γίνεται όλο και πιο ελκυστικό μέσο μεταφοράς, 

λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης των μεγάλων πόλεων, των 

, 

αυτοκινητοδρόμων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Η ανταγωνιστικότητα 

των σιδηροδρόμων εξασφαλίζεται με συρμούς που είναι γρήγοροι, άνετοιιασφαλείς 

και κυρίως"στηνώρα τους", δυνατότητεςοι οποίες βασίζονται στην εφαρμογή 

συyχρονους προηγμένης τεχνολογίας ενώ παράλληλα συντελούν στην οικονομική 

ανάπτυξη των Οργανισμών Σιδηροδρόμων. 

mδ ηροδ ρόμο υ ς Η ΑΒΒ συμβάλλεΙ στην εξέλΙξη των σΙδηροδρόμων με τεχνολογίες 

αιχμής που εξασφαλίζουν γρήγορη, άνετη κι ασφαλή μεταφορά. 

Το σύστημα προστασίας EBICAE900 δίνει στον οδηγό πληροφορίες, ηλεκτρονικά 

επεξεργάσιμες, για το όριο ταχύτητας και τους συρμούς που προηγούνται, ενώ σε 

κρίσιμες στιγμές και μετά από προειδοποιήσεις, επεμβαίνει αυτόματα στην πέδηση, 

ουσιαστικά εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια της διαδρομής. Το σύστημα 

αυτόματης προστασίας ΑΤΡ επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες και περισσότερους 

συρμούς στην ίδια γραμμή. Εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες και πιστεύεται ότι 

σύντομα θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές τυποποιημένες προδιαγραφές 

προστασίας για όλα τα Ευρωπαϊκά Σιδηροδρομικά Δίκτυα. 

Η ΑΒΒ δημιουργεί τα τραίνα του μέλλοντος, σήμερα, εφαρμόζοντας την πιο σύγχρονη 

κι ολοκληρωμένη τεχνολογία διεθνώς στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Asea Brown Boνeri ΑΕ, Μεσογείων 1 5, 1 1 5 26 Αθήνα. 



τούνελ, γέφυρες ή απλά διαμορφωμένο έδαφος, συγκρίθηκαν με τις αντί
στοιχες παραλλαγές γραμμής με άκαμπτη έδραση. Σαν μέγεθος αναφο
ράς ορίστηκε το ετήσιο κόστος αρχικής επένδυσης - κατασκευής και το 
κόστος συντήρησης. Η περίοδος παρατήρησης ορίστηκε στα 80 έτη και η 
οικονομική ανάλυση έγινε με την Μέθοδο της Καθαράς Παρούσας Αξίας 
(Net Present Value), μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους DB AG. Η 
ανάλυση έγινε με τιμές του 1989. 
Η ανάλυση δεν έλαβε υπ' όψη την οικονομική επίδραση που θα είχε η αλλα
γή του οργανωτικού και λειτουργικού ιστού των τμημάτων συντήρησης γραμ
μής, επακόλουθο ενδεχόμενης χρήσης της γραμμής με άκαμπτη έδραση 
σε όλο το μήκος του άξονα. 
Το αποτέλεσμα της ανάλυσης δείχνει ότι η χρήση της γραμμής χωρίς έρμα 
δεν ενδείκνυται σε γενικές γραμμές για τον συγκεκριμένο άξονα από οικο
νομική άποψη, διαφορετικά όμως τμήματα της χάραξης, παρουσιάζουν και 
διαφορετικό βαθμό καταλληλότητας. 

7. ΑΙΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ · ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Χαρακτηριστικό της μεθόδου οικονομικής ανάλυσης που επιλέχθηκε (Net 
Present Value) , είναι ότι το αρχικό κόστος επένδυσης έχει σημαντικότερο 
μερίδιο στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος από ότι το ετήσιο 
κόστος συντήρησης. Ετσι είναι αρκετά φυσιολογικό το γεγονός ότι η γραμ
μή με άκαμπτη έδραση λαμβάνοντας υπ' όψη όλες τις παραμέτρους, υπο
λείπεται της γραμμής με έρμα. Συγκριτικά προς το κόστος/km γραμμής 
(αρχική επένδυση και συντήρηση) η λύση της άκαμπτης έδρασης σε διά
φορες παραλλαγές, είναι ακριβότερη κατά 1 .2 φορές στα τούνελ, 1 .9 φο
ρές σε διαμορφωμένο έδαφος και 3.8 φορές σε γέφυρες σε σχέση με την 
γραμμή εύκαμπτης έδρασης (UIC 60 870 W 60). 
Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να τροποποιηθούν προς όφελος της άκα
μπτης σύνδεσης, αν π. χ. προταθεί η αύξηση του πάχους του στρώματος 
του έρματος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η χρήση της γραμμής χωρίς έρμα αντενδείκνυ
ται τόσο για χρήση σε γέφυρες όσο και σε διαμορφωμένο έδαφος. 
Ε να σημαντικό γεγονός που προέκυψε από αυτήν την μελέτη είναι τα πλεο
νεκτήματα που παρουσιάζει ο τύπος εύκαμπτης έδρασης UIC 60 B75a W 
63 έναντι του αντίστοιχου UIC 60 870 W 60. Με σχεδόν ίδιο ετήσιο κό
στος, μειώνει σαφώς τις δυναμικές καταπονήσεις της υποδομής λόγω 
φορτίων κινουμένου συρμού και αυξάνει τον κύκλο περιοδικής συντήρη
σης της γραμμής από 4 σε 6 χρόνια. Προτείνεται λοιπόν ως ο πλέον κα
τάλληλος για εφαρμογή σε γέφυρες και διαμορφωμένο έδαφος. 
Στα τούνελ, η γραμμή άκαμπτης έδρασης φαίνεται μια καλή λύση, ειδικό
τερα εάν το αρχικό κόστος κατασκευής μειωθεί περισσότερο από το ήδη 
25% υιοθετώντας ορθολογικότερες και κατά συνέπεια οικονομικότερες 
μεθόδους κατασκευής. 
Επίσης σε τμήματα μεγάλης κατωφέρειας, όπου η συνεχής χρήση πέδης 
eddy είναι πλεονεκτική, αλλά παράλληλα προκαλεί θερμικές καταπονή
σεις στη γραμμή εύκαμπτης έδρασης, η λύση της γραμμής χωρίς έρμα 
κρίνεται ορθή. 
Ο πίνακας 1 δίνει μια γενική εποmεία της αξιολόγησης της γραμμής με/ 
χωρίς έρμα. 
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Πίνακας 1. Γενική Συγκριτική Αξιολόγηση Γραμμών Με/Χωρίς Ερμα 
ΓΡΑΜΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ 

Σ 

ΥΠΕΡ 
- Επαρκή σταθερότητα 
γεωμετρίας γραμμής 

χ - Μικρές εκπομπές θορύβου 

Ε 
Δ - Μεγόλη εμπειρία στη χρήση 

1 και τη συμπεριφορά του 

Α συστήματος 

Σ 
Μ 
ο 
Σ 

- Γνωστή και αποδεδειγμένη 

κ επάρκεια σε ταχύτητες 300Km/h 
Α με υψηλό βαθμό ασφαλείας 

τ 
Α 
Σ 
κ 
Ε 
γ 
Η 

- Επιτυχημένη προσαρμογή 
μηχανικών μέσων στην 
κατασκευαστική διαδικασία, 
λιγότερες δαπάνες 
ανθρώπινου δυναμικού 

- Μικρή οικονομική επίδραση 
από πλεονάζοντα τεμάχια με 
κατασκευαστικό σφόλματα 

Σ - Ευκολία συντήρησης και 
y επισκευής 

Ν 
τ 
Η 
Ρ 
Η 
Σ 
Η 

- Συντήρηση σε πολύ μεγόλο 
βαθμό από μηχανικό μέσα 

ΚΑΤΑ 

- Μη ικανοποιητικές 
συνθήκες aποστράγγισης 

- Περιορισμένη αντίσταση 
σε πλευρικές μετατοπίσεις 
της γραμμής εξαιτίας 
αιφνιδίων μη 
εξισορροπούμενων πλευρικών 
επιταχύνσεων 

- Υψηλές δονήσεις 

- Μη ικανοποιητική χρονική 
διάρκεια γεωμετρίας 
γραμμής 

- Απώλεια έρματος λόγω 
τριβών των κόκκων 

- Αναγκαιότητα συχνών 
επιθεωρήσεων 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΚΑΜΠΤΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ 
- Ικανοποιητικές συνθήκες 
aποστράγγισης 

- Αποφυγή απωλειών έρματος 
λόγω τριβής των κόκκων 

- Υψηλή εγκάρσια και διαμήκη 
αντίσταση που επιτρέπει 
• Χρήση πέδης eddy 
• Μείωση της πιθανότητας 

παραμόρφωσης 
της σιδηροτροχιάς 

• Μικρότερο συνολικό ύψος 
κατασκευής 

- Μεγόλη λειτουργική 
διαθεσιμότητα 

- Μακρό διάρκεια γεωμετρίας 
γραμμής 

- Καλή συμπεριφορά των επιμέρους 
κατασκευαστικών στοιχείων σε 
μακροπρόθεσμη βάση 

- Συντήρηση καθ' όλο το μήκος 
της γραμμής μη αναγκαία 

- Υψηλές εκπομπές θορύβου 

- Μικρή προσαρμοστικότητα 
σε ποικίλες εδαφικές 
συνθήκες 

- Δυσκολίες στη συντήρηση 
και ανανέωση 
(περιορισμένες δυνατότητες 
χρήσης μηχανικών μέσων) 
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Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΙΙΥΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ 
το αξιόλογο πολιτιστικό περιοδικό του Πύργου ''Αλ

φειός", στο τεύχος του "Φθινόπωρο '94••, δημοσίευσε 
το χιουμοριστικό κείμενο που ακολουθεί, το οποίο αναδη
μοσιεύουμε, μια και ο σιδηρόδρομος Πύργου - Κατακώ
λου ήρθε στην επικαιρότητα, μετά τις απαράδεκτες προ
σπάθειες του Υπουργού Εργασίας κ. Σκουλαρίκη για κα
τάργησή του ώστε .. .  άκουσον, άκουσον ...  να διαπλατυνθεί 
ο δρόμος! 

Εσουpεε ... 
. . .  φώναζε ο Θύ μιος ο εισπράκτορας και 
τσαφ-τσουφ ο "Κωλοσούρτης" , ξεκινού
σε, και τσαφ-τσουφ πηγαινοερχότανε 
στο Κατάκωλο , και κουβάλαγε τον κό
σμο και τη σταφίδα και τις αποσκευές 
και τα ζώα και ό,τι άλλο μπορούσε να 
χωρέσει ένα τρένο που χώρεσε τις μνή
μες μιας ολόκληρης πολιτείας περισσό
τερο από έναν αιώνα. 

του Delors; Δεν επαρκεί η διαπλάτυνση 
της υπάρχουσας οδού ; Κι αν δεν επαρ
κεί, δεν υπάρχει τρόπος για άλλη χάρα
ξη χωρίς να καταστραφεί η ιστορική σι
δηροδρομική γραμμή; 
Κι ακόμη : Αν το Κατάκωλο , δηλαδή το 
λιμάνι, έχει ανάγκη συγκοινωνιακής συν
δέσεως τόσο μεγάλης, δεν έχει οπωσ
δήποτε και σιδηροδρο μικής; Εχει μόνο 
οδικής; Και η οδική σύνδεση ενός λιμα
νιού με μια πόλη , που δεν έχει τίποτα να 

Κι ο " Κωλοσούρτης" ,  και μαζί μ '  αυτόν 
κι ο Θύμιος ο εισπράκτορας κι η κάποτε 
ωραία εποχή του, δεν υπάρχει πια. Διό
τι οι άνθρωποι αποσύρουν τα τρένα όταν 
γεράσουν και τα αντικαθιστούν με και
νούργια. 
Εμεινε, όμως, να τον θυμίζει η γραμμή 
που οδηγούσε τα μικρά του ταξίδια, αν 
και κολοβή στα δυό της τ' άκρα αφού η 
"ανάπτυξη " 

"Τέρπει δε rον οφθολμ6ν, π θέα rου λευκού οrμού rπς μπχονnς, 6rε προσορμίzεrοι rις ενrούθο" 
(Σιδπρ. Σrοθμ6ς Κοrοκώλου 1955). 

. . .  για τη μεν πόλη του Πύργου σήμαινε 
κατεδάφιση του πρώην σταθμού ΣΠΚ και 
ξήλωμα της γραμμής εντός της πόλεως 
(για τη δημιουργία ενός άχρηστου δρό
μου) 
. . .  για το δε επίνειο επέβαλλε την επικά
λυψή της με άσφαλτο ή εκτρωματικές 
προσθήκες των "ρεστοράν" της προκυ-

συνήθως - συ μφέροντα, εμφανίστηκε 
παραμονές εκλογών ξανά στο προσκή
νιο προετοιμάζοντας σχολαστικά τη συ
ντέλεια ενός ακόμη εγκλή ματος: Την 
κατάργηση ολόκλη ρης της σιδηροδρο
μικής γραμμής Πύργου - Κατάκωλου ! 
Εφευρίσκει τα απαραίτητα προσχή ματα 
που είναι δήθεν η "οδική εξυπη ρέτηση" 
του επινείου μέσω μιας λεωφόρου που 
θα το συνδέσει με τον Πύργο. 

Αναζητά τις ανα
γκαίες προφάσεις 
που είναι δήθεν το 
"πάγιο αίτη μα της 
Κοινότητας Κατα
κώλου για μετα
φορά του σταθ
μού έξω από τον 
οικισμό " .  
Και προσεταιρίζε
ται  τα αρμόδια 
πρόσωπα για την 

r.,.; υλοποίηση του 

Είσοδος σrοθμού Κοrοκώλου: ορισrερά ro πολι6 μπχονοσrάσιοj 
εργοσrάσιο επισκευών rου ΣΠΚ, που σnμερο σrεγάzει νrισκοrέκ. 

σκοπού της. 
Ποιός κορο'ίδεύει 
ποιόν; Αν χρειάζε-

μαίας (για το μεγαλύτερο - νομίζουν! -
κέρδος των εκεί επιχειρηματιών). 
Αλλά η "ανάmυξη " που ως γνωστόν δεν 
είναι ανάπτυξη ει μη μόνον οικονομικά -
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ται - όπως λένε - λεωφόρο ταχείας κυ
κλοφορίας μήκους . . .  δεκατριών χιλιομέ
τρων το Κατάκωλο, δεν φτάνουν τα 750 
εκατομμύρια( ! )  του περίφημου Β' πακέ-

εισάγει ή να εξάγει τι χρειάζεται ;  Κι εν 
πάση περιmώσει, εάν είναι τόσο κολοσ
σιαίο το πρόβλημα της οδικής πρόσβα
σης στο λιμάνι, γιατί δεν το αντιμετωπί
ζουν συνδέοντάς το με τον εθνικό δρό
μο Πατρών - Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας; 
Βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι αυτό. 
Κοινός νους απαιτείται για να αντιληφθεί 
ο καθένας ότι το "πρόβλη μα" είναι η 
αξιοποίηση των οικοπέδων ένθεν και 
ένθεν της γραμμής. Και τα συμφέροντα 
τεράστια. Αλλά γι' αυτά θα θυσιαστεί 
ένας σ ιδηρόδρομος, ο αρχαιότερος 
στην Πελοπόννησο; 
Για όσους δεν το ξέρουν υπενθυμίζου
με ότι ο Σιδηρόδρομος Πύργου - Κατα
κώλου (ΣΠ Κ) ήταν δη μοτικός και η δια
δικασία κατασκευής της γραμμής ξεκί
νησε επί δημαρχίας Πέτρου Αυγερινού 
στις 22 Σεπτεμβρίου 1 878, όταν αποφα
σίστηκε να κληθεί ο μηχανικός Αλ. Στρέιτ 
για να προϋπολογίσει το κόστος. Στις 3 
Οκτωβρίου 1 88 1  αρχίζει η κατασκευή 
του έργου ,  το οποίο ολοκλη ρώνεται στις 
8 Νοεμβρίου 1 882 ! οπότε "εγένετο η 
πρώτη δοκιμή της κινήσεως της αμαξο
στοιχίας εν τη σιδηροδρομική γραμμή 
από Κατάκωλο εις Πύργον. Εγένετο δε 
αύτη καθ' ην ώραν ετίθετο (στην Αθήνα 
υπό του Βασιλέως Γεωργίου και της 



Νικοπόλεως εις Ολυμπίαν") κατά την 

>- περιήγησή του στην περιοχή. 
απ ' όλους γιατί από τη μια διασώζουν 
μια ση μαντική παράδοση της κοινωνικής 
ζωής της περιοχής και από την άλλη 
εντάσσονται πλήρως στις σημερινές λει
τουργίες και ανάγκες του τόπου εξυπη
ρετώντας την τουριστική ανάπτυξή του .  
Και κυρίως γιατί μ '  αυτές τις προτάσεις 
θα αποτρέψουμε το έγκλη μα που κά
ποιοι σχεδιάζουν εις βάρος όλων μας. 

