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το 1ο δρομολόγιο του Τpομ φτάνει στο Σύντογμο, 19 Ιουλίου 2004. Φωτογpοφίο: Γιώργος Τόγισς

210-5130300.

Ύστερα από σχεδόν so χρόνια απου

Faχ:

210-5130300

σίας επανήλθε το ΤΡΑΜ στους Αθn

Email:

sfs@aias.net

ναϊκούς δρόμους.

Τnλέφωνο:

sfsath@acn.gr
Στις 19 Ιουλίου 2004 ξεκίνnσαν δρο
Στπν ετοιμασία αυτού του

μολόγια οι συρμοί του ΤΡΑΜ στις

ενπμερωτικού συνεργάαrπκαν οι:

γραμμές:

όλων είναι ήδn αρκετά θετικές.
Σίγουρα απομένει n «εκπαίδευσn» ό
λων στο νέο μέσο και ιδιαίτερα των
οδnγών καθώς και των πεζών. καθώς
και n ομαλή ένταξn του νέου μέσου

Σύνταγμα-Γλυφάδα

στο συνολικό τοπίο των μεταφορών
του λεκανοπεδίου.

•

Νίκος Φώτnς

Σύνταγμα-Σταθμός ΗΣΑΠ Φαλήρου

•

Σπύρος Κωνσταντόπουλος

και

•

Σπύρος Νικολόπουλος

Γλυφάδα-Σταθμός ΗΣΑΠ Φαλήρου

•

Γιώργος Τόγιας

•

Βασίλnς Χωριάτnς

Τnν περίοδο των Ολυμπιακών Αγώ

•

Αντώνnς Φιλιππουπολίτnς

νων θα διακοπεί n λειτουργία στο

•

Μουντάρ Χάλντι

τμήμα Νέος Κόσμος-Σύνταγμα λόγω

Από τα πλέον θετικά το γεγονός ότι
το ΤΡΑΜ θα λειτουργεί όλο το 24ω
ρο.

των διαφόρων εκδnλώσεων που εί

Αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Α

ναι προγραμματισμένες στnν περιο

γώνες θα ολοκλnρωθούν οι ήδn

χή πλnσίον του Παναθnναϊκού Σταδί

συμφωνnμένες επεκτάσεις με πρώτn

ου και του Ζαππείου. καθώς και για

αυτή από Γλυφάδα ως και το Ασκλn

να εντατικοποιnθούν τα δρομολόγια

πιείο Νοσοκομείο στn Βούλα.

στα υπόλοιπα τμήματα.
Είμαστε στο

Συνολικά προβλέπεται n δnμιουργία

δια-δίκτυο:

Πέρα από κάποιες αντιρρήσεις σχετι
ζόμενες με τnν αισθnτική τnς υποδο

γραμμών ΤΡΑΜ μήκους άνω των 100

http://www.sfs.gr/

μής. οι υπόλοιπες αντιδράσεις έχουν

χιλιομέτρων σε περιοχές των Αθn

σχεδόν εξαλειφθεί και οι εντυπώσεις

νών καθώς και του Πειραιά.
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Το Τραμ είναι εδώ. και σιγά σιγά η παρουσία του αλλάζει την εικόνα της
πόλης. Στις περιοχές από όπου διέρχεται, η αισθητική τους αναβαθμίζεται κι
αποκτούν άλλη δυναμική, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θετικές επιπτώσεις
σε όλους τους τομείς των περιοχών αυτών.
Παράλληλα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι:
•

το σύγχρονο τραμ δεν είναι σπάταλο όσο το λεωφορείο και το τρόλεϊ,

τα οποία καταναλώνουν ενέργεια 300% περισσότερο από τα τραμ.
•

το τραμ είναι το πιο οικολογικό αστικό μέσο μεταφοράς, γιατί δεν

εκπέμπει καυσαέρια όπως τα λεωφορεία και τα ιχ. Λόγω της μικρής
αντίστασης κύλισης δεν παράγει όζον όπως το τρόλεϊ. Επειδή έχει
μεταλλικούς τροχούς που κυλούν σε σιδηροτροχιές, δεν μολύνει με χιλιάδες
τόνους μορίων επεξεργασμένου καουτσούκ και ψευδαργύρου λόγω φθοράς
των ελαστικών.
•

Κάθε τραμ έχει τη πενταπλάσια μεταφορική ικανότητα σε σύγκριση με

το λεωφορείο και το τρόλεϊ (1 τραμ
•

=

5 λεωφορεία>.