9 Γραφικότητες για ρομαντικούς; Οχι βέ
ο. βαια! διότι και σήμερα το τρενάκι μπο
� ρεί να λειτουργήσει, και μάλιστα με τις 
9 καλύτερες προοπτικές, στον άξονα Κα-ι;.., 

� τακώλου - Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας, 

Q όπως σιδηροδρομικοί και άλλοι φορείς 
� προτείνουν. Και είναι αυτές προτάσεις 
� εφικτές, που πρέπει να υποστηριχτούν 

Ο "κωλοσούρrnς" rου ΣΠΚ σrο nασάγιο rου 
Νοσοκομείου 

πριγκηπίσσης Μαρίας του Αννοβέρου) 
ο θεμέλιος λίθος του από Πειραιώς εις 
Πάτρας σιδηροδρόμου" .  (Εφημερίδα 
Παλιγγενεσία) . 
Από τότε "η μικρά γραμμή σιδηροδρό
μου συνδέει τας δύο πόλεις, τέρπει δε 
τον οφθαλμόν η θέα του λευκού ατμού 
της μηχανής ότε προσορμίζεται τις 
ενταύθα" , όπως ση μειώνει στις 27 Απρι
λίου 1 884 ο Δημήτριος Βικέλας. ("Από 

Το σnμεριν6 rρενάκι Πύργου 
- Καrακώλου σrn σrάσn 
Συκιά. Αυr6 ro δρομάκι rnς 
γραμμιiς 'Όραμαrίzονrαι" 
κάποιοι να ro φαρδύνουν να 
γίνει αυrοκινnr6δρομος. Και 
οι αυλές με rους κιinους και 
rα σnίrια; 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΆθΜΙΣΗ - OXI ΣΤΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΚΩΛΟΥ 

Οργανωμένα ποικίλα τοπικά ιδιοτελή συμφέροντα, ο Πρόε
δρος της Κοινότητας Κατακώλου και άλλοι, συνεπικουρού
μενοι - φεύ - από τον Υπουργό Εργασίας και τοπικό βου
λευτή κ. Σκουλαρίκη , αξιώνουν τηνκατάργηση και το ξήλω
μα της ιστορικής γραμμής Πύργου - Κατακώλου, προκει-
μένου να "αξιοποιή- • 
σουν" τον χώρο του 
σιδ . σταθμού και επά-
νω στο διάδρομο της 
γραμμής να κατα
σκευαστεί το δεύτερο 
ρεύμα δρόμο υ ,  στα 
πλαίσια της διαπλά
τυνσης του υπάρχο
ντος δρόμου Πύργου 
- Κατ α κώλου ! ! !  
Αντί να επιδιώξουν την 
αναβάθμιση της σιδη- Railbus rύπου νrnzελοκίνnrου rραμ. 

ροδρομικής γραμμής για την καλύτερη και ηπιότερη οικολο
γικά τουριστική εξυπηρέτηση του Πύργου και της Αρχαίας 
Ολυμπίας από το λιμάνι του Κατακώλου, επιδιώκουν το ξή
λωμα, την καταστροφή και την επικράτηση της aυτοκινητιστι
κής βαρβαρότητας . . .  Ο ΣΥ ΜΟΓΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΕΝΤΟ
ΝΟΤΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΝτΙΠΡΟΤΕΙΝΕΙ : 
Αμcσα: Ανακαίνιση της επιδομής της γραμμής για αύξη
ση ταχυτήτων και μείωση του χρόνου διαδρομής σε 1 Ο λε
mά. Δρομολόγηση σύγχρονης προαστιακής aυτοκινητάμα
ξας τύπου ΜΑΝ/Ε . Ν .  και πύκνωση των δρομολογίων χει-

μώνα και καλοκαίρι σε όλο το μήκος fης διαδρομής Ολυ
μπίας - Πύργου - Κατακώλου 
Μι:σοπρόβcσμα: Αναβάθμιση της γραμμής Κατακώλου 
- Πύργου - Ολυμπίας σ·  ένα σύγχρονο προαστιακό σιδηρό
δρομο ελαφρού τύπου (κάτι σαν τοπικό ελαφρύ μετρό ή 

τραμ) , που με μικρά 
σύγχρονα σιδηροδρο
μικά οχήματα (aυτοκι
νητάμαξες τύπου RAI
LBUS ή ντη ζελοκίνη-

ιy. του τραμ) θ' αναλάβει 
όλο το βάρος της με
ταφοράς επισκεπτών 
και τουριστών για Ολυ
μπία από τα κρουαζε
ρόπλοια στο λιμάνι του 
Κατακώλου, καθώς και 
όσων φτάνουν οδικώς 

ή σιδηροδρομικώς στον Πύργο . Ετσι εξασφαλίζεται η ήπια 
από οικολογικής πλευράς ανάmυξη της Αρχαίας Ολυμπίας, 
με προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος και του ανε
πανάληmου τοπίου της, καθώς και η τόνωση του τουρισμού 
υψηλής στάθμης στην περιοχή . 
Η γραμμή αυτή μπορεί έτσι να αποτελέσει τον άξονα μιας 
ισόρροπης ανάπτυξης του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Πύργου και τον κορμό του τοπικού συγκοινωνιακού δικτύου, 
όπως γίνεται σε ανάλογες περιmώσεις στο εξωτερικό. 

Σ. Φ.Σ. 
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ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΣΤΟΝ ΟΣΕ 

Συνέντευξη του npοέδpου του ΟΣΕ ''· Γ. Πέτσου στην εφημεpίδα "Το Βήμα " την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού υπάρχουσας υποδομής, αλλά και την 
ανανέωση και ενίσχυση του τροχαίου υλικού, με στόχο την ορθολογική αξιο
ποίηση της διαρκώς αναβαθμιζόμενης υποδομής, περιλαμβάνει το επενδυτι

κό πρόγραμμα του ΟΣΕ, συνολικού προϋπολογισμού 590 δι σ. δρχ , τονίζει ο πρόε
δρος του οργανισμού κ. Γιώργος Πέτσος, σε βαρυσή μαντη συνέντευξη που παρα
χώρησε προς 'Το Βήμα" .  Ολόκλη ρο το κείμενο της συνέντευξης, που κρίναμε σκό
πιμο να αναδη μοσιεύσουμε, είναι το παρακάτω: 

- Τι αλλάζει στον ΟΣΕ εν όψει του έτους 2000; 
Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας 
του ΟΣΕ προωθούνται στα πλαίσια της προσπά
θειας εκσυγχρονισμού, οικονομικής εξυγίανσης 
και επ ιβίωσής του σε συνθήκες ελεύθερου αντα
γωνισμού. Στόχος μας είναι η εκμετάλλευση στο 
έπακρο των πιστώσεων που διατίθενται για τον 
εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και 
η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης επι
χείρησης, ώστε να επιτυγχάνεται ο γοργός ρυθ
μός λήψης αποφάσεων, η πλήρης εποmεία και 
ο συντονισμός των δρομολογημένων έργων, η 
ευελιξία και επιτυχής παρακολούθηση των ρυθ
μών και αναγκών της εσωτερικής και διεθνούς 
αγοράς και η ανταποδοτικότητα της επιχείρησης. 
Αισιόδοξες αναπτυξιακές προοπτικές διανοίγο
νται για το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μέσα 
από την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμ
ματος του ΟΣΕ κατά την περίοδο 1 994 - 2000. 
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, πρωτό
γνωρο για τα δεδομένα του ΟΣΕ, που περιλαμ
βάνει έργα συνολΙκού προϋπολογισμού 590 δις. 
δρχ , από τα έργα ύψους 390 δις. δρχ εντάσσο
νται σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα 
οπό την Ευρωπα·ίκή Ενωση σε ποσοστό 60 - 85%. 
- Τι ακριβώς περιλαμβάνει το επενδυτικό 
πρόγραμμα του ΟΣΕ; 
Το ει ιενδυτικό πρόγραμμα του ΟΣΕ έχει διαρ
θρωθεί γύρω από δύο βασικούς αναπτυξιακούς 
άξονες: Ο πρώτος άξονας αφορά την υλοποίη
ση έργων εκσυγχρονισμού της υπάρχουσας υπο
δομής, που συνίσταται στη μετατροπή της γραμ
μής Πάτρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης σε άξονα 
υψηλών ταχυτήτων με παράλληλη ηλεκτροκίνη
ση της γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκης, τ ην ενο
ποίηση του θεσσαλικού δικτύου με τον κεντρικό 
σιδηροδρομικό κορμό, τη δημιουργία σύγχρονων 
σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων, τη σιδηροδρο
μική σύνδεση του λιμένα Καβάλας και τη βελτίω
ση όλων των υπολοίπων γραμμών του δικτύου. 
Ο δεύτερος αναπτυξιακός άξονας αφορά την 
ανανέωση και ενίσχυση του τροχαιου υλικού, με 
στόχο την ορθολογική αξιοποίηση της διαρκώς 
αναβαθμιζόμενης υποδομής. Τις προσεχείς ημέ
ρες (Σημ. συντ. Η συνέντευξη δόθηκε τον Απρί
λιο) θα τεθούν σε κυκλοφορία οι πρώτοι από τους 
νεοπαραληφθέντες συρμούς υψηλών ταχυτήτων 
και ανέσεων, τύπου lntercity, ενώ προωθείται η 
προμήθεια δηζελαμαξών και ηλεκτραμαξών. 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος αυτού, το ταξίδι Αθήνα - Θεσσα
λονίκη θα διαρκεί μόνο 4 ώρες και 20 λεmά και 
μάλιστα σε ένα περιβάλλον άνετο, πολιτισμένο 
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και ασφαλές, με ένα μεταφορικό μέσον κατ' εξο
χήν οικολογικό. 
- Προβλέπετε οικονομική εξυγίανση του ΟΣΕ 
με δεδομένα τα υψηλά ελλείμματά του, ώστε 
ο Οργανισμός να αποκτήση "νέο πρόσωπο"; 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μας για τον 
εκσυγχρονισμό του ΟΣΕ, επιβάλλεται να γίνει πα
ράλληλη προσπάθεια για την οικονομική εξυγίαν
ση της επιχείρησης και το ξεκαθάρισμα του ρό
λου του κράτους στον ΟΣΕ. 
Η οικονομική εξυγίανση θα επιτευχθεί με την βαθ
μιαία μείωση του κόστους, προκειμένου να κα
ταστούν ανταγωνιστικές οι σιδηροδρομικές με
ταφορές, και την ελεύθερη άσκηση τιμολογιακής 
πολιτικής, ώστε να προσαρμόζεται γρήγορα ο 
ΟΣΕ στα κρατούντα στην ελεύθερη αγορά. Στο 
σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι εξαιτίας της 
κρατικής παρέμβασης στα τιμολόγια του ΟΣΕ όλο 
και περισσότερο υπολείπονται της εξέλιξης του 
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. 
Παράλληλα, το κράτος πρέπει να αναλάβει τις 
ευθύνες του και: 
Να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του 
έναντι του ΟΣΕ, οι οποίες μαζί με τις μή κατα
βληθείσες αποσβέσεις των ετών 1 973 - 1 980, 
ανέρχονται στο ποσόν των 165, 12 δις. δρχ Συ
νέπεια του γεγονότος αυτού είναι η διόγκωση του 
ελλείματος εκμετάλλευσης από τόκους και πρό
στιμα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το τρέχον έτος το 
άνοιγμα εκμεrάλλευσης (δαπάνες - έσοδα) του Ορ
γανισμού προβλ.έπεrαι να ανέλθει σε 82,665 δις δρχ 
Από το ποσόν αυτό 1 5  δις. δρχ αφορούν τη συμ
μετοχή του Δημοσίου στις δαπάνες συντήρησης 
γραμμής και φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων, ενώ 
26,534 δις δρχ αφορούν το έλλειμμα από τοκο
χρεολύσια δανείων. Επομένως, το καθαρό έλλειμ
μα του ΟΣΕ είναι μόνο το ήμισυ τ ου εμφανιζομέ
νου. 
Να διαχωριστούν οι δαπάνες συντήρησης υποδο
μής από τις λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες συντή
ρησης πρέπει να αναληφθούν από το κρότος, 
όπως συμβαίνει με το οδικό δίκτυο και τα αερο
δρόμια. 
Να καταβληθεί στον ΟΣΕ το ποσόν που αντιστοι
χεί στην υφιστάμενη απώλεια εσόδων, εφόσον 
του επιβάλλονται υποχρεώσεις δημόσιας υπηρε
σίας, όπως η εκμετάλλευση γραμμών με μικρό 
μεταφορικό έργο, μειωμένα εισιτήρια σε κατη
γορίες πολιτών κ. α.  
Να υπολογισθεί αντιστάθμισμα της μή περιβαλ
λοντικής ρύπανσης και της κυκλοφοριακής απο
συμφόρησης και να επιχορηγηθεί ο σιδηρόδρο-

μος με ποσόν ανάλογο με εκείνο που θα απαι
τείτο για την αντιμετώπισή τους. 
Για την επίτευξη όμως, του βέλτ ιστου αποτελέ
σματος η διαχειριστική αυτοτέλεια του ΟΣΕ πρέ
πει να συνοδεύεται και από διοικητική αυτονο
μία. 
Διανύουμε την πιο κρίσιμη περίοδο. Η πορεία μας 
είναι μονόδρομος. Ή εκσυγχρονιζόμαστε σε όλα 
τα επίπεδα ή μέλλον για τον ΟΣΕ δεν υπάρχει. 
- Απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου; 
Από το πρώτο διάστημα της παρουσίας μου στον 
ΟΣΕ είχα καταγράψει ως εμπόδιο ανάπτυξης το 
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του Οργανισμού, που 
τον καταδίκαζε να μείνει στο παρελθόν, αφού δεν 
επέτρεπε την εφαρμογή σύγχρονων τακτικών 
διοίκησης. Μέσα στο 1 994 σημειώθηκαν σημα
ντικές εξελίξεις στον Οργανισμό, που θα παίξουν 
κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του προ
γράμματος εκσυγχρονισμού του. Με πρωτοβου
λία του ΟΣΕ, το υπουργείο Μεταφορών και Επι
κοινωνιών έχει ήδη προωθήσει τροπολογία του 
Ν.Δ. 674ΠΟ, που παρέχει πλέον τη δυνατότητα 
στον Οργανισμό να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες 
για την εκτέλεση νέων έργων, για την αξιοποίη
ση της ακίνητης περιουσίας, για τις ομαδικές με
ταφορές, καθώς και τουριστική εταιρεία του ΟΣΕ. 
Παράλληλα προωθήθηκε η αναδιάρθρωση του 
τομέα των νέων έργων, ώστε να προωθείται με 
γοργό ρυθμό η εκτέλεσή τους. Επίσης ανατέθη
κε σε αναδόχους η εκπόνηση του "μπίζνες πλαν" 
και το έργο του Συμβούλου Γενικής Υποστήρι
ξης, ενώ προωθούνται οι διαδικασίες για την 
πρόσληψη του "πρότζεκτ μάνατζερ". Στον χρό
νο που πέρασε, ύστερα από επιτυχείς επαφές 
της διοίκησης του ΟΣΕ με εκπροσώπους της Κοι
νότητας, επετεύχθη η χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση του Επιχειρησιακού Προγράμ
ματος "σιδηρόδρομοι 1 994 - 2000" με 220 δις 
δρχ σε πρώτη φάση. Αναμένεται επιπλέον χρη
ματοδότηση του Θριάσιου Πεδίου και της διπλής 
κανονικής γραμμής Ελευσίνα - Κορινθος, με προ
πτική χρηματοδότησης και του έργου Κόρινθος 
- Πάτρα μόλις περατωθούν οι μελέτες, που έπρε
πε εδώ και δύο χρόνια να είχαν ανατεθεί και να 
είχαν σήμερα ολο�ηρωθεί. 
- Και τα "διαπλεκόμενα συμφέροντα"; 
Το κολοσσιαίο ύψος της χρηματοδότησης για 
το πενταετές πρόγραμμα του ΟΣΕ είναι δίκοπο 
μαχαίρι. Υποθήκη για το μέλλον του ΟΣΕ, αλλά 
και κίνητρο, καθώς τα συμφέροντα είναι τερά
στια και κάποιες εταιρείες, προκειμένου να ανα
λάβουν ένα έργο, χρησιμοποιούν άνομες ή ημι
νόμιμες μεθόδους προσέγγισης παραγόντων 
του ΟΣΕ. Η Ευρωπαϊκή Ενωση από την άλλη 
πλευρά πιέζει, και δίκαια, για ίσους όρους συμ
μετοχής αλλοδαπών εταιρειών στους διαγωνι
σμούς, αλλά ταυτόχρονα προωθεί και τα σχέ
διά της, σχέδια τιθάσευσης των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων στις χώρες που παρουσιάζουν 
αναπτυξιακούς ρυθμούς. Η προσπάθεια της 
διοίκησης του ΟΣΕ είναι σήμερα τιτάνια και στό
χος είναι οι διαδικασίες ανάθεσης των έργων 
να είναι κρυστάλλινες. 

ο 



Η ΑΝΑrΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Αν ρίξουμε μια ματιά στον χάρτη θα δούμε 
ότι η Ηπειρος, δυτικά μεν ανακόmεται από 
το Ιόνιο πέλαγος, ανατολικά από την οροσει
ρά της Πίνδου και νότια, μετά την Αιτωλοα
καρνανία, από τον Κορινθιακό κόλπο. Οσον 
αφορά λοιπόν την επικοινωνία της με τον 
υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, θυμίζει περισσό
τερο νησί παρά χερσαίο διαμέρισμα της χώ
ρας, αφού με την παραμικρή κακοκαιρία απο
κόmεται συγκοινωνιακά από αυτή. Συμβαίνει 
δε να αποκόπτεται συχνότερα η Ηπειρος 
παρά η Κρήτη, που είναι νησί, διότι η τελευ
ταία συνδέεται με τον Πειραιά με μεγάλα 
πορθμεία, τα οποία ταξιδεύουν ακόμα και 
όταν φυσούν άνεμοι 8 μπωφόρ. 
Οι επιπτώσεις αυτής της συγκοινωνιακής 
απομόνωσης, είναι εμφανείς στην Ηπειρο. 
Ετσι, ενώ από τα βόρεια σύνορα της χώρας, 
πριν δημιουργηθούν τα γνωστά προβλήμα
τα με την Γιουγκοσλαβία, διέρχονταν το 6 1 %  
περίπου των εμπορευματικών μεταφορών 
προς το εξωτερικό, από το λιμάνι της Ηγου
μενίτσας διέρχονταν μόνο το 2% των εξαγω
γών και λιγότερο από το 2% των εισαγωγών. 
Αν λάβει κανείς υπ' όψη του ότι, το 45% περί
που των εμπορευματικών μεταφορών προς 
το εξωτερικό έχει σαν αφετηρία την Βόρεια 
Ελλάδα και το 8% τη Θεσσαλία, γίνεται κατα
νοητό ότι η μη προτίμηση των λιμανιών της 
Ηπείρου, και ιδιαίτερα αυτού της Ηγουμενί
τσας, ακόμα και από τις γειτονικές σ' αυτήν 
περιοχές, οφείλεται στην έλλειψη της κατάλ
ληλης συγκοινωνιακής υποδομής και κυρίως 
στην ανυπαρξία σιδηροδρομικού δικτύου και 
στα προβλήματα που δημιουργεί στις μετα
φορές η κατάσταση αυτή. 
Και να σκεφθεί κανείς ότι, για μεταφορά 

προς την Ιταλία, Γαλλία και πολλές άλλες 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η επιλογή των 
βόρειων συνόρων της χώρας, σαν πύλης εξό
δου και εισόδου, επιβαρύνει τις μεταφορές 
αυτές κατά 24 ώρες κατά μέσο όρο, με όλες 
τις ανάλογες επιmώσεις επί του κόστους με
ταφοράς. 
Πέραν αυτού, η Ηπειρος στερείται μεγάλων 
παραγωγικών δυνατοτήτων, αντίθετα από 
άλλες περιοχές της Ελλάδος (π .χ τη Μακε
δονία και τη Θεσσαλία) , και δεν διαθέτει με
γάλη αγορά, αφού οι πόλεις της είναι μικρές 
πληθυσμιακά και το εισόδημα των κατοίκων 
της σχετικά χαμηλό. Ετσι ο μόνος τρόπος 
προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων ιδιωτι
κών ή κρατικών, είναι η εκτέλεση κάποιων 
έργων, που θα την καταστήσουν πιο ελκυστι
κή στους επενδυτές, όπως π .χ η ένταξή της 
σ' ένα μεγάλο μεταφορικό άξονα, ο οποίος 

Του Σπύρου Φασούλα 
Μέλους Δ/Σ της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας 

θα διέρχεται απ' αυτήν και πέραν του ότι θα 
την καταστήσει προσπελάσιμη, θα ενώνει 
μεγάλα κέντρα παραγωγής και κατανάλωσης 
μεταξύ τους. Ενας τέτοιος άξονας, είναι ο 
άξονας Δυτικής Ευρώπης - Μέσης Ανατολής, 
ο οποίος θα δημιουργήσει νέες θέσεις ερ
γασίας και θα προσελκύσει επενδύσεις στον 
δευτερογενή τομέα παραγωγής. 
Στην λύση του προβλήματος της προσπέλα
σης, που δημιουργείται από την μορφολογία 
του εδάφους, προς τα νότια μεν θα συμβάλ
λει ουσιαστικά η κατασκευή της γέφυρας Ρίου 
- Αντίριου, προς τα ανατολικά όμως, η κατα
σκευή της σήραγγας παράκαμψης της Κα
τάρας ή ακόμα και του αυτοκινητόδρομου 
Ηγουμενίτσας - Βόλου - Θεσσαλονίκης (Εγνα
τία) , αν και όταν κατασκευασθεί, ελάχιστα θα 
συμβάλλουν στη επίλυση του προβλήματος, 
αφού και ο αυτοκινητόδρομος αυτός θα δια
σχίζει την Πίνδο και μάλιστα σε υψόμετρο 
1 . 1 00 μ. περίπου, με όλα τα γνωστά προβλή
ματα από το χιόνι, τον παγετό και τις μεγά
λες κλίσεις. Ο λα αυτά καθιστούν δύσκολη την 
εμπορευματική μεταφορά, ιδιαίτερα τον χει
μώνα, όπως μας έδειξε και ο νέος αυτοκινη
τόδρομος Κορίνθου - Τρίπολης. Ετσι ο μό
νος τρόπος για να διευκολυνθεί η προς ανα
τολάς διέξοδος είναι η κατασκευή σιδηρο
δρομικής γραμμής, και ιδιαίτερα αυτής που 
θα συνδέει την Ηπειρο με τη Θεσσαλία, γιατί 
ο σιδηρόδρομος έχει τη δυνατότητα να κυ
κλοφορεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες και δια μέσου οποιασδήποτε μορ
φολογίας εδάφους. Και βέβαια, η προς ανα
τολάς δίοδος, είναι απαραίτητη, αν θέλουμε 
η Ηπειρος να αναδειχθεί σε δυτική πύλη της 
Ελλάδος και η Ελλάδα σε γέφυρα μεταξύ της 
Ιταλίας και της Μέσης Ανατολής. 
Το πρόβλημα όμως της απομόνωσης της 
Ηπείρου έχει και μια άλλη διάσταση, Δηλαδή 
η απομόνωση κρίνεται και από τον όγκο και 
την ποσότητα των εμπορευμάτων και τον αριθ
μό των επιβατών που είναι δυνατόν να μετα
φερθούν προς μία κατεύθυνση, μέσα σ' ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα, με την υπάρχου
σα συγκοινωνιακή υποδομή. Από αυτή την 
πλευρά μόνο ο σιδηρόδρομος μπορεί να επι
λύσει το πρόβλημα, ακόμα και προς τον νότο, 
διότι μόνον αυτός από όλα τα χερσαία μετα
φορικά μέσα, έχει απεριόριστη μεταφορική 
ικανότητα και μάλιστα με μικρό κόστος μετα
φοράς ανά μονάδα εμπορεύματος και ανά 

επιβάτη. Αρα χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση, 
τουλάχιστον προς μία κατεύθυνση, προς ανα
τολάς ή προς νότο, η Ηπειρος δεν μπορεί να 
επιλύσει πραγματικά το πρόβλημα της συγκοι
νωνιακής της απομόνωσης και να δημιουρ
γήσει προυποθέσεις ανάmυξής της αλλά ούτε 
και η Ελλάδα το πρόβλημα της επικοινωνίας 
της με την Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Πέ
ραν του ότι η οδική μεταφορά δεν δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας σrην περιοχή. 
Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος που 
καθιστά απαραίτητη την σύνδεση της Ηγου
μενίτσας με το Ελληνικό σιδηροδρομικό δί
κτυο και ιδιαίτερα αυτό της Θεσσαλίας. Σ' 
όλες τις Ευρωπαικές χώρες, ακόμα και στις 
γειτονικές μας της Βαλκανικής χερσονήσου, 
όχι μόνο ο σιδηρόδρομος δεν έπαψε να εί
ναι το βασικό μέσο χερσαίας μεταφοράς, 
αλλά τα τελευταία 20 χρόνια, παρατηρείται 
παντού μια νέα εντυπωσιακή ανάmυξη , ανα
γέννηση και επέκταση των σιδηροδρομικών 
δικτύων, με πρωταγωνιστές τη Γαλλία και τη 
Γερμανία. Ολες σχεδόν οι χώρες, επενδύουν 
τεράστια ποσά για την επέκταση και τον εκ
συγχρονισμό του σιδηροδρομικού τους δι
κτύου, γνωρίζοντας ότι, οι επενδύσεις αυτές 
όσο μεγάλες και αν είναι, είναι ανταποδοτι
κές για την Εθνική τους Οικονομία, το δε με
ταφορικό έργο του σιδηροδρόμου δεν είναι 
δυνατόν να το φέρει σε πέρας το αυτοκίνη
το. Περιοχές χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση, 
σήμερα είναι καταδικασμένες σε μαρασμό 
και υποανάmυξη. 
Ο σιδηρόδρομος θεωρείται το μεταφορικό 
μέσο του μέλλοντος. Ο λόγος της στροφής 
των μεταφορών προς τον σιδηρόδρομο οφεί
λεται στο ότι έχει ορισμένα βασικά πλεονε
κτήματα, που τον καθιστούν ασυναγώνιστο σε 
ορισμένα τουλάχιστον είδη μεταφορών και 
που ο χώρος δεν μας επιτρέπει να αναmύ
ξουμε εδώ. Ετσι, ένα μεγάλο μέρος των 
εμπορευματικών μεταφορών και το σύνολο 
σχεδόν των μαζικών χερσαίων επιβατικών με
ταφορών, γίνεται σήμερα, σ' όλη την Ευρώ
πη, με τον σιδηρόδρομο, τα δε 20 προσεχή 
χρόνια, προβλέπεται να αυξηθεί θεαματικά 
το έργο του σιδηροδρόμου, Τυχόν λοιπόν 
στήριξη των μεταφορών μας μόνο στην οδι
κή μεταφορά, όπως περίπου γίνεται και έχει 
σήμερα, καθώς και η μή σύνδεση της Ηπεί
ρου με τον Βόλο με σιδηρόδρομο, θα οδη
γήσει σταδιακά στον εκφυλισμό και στην υπο
βάθμιση του άξονα Ιταλίας - Ηγουμενίτσας -
Βόλου - Μέσης Ανατολής, αν τελικά στηρι
χθεί μόνο στις οδικές μεταφορές, διότι σιγά
σιγά, θα προτιμηθούν λύσεις που θα προσφέ-

'-
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Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡ ΑΜΜΗ 

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
Του Ηλία Ντώβις 

που επικρατεί στο δρόμο Ασπροχώ
ματος - Μεσσήνης. Τις ώρες αιχμής 
(ιδιαίτερα το θέρος) θυμίζει Αθηνa·ί
κή λεωφόρο, ενώ η ρύπανση του 
γύρω περιβάλλοντος που προκαλεί
ται από τα αμέτρητα τροχοφόρα που 
κινούνται προς τις γύρω βιομηχανίες 

§ και βιοτεχνίες, καθώς και στο αερο� δρόμιο της Καλαμάτας, είναι εμφα
νέστατη . Επίσης, ο στενός δρόμος � (μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά 

___ ...,.. : κατεύθυνση) σε συνδυασμό με τους 

Η σιδηροδρομική γραμμή Ασπροχώ
ματος - Μεσσήνης παραδόθηκε στην 
κυκλοφορία την 1 η Φεβρουαρίου 
1 892. Είχε μήκος 4.655 μέτρα, απο
τελούσε διακλάδωση της κύριας 
γραμμής Αθηνών-Τ ριπόλεως-Καλα
μών, και εξυπηρετούσε την τοπική 
επιβατική και εμπορική κίνηση μετα
ξύ Καλαμάτας - Μεσσήνης (συνολι
κό μήκος της γραμμής Καλαμάτα -
Μεσσήνη : 9 .81 7 μέτρα). Η (αρκετά 
πυκνή) κυκλοφορία επιβατικών αμα
ξοστοιχιών στη γραμμή αυτή καταρ
γήθηκε το έτος 1 976, σαν επίλογος 
της γενικής λαίλαπας των αλλεπάλ

Ο σrαθμός Μεσσnνπς με εκδρομικn αυrοκινπrάμα{α 

γερμανικού γκρουπ ro 1990 
ε- πανύψηλους καλαμώνες εκατέρω

θεν του δρόμου, οι οποίοι εκμηδενί-

ληλων καταργήσεων παρακαμπτήριων γραμμών, στις δεκαετίες '50 
- '60 - '70 (Μεγαλόπολη , Ναύπλιο, Λουτράκι, Λουτρά Κυλλήνης, Αγρί
νιο, Λαύριο, Στυλίδα, Πήλιο κ.τ.λ.). Την εποχή εκείνη η γραμμή της 
Μεσσήνης εξυπηρετείτο με 9 ζεύγη δρομολογίων Καλαμάτας - Μεσ
σήνης και 4 ζεύγη δρομολογίων Ασπροχώματος - Μεσσήνης. 
Μετά από 20 περίπου χρόνια, ορισμένες από τις καταργηθείσες γραμ
μές επαναλειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία. Ομως η γραμμή της Μεσ
σήνης, δυστυχώς, παραμένει ακόμα κλειστή. Και η ανάγκη για άμεση 
επαναλειτουργία της είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Σ' αυτό συντελεί 
η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της Μεσσήνης που δεν αποτελεί πια 
κωμόπολη, αλλά εμπορικό και πλουτοπαραγωγικό κέντρο της γύρω πε
ριοχής, καθώς και πόλη δορυφόρο της Καλαμάτας. 
Σήμερα η επιβατική κίνηση Καλαμάτας - Μεσσήνης εξυπηρετείται οδι
κώς από τα ΚΤ Ε.Λ. Από τις 6 το πρω·ί έως τις 1 1  το βράδυ. Τα Κ.
ΤΕ.Λ. έχουν δρομολόγια κάθε μισή ώρα, ενώ τις ώρες αιχμής κάθε 
είκοσι λεmά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πληρότητα των λεωφορείων 
είναι σχεδόν 90% (κατά μέσο όρο στη διάρκεια της ημέρας) . Εξάλ
λου η εμπορική κίνηση εξυπηρετείται από ιδιώτες με φορτηγά αυτο
κίνητα. Αν λάβουμε υπ' όψη και τα χιλιάδες Ι .Χ .  αυτοκίνητα που κυ
κλοφορούν στο μοναδικό αυτό δρόμο, από και προς την Εθνική οδό 
Καλαμάτας - Αλλαγής, δικαιολογείται απόλυτα η απαίσια κατάσταση 

ζουν την ορατότητα, έχουν γίνει πά

μπολλες φορές αιτίες ατυχημάτων, συχνότατα δε θανατηφόρων. 
Το τρένο λοιπόν είναι άκρως απαραίτητο για να αποσυμφορήσει την 
οδό αυτή και να συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της γύρω 
περιοχής. Το κόστος ανακαίνισης της - μικρού μήκους - γραμμής θα 
είναι αρκετά χαμηλό, (το μόνο που χρειάζεται είναι ανάκτηση καθυ
στερημένης συντήρησης επιδομής: αλλαγή των στρωτήρων, αλλαγή 
φθαρμένων σιδηροτροχιών, ενίσχυση του έρματος) . Ευτυχώς η γραμ
μή δεν έχει καταπατηθεί από ιδιώτες. Τα δρομολόγια μπορεί να εκτε
λεί, υπό καθεστώς τροχιοδρόμου (μονομελές προσωπικό) , μία ή δύο 
απ' τις προαστιακές aυτοκινητάμαξες του Ο.Σ.Ε . ,  τύπου ΜΑΝ, ή νέες 
ελαφρές aυτοκινητάμαξες τύπου RAILBUS, ή ντηζελοκίνητα τραμ σύγ
χρονης σχεδίασης, εφ' όσον αποκτηθούν. Για να έχουν επιτυχία τα 
δρομολόγια αυτά, πρέπει να είναι πυκνά και να έχουν πολλαπλές 
aνταποκρίσεις στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ασπροχώματος με τα 
υπεραστικά τρένα Καλαμάτας - Πάτρας και Καλαμάτας - Πειραιά. 
Επίσης, οι τοπικές αμαξοστοιχίες 1 340 και 1 347 Καλαμάτας - Διαβο
λιτσίου ,  καθώς και οι 1 346, 1 341 Καλαμάτας - Κυπαρισσίας, θα μπο
ρούσαν να διέρχονται και από Μεσσήνη με καθυστέρηση 1 5  μόνο 
λεmών. Ο σταθμός της Μεσσήνης μπορεί να είναι κλειστός και τα 
εισιτήρια να αγοράζονται (ή ακυρώνονται) επί της αμαξοστοιχίας. 
Τ α πλεονεκτήματα της γραμμής αυτής είναι πολλά και σπάνια. Η 

� ρουν σιδηροδρομική μεταφορά, αφού το 
αντίθετο θα απαιτεί μεταφορτώσεις ή επιλο
γή της λύσης του αυτοκινήτου. Και δεν είναι 
λίγοι αυτοί που προσπαθούν να βρουν κά
ποιο πρόσχημα, ώστε να στερήσουν την Ελ
λάδα, και επομένως και την Ηπειρο, από τον 
ρόλο της γέφυρας προς την Μέση Ανατολή 
(πχ λύση μέσω Δυρραχίου - Βουλγαρίας 
Τουρκίας κ.τ.λ.π.) Σημειωτέον ότι στον τομέα 
των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μετα
φορών, είμαστε θεατές μιας εντυπωσιακής 
τεχνολογικής επανάστασης η οποία καθιστά 
τον σιδηρόδρομο όλο και πιο ευέλικτο, αυ
ξάνοντας τα πλεονεκτήματα και ελαχιστο
ποιώντας τα μειονεκτήματα της σιδηροδρο
μικής εμπορευματικής μεταφοράς, γεγονός 

που θα αποτρέπει όλο και πιο πολλές επιχει
ρήσεις από το να προτιμούν την οδική μετα
φορά, στο μέλλον, ιδιαίτερα για μακρινές και 
μαζικές μεταφορές. 