το σύστημα μετακίνησης με τραμ παρέχει μεταφορική ικανότητα

10.000 ατόμων ανά ώρα και ανά κατεύθυνση, ενώ ένα σύστημα με τρόλεϊ ή
λεωφορεία 2.500 άτομα ανά ώρα και κατεύθυνση. το ίδιο μεταφορικό έργο
με ιχ αυτοκίνητα ιμε το συνήθη Μ/Ο τον 1.2 επιβάτες ανά όχημα> θα
υποχρέωνε σε διέλευση 12.500 όχηματα/ώρα πράγμα που σημαίνει 3.5
111
, δευτ....
όχηματα ανα
•

το τραμ καταλαμβάνει μόνο 0.9 τετραγωνικά μέτρα οδοστρώματος

ανά επιβάτη αντί για 1.15 τ.μ του λεωφορείου ή του τρόλεϊ και 19 τ.μ. στη
περίπτωση του ιχ. ιάμεσος & έμμεσος συνολικός χώρος>.
•

το σύγχρονο τραμ είναι αισθητά πιο αθόρυβο μεταφορικό μέσο σε

σύγκριση με τα άλλα:
ΤΡΑΜ 66-71 dectbels
ιχ 80-85 decibels

Λεωφορείο 90 declbels
•

το τραμ είναι το φιλικότερο μέσο συλλογικής μετακίνησης ανθρώπων

και το ασφαλέστερο στις αστικές συγκοινωνίες. Σε χώρες που το τραμ
λειτουργεί για πολλά χρόνια τα στοιχεία δείχνουν πως για το ίδιο
μεταφορικό έργο αντιστοιχούν 1000% περισσότερα ατυχήματα στα ιχ και

260% περισσότερα από το τραμ στα λεωφορεία και τρόλεϊ.
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Φωτο γραφίες από εκδρομές - εκδηλώσεις

Η Λβ-964 επικεφαλής του εκδρομικού

συρμού του ΣΦΣ. 29 ΜαϊΌυ 2004.
Φωτογροφίο: Α. Φιλιππουπολίτπς

Εκδρομείς μπροστά στπ Λβ-964, επικε
φαλιlς του εκδρομικού συρμού του ΣΦΣ.
29 ΜαΤου 2004.
Φωτογραφία: Α. Φιλιππουπολίτπς

Εκδρομή στη Σόφια 27-31 Οκτωβρίου 2004
Στα πλαίσια των προγραμματισμέ
νων του εκδηλώσεων ο ΣΦΣ οργα

στο ξενοδοχείο Priηcess (4 ****! και
το απόγευμα είναι ελεύθερο.

Αναχώρηση με το ιc 73 για Αθnνα.
ώρα 14.10

νώνει εκδρομn στη Βουλγαρία την
28 Οκτωβρίου.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι:

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2004

Άφιξη Αθnνα ώρα 19.23

Αναχώρηση με τρένο για την Φι
λιππούπολη. Ξενάγηση στην πόλη.

τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2004

το κόστος συμμετοχnς έχει οριστεί
στα:

Επιστροφn στην Σόφια το απόγευ
Αναχώρηση από τον Σ.Σ. Λαρίσης

μα.

με το 502. ώρα 16.50
Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2004
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη ώρα 22.48

270

€ για τα μέλη

280

€ για τα μη μέλη

ιτο μισό των παραπάνω για παιδιά!
Αναχώρηση. με λεωφορείο για το

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη με
το 460. ώρα 23.42

όρος Βίτοσα. επίσκεψη στο μοναστn
ρι της Ρίλα. και στη συνέχεια άφιξη
στο Σαντάνσκι.
Διανυκτέρευση

Μετά από το πρόγευμα θα ακο

στο

ξενοδοχείο

Το μεσημέρι θα τακτοποιηθούμε

τροφn.

Saηtaηski Spa (4****!
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2004

λουθnσει ξενάγηση της πόλης, με
λεωφορείο.

με τρένα και λεωφορεία. τη διαμονn
στα ξενοδοχεία. καθώς και ημιδια

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2004
Άφιξη στη Σόφια ώρα 07.26

και περιλαμβάνει τις μετακινnσεις

Αναχώρηση
Θεσσαλονίκη.