ρών από το έδαφός της, μέχρι την οριστική 
απαγόρευση το έτος 2004. 
Ας δούμε όμως τι έγινε μέχρι σήμερα στο 
θέμα αυτό. 
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Ηδη, την έλλειψη αξιόλογης σιδηροδρομικής 
υποδομής την πληρώνουμε ακριβά, ιδιαίτε
ρα τώρα που η δίοδος μέσω Γιουγκοσλαβίας 
έγινε αδύνατη. Συγχρόνως όλες οι χώρες θέ
τουν περιορισμούς στη διέλευση των φορτη
γών αυτοκινήτων, λόγω της ρύπανσης που 
προκαλούν αλλά και του φόρτου της κυκλο
φορίας, ενώ αναmύσσεται μία τάση απαγό
ρευσης της διέλευσης φορτηγών αυτοκινή
των. Η Ελβετία πχ,  μετά από δημοψήφισμα, 
αποφάσισε την σταδιακή μείωση της διέλευ
σης φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφο-

Ο Ο.Σ. Ε. μόλις προ 4ετίας, ανέθεσε στο Εθνι
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο, τη σύνταξη μιας προκαταρκτι
κής τεχνικοοικονομικής μελέτης "σιδηροδρο
μικής προσπέλασης του Ιονίου Πελάγους", η 
οποία ολοκληρώθηκε προ 3ετίας περίπου και 
η οποία προκρίνει την σύνδεση μέσω Καλα
μπάκας - Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας (Πλατα
ριάς) . Η μελέτη αυτή προβλέπει ένα αρκετά 
θετικό οικονομικό αποτέλεσμα από την λει
τουργία της γραμμής,ακόμα και αν λειτουρ
γεί παράλλητα ο νέος αυτοκινητόδρομος 



επιβατική κίνηση είναι αρκετά μεγάλη και υφίσταται καθ' όλη τη διάρ
κεια του έτους και της ημέρας. Το τρένο μεταφέρει τον επιβάτη απ' 
ευθείας στο κέντρο της Καλαμάτας, αντίθετα με τα ΚΤΕΛ που στα
ματούν αρκετά ψηλότερα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης 
του δρομολογίου ως το Σιδηροδρομικό Πάρκο και το λιμάνι της Κα
λαμάτας, επειδή διατηρείται η παλαιά γραμμή Σταθμού - Λιμένος, 
έτσι ώστε το τρένο Καλαμάτας - Μεσσήνης να αποτελέσει ένα είδος 
αστικού - προαστιακού σιδηρόδρομου της ευρύτερης περιοχής της 
Καλαμάτας. Μπορεί ακόμα να επεκταθεί έως το ξενοδοχείο ΦΙΛΟ
ΞΕΝΙΑ κατά μήκος της παραλίας Καλαμάτας, όπως πρόβλεπε, η πρό
ταση αναβίωσης του τραμ στην Καλαμάτα, που είχε γίνει το 1 986 
από τον συγκοινωνιολόγο κ. Κ. Ζέκκο, στα πλαίσια της κυκλοφορια
κής μελέτης Καλαμάτας. Το σχέδιο αυτό είχε προταθεί σε συνδυα
σμό με την ανάπλαση και πεζοδρόμηση της Παραλίας και την δη
μιουργία εκεί γραμμικής ζώνης αναψυχής. Οπως προαναφέρθηκε, 
εκατέρωθεν της γραμμής, υπάρχουν δεκάδες βιομηχανίες και βιοτε
χνίες επεξεργασίας ελαίου ,  σύκων, κηπευτικών, ξυλείας, υφασμά
των κ.ά. Ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να αναλάβει το μεταφορικό 
έργο του εργατικού προσωπικού από τα αστικά κέντρα Μεσσήνης 
και Καλαμάτας στους χώρους των εργοστασίων, κάτι που θα συνέ
φερε και τους ιδιοκτήτες - εργοδότες, οι οποίοι επιβαρύνονται με τα 
υπερβολικά έξοδα ναυλώσεως λεωφορείων για τη μεταφορά των 
εργατών. Επίσης, με την κατασκευή μικρού 
μήκους παρακαμπτήριων γραμμών και εγκα-
ταστάσεων φορτώσεως, ο σιδηρόδρομος θα 

ευρύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μεσσηνίας και ολόκληρης της 
Νότιας Πελοποννήσου τελεί υπό την απειλη της κατάργησης, η γραμ
μή της Μεσσήνης είναι απαραίτητη για να δώσει μια νέα πνοή ζωής, 
αλλά και να αποτελέσει κίνητρο για τη διατήρηση του δικτύου της 
περιοχής αυτής. Μακάρι, να έχει την τύχη των άλλων γραμμών (του 
Ναυπλίου, του Λουτρακίου και της Στυλίδας) που με τόση επιτυχία 
επαναλειτούργησαν, παρ' όλο που έθιξαν μεγάλα, ιδιωτικά συμφέ
ροντα. Μακάρι να ξανακουστεί το σφύριγμα του τρένου στον παλαιό, 
γραφικό, σιδηροδpομικό σταθμό της Μεσσήνης, μετά από τόσα χρό
νια παγερής σιωπής που τον κατακλύζει. Η ίσως το καμπανάκι ενός 
ηλεκτρικού ή ντηζελοκίνητου προαστιακού τραμ (ελαφρού τρένου), 
το οποίο θα μπορούσε μάλιστα να επεκταθεί πιο εύκολα, μέχρι και 
την Κεντρική πλατεία της Μεσσήνης, έτσι ώστε να υπάρξει ολοκλη
ρωμένη αστική - προαστ ιακή σιδηροδρομική (τροχιοδρομική) εξυπη
ρέτηση στον άξονα Μεσσήνης (Κέντρου) - Αεροδρομίου - Ασπροχώ
ματος - Ακοβίτικων -Νοσοκομείου/Γουλιμήδων - Σ.Σ. Καλαμάτας (κέ
ντρου Καλαμάτας) - Σιδ. Πάρκου (Αριστομένους) - Λιμένος Καλαμά
τας - Παραλιακής Ζώνης Καλαμάτας - "Φιλοξένια". 
Αραγε, θα ευαισθητοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι ιθύνο
ντες του ΟΣΕ και των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης; 

ο 

μπορούσε να αναλάβει και το εμπορευματι
κό έργο των παραγωγικών αυτών μονάδων, 
το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Αυτό μάλιστα θα 
βοηθούσε στην αναθέρμανση του εμπορευ
ματικού έργου του ΟΣΕ στην Πελοπόννησο, 
το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μικρό. Σημαντι-

0 μ�vφωj π.Jοτι:tα 
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κό τέλος είναι ότι η γραμμή διέρχεται έξω 
από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ετσι θα 
μπορούσε να καθιερωθεί ένα δρομολόγιο 
που να έχει ανταπόκριση με τις πτήσεις από 
και προς Αθήνα. Ακόμα ο σιδηρόδρομος θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις μετα
φορικές ανάγκες της εκεί αεροπορικής βά
σης του ΝΑΤΟ καθώς και των ΤΕΙ Ασπροχώ-

t'.J 
μmος. § 
Είναι κρίμα να υπάρχει μια τέτοια γραμμή, 0 
άμεσα αξιοποιήσιμη και με ευοίωνες προο- � 
mικές προσοδοφόρας λειτουργίας και να πα- � t'.J 
ραμένει κλειστή . Τη στιγμή μάλιστα που το z 

"Εγνατία" .  Τονίζει δε ότι θα προκύψουν και 
πολλά οφέλη για την Εθνική Οικονομία και την 
περιφερειακή ανάmυξη, τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν, και τα οποία 
θα πρέπει να βαρύνουν στην λήψη της από
φασης κατασκευής αυτού του έργου. 
Ηδη δημοπρατήθηκε η σύνταξη της μελέτης, 
με χρηματοδότηση από τα Κοινοτικά κονδύ
λια (Β Πακέτο Ντελόρ), γεγονός που θα πρέ
πει να εγγραφεί στο ενεργητικό της ηγεσίας 
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω
νιών. Παράλληλα όμως προωθείται η μελέτη 
και η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου 
"Εγνατία" ταχύτατα και κατά προτεραιότητα, 
ενώ θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο. Ο μ ως 
και αυτή η πρωτοβουλία δεν θα βοηθήσει 
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ουσιαστικά, αν δεν ανευρεθούν κονδύλια και 
για τη γρήγορη κατασκευή του έργου της σι
δηροδρομικής σύνδεσης, διότι υπάρχει ο κίν
δυνος να μας προλάβουν άλλοι ,  αν αλη
θεύουν όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, 
περί αρχικής συμφωνίας των βορείων και 
ανατολικών γειτόνων μας για κατασκευή ενός 
παράλληλου σιδηροδρομικού άξονα και περί 
κατασκευής υποθαλάσσιας σιδηροδρομικής 
σήραγγας στον Βόσπορο, για την διέλευση 
των συρμών από και προς την Ασιατική Τουρ
κία και την Μέση Ανατολή . Οπωσδήποτε εί
ναι γνωστό ότι η πρόθεση και ο σχεδιασμός 
γι' αυτόν τον άξονα υφίστανται από μακρού.  
Αν συμβεί αυτό, η κατά προτεραιότητα χρη
ματοδότηση από την Ελλάδα της Εγνατίας 

Mov'7 ypαμη - ιιπαpχοιιδa 
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οδού, θα καταγραφεί σαν ένα ακόμα μεγάλο 
εθνικό λάθος και όσοι το αποφάσισαν θα φέ
ρουν μεγάλη ευθύνη για την επιλογή τους. Η 
άγνοια ορισμένων στοιχείων από πολλούς 
πολίτες, και η συνεπακόλουθη πίεσή τους για 
την λήψη ορισμένων αποφάσεων για την κατά 
προτίμηση κατασκευή ορισμένων έργων, κα
θώς και το πολιτικό κόστος που τυχόν συνε
πάγεται για τους κυβερνώντες η μη συμμόρ
φωσή τους προς αυτές τις πιέσεις, δεν απαλ
λάσσουν τους τελευταίους των ευθυνών τους, 
όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά εθνικά θέ
ματα. Αλλωστε και η πρόσφατη ιστορία μας 
διδάσκει ότι εκ των υστέρων, οι ίδιοι πολίτες 
που πίεζαν για το αντίθετο, καταδικάζουν τους 
υπεύθυνους για την επιλογή τους. 
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ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ 
Στη βόρεια πλευρά του λιμανιού του 
Λαυρίου σώζονται τρία νεοκλασσικά 
κτίρια, τα οποία εξυπηρετούσαν τις 
ανάγκες των σιδηροδρόμων Απικής. 
Τ ο ένα κτίριο ήταν ξενώνας των σιδη
ροδρομικών υπαλλήλων, το άλλο κτί
ριο ήταν το καφενείο του σταθμού και 
το τρίτο κτίριο ο σιδηροδρομικός 
σταθμός. 
Παραπλεύρως του σταθμού υπήρχε 
το μηχανοστάσιο το οποίο δυστυχώς 
κατεδαφίστηκε. Βορειότερα της πό
λεως υπήρχε η στάση Κυπριανός και 
αμέσως μετά στη βόρεια είσοδο της 
πόλης σώζεται ο σταθμός του Θορι
κού ο οποίος ονομαζόταν και Φόρος 
διότι σύ μφωνα με τη νομοθεσία της 
εποχής εισπ ράτονταν τα διαπύλια 
τέλη για τα προ'ίόvτα που εισάγονταν 
εις το Δήμο Λαυρεωτικής. 

του Σπύρου Κωνσταντόπουλου 

Τ ο έτος 1 869 η εταιρία Roux - SERPI
ERI - FRESSYNET CE είχε συνειδητο
ποιήσει την ανάγκη σιδηροδρομικής 
σύνδεσης του Λαυρίου με την Αθήνα, 
μία δε Αγγλοβελγική εταιρία ζήτησε 
από την ελληνική κυβέρνηση να κατα

σκευάσει το σιδηρόδρομο. 

Η αφεrπρία rου "θπρίου" σrπν Πλ. Λαυρίου (Αθnνα}. 

ελληνικής εταιρίας μεταλλουργείων. Η 
δαπάνη για την κατασκευή του Απικού 

I 

Σrπν ο66 Γ' ΣεπrεμfJρίου, ro θπρίο "με καπνούς να προχωρεί . . .  , 

Τον Μάιο του 1 882 υπεγράφη σύμβα
ση για την κατασκευή της γραμμής 
μεταξύ του Ελληνικού κράτους και της 
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σιδηροδρόμου έφθασε εις το ύψος 
των 6.000.000 δρχ και σύμφωνα με 
τη σύμβαση του 1 873 η κατασκευά-

στρια εταιρία ήλθε σε διακανονισμό με 
το Ελληνικό κράτος , στο οποίο χρω

στούσε χρή ματα λόγω 
σ υ μ μετοχής του δη μο
σίου στα κέρδη της εται
ρείας. 
Αφετη ρία της γραμμής 
αρχικά ήταν μια πλατεία, 

, , 
η οποια εκ των υστερων 
ονομάστηκε πλατεία Απι
κής. Το δίκτυο, με διακλά
δωση προς Κηφισιά από 
Ν .  Ηράκλειο, περνούσε 
από την Ν .  Ιωνία, τη Φιλο
θέη, το Χαλάνδρι, τον Γέ
ρακα,  τον Σταυρό ,  την 
Κάντζα, το Λιόπεσι ,  τον 

0 Καρελά, το Κορωπί, το 
� Μαρκόπουλο, τα Καλύ-
2: βια, τον Κουβαρό, την Κε-

ρατέα, το Δασκαλειό , την 
Σπηλιαζέζα, τα Κονάκια, το Θορικό, 
τον Κυπριανό και τερμάτιζε εις το Λαύ
ριο. Τα εγκαίνια του Απικού Σιδηρο-

ο 
� 
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δρόμου έγιναν το 1 885, μετά δε από 
τέσσερα έτη η αφετηρία του σιδηρο
δρομικού σταθμού της Αθήνας μετα
φέρθηκε μέσω των οδών Αγορακρίτου 
Κοδριγκτώνος , Ρίζου και 3ης Σεmεμ
βρίου 

ι 
σε χώρο πλησίον της πλατείας 

Ομονοίας.  Η περιοχή ονομάστηκε 
εξαυτού του λόγου πλατεία Λαυρίου. 
Το συνολικό μήκος της γραμμής ήταν 
πλέον 76 χλμ. Η σιδηροδρομική σύν
δεση έδωσε ώθηση στην οικονομία και 
τον πολιτισμό του Λαυρίου καθιστώ
ντας την μετάβαση των ανθρώπων και 
την μεταφορά των εμπορευμάτων πιο 
εύκολη . 
Ο σιδηρόδρομος του Λαυρίου πήρε το 
παρατσούκλι Θηρίο λόγω των πυκνών 
μαύρων καπνών και του Θορύβου που 
δημιουργούσε καθώς διέσχιζε τους 
δρόμους της Αθήνας. 
Ο χρόνος του ταξιδίου ήταν το 1 9 1 4  
περίπου 3 ώρες και γινόταν με βαγό
νια β' και γ' θέσεως τα οποία έσερναν 
aτμάμαξες TUBIZE και KRAUSS. Με
ταπολεμικά και λίγα χρόνια πριν κα
ταργηθεί η γραμμή (το 1 957) ι εις τους 
σιδηροδρόμους Απικής κυκλοφορού-

Σ.Σ. Δασκαλειού, σnμερα. 

Τ ο λιμάνι αλλά και ο σταθμός του Λαυ
ρίου ήταν κέντρα επικοινωνίας των αν
θρώπων, η άφιξη ή η αναχώρηση με 
το πλοίο ή το τρένο καταργούσε την 
απομόνωση και έδιναν εικόνα ζωντα
νής πόλης. Εις την εφημερίδα Εστία 
λίγο καιρό μετά τα εγκαίνια του Απι
κού σιδηροδρόμου διαβάζουμε ότι :  

Τα rελευrαία δρομολόγια rπς γραμμnς Λαυρίου, σrον Ι.Ι. Μαρκόπουλου. 

σαν, από τους ΣΠΑΠ πλέον, aυτοκινη
τάμαξες UERDINGEN - ΜΑΝ -DEDIE
TRICH και BREDA. 
Η αφετηρία από το 1 929 ήταν ο Πει
ραιάς και η διαδρομή διαρκούσε πε
ρίπου 2 ώρες. 

" . . .  το εις Λαύριο ταξίδια θα αποβή 
αφορμή νέας εκδρομής εις τους Αθη
ναίους . . . ιι καταλήγοντας . . .  
" . . .  το απ' Αθηνών εις Λαύριο ταξίδι ο 
δια του σιδηροδρόμου διαρκεί έλατον 
των δύο και ημίσεως ωρών. Πηγαίνει 

τις δε και επιστρέφει εντός εικοσιτεσ
σάρων ωρών αφού δε διήλθε δύο των 
σπουδαιοτέρων δ ή μ ων της Απικής και 
αφού επεσκέφθη εν Λαυρίω και εθαύ
μασε τος προόδους της μεταλλευτι
κής επιστήμης." 
" . . .  Η καρδιά της βιομηχανικής Ελλά
δος χτυπά εις το Λαύριο - την Γερμα
νία της Ελλάδος - η νέα εποχή που 
ανοίγεται δημιουργεί το θαυμασμό 
(1 900) . "  
Σήμερα το δίκτυο είναι εγκαταλελειμέ
νο και καταπατη μένο αν και ολόκληρο 
το μήκος της γραμμής ανήκει στην κτη
ματική εταιρία του δημοσίου. 
Ορισμένοι σταθμοί, όπως του Δασκα
λειού και της Κερατέας, είναι ερείπια. 
Κάποιο φως στον ορίζοντα φάνηκε με 
την αναπαλαίωση του σταθμού Μαρ
κόπουλου και του τερματικού σταθμού 

ο του Λαυ ρίου .  Το όνειρο ίσως γίνει 
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πραγματικότητα με το νέο εμπορικό 
λιμάνι του Λαυρίου και το αεροδρόμιο 
''Ελευθέριος Βενιζέλος" των Σπάτων, 
οπότε καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 
επαναλειτουργίας της γραμμής σαν 

� ένας σύγχρονος προαστιακός σιδηρό-
δρομος, όπως προβλέπουν οι σχεδια
σμοί του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Η τελευταία που πεθαίνει είναι η ελπί
δα . . .  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΟΠ/Α & MNHMEIA 
Δ. ΜΥΡΕΩΠΚΗΣ (Γ ΔΕΡΜΑΤΗ) 

ο 
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ΤΟΥ ΡΕ ΚΕΝ 
7 - 1 7  Μαpτίοv 1945 
Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τα γε
γονότα στη σιδηροδρομική γέφυρα του Ρεμά
γκεν. Γεγονότα που έκαναν τη γέφυρα διάση
μη όχι μόνο γιατί η κατάληψή της έπαιξε κά
ποιο ρόλο στονταχύτερο τερματισμότου Β' Πα
γκοσμίου Πολέμου, αλλά κυρίως γιατί, ορισμέ
να τυχαία γεγονότα που συνέβησαν στην πε
ριοχή της, ήταν αφορμή να ανατραπούν προ
σεκτικά προετοιμασμένα επιτελικά σχέδια που 
άλλαξαν τη μοίρα χιλιάδων ανθρώπων. 
Η σιδηροδρομική γέφυρα 'Έριχ Λούντερντορ
φ" (το όνομα Ρεμάγκεν το πήρε από το ομώνυ
μο χωριό στη Νότιά της πλευρά), βρίσκεται 20 
χιλιόμετρα νότια της Βόννης. Κτίσθηκε επί του 
ποταμού Ρήνου το 19 16  και ήταν 
διπλής γραμμής με πεζοδιάδρο-
μο και από τις δύο πλευρές. Είχε 
μήκος 330 μέτρα και τα τρία συμ-
μετρικά χαλύβδινα τόξα της, επι
κάθονταν σε τέσσερα λίθινα βά
θρα. Στο κάθε της άκρο υπήρχαν 
δύο διπλοί πύργοι από μαύρη πέ
τρα που έκαναν τη γέφυρα να 
φαίνεται από μακριά σα φρούριο. 
Μερικές δεκάδες μέτρα μετά από 
το Βορινό της άκρο, οι γραμμές 
έμπαιναν μέσα σε τούνελ. Περιτ
τό βέβαια να συμπληρώσουμε ότι 
η γέφυρα ήταν υπονομευμένη με 
εκρηκτικό από της αρχής του πο
λέμου. Ο κυρίως πυροδοτικός μη
χανισμός ήταν ηλεκτρικός με εφε
δρικό φυτίλι και τα καλώδια πυρο
δότησης ήταν π ροστατευμένα 
μέσα σε ειδικούς χαλύβδινους σω
λήνες. 

του Αντώνη Βρώλα 

νου λόφου κοντά στο χωριό Ρεμάγκεν, δεν πί
στευε στα μάτια του. Σε μικρή απόσταση, με
γαλοπρεπής και άθικτη έστεκε η σιδηροδρομι
κή γέφυρα "Λούντεντορφ". Οι προ·ίστάμενοι του 
Ανθυπολοχαγού ειδοποιήθηκαν αμέσως και τα 
απίστευτα νέα έφθασαν σε χρόνο ρεκόρ στο 
διοικητή της Στρατιάς, Στρατηγό Μπράντλεϋ και 
τον ίδιο τον Αιζενχάουερ στη Ρεμς. 
Η διαταγή που δόθηκε ήταν η άμεση εξ' εφό
δου κατάληψη της γέφυρας και η προώθηση 
όσο το δυνατόν περισσοτέρων δυνάμεων στην 
αντίπερα όχθη του Ρήνου για τη δημιουργία 
προγεφυρώματος. 
Την ίδια ώρα που οι Αμερικανοί προσπαθού-

νούν. Οταν συνέρχεται, σα μεθοδικός Γερμα
νός, ζητά όπως η διαταγή ανατίναξης δοθεί 
γραmώς από τον προ'ίστάμενό του. Τα λεmά 
κυλούν και τα Αμερικανικά πυρά αυξάνουν σε 
ένταση καθώς πέφτουν κυρίως στο Βόρειο 
άκρο της γέφυρας και στην είσοδο του τούνελ 
που οι Γερμανοί με αγωνία περιμένουν. Η ώρα 
είναι 16.30 όταν επιτέλους ο Φρίσενχαν γυρνά 
το κλειδί της πυροδότησης. Τίποτα! !  Τ ο γυρνά 
άλλες τρεις φορές χωρίς αποτέλεσμα. Στέλ
νουν τότε έναν εθελοντή στο μέσο περίπου της 
γέφυρας για να ανάψει το εφεδρικό φυτίλι. Μετά 
από αρκετά λεπτά που φάνηκαν αιώνες, μια 
τρομακτική έκρηξη ακολουθεί. Οταν τα σύννε-

φα της σκόνης και του καπνού κα
θάρισαν, Γερμανοί και Αμερικανοί, 
ο καθένας με διαφορετικά συναι
σθήματα είδαν με κατάπληξη ότι η 
γέφυρα ήταν στη θέση της χωρίς 
ίχνος φανερής ζημιάς. Οι Αμερικα
νοί επιτίθενται και εκμεταλλευόμε
νοι τη σαστιμάρα των Γερμανών, 
καταλαμβάνουν τη γέφυρα και 
προωθούνται στον απέναντι λόφο. 
Οσον αφορά την αποτυχία της αρ
χικής πυροδότησης και τη μη κα
ταστροφή της γέφυρας, το πιθανώ
τερο είναι ότι τα Αμερικανικά πυρά, 
κυρίως αρμάτων και πολυβόλων 
που έπεφταν από κοντινή απόστα
ση επί της γέφυρας, έκοψαν μερι
κά από τα ηλεκτρικά καλώδια ή φυ
τίλι α πυροδότησης. 

Στο τέλος Φεβρουαρίου 1 945, οι 
συμμαχικές δυνάμεις με δύναμη 
85 Μεραρχιών πίεζαν τις aποδε
κατισμένες 60 Γερμανικές Μεραρ
χίες προς το Γερμανικό έδαφος. 

Η βορεινn πλευρά rπς γέφυρας λίγες ώρες πριν 

Από το ίδιο βράδυ, αφού έγιναν 
ορισμένες πρόχειρες επισκευές 
στο κατάστρωμα της γέφvρας, οι 
Αμερικανοί άρχισαν να στέλνουν 
τον όγκο των δυνάμεών τους απέ
ναντι. 
Οπως ήταν φυσικό, οι Γερμανοί 

Η υποχώρηση των Γερμανών έφερνε τους συμ
μάχους όλο και ποιό κοντά σε ένα εντυπωσια
κό από στρατιωτική άποψη φυσικό εμπόδιο το 
οποίο θα έπρεπε να υπερπηδήσουν, τον ποτα
μό Ρήνο του οποίου το μεγάλο πλάτος και βά
θος και τα ισχυρά ρεύματα, έκαναν τη διάβαση 
ή γεφύρωσή του μία δύσκολη επιχείρηση. 
Οι Γερμανικές δυνάμεις καθώς υποχωρούσαν 
προς το Γερμανικό έδαφος, κατέστρεφαν τη μία 
πίσω από την άλλη τις 30 περίπου γέφυρες του 
Ρήνου.  Οι Στρατηγοί του Αιζενχάουερ είχαν 
aπελπιστεί γιατί προέβλεπαν ότι δε θα απέφευ
γαν τη βίαιη διάβαση του ποταμού με δικά τους 
πλωτά μέσα και με τις Γερμανικές δυνάμεις 
οχυρωμένες στην απέναντι όχθη, γεγονός που 
θα είχε σίγουρα μεγάλο κόστος σε ανθρώπι
νες ζωές, υλικά και χρόνο. 
Ετσι, όταν στις 1 3.00 της 7ης Μαρτίου ο Ανθυ
πολοχαγός Εμετ Μπάροους, επικεφαλής μιας 
διμοιρίας του 27ου Μηχανοκίνητου Τάγματος 
Πεζικού , βγήκε σ' ένα ξέφωτο ενός δασωμέ-
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rπν καrάρρευσπ. 

σαν να συνέλθουν από την κατάπληξη και να 
οργανωθούν, η Γερμανική φρουρά στην περιο
χή της γέφυρας προσπαθούσε να επιβάλλει 
τάξη στο χάος που επικρατούσε τις τελευταίες 
48 ώρες. Χιλιάδες στρατιωτικοί και άμαχοι, οι 
περισσότεροι πανικόβλητοι, προσπαθούσαν να 
περάσουν απέναντι. Στρατιώτες, τραυματίες, λι
ποτάκτες χωρίς ηθικό, οχήματα και άρματα από 
διάφορες μονάδες των μετόπισθεν και των πρό
σω, κάρρα και πυροβόλα που τα έσερναν άλο
γα δημιουργούσαν χαώδη κατάσταση και μία 
τρομακτική κυκλοφοριακή συμφόρηση. 
Στις 1 6.00 και ενώ οι Αμερικανοί βρίσκονται 
μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από το Νότιο 
άκρο της γέφυρας, η τύχη αρχίζει να παίζει το 
παιχνίδι της. Ο επιφορτισμένος με την ανατίνα
ξη της γέφυρας Γερμανός Λοχαγός Φρίσενχαν, 
τρέχοντας προς το τούνελ όπου ευρίσκοντο οι 
διακόmες πυροδότησης, πέφτει αναίσθητος 
εξαιτίας κοντινής έκρηξης ενός Αμερικάνικου 
καπνογόνου βλήματος. 1 5  πολύτιμα λεmά περ-

αντέδρασαν και προσπάθησαν με 
πολλούς τρόπους να καταστρέψουν εκ των υστέ
ρων τη γέφυρα. Η περιοχή και η ίδια η γέφυρα 
ήταν κάrω από Γερμανικά πυρά πυροβολικού επί 
αρκετές ημέρες με μέσο όρο ένα βλήμα κάθε 
δύο λεmά. 
Επίσης η Γερμανική αεροπορία έκανε πολλα
πλές και καθημερινές επιδρομές στη γέφυρα, 
χάρις όμως στα αντιαεροπορικά μέσα, κατερί
φθησαν 1 09 από τα 367 συνολικά αεροπλάνα 
που επετέθησαν. Η περιοχή της γέφυρας είχε 
εκείνες τις ημέρες τη μεγαλύτερη συγκέντρω
ση αντιαεροπορικών μέσων από οπουδήποτε 
αλλού στην ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέ
μου. 41 aντιαεροπορικές πυροβολαρχίες είχαν 
αναmυχθεί γύρω από τη γέφυρα. 
Στις 1 0  Μαρτίου άρχισε να βάλλει κατά της γέ
φυρας από απόσατση 8 χιλιομέτρων το τρομε
ρό αυτοκινούμενο πυροβόλο "Καρλ", βάρους 
1 32 τόννων το οποίο έβαλλε βλήμα βάρους 
2.500 κιλών, ευτυχώς όμως χάλασε γρήγορα 
και απεσύρθη. Από 1 2  έως 1 7  Μαρτίου, από 



Γερμανικές βάσεις εκτοξεύσεως στην Ολλαν
δία, η γέφυρα βάλλεται από υπερηχητικούς 
πυραύλους V2. Ευτυχώς πόλι, κανένας δεν κτυ
πά τη γέφυρα. 
Τη νύκτα της 1 6ης Μαρτίου, οι Γερμανοί προ
σπαθούν με άλλη μέθοδο να καταστρέψουν τη 
γέφυρα. Εmό βατραχάνθρωποι πλησιάζουν τα 
βάθρα της γέφυρας για να τα ανατινάξουν αλλά 
οι Αμερικανοί είχαν λάβει τα μέτρα τους. Προ
βολείς, δίχτυα και ελεύθεροι σκοπευτές που 
πυροβολούσαν οτιδήποτε επέπλεε, είχαν σαν 
αποτέλεσμα οι βατραχάνθρωποι να αποτύχουν 
και να συλληφθούν. 
Εν τω μεταξύ, επειδή οι Αμερικανοί ανέmυξαν 
δυο πλωτές γέφυρες ένθεν και ένθεν της σιδη
ροδρομικής, απεφάσισαν όπως την 1 7  Μαρτίου 
κλείσουν τη γέφυρα στην κυκλοφορία για να 
γίνουν μερικές επισκευές. 
Τ ο αναπάντεχο συνέβη όταν γύρω επικρατού
σε ησυχία. Δεν υπήρχαν ούτε Γερμανικά αερο
πλάνα, ούτε πυρά από το εχθρικό πυροβολικό. 
Η ώρα ήταν 1 4.30 και πάνω στη γέφυρα δού
λευαν 200 άνδρες του Μηχανικού. Πρώτα ακού
στηκε ένας κρότος σαν πυροβολισμός. Ακολού
θησε μετά κι ένας δεύτερος και το κατάστρω
μα της γέφυρας άρχισε να τρέμει. Σύννεφα 
σκόνης σηκώθηκαν από την επιστρωμμένη ξυ
λεία. 
Με έναν ανατριχιαστικό θόρυβο σίδερου που 
σκίζεται, η γέφυρα κόπηκε, πήρε κλίση και με 
μια σπασμωδική περιστροφή, βούτηξε στο Ρήνο 
παρασύροντας στο θάνατο 28 άνδρες. Αλλοι 
93 σώθηκαν τραυματισμένοι. 
Πολλοί παράγοντες συσσωρευτικά συνέβαλλαν 
στην καταστροφή της γέφυρας. Οι ζημιές που 
είχε πάθει από τη συμμαχική αεροπορία το 
1 944, το επιπλέον βάρος από την ξυλεία που 
είχε τοποθετηθεί ανάμεσα από τις σιδηροτρο
χιές για να μπορούν να την χρησιμοποιούν και 
οχήματα, η αποτυχημένη ανατίναξή της, οι κρα
δασμοί από τις βολές των πυροβόλων και τη 
βαρειά κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, οι κο
ντινές εκρήξεις κλπ. συνέβαλαν στην αποδυνά
μωση των βόθρων της. 
Μπορεί η γέφυρα να κατέρρευσε μετά από 1 Ο 
μόλις μέρες χρησιμοποίησής της, αλλά οι Αμε
ρικανοί, έχοντας εξασφαλίσει την απέναντι 
όχθη, είχαν προλάβει να κατασκευάσουν τις δύο 
πλωτές γέφυρες και να στείλουν απέναντι έξι 
Μεραρχίες. Ετσι άνοιξαν οι πύλες του κάτω 
Ρήνου που είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα να κυ
κλωθεί η περιοχή του Ρουρ και να πιαστούν αιχ
μάλωτοι 335.000 Γερμανοί. 
Ο Χίτλερ πάντως έψαχνε για θύματα για να ρί
ξει την ευθύνη της αποτυχίας της ανατίναξης 
και τους βρήκε στα πρόσωπα των έξι αξιωματι
κών που ήταν επιφορτισμένοι με τη φύλαξη/ 
ανατίναξη της γέφυρας. Λίγες μέρες μετά, τους 
πέρασε στρατοδικείο και με μία παρωδία δίκης, 
τους καταδίκασαν σε θάνατο. Από τους έξι, οι 
τέσσερις εκτελέστηκαν επί τόπου, ενώ οι άλλοι 
δύο, ο ένας ήταν ο Λοχαγός Φρίσενχαν, γλύ
τωσαν διότι εν τω μεταξύ είχαν πιαστεί αιχμά
λωτοι από τους Αμερικανούς. 
Τα συντρίμια της σιδηροδρομικής γέφυρας 
"Λούντεντορφ" ανελκύσθηκαν από το Ρήνο το 
1948 αλλά η γέφυρα ποτέ δεν αποκαταστάθη
κε. Σήμερα, μόνο οι μαύροι πύργοι της υπάρ
χουν και από τις δυο πλευρές του Ρήνου (στον 
ένα λειτουργεί και σχετικό μουσείο) , για να θυ
μίζουν στους επισκέmες τον ηρωισμό αλλά και 
τις καταστροφές του πολέμου. 