με

λεωφορείο

για

Για περισσότερες πληροφορίες και
κρατnσεις παρακαλούμε να απευθύ
νεστε στα μέλη του Τομέα Δημοσιό
τητας του ΣΦΣ.
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Ανακατασκευ � σταθμ�ν Η ΣΑΠ

Ολοκλnpώνεται n ανακατασκευn
των σταθμών τnς γpαμμnς Πειpαιάς
Κnφισιά των ΗΣΑΠ, n πpάσινn γpαμ
μn του συστnματος μεταφορών του
λεκανοπεδίου.
Ήδn σε κάποιους σταθμούς έχουν
τελειώσει

όλες οι εpγασίες και έ

χουν δοθεί στnν κυκλοφορία. ενώ
συνεχίζονται οι εpγασίες ανάπλασης
στον σταθμό Ά.Πατnσια.
Επίσnς στn φάσn τnς ολοκλιlpω
σnς βpίσκεται και ο νέος σταθμός τnς
Νεpατζιώτισσας, όπου και θα συνα
ντά n γpαμμn των ΗΣΑΠ τον npοα
στιακό.

Συρμός των
ΗΣΑΠ στον
ανακαινισμένο
σταθμό
Μοσχάτου, 9

Αναμένεται μέχpι τnν έναpξn των
Ολυμπιακών Αγώνων να είναι όλοι
λειτουργικοί.

Ιουνίου 2004.
Φωτογpαφία:
Γιώργος
Τόγιας

Η νέα εικόνα του σταθμού Φαλήpου των ΗΣΑΠ, 19 Ιουλίου 2004. Φωτογpαφία: Γιώργος Τόγιας
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Σελ.6

Δρομολόγηση μετρικών Railbus
Μετά από αρκετn καθυστέρπσπ
και κάτω από τπν ολοένα και αυξα

Η ευχάριστn αυτn αλλαγn,

για

δρομές όπως Καλαμάτα -Πάτρα κ.ά.

τους επιβάτες των τοπικών τρένων

νόμενπ πίεσπ από τπν πλειονότπτα

που είχαν συνnθίσει είτε τους συν

Σίγουρα όμως υπάρχουν αρκετές

των τοπικών φορέων.

δυασμούς Mitsubishi και ρυμούλκα

πιθανότnτες να τα δούμε σύντομα

ξεκίνπσαν

στις 26 Ιουνίου 2004 τα δρομολόγια

Esslingen είτε στις ακραίες περιπτώ

και στπν γραμμn Πειραιάς-Λουτράκι.

των μετρικών Railbus GTW 2/6 στπν

σεις με λεωφορεία, έγινε χωρίς καμ

μιας και n μετατροπn τnς μετρικnς

γραμμn Καλαμάτα- Κυπαρισσία.

μία επίσnμn ανακοίνωσn n τελετn.

γραμμnς σε κανονικού πλάτους δεν
έχει ολοκλnρωθεί.

Στn συνέχεια ξεκίνnσαν δρομολό

Δυστυχώς n απουσία τουαλέτας

για στn γραμμn Πύργος-Αρχαία Ολυ

καθιστά μάλλον προβλnματικn τnν

μπία.

δρομολόγnσn των railbus σε δια-

Στον τοπικό τύπο ακούγονται και
διάφορες προτάσεις όπως:
Ασπρόχωμα- Μεσσnνn
Πύργος- Κατάκολο
Καβάσιλα- Κυλλrlνn
Πέρα από τnν επιβεβλnμένn

συ

ντnρnσn των γραμμών . και ίσως τnν
ανακατασκευn τους, μιας και είναι
σε αχρnσία για μεγάλο χρονικό διά
στnμα, μάλλον απαιτείται και n αλ
λαγn δόγματος λειτουργίας του ΟΣΕ.
Ευχόμαστε όλοι n έλευσn του νέ
ου τροχαίου υλικού να αλλάξει τnν
φορά των πραγμάτων για το μετρικό
δίκτυο.
Σίγουρα δεν φτάνει αυτό από μό
νο του αλλά αν μπ τι άλλο αλλάζει
δραματικά τnν εικόνα του μέσου
προς τους επιβάτες του και προς τις
τοπικές κοινωνίες.