ο 

ο ΑΓΩΝΑΣ 
ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 
Ντίνου Βασιλόπουλου · Σπύρου Φασούλα 

- Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την ήπα του 
Ναζισμού και του Φασισμού. Ενός πολέμου που υπήρξε ο αγριότερος και αιματηρότερος 
στην σύγχρονη ιστορία. 
- Οι σιδηροδρομικοί, σ' όλη την Ευρώπη, έδωσαν ηρωικό παρόν στον αγώνα κατά των βάρβα
ρων κατακτητών. Η συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα είναι μεγάλη και τα θύματα που 
έδωσαν στον κοινό αγώνα πολλά. 
- Οι Ελληνες σιδηροδρομικοί έχουν στο ενεργητικό τους μερικές από τις π ιό ηρωικές πράξεις 
στην ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Με την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 
1 940, στρατεύονται στον κοινό αγώνα ολόψυχα. Δούλευαν με αυταπάρνηση, και με εξουθε
νωτικούς ρυθμούς. Μόνο στο δίκτυο των Σ. Ε. Κ. κυκλοφόρησαν, τον πρώτο μήνα του πολέ
μου, 2.525 αμαξοστοιχίες. Οι σιδηροδρομικοί δουλεύουν πολλές φορές δύο 24ωρα συνε
χώς χωρίς ανάπαυλα. 
Εκεί όμως που επέδειξαν τον μεγαλύτερο ηρωισμό, είναι στην αντίσταση κατά του κατακτητή. 
Με σαμποτάζ και άλλες ενέργειες, κατάφεραν να φέρουν μεγάλες δυσκολίες στα στρατεύμα
τα κατοχής και ιδιαίτερα στην λειτουργία του πιο ζωτικού σιδηροδρομικού άξονα Πειραιά -
Ειδομένης. Εξ' άλλου,  με πολύτιμες πληροφορίες, βοηθούσαν την αντίσταση στο έργο της. 
Χωρίς τη βοήθειά τους, δεν θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν ενέργειες, όπως η ανατί
ναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Για να παραθέσουμε όμως την συμβολή των σιδηρο
δρομικών στον αγώνα κατά του κατακτητή, δεν θα μας έφθαναν πολλές δεκάδες σελίδων. 
Ετσι σήμερα, με αφορμή αυτήν την επέτειο, θα αφιερώσουμε δυό λόγια σε ένα γεγονός εν
δεικτικό του ηρωισμού και της αυταπάρνησης που επέδειξαν οι σιδηροδρομικοί κατά την 
κατοχή. 
- Πρόκειται για την γενική απεργία που κηρύχrηκε στο κεντρικό εργοστάσιο των Σιδηροδρό
μων του Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) ,  στην Λεύκα του Πειραιά. Στο εργοστάσιο αυτό απασχο
λούνταν 1 . 800 εργατοτεχνίτες και ήταν το κεντρικότερο και μεγαλύτερο εργοστάσιο των σι
δηροδρόμων της Ελλάδος. Για τους Γερμανούς είχε μεγάλη σημασία, διότι αποτελούσε ένα 
από τα σπουδαιότερα εργοστάσια τεχνικής στήριξης του άξονα συνόρων - Πειραιά, που ήταν 
ζωτικός για τον κατακτητή, αφού ήταν η μοναδική δίοδος εφοδιασμού των στρατευμάτων 
στην Ελλάδα και στην Βόρεια Αφρική, πριν από την ήπα τους στο "Αλαμέιν". 
- Τον Ιούλιο του 1 943, κυκλοφόρησαν προκηρύξεις της Κ.Ε. του Ε.Α.Μ . ,  που καλούσαν τον 
λαό σε συναγερμό, για την σωτηρία της Μακεδονίας και της Θράκης, τις οποίες οι Γερμανοί 
ήθελαν να εκχωρήσουν στους Βούλγαρους. Η 22 Ιουλίου είχε ορισθεί σαν η μέρα διαμαρτυ
ρίας και όλες οι τοπικές οργανώσεις, καλούσαν τον λαό σε απεργία. Στις 20 Ιουλίου ,  η εργο
στασιακή Επιτροπή Αγώνα, του εργοστασίου της Λεύκας, αποφασίζει την κήρυξη απεργίας 
παρ' όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους, αφού το εργοστάσιο ήταν υπό Γερμανική στρα
τιωτική διοίκηση. Στις 22 Ιουλίου, από τις 06.30', άρχισαν να συγκεντρώνονται οι εργαζόμενοι 
έξω από το εργοστάσιο. Στις 06.40' σφύριξε η σειρήνα του εργοστασίου, για την έναρξη της 
εργασίας, ξανασφύριξε δε στις 06.50' και στις 07.00', όμως κανένας δεν μπήκε μέσα. Οταν 
πια φάνηκε ότι δεν υπήρχαν aπεργοσπάστες, δόθηκε από την απεργιακή επιτροπή στους 
εργάτες η εντολή να αποχωρήσουν ώστε να αποφευχθεί Γερμανική παρέμβαση (αντίποινα). 
- Την άλλη μέρα, οι Γερμανοί συνέλαβαν 32 εργάτες, που τους θεώρησαν ως οργανωτές της 
απεργίας. Τους 20 τους απελευθέρωσαν μετά 24 ώρες. Ομως και οι υπόλοιποι απελευθερώ
θηκαν στις 3 Σεmεμβρίου 1 943, μετά από συνεχείς κινητοποιήσεις των υπόλοιπων εργατών. 
Ηταν πολύ βασικό το εργοστάσιο της Λεύκας για τους Γερμανούς ώστε να το aποδιοργανώ
σουν με συλλήψεις. Ωστόσο αν εδώ την γλύτωσαν οι σιδηροδρομικοί, σε άλλες περιmώσεις, 
πολλοί συνάδελφοί τους πλήρωσαν με την ζωή τους τον πόθο τους και τον αγώνα τους για 
την απελευθέρωση της χώρας. Οι νεκροί σιδηροδρομικοί, από την κήρυξη του πολέμου μέ
χρι την απελευθέρωση, ανέρχονται σε 21  Ο. Και ίσως δεν είναι γνωστό σε πολλούς ότι οι 
Ελληνες σιδηροδρομικοί έδωσαν το παρόν σε αγώνες για την ελευθερία και εκτός Ελλάδος, 
συμπαραστεκόμενοι σε άλλους λαούς που μάχονταν για την ελευθερία. Παράδειγμα ο Κυ
ριάκος Στεφόπουλος, ο οποίος εντάχθηκε εθελοντής στις διεθνείς ταξιαρχίες της Ισπανίας, 
που πολέμησαν στο πλευρό των Δημοκρατικών κατά των πραξικοπηματιών του Φράνκο, ο 
οποίος, ας μην ξεχνάμε, υποστηρίζονταν από τον Χίτλερ. Ο Στεφόπουλος σκοτώθηκε στη 
μάχη του Μπελσίτε, τον Αύγουστο του 1 937. 

Π Η ΓΕΣ: 
- Ιστορία Εθνικής Αvrι'στασης τ. Β '  
- Πρόδρομου Μαvrζαρίδη: Συνοπτικό ιστορικό των ελληνικών σιδηροδρόμων 
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοΥ Σ.Φ.Σ. 

riA το ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ 
Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Σ., στις 8·3· 1995, απέστειλε την παρακάτω ανοιχτή επιστολή -απάντη
ση στον πρώην Αναπλ. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ κ. I. Σουλαδάκη, ο οποίος με άρθρο του στην 
τοπική εφημερίδα "ΑΘΗΝΑ, η επόμενη μέρα", ετάσσετο κατά της κατασκευής του 
τραμ της Αθήνας, θεωρώντας "μη σοβαρή" την εν λόγω πρόταση και καλώντας όσους 
την υποστηρίζουν "να μην παίζουν με το θυμικό και τη δικαιολογημένη άγνοια του 
μέσου πολίτη, αλλά να ... σκέπτονται (!) πριν χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους". Ο 
Σ.Φ.Σ. έστειλε στην εφημερίδα ΑΘΗΝΑ την επιστολή που δημοσιεύουμε εδώ, την οποία 
κοινοποίησε και στο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού και στους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ 
και Μεταφορών. 

Κύριοι, 
Στο φύλλο σας αρ. 1 3-14  (Δεκεμβρίου - Ια
νουαρίου) διαβάσαμε με δυσάρεστη έκπλη
ξη άρθρο του πρώην Υπουργού κ. Σουλαδά
κη εναντίον της πρότασης για το Τραμ της 
Αθήνας. Αποκαλεί την πρόταση "μη σοβαρή" 
με βάση τα "υπαρκτά οικονομικά, κοινωνικά, 
συγκοινωνιακά και πολεοδομικά δεδομένα 
και τις αναγκαίες προτεραιότητες . . .  " Τον κα
λούμε λοιπόν να απαντήσει ποια είναι αυτά 
τα "δεδομένα" και οι "προτεραιότητες" που 
καθιστούν "μη σοβαρή" την πρόταση για τραμ 
στο κέντρο της Αθήνας; 
- Μήπως τα ατέλειωτα χάλια των Αστικών 
Συγκοινωνιών μας, με τους χιλιάδες στοιβαγ
μένους ταλαίπωρους επιβάτες, που στις 
ώρες αιχμής προσπαθούν να πάνε στη δου
λειά τους με ανεπαρκέστατα από πλευράς 
άνεσης και χωρητικότητας λεωφορεία και 
τρόλλεϋ, μέσα στα οποία τσαλαπατιέται η 
αξιοπρέπειά τους; 
- Μήπως το ατυχές ρεκόρ της Αθήνας να εί
ναι η πόλη με το μεγαλύτερο δίκτυο τρόλλεϋ 
στην Ευρώπη, ενός μέσου βραδυκίνητου και 
οχληρότατου για την κυκλοφορία, που προ
καλεί έμμεσα. ρύπανση υποχρεώνοντας σε 
μικρές ταχύτητες τα άλλα οχήματα, που συ
γκεντρώνει τα μειονεκτήματα (αντί για τα 
πλεονεκτήματα) των λεωφορείων και των 
τραμ, και που γι' αυτό έχει ξηλωθεί από άλ
λες μεγάλες ευρωπα·ίκέςπρωτεύουσες (π.χ 
Βιέννη, Τορίνο, Ρώμη, Μόναχο, Παρίσι κ.ά. ) ;  
- Μήπως το γεγονός ότι 400 μεγάλες πόλεις 
σ' όλο τον κόσμο διατηρούν, εκσυγχρονίζουν, 
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επεκτείνουν ή κατασκευάζουν νέα δίκτυα 
τραμ και ελαφρού μετρό, μεταξύ των οποίων 
και 42 πόλεις που τα είχαν ξηλώσει παλαιό
τερα, και τα επανέφεραν ή τα επαναφέρουν 
τα τελευταία 20 χρόνια, κατασκευάζοντας νέα 
δίκτυα εξ υπαρχής (Παρίσι, Μάντσεστερ, 
Μπουένος Αίρες, Σέφφιλντ, Γκρενόμπλ, Χον
γκ Κονγκ, Λος Αντζελες, Βαλένθια, Κωνστα
ντινούπολη , Γκουανταλαχάρα, Τύνιδα, Σα
κραμέντο, Σαν Ντιέγο, Νέα Υόρκη, Βαλτιμό-

ρη, Νάντη , Στρα
σβούργο, Λωζάνη, 
Κάνσας, Πόρτλα
ντ, Εντμοντον κ.
λ.π . ) ;  
- Μήπως η ίδια η 
επισή μανση των 
συγκοινωνιολόγων 
του ΟΑΣΑ ότι οι πε
ρισσότεροι ακτινι
κοί λεωφορειακοί 
διάδρομοι γραμ
μών κορμού πρέ-

0 πει  να μετατρα-
7. πούν σε τραμ για § λόγους εξυπηρέ
< τησης πολλαπλά-

σιας μεταφορικής ζήτησης; (το τραμ είναι μο
νοσήμαντη λύση εκεί οπου η ζήτηση ξεπερ
νά τους 4.000 επιβάτες την ώρα αιχμής). 
- Μήπως γιατί το τραμ (ελαφρύ μετρό) κο
στίζει 7 με 8 φορές λιγότερο από το μετρό 
(μικτό κόστος υλοποίησης ανά χιλιόμετρο) με 
μόλις τη μισή μεταφορική ικανότητα από 
αυτό, ενώ έχει τριπλάσια μεταφορική ικανό
τητα από λεωφορεία ή τρόλλεϋ και μεγαλύ
τερη εμπορική ταχύτητα λόγω κίνησής του 
σε αποκλειστικές λωρίδες, για την αποτελε-
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σματικότερη χρήση των οποίων δικαιώνεται 
περισσότερο από αυτά (λόγω της μεγαλύτε
ρης χωρητικότητά ς του) ; 
- Μήπως γιατί το λειτουργικό κόστος του τραμ 
ανά χιλιομετρικό επιβάτη είναι 2 φορές μι
κρότερο από ό,τι του λεωφορείου και 3 φο
ρές από του τρόλλεϋ; 
- Μήπως γιατί το τραμ σε αποκλειστική λω
ρίδα κίνησης αποτελεί την πλέον επαναστα
τική λύση του κυκλοφοριακού της Αθήνας, 
αφού από τη μια συντελεί στη θεαματική αύ
ξηση της μεταφορικής ικανότητας και της 
ελκυστικότητας (εικόνας) της δημόσιας συ
γκοινωνίας, αφ' ετέρου δε αποθαρρύνει την 
κίνηση IX και ταξί κατά μήκος των αξόνων 
του και άρα αυξάνει πιο σίγουρα από κάθε 
άλλο μέσο το ποσοστό χρησιμοποίησης της 
Δημόσιας Συγκοινωνίας; 
- Μήπως γιατί το τραμ κατασκευάζεται πιο 
γρήγορα, πιο εύκολα και πιο φτηνά από ό,τι 
ένα υπόγειο μέσο, και αναβαθμίζει πολεοδο
μικά και περιβαλλοντικά τις περιοχές που 
διασχίζει ;  
- Μήπως γιατί το νέφος και το κυκλοφοριακό 
είναι τα πλέον ουσιώδη προβλήματα για τον 
Αθηναίο; 
- Η μήπως, τέλος, γιατί η (ομολογουμένως 