Railbus GTW 2/6 του ΟΣΕ. μετpικr\ς γpαμμr\ς, στο Καλόνεpο, Ιούλιος 2004
Φωτογpαφία: Βασίtιnς Χωρι6rnς

•

Railbus GTW 2/6 του ΟΣΕ. μετρικnς γραμμnς, στον σταθμό τnς Καλλιρόnς, Ιούλιος 2004 Φωτογραφία: Baσίfinς Χωριάrnς

Railbus GTW 2/6 του ΟΣΕ. μετρικnς γραμμnς, στο Γλυκαρίζι, Ιούλιος 2004 Φωτογραφία: Baσίfinς Χωριάrnς

Σ:tλ.θ

Ο νέο ς Ενιαίο ς Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Αθηνών

Δόθηκαν Πδη στην δημοσιότητα

Η ολοκλnρωση του έργου θα ση

και του συστnματος ανισόπεδων

τα σχέδια για το Νέο Ενιαίο κεντρι

μαίνει την κατεδάφιση όλων των

διαβάσεων οχημάτων !μελέτη της

κό Επιβατικό Σταθμό Αθηνών.

βοηθητικών κτισμάτων που υπάρ

εταιρείας ιιΔΡΟΜΟΣ» Ε.Π.Ε.J.

χουν σnμερα στην περιοχn !αποθη
Η μελέτη αποτελεί εξέλιξη της

προκαταρκτικnς μελέτης της γαλλι

κών, τελωνείων κ.λπ.J και την απο
ξnλωση των υφιστάμενων γραμμών.

κnς εταιρείας 'ΆRΕΡ" που είχε εκπο
νηθεί παλαιότερα, βασισμένη όμως

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών,
Το έργο θα συνδυάζεται με τη ρι

σε πολύ μικρότερο κτιριολογικό

ζικn αναβάθμιση του σιδηροδρομι

πρόγραμμα και χωρίς την πρόβλεψη

κού δικτύου. που προδιαγράφει ε

του εμπορικού τομέα.

νοποίηση των γραμμών Πελοποννn
σου και Βορείου Ελλάδος και αύξη

Το νέο κτίριο τοποθετείται δυτικά
και σε άμεση συνάφεια με το κτίριο

σn τους σε 11 περιλαμβανομένων
των γραμμών του Προαστιακού.

του σημερινού σταθμού, το οποίο
κρίνεται ανεπαρκές σαν μέγεθος και

ο νέος σταθμός θα αποτελεί ση

μορφn στο να εξυπηρετnσει και να

μαντικό κόμβο ένωσης και μετεπιβί

εκφράσει ένα σύγχρονο μητροπολι

βασης μεταξύ των κυριότερων μέ

τικό σταθμό.

σων μαζικnς μεταφοράς της πόλης,
δηλαδrl, του Μετρό, του Υπεραστι

Το νέο κτίριο πρόκειται να ενοποι

Εκτός από την επίλυση του κτι
ριολογικού προγράμματος και την

κού Σιδηρόδρομου. του νέου δικτύ

στόχος της μελέτης nταν η απρό
σκοπτη ένωση για τους πεζούς της
ανατολικnς πλευράς της πόλης ι ο
δός ΔηληγιάννηJ με τη δυτικn !οδός
Κωνσταντινουπόλεως!. μεταξύ των
οποίων σnμερα οι γραμμές αποτε
λούν έναν επώδυνο φυσικό και ψυ
χολογικό φραγμό.
Επίσης, με τη σχεδιαζόμενη από
τον Ο.Σ.Ε. μελλοντικn πολεοδόμηση
και ανάπτυξη του υπέργειου χώρου
των γραμμών εκατέρωθεν του

Πσει τους δύο ξεχωριστούς σημερι

ου του Προαστιακού Σιδηρόδρομου

σταθμού. το κτίριο θα αποτελέσει

νούς σταθμούς, ιιΛαρίσης>> και ιιΠε

και των δικτύων τρόλεϊ και λεωφο

το κέντρο ενός συμπλέγματος ε

λοποννnσου», των οποίων τα κτίρια.

ρείων.

μπορίου. υπηρεσιών και αναψυχnς
που θα προσφέρει θέσεις εργασίας

το μεν πρώτο θα ανακαινισθεί και
θα συνδεθεί λειτουργικά με το νέο

Επίσης θα συνδυαστεί με την κα

και θα προσελκύσει χρnστες ανε

κτίριο. το δε δεύτερο θα αποκατα

τάργηση της οδού Πέλοπος, που

ξάρτητα από τη σιδηροδρομικn χρn

σταθεί και θα αποδοθεί σε χρnση

σnμερα περνάει μεταξύ των δύο

ση. λειτουργώντας σαν καταλύτης

μη σχετιζόμενη με τη λειτουργία

σταθμών. και την αναδιαρρύθμιση

αναβάθμισης της ιδιαίτερα προβλη

του Σταθμού.

όλου του κυκλοφοριακού δικτύου

ματικnς σnμερα περιοχnς.
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ
Το νέο κτίριο θα αποτελείται από

βροχn, άμεσο Πλια και άνεμο.

τα εξnς βασικά τμnματα:

το επίπεδο γραμμών που θα αποτε
λεί τον κύριο χώρο υποδοχnς-διακί

Τnν εγκάρσια στοά κάτω από τις

νnσnς κοινού. Θα προσφέρει κλει

γραμμές n οποία ουσιαστικά θα α

στούς χώρους καταστnμάτων, ε

1.500μ2 το οποίο θα ανακαινιστεί,

ποτελεί ένα γραμμικό εμπορικό κέ

στιατορίων/αναψυκτnρίων, γραφεία

θα εκκαθαρισθεί από τις πλέον πα

ντρο με καταστnματα που θα ενώ

κίνnσnς, εκδοτnρίων και αναψυχnς,

ράταιρες προσθnκες και θα στεγά

νει το σταθμό του Μετρό με τις ε

αίθουσα V.I.P., και λοιπούς βοnθnτι

Το υφιστάμενο κτίριο έκτασnς

σει υπnρεσιακές λειτουργίες, ενώ

ξόδους προς τις οδούς Δnλnγιάννn

το ισόγειο θα αναδειχθεί σαν ο επί

και Κωνσταντινουπόλεως, συνολι

σnμος χώρος εισόδου στο νέο

κnς έκτασnς 10.000μ2.

σταθμό.
Συγκροτnματα ανελκυστnρων και
το επίπεδο των αποβάθρων με τις

σταθερών και κυλιόμενων κλιμάκων

11 νέες γραμμές και όλn τnν απα

ενώνουν τn στοά με το επίπεδο των

ραίτnτn υποδομn ιεκδοτnρια, πα

αποβάθρων.

πλnροφόρnσnς κ.λπ.J.

nαράλλnλα προβλέπεται μία σει

Οι όγκοι των κλειστών χώρων που
τοποθετούνται επάλλnλα με διάκε
να μεταξύ τους, αποτελούν μία με
ταφορικn εικόνα των συρμών που
Καθώς είναι τοποθετnμένοι πάνω

ρά Η/Μ χώρων εξυπnρέτnσnς του

από τις aποβάθρες, από το εσωτερι

σταθμού.

κό τους προσφέρουν τn θέα των
διερχόμενων συρμών («train spot

το κύριο σώμα των αποβάθρων θα
είναι πλnρως προστατευμένο από

7.800μ2.

κινούνται από κάτω τους.

γκάκια, επιμέρους στέγαστρα, Η/Μ
κουβούκλια, ιστούς φωτισμού και

κούς χώρους, συνολικnς έκτασnς

το ανοικτό κατάστρωμα πάνω από

ting��J.
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Συγκροτnματα ανελκυστnρων και
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χρησιμεύουν στο φυσικό αερισμό

σμό συμπληρωματικό αυτού του υ

σταθερών και κυλιόμενων κλιμάκων

και φωτισμό και στπν απαγωγn των

φιστάμενου κτιρίου.

ενώνουν το κατάστρωμα με κάθε α

καυσαερίων. Η άνω επιφάνεια των

ποβάθρα και με το επίπεδο των

στεγάστρων είναι καλυμμένη με κυ

δρόμων. Μία επιπλέον γέφυρα με

ματοειδrl λαμαρίνα. ενώ η κάτω επι

Ένα σύστημα πρόσθετων μεταλ

ανελκυστnρες φορτίου. ενώνει κά

φάνεια προσφέρει επιφάνεια πχοα

λικών γεφυρών στα νότια και βό

θε αποβάθρα με το επίπεδο αυτό

πορρόφησπς.

ρεια του κτιρίου θα προσφέρει τις

και με τα επίπεδα των δρόμων για
υπηρεσιακn χρnση.