εμπερισrατωμένη) μελέτη του τραμ που έγι
νε πρόσφατα για λογαριασμό του Δήμου 
Αθήνας από ικανότατη ελληνογαλλική κοινο
πραξία, και με συνεπίβλεψη από άλλους συ
ναρμόδιους φορείς, είναι κατά πολύ πιο επί
καιρη και ολοκληρωμένη από την αποσπα
σματική τεχνικοοικονομική μελέτη που έγινε 
προ 20ετίας και σrην οποία σrηρίζεται ακό
μα σήμερα η κατασκευή του (κατά τα άλλα 
αναγκαιότατου) μετρό; Φοβόμασrε όμως ότι 
ο κ. Σουλαδάκης δεν μπήκε καν σrον κόπο 
να διαβάσει τη μελέτη του τραμ και μιλάει με 
aφορισμούς που θυμίζουν την πολιτική της 
δεκαετίας του '50, με το ξήλωμα του τραμ 
και την επικράτηση της αυτοκινητισrικής βαρ
βαρότητας. 
Θα θέλαμε επίσης να ρωτήσουμε τον κ. Σου
λαδάκη εάν είναι "μη σοβαρή" και η δέσμευ
ση (;) του πρώην προ·ίσrαμένου του, Υπουρ
γού ΠΕΧΩΔΕ κ. Κ. Λαλιώτη , που σrο "ΑΠΙ
ΚΗ SOS" (πακέτο μέτρων κατά του νέφους), 
δεσμεύεται ευθαρσώς για την υλοποίηση του 
Τραμ της Αθήνας με συγχρηματοδότηση από 
το ΥΠΕΧΩΔΕ, γιατί "το Τραμ πρέπει να γίνει 
μεσο-καταλύτης για την Πολεοδομική Ανά
πλαση της Κεντρικής Περιοχής της Αθή
νας . . .  " ,  όπως κατά λέξη αναφέρει . . .  
Τελειώνοντας και επειδή ο κ. Σουλαδάκης 
χύνει κροκοδείλια δάκρυα αναφερόμενος σε 
"μη απεριόρισrους πόρους που μπορούν να 
διατεθούν για τα συγκοινωνιακά έργα και οι 
οποίοι προέρχονται από τη φορολογία των 
πολιτών" , θα θέλαμε εύλογα να τον ρωτή
σουμε γιατί σrην περίπτωση της Θεσσαλονί
κης δεν τα σκέφτηκε όλα αυτά και επέμεινε 
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και αυτός σrην απαράδεκτη επιλογή της 
προηγούμενης Κυβέρνησης για πανάκριβο 
υπόγειο μετρό, που δεν δικαιολογείται ούτε 
κατά διάνοια από τους προς εξυπηρέτηση 
φόρτους, αντί της λύσης του επιφανειακού 
τραμ (7 φορές φθηνότερης) που υποδείκνυε 
η μόνη έγκυρη και εμπερισrατωμένη μελέτη 
που έγινε σχετικά από το Αρισrοτέλειο Πα
νεπισrήμιο Θεσσαλονίκης (και για λογαρια
σμό του Οργανισμού Θεσσαλονίκης) ; 
Τ ο αποτέλεσμα της επιλογής αυτής είναι να 
ξεσηκωθούν όλοι οι μαζικοί φορείς της πό
λης και το μετρό να κινδυνεύει να μην μπο-
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ρεί να γίνει ποτέ, λόγω αδυναμίας να ικανο
ποιηθούν οι πρωτοφανείς οικονομικές αξιώ
σεις που εύλογα θα εγείρουν οι επίδοξοι ανά
δοχοι του έργου, αλλά και λόγω ανασrάτω
σης των αρχαιοτήτων, καθώς και του συσrή
ματος ασrικών συγκοινωνιών της πόλης. 
Γι' αυτό, κ. Σουλαδάκη, μη βιάζεσrε να κρί
νετε σαν "μη σοβαρή " την πρόταση του τραμ 
και μην ξεχνάτε ότι και οι επιβάτες (που είναι 
εργαζόμενοι και φορολογούμενοι πολίτες) 
ψηφίζουν, διαθέτουν δε και μνήμη και κρίση 
και γνώση. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΜΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 

ΟΧΙ ΤΑ ΙΝΤΕRCΙΊΥ ΜΑΣ 

ΣΕ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Πληροφορίες, καλά επ ιβεβαιω μένες, 
αναφέρουν ότι ο ΟΣΕ βρίσκεται σε προ
χωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με 
τα σ ιδη ροδ ρομικά δίκτυα Τουρ κίας , 
Βουλγαρίας, FYROM (Π ρώην Γιουγκοσ
λαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και 
Σερβίας, προκειμένου να δρομολογη
θούν οι πανάκριβες και πολυτελείς ελλη
νικές αυτοκινητάμαξες Ι ΝΤΕRCΙΤΥ στις 
διεθνείς διαδρομές θεσ/νίκης - Σκοπίων 
- Βελιγραδίου, θεσ/νίκης - Σόφιας και 
θεσ/νίκης - Κων/πολης. Εκπληξη και απο
ρία μας πλημμυρίζει και μόνο στο άκου
σμα αυτής της έιδησης, που εάν υλοποιη
θεί φοβόμαστε ότι θα αποτελέσει τον επι
τάφιο των ελληνικών ΙΝΤΕRCΓΓΥ ( I .C . ) .  
Εάν θέλουν να ανα βαθ μίσουν τις εν 
λόγ ω  διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφο
ρές ας δρομολογήσουν αναβαθ μισμέ
νες ελκόμενες αμαξοστοιχίες που θα 
αλλάζουν μηχανή στα σύνορα, όπως γι
νόταν μέχρι τώρα. Γιατί είναι κάτι παρα
πάνω από βέβαιο ότι αν μπουν τελικά τα 
IC σ' αυτές τις γραμμές, τότε: 

1 . Με την παραμικρή όξυνση των σχέ
σεων Ελλάδας - Τουρκίας ή Ελλάδας -
FYROM ,  διάφοροι θερμοκέφαλοι σε 
Τουρκία και Σκόπια θα ξεσπάνε πάνω 
στα "γκιαούρικα τρένα" σπάζοντας, 
γράφοντας και βρωμίζοντάς τα (θυμί
ζουμε ότι αυτό γινόταν παλιά στα ελ
ληνικά ωτομοτρίς που περνούσαν από 
Αδριανούπολη, γι' αυτό και ο ΟΣΕ άλ
λαξε τη χάραξη της γραμμής, ώστε να 
περνάει μόνο από ελληνικό έδαφος) . 

2 .  Εξω από τα σύνορά μας, τα IC θα τα 
οδηγούν Τούρκοι, Βούλγαροι, Σκο
πιανοί και Σέρβοι μηχανοδηγοί (ποιος 
θα τους εκπαιδεύσει αλήθεια ; ) .  

3. θα υπάρξει έλλειψη διαθεσιμότητας 
συρμών IC στα εσωτερικά δρομολό
για, με αποτέλεσμα την συρρίκνωση 
αντί για την πύκνωση των δρομολο
γίων IC στις εσωτερικές διαδρομές 
που παρουσιάζουν συνεχή αύξηση ζή
τησης για τα τρένα αυτά και που δεν 
ικανοποιείται με άλλα μέσα . θυμίζου
με ότι όταν ο ΟΣΕ εκπόνησε τη μελέ-

τη σκοπιμότητας για την προμήθεια 
των 8 νέων INTERCITY, στήρ ι ξε την 
αναγκαιότητά τους στην επιβεβλη μέ
νη πύκνωση των δρομολογίων IC στον 
άξονα Αθήνας - θεσ/νίκης (ένα IC ανά 
δύο ώρες και επέκταση των δρομο
λογίων τους στις διακλαδώσεις) . 
Τ ώρα, υποβαθμίζεται η ανάγκη αυτή 
προς χάρη μιας αμφισβητούμενου 
αποτελέσματος (υπάρχει άραγε σχε
τική τεχνικοοικονομική μελέτη ;) δρο
μολόγησης σε διεθνή δρομολόγια που 
παρουσιάζουν πολύ χαμηλή ζήτηση με 
τα ση μερινά δεδομένα και που περισ
σότερο θα εξυπηρετούν την ( ανεπιθύ
μητη για IC) εσωτερική τοπική συγκοι
νωνία των γειτονικών μας χωρών, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την διατή
ρηση (;) της ποιότητας και καθαριότη
τας αυτών των τρένων. Των τρένων 
που αποτελούν τις "ναυαρχίδες" του 
στόλου του ΟΣΕ και που στέλνονται 
δυστυχώς "πεσκέσι" στα νύχια Σκοπια
νών και Τούρκων. 
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Πολλές αλλαγές, αρκετές βελτιώσεις αλλά και ορισμένες χειροτερεύσεις 
σημειώθηκαν στα νέα δρομολόγια που σχεδίασε και άρχισε να εφαρμόζει 
ο ΟΣΕ στη νέα δρομολογιακή περίοδο, που άρχισε από 28 Mdloυ. Στο 
δίκτυο της κανονικής γραμμής, καθιερώθηκαν επεκτάσεις αρκετών δρο
μολογίων μέχρι Πειραιά (λεmομέρειες σε άλλη στήλη) , προκειμένου να 
επιτευχθούν aνταποκρίσεις με τα πλοία στον σταθμό Αγ. Διονυσίου, ενώ 
δραστικές βελτιώσεις έγιναν στο πρόγραμμα δρομολογίων αμαξοστοι
χιών IC, (για να αξιοποιηθούν και τα πεντάδυμα), που έχει ως εξής: 

70/71 "Βεργίνα" Αθήνα - Αλεξανδρούπολη - Αθήνα 5/δυμη 
50/57 "Φίλιππος" Πειραιός - Θεσ/νίκη - Αθήνα 5/δυμη 
52/53 "Αίολος" Πειραιός - Θεσ/νίκη - Πειραιός 4/δυμη 
54/51 "Μακεδονία" Αθήνα - Θεσ/νίκη - Πειραιός 4/δυμη 

��j�� "Παύλος Μελάς" Αθήνα - Κοζάνη - Αθήνα 4/δυμη 

40/43 "Θεσσαλία" Αθήνα - Βόλος - Αθήνα 4/δυμη 
42/41 "Τρικούπης" Αθήνα - Βόλος - Αθήνα 4/δυμη 
80/81 "Πέλλα" Θεσ/νίκη - Κοζόνη - Θεσ/νίκη 4/δυμη 

Οταν παραληφθούν και οι υπόλοιπες 4 πεντάδυμες συνθέσεις των 
νέων IC, θα λειτουργήσουν και τα παρακάτω δρομολόγια, που σε 
πρώτη φάση προσωρινά αναστέλονται: 

44 "Περικλής" 
31/36 "Πήγασος" 
55 ''Αριστοτέλης" 
90/91 "Μ. Αλέξανδρος" 

Αθήνα - Βόλος 
Βόλος - Θεσ/νίκη 
Θεσ/νίκη - Αθήνα 

Θεσ/νίκη - Αλεξ/πολη - Θεσ/νίκη 

Τ α δρομολόγια αυτά, θα εκτελεστούν βαθμιαία, ανάλογα με την ροή 
άφιξης και θέσης σε κυκλοφορία των αναμενόμενων αμαξ. IC Επίσης 
παράλληλα θα γίνεται και η σταδιακή αναδιάταξη του προγράμματος 
κυκλοφορίας των πεντάδυμων και τετράδυμων συρμών IC. 
Τέλος, αυξάνονται κατά ένα ζεύγος τα τοπικά δρομολόγια Αθηνών 
Χαλκίδας, Θεσ/νίκης - Δράμας και λλεξ!λης - Δικαίων, ενώ δρομολό
για IC θα γίνονται και προς το εξωτερικό (Σόφια. Βελιγράδι) . 
Στο δίκτυο Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στη γραμμή Πατρών, από 
6 ζεύγη δρομολογίων IC με τα νέα δρομολόγια μένουν μονάχα 4 ζεύ
γη (2 μέχρι Κυπαρισσία, 1 μέχρι Πύργο και 1 μέχρι Πάτρα), αλλά θα 
ενισχυθούν οι συνθέσεις τους. Επαναδρομολογούνται τα πετυχημέ
να νυχτερινά τρένα Πειραιά - Αθήνας - Καλαμάτας μέσω Πάτρας και 
μέσω Τρίπολης, ενώ αυξάνονται τα ημερήσια δρομολόγια προς Λου
τράκι και Ναύπλιο την θερινή περίοδο (5 ζεύγη προς Λουτράκι και 3 
προς Ναύπλιο) , με τελευταία αναχώρηση από Ναύπλιο για Αθήνα 
αργά το απόγευμα, για να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς. Αντίθετα κρί
νεται σαν άστοχη η ώρα αναχώρησης των τρένων της πρωϊνής ζώ
νης προς Λουτράκι και Ναύπλιο από Αθήνα στις 7. 1 8  και 1 4.50. Τα 
τοπικά δρομολόγια Πύργου - Ολυμπίας αυξάνονται σε 6 ενώ επεκτεί
νεται η περίοδος λειτουργίας των θερινών δρομολογίων Κατακώλου 
και Κυλλήνης σε ολόκληρη την θερινή περίοδο μέχρι 30/9 (χαρακτη
ρίζονται περιοδικά πλέον) . Τ έλος ο οδοντωτός των Καλαβρύτων θα 
λειτουργεί μέ 6 ζεύγη δρομολογίων την ημέρα, που θα ανταποκρίνο
νται στο Διακοφτό με 1 2  aρτηριακές αμαξοστοιχίες συνολικά. 
Επί του mεατηρίοu: Τελικά τα παραπάνω νέα δρομολόγια Πελοπο
νήσοu προσωρινά ανεστάλησαν και ισχύουν τα παλιά. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
Η πορεία των έργων εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ μέχρι τον περασμένο 
Μάιο ήταν η ακόλουθη: 
1 .  Αθήνα · Θεσσαλονίκη: Στο τμήμα Ορφανών - Δοξαρά ξεκινάει 
η στρώση της νέας διπλής γραμμής με στόχο να ολοκληρωθεί τον 
προσεχή Οκτώβριο 1 995. Στο τμήμα Ευαγγελισμός - Ραψάνη (που 
περιλαμβάνει και την σήραγγα Τεμπών) ο διαγωνισμός για την ανά
θεση του έργου βρίσκεται στην δεύτερη φάση του και έχουν προεπι
λεγεί 1 2 κοινοπραξίες. Υπό κατασκευή τελεί το τμήμα Ραψάνη - Νέοι 
Πόροι (το τμήμα Ραψάνη - Παπαπούλι μάλιστα στρώνεται με ράγιες) , 
ενώ το τμήμα Νέοι Πόροι - Παντελεήμονας (με τη σήραγγα Πλατα
μώνα) δημοπρατείται και η πρώτη φάση του διαγωνισμού θα βγεί 
στον αέρα αρχές Ιουλίου. Στο τμήμα Λεπτοκαρυά - Κατερίνη που η 
υποδομή είναι έτοιμη ι στρώνονται οι ράγιες με στόχο το έργο να έχει 
περατωΟεί εντός του '95 (το θέρος παραδίδεται η μία γραμμή σε 

46 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 

! i 
κυκλοφορία). Το τμήμα Κατερίνης - Αιγινίου αν και βρίσκεται σε προ
χωρημένο στάδιο κατασκευής της υποδομής, καθυστερεί να ολοκλη
ρωθεί λόγω αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στην κοίτη της νέας χάρα
ξης. Το τμήμα Αιγίνιο - Πλατύ έχει αρχίσει να στρώνεται με την δεύτε
ρη γραμμή από Πλατύ. Τέλος κάποια συμπληρωματικά έργα γίνονται 
και στο ήδη φτιαγμένο τμήμα Οινόης - Τιθορέας (στέγαστρο και υπό
γεια διάβαση στο Σ.Σ. Θήβας, aνισόπεδες διαβάσεις κλπ. ) 
2. Παλαιοφάρσαλος • Καλαμπάκα: Συνεχίζονται οι εργασίες 
διαπλάτυνσης της γραμμής με δύο εργολαβίες, μία στον Πηνειό και 
μία στην Καλαμπάκα . Στόχος να είναι έτοιμο το έργο αρχές 1 997. 
3. Ελευσίνα · Κόρινθος (νέα γραμμή): Το έργο τελεί υπό έγκρι
ση στην Κοινότητα. Επειδή όμως η τελευταία θεωρεί το έργο ημιτε
λές, ελλείψει του Κόρινθος - Πάτρα, αναγκάστηκε ο ΟΣΕ για να μη 
χάσει την χρηματοδότηση να δεχτεί να γίνει το έργο με υποδομή δι
πλής κανονικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στο τμήμα Ελευσίνα -
Κιάτο, αλλά σε πρώτη φάση να στρωθεί μονή μετρική γραμμή στο 
ίχνος της μίας τροχιάς και η κανονική γραμμή να στρωθεί στη συνέ
χεια στο ίχνος της δεύτερης τροχιάς και όταν επεκταθεί μέχρι την 
Πάτρα, θα στρωθεί κανονική γραμμή και στο ίχνος της πρώτης τρο
χιάς που αρχικά θα έχει στρωθεί η μετρική . Ετσι το έργο θα αποδίδε
ται σταδιακά στην εκμετάλλευση, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του 
δικτύου . Για το τμήμα Κιάτου - Πάτρας οι μελέτες συνεχίζονται. 
4. Σταθμός Διαλογής Θριασίου Πεδίου: Και για το έργο αυτό 
δεν έχει δοθεί ακόμα η τελική έγκριση από την ΕΟΚ, η οποία ζήτησε 
να συμπεριληφθεί και η σιδηροδρομική σύνδεση του νέου εμπορικού 
λιμένα Ικονίου στο έργο αυτό. Για τον λόγο αυτό το ΥΠΕΘΟ προφορι
κά δεσμεύτηκε για μία συμπληρωματική πίστωση προς τον ΟΣΕ, ώστε 
να κατασκευαστεί η σύνδεση του Ικονίου, που αυτή τη στιγμή μελετά
ται, μέσα σ' αυτό το πενταετές. Οσον αφορά το έργο του Θριασίου , 
το αντικείμενό του μειώθηκε κι άλλο (δεν θα γίνει σε πρώτη φάση 
κάποια από τις προβλεπόμενες δέσμες γραμμών) . 
5. Ηλεκτροκίνηση: Τ ο δίκτυο Θεσσαλονίκης - Ειδομένης βρίσκε
ται ήδη υπό τάση 25 KV από την 1 η Απριλίου .  Οσον αφορά την ηλε
κτροκίνηση Αθήνας - Θεσ/νίκης που έχει εγκριθεί από την ΕΟΚ στα 
πλαίσια του Ταμείου Συνοχής, αυτή τη στιγμή συντάσσονται τεύχη 
δημοπράτησης για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. 
6. Θεσσαλονίκη · Αλεξανδρούπολη: Κατασκευάζονται ήδη οι 
5 από τις 6 παραλλαγές χάραξης για ταχύτητες 1 50 χλμ/ώρα. 
7. Υπόλοιπο Δίκτυο: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το εντυ
πωσιακό έργο παραλλαγής της χάραξης της μετρικής γραμμής αμέ
σως μετά τα Μέγαρα, που συνδυάζεται με τα έργα της Εθνικής Οδού 
και που θα βελτιώσει αισθητά τον χρόνο διαδρομής. Αντίθετα το έργο 
παραλλαγής (ευθυγράμμισης) της μετρικής γραμμής στο Νεράκι 
Νέας Περάμου κόλλησε για τα καλά ελέω κατοίκων και το Οέμα έχει 
πάει στα δικαστήρια . Πρόκειται να ξεκινήσει η ανακαίνιση της γραμ
μής στα τμήματα Κορίνθου - Διμηνιού, Στενού - Τρίπολης, Ζαχάρως -
Κυπαρισσίας, Πύργου - Ολυμπίας και Πύργου Κατακώλου .  
8. Θεσσαλονίκη · Προμαχών: Εγινε η συγκριτική μελέτη για την 
αξιολόγηση του προτιμητέου σεναρίου εκσυγχρονισμού (κατασκευή 
νέας γραμμής Πολυκάστρου - Καλίνδοιας με σηματοδότηση - τηλε
διοίκηση - ηλεκτροκίνηση Πολυκάστρου - Καλίνδοιας - Στρυμώνα -
Προμαχώνα ή εναλλακτικά αναβάθμιση της υπάρχουσας γραμμής 
Θεσ/νίκης - Κιλκίς - Στρυμώνα - Προμαχώνα) .  Η μελέτη κατέληξε στο 
δεύτερο σενάριο και ήδη προεγκρίθηκε στο INTEREG ένα κονδύλι 
5,4 δια. δρχ. για έργα τηλεπικοινωνιών, τηλεδιοίκησης και σηματοδό
τησης της γραμμής Θεσ/νίκης - Στρυμώνα - Προμαχώνα. 
9. Τροχαίο υλικό: Αναμένεται μέχρι αρχές Ιουλίου να παραλη
φθούν και τα υπόλοιπα 4 πεντάδυμα lntercity. Τα πρώτα πεντάδυμα 
ήδη δρομολογήθηκαν και άφησαν άριστες εντυπώσεις. Ελήφθη από
φαση από το Δ. Σ. του ΟΣΕ για ανάθεση της προμήθειας των 1 5  δηζε
λομηχανών στην ΑΒΒ και των 6 ηλεκτραμαξών στην Siemens, με op
tion επέκτασης και των δύο προμηθειών. 

Ο ΟΣΕ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΕΜΙΙΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Η μεγάλη mώση που παρουσιάζει το εμπορευματικό έργο του ΟΣΕ λόγω 
εμπάργκο Σερβίας και Σκοπίων, επιτάθηκε τον τελευταίο καιρό τόσο λόγω 
της μακρόχρονης αποκοπής της γραμμής από κατολισθήσεις στον Ασω
πό και την Μαλακάσα, όσο και λόγω της όξυνσης του ανταγωνισμού από 



πλευράς των φορτηγών και νταλικών. Μονάχα η διακοπή επικοινωνίας 
με τα Σκόπια στέρησε τον ΟΣΕ από 800.000 τόννους transit μεταφορών 
ετήσια. Ετσι ο ΟΣΕ Ψάχνει να βρει εναλλακτικές λύσεις για την τόνωση 
του εμπορευματικού του έργου, με μαζικές μεγάλες μεταφορές μικρών 
αποστάσεων για πελάτες όπως η ΔΕΗ, η ΔΕΠ, η βιομηχανία ζάχαρης 
κλπ . Εκτός όμως από τις προσπάθειες για αύξηση του εσωτερικού έρ
γου, ο ΟΣΕ από το παρελθόν έτος άνοιξε νέους δρόμους όσον αφορά 
τις μεταφορές νωπών φρούτων και λαχανικών προς τις χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ενωσης. Επειδή υπήρξε μεγάλη ζήτηση εσπεριδοειδών από 
την Ρωσία, που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί με παραδοσιακά βαγό
νια - ψυγεία INTERFRΙGO(τα οποία χρειάζονται μεταφορτώσεις εκεί που 
αλλάζει το πλάτος γραμμής), αναζητήθηκαν και βρέθηκαν χιλιάδες ανε
νεργά διαθέσιμα βαγόνια - ψυγεία στην Ρωσία, την Ουκρανία και την 
Αρμενία. Τ α βαγόνια αuτά μπορούν και αλλάζουν τροχοφόρους άξονες 
χωρίς μεταφορτώσεις στα σύνορα της τέως Σοβ. Ενωσης όπου υπάρχει 
αλλαγή πλάτους γραμμής. Ετσι με συνεργασία των ενδιαφερομένων 
δικτύων έγινε το 1 994 ήδη μία δοκιμαστική αποστολή από την Ελλάδα 
έως τα Ουράλια (Κρασνογιάσκ), σε απόσταση 7.000 χιλιομέτρων που 
γνώρισε πλήρη επιτυχία. Τ ώρα ο ΟΣΕ ετοιμάζει κι άλλες δοκιμαστικές 
μεταφορές προς την Ρωσία (σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουρ
γεία Εμπορίου και Γεωργίας) μέσω του σιδηροδρομικού πορθμείου Βάρ
νας - Ιλιτσόφσκ. Προκειμένου όμως να μειωθεί το κόστος αυτής της με
ταφοράς (που διογκώνεται εφόσον τα ρώσικα ψυγεία πρέπει να έρ
θουν κενά στην Ελλάδα για να φορτωθούν) ο ΟΣΕ έχει προτείνει να λει
τουργήσει στην Ελλάδα "πάρκο βαγονιών" .  Για να πραγματοποιηθεί όμως 
αυτή η ιδέα, θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα υπόλοιπα δίκτυα ή να 
βρεθούν βαγόνια ιδίου τύπου και από άλλες περιοχές. 
Προσπάθειες ακόμη γίνονται από τον ΟΣΕ για την επαναδραστηριο
ποίηση του Οέματοc: του σιδηροδρομικού πορθμείου Βόλου - Λαττά
κιας καθώς και για την ανάκτηση εμπορευματικού έργου στην Πελο
πόννησο. Υπάρχει ωστόσο διάχυτη η απορία γιατί ο ΟΣΕ δεν αναmύσ
σει συνδυασμένες μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια (Containers) 
πάνω στην γραμμή Αθήνας - Πάτρας - Ιταλίας, αφού υπάρχει έκδηλο 
το σχετικό ενδιαφέρον από την πλευρά των Ιταλικών Σιδηροδρόμων; 

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ MErPO 
Τ ο ένα τρίτο σχεδόν του έργου του μετρό της Αθήνας έχει ήδη ολοκλη
ρωΟεί, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος της 'Άπικό Μετρό 
ΑΕ."  κ. Λ Κίκηρας. Τα δύο ΤΒΜ λειτουργούν σε 24ωρη βάση και προ
χωρούν με ρυθμό 1 Ο - 20 μέτρα την ημέρα, ήδη δε έχουν διανοίξει 
1 300 μέτρα σε σύνολο 1 2  χλμ. Μαλιστα ο "Ιάσονας" το ΤΒΜ του Στ. 
Λαρίσης, πέρασε ήδη από τον σταθμό Δεληγιάννη. Αυτή τη στιγμή επί
σης διεξάγονται εργασίες για την κατασκευή 1 8  σταθμών. Από τους 
κεντρικούς ο πιο προχωρημένος είναι ο σταθμός Ακαδημίας. 
Εχουν ήδη κατασκευαστεί τα 30 πρώτα αμαξώματα των συρμών του 
μετρό και τα πρώτα βαγόνια θα είναι έτοιμα αρχές του '97. οπότε θα 
έρθουν στην Αθήνα οι πρώτοι εξάδυμοι συρμοί. Προχωρεί επίσης η κα
τασκευή του αμαξοστασίου Σεπολίων. Στο τέλος του Θέρους θα αρχίσει 
η στρώση σιδηροτροχιών (και της γραμμής δοκιμής) στα Σεπόλια. 
Στις 28 Απριλίου ανακοινώθηκε η υπογραφή νέου δανείου από την Ευ
ρωπα·ίκή Τράπεζα Επενδύσεων προς το Απικό Μετρό, ύψους 31 ,8 δια. 
δρχ, για την χρηματοδότηση μέρους των εργασιών του κυρίως έργου 
και της πρώτης επέκτασης που αποφασίστηκε να γίνει προς το Αιγάλεω. 

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΣΕ 
riA το 1995 

Σημαντικά αυξημένο θα είναι για το τρέχον έτος το επενδυτ ικό πρό
γραμμα του ΟΣΕ, η συνολική δαπάνη του οποίου θα ανέλθει σε 98,8 
δισ. δρχ , από τα οποία τα 62,5  δισ. δρχ εντάσσονται σε χρηματοδο
τούμενα προγράμματα από την Ευρωπα·ίκή Ενωση (Ε. Ε.) ενώ τα υπό
λοιπα 36,3 δια. δρχ. θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Ειδικότερα 
οι πηγές κάλυψης του προγράμματος προβλέπεται να είναι ως εξής: 
-20,5 δις δρχ από πιστώσεις του ΠΔΕ 
-46,5 δις δρχ από επιχορηγήσεις της Ε. Ε .  
-6 δις δρχ από τον προϋπολογισμό κάλυψης των αποσβέσεων 
- 1 , 7 δις δρχ από ειδική χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα του 
προαστιακού σιδηροδρόμου 
-7 δις δρχ από πιστώσεις EUROFIMA 
- 1 7 , 1  δις δρχ. από δανεισμό για την κάλυψη του ανοίγματος ορίου 
πληρωμών. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Εκσυγχρονισμος γραμμης Αt:Jηνας - tJεσιvικης 
- Ειδομένης 
α Τμήμα Αθήνας - Οινόης 
β. Τμήμα Οινόης ΤιΟορέας 
γ. Τμήμα Τιθορέας - Λιανοκλαδίου 
δ. Τμήμα Λιανοκλαδίου - Δομοκού 
ε. Τμήμα Δομοκού - Λάρισας 
στ. Τμήμα Λάρισας - Πλατέος 

Λάρισα - Ευαγγελισμός & Λεπτοκαρυά - Πλατύ 
Ευαγγελισμός - Λεπτοκαρυά 
Σηματοδότηση Λάρισας - Πλατέος 

ζ. Τμήμα Πλατέος - Θεσσαλονίκης 
η Ηλεκτροκίνηση Αθήνας - Θεσσαλονίκης 
θ .  Ερyα προαστιακού σιδηροδρόμου 

Αθηνας - Βόρειας Απικης 
Εκσυγχρονισμός γραμμής ΑΟήνας - Πάτρας 
Τμήμα Αθήνας - Κορίνθου 
Συγκρότημα Θριασίου Πεδίου και γραμμή σύνδεσ�ς 
Διαπλάτυνση γραμμής Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπακας 
Σύνδεση εμπορικού λιμένα Καβάλας με Ξάνθη 
Βελτίωση γραμμής Θεσ/νίκης - Αλεξανδρούπολης 
- Ορμενίου 
α. Παραλλαγές Θεσ/νίκης - Αλεξανδρούπολης 
β .  Τ ο πικές βελτιώσεις, κατασκευή αμυντικών στοών 

και ανακαινίσεις γραμμής 
Βελτίωση γραμμής Λάρισας - Βόλου 
Βελτίωση γραμμών Πλατέος - Αμυνταίου - Φλώρινας 
και Αμυνταίου - Κοζάνης 
Βελτίωση μετρικού δικτυου Πελοποννήσου 
α. Βελτίωση γραμμής Αθήνας - Πάτρας 
β. Βελτίωση υπολοίπων γραμμών 
Αναβάθμιση σύνδεσης με Βουλγαρία 
Κτίρια σταθμών και εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης 
Εξασφάλιση ισοπέδων διαβάσεων 
α. Εγκατάσταση ΑΣΙΔ 
β Προσαρμογή υφισταμένων ΑΣΙΔ 
Μηχανικός εξοπλισμός υπηρεσίας γραμμής 
Μηχανικός εξοπλισμός υπηρεσίας εκμετάλλευσης 
Σύστημα ATC 
Ανάπτυξη πληροφορικής 
Εκπό�ηση μελετών �ργων υποδομής 
επομενου πενταετους 
Προμήθεια σιδηροδρομικού τρο�;αίου υλικού 
α 8 συρμοί lntercity καν γραμμης 
β. 58 ανατρεπόμενες φορτάμαξες 
γ. 25 δηζελάμαξες πορείας 
ό. 6 ηλεκτράμαξες πορείας 
ε. 60 σκυροφόρα 
στ 6 προαστιακές aυτοκινητάμαξες 
ζ. 1 Ο ενδιάμεσα οχήματα 
η . 2 aυτοκινητάμαξες οδοντωτού οιδ/μου 

Διακοπτού - Καλαβρύτων 
θ.  8 διδάπεδες φορτάμαξες μεταφοράς οχημάτων 
ι . 20 κλιματιζόμενες επιβατάμαξες πλευρικού 

διαδρόμου 
ια. 75 κλιματιζόμενες επιβατάμαξες διαφόρων τύπων 
ιβ. 200 βυτιοφόρα 
ΠρομήΟεια οδικού τροχαίου υλικού 
α. 20 λεωφορεία 
β Φοpτηγά, μικρά λεωφορεία και επιβατικά οχήματα 
Ανακαινιση τροχαίου υλικού 
α. Εκσυγχρονισμός - μετασκευές δηζελαμαξών 
β. Εκσυγχρονισμός - μετασκευές επιβαταμαξών, 

aυτοκινηταμαξών, φορταμαξών, γερανών και 
σιδ οχημάτων. Αντικατάσταση Π/Κ και Κιτ 

Εκσυγχρονισμός συγκροτημάτων έλξης 
α. Ηλεκτροστάσιο και Αμαξοστάσιο Θεσ/νίκης 
β. Επέκταση - αναμόρφωση μηχανοστασίου Καλαμάτας 
γ .  Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου και βιολογικός 

καθαρισμός λυμάτων ΕΠ, ΜΑΙ , ΜΠΡ 
δ Επέκταση - αναμόρφωση μηχ/σίου Αλεξ!πολης 
Αναδιοργάνωση συγκροτημάτων επισκευής και 
συντήρησης τροχαίου υλικού 
α. Κτιριακές εγκαταστάσεις 
β. Μηχανολογικός εξοπλισμός 
Ζυγιστήρια οχημάτων 
Βελτίωση συνθηκών εργασίας προσωπικού 
Μελέτες και προπαρασκευαστικές ενέργειες έργων 
υπηρεσιών έλξης 
Δημιουργία θυγατρικών εταιρειών 
Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου ΟΣΕ 
Τόκοι και ασφάλιστρα επενδυτικών δανείων 
Υποχρεώσεις από παλαιές συμβάσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 
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1 00 
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200 
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200 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 
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