απαραίτητες πορείες διαφυγnς σε
Η θεμελίωση κάθε υποστυλώμα
τος γίνεται με πασσάλους ενώ ιδιαί

τον όροφο, πάνω από το κατά

περίπτωση κινδύνου.

τερες λύσεις προβλέπονται στπν
Προβλέπεται ένα πλnρες σύστημα

στρωμα, με χρnσεις γραφείων και

περιοχn που διέρχεται ο «Κυκλοβό

τεχνικών χώρων παρακολούθπσπς

ρος», ένας από του κεντρικούς απο

μεταλλικών κατασκευών προστασί

λειτουργίας σταθμού. επιφανείας

χετευτικούς αγωγούς τπς Αθnνας.

ας από τα ηλεκτροφόρα καλώδια.

2.000μ2.

τα υποστυλώματα στηρίζουν όλες
τις δευτερεύουσες κατασκευές (κλί

τπν επέκταση του υφιστάμενου
κτιρίου προς τα βόρεια. με χρnσεις

μακες. γέφυρες κ.ά.Ι και φέρουν τα
επίπεδα καταστρώματος και ορό

Όλο το κτίριο είναι απόλυτα προ
σβάσιμο από άτομα μειωμένης κινη

υπηρεσιακές και εξυπηρέτησης κοι

φου και όλους τους αντίστοιχους

τικότητας ιράμπες, ανελκυστnρες, ι

νού ιχώροι υγιεινnς, φύλαξη απο

κτιριακούς όγκους.

κανά πλάτη. χώροι υγιεινnςΙ.

σκευών κ.ά.Ι. συνολικnς επιφάνειας
2.100μ2.

Στα υποστυλώματα τοποθετού
νται τα στοιχεία φωτισμού. σnμαν

το στέγαστρο, δπλαδrl μία υπερ

σπς και πληροφόρησης κοινού.

κατασκευn εμβαδού κάλυψης
20.000μ2, που θα αποτελεί και το

σης σε όλα τα επίπεδα.
Η επένδυση των τοίχων και στη

πλέον χαρακτηριστικό μορφολογικό

θαίων στα κατώτερα επίπεδα γίνεται

γνώρισμα και σχnμα αναγνώρισης

με συνθετικά πανέλα.

του νέου κτιρίου.
τα στηθαία στα ανώτερα επίπεδα
Όλπ π κατασκευn τπς στοάς και

είναι υαλόφρακτα. τα δάπεδα είναι

των αποβαθρών γίνεται από οπλι

βιομηχανικά. Οι προσόψεις των κτι

σμένο σκυρόδεμα. Η φέρουσα κα

ριακών όγκων τπς ανωδομnς είναι

τασκευn του στεγάστρου είναι με

υαλοπετάσματα με εντυπωμένες ε

ταλλικn και αποτελείται από αυτό

μπορικές διαφημίσεις και ηλεκτρονι

νομα τετράγωνα τμnματα. μορφnς

κά κινούμενες εικόνες.

ανεστραμμένης πυραμίδας 18Χ18μ
που στηρίζονται σε στύλους σταυ
ροειδούς διατομnς ύψους 20μ.
Μεταξύ των πυραμίδων προβλέ·

Το έργο έχει μελετηθεί ώστε να
μπορεί να κατασκευαστεί σε δύο
φάσεις. δηλαδrl πρώτα π στοά. οι
νέες γραμμές και οι aποβάθρες, και
μετέπειτα τα ανώτερα επίπεδα και
το στέγαστρο.

το νέο κτίριο φιλοδοξεί να αποτε
λέσει ένα σημείο αναφοράς, και μία

Οι δικτυωματικοί φορείς των α
νελκυστnρων είναι περίκλειστοι με
υαλοπίνακες. Η καμπύλη πρόσοψη

πονται στεγασμένα διάκενα που

Υπάρχει πλrlρες δίκτυο λωρίδων
πορείας για άτομα μειωμένης όρα

άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα που να
αρμόζει στο ρόλο που καλείται να

του κτιρίου επέκτασης επενδύεται

παίξει στπν ευρύτερη μπτροπολιτι

με αυλακωτn λαμαρίνα σε χρωματι-

κn περιοχn.
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ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ
Οι συντελεστές τnc; μελέτπc; είναι:
Ομάδα μελέτπc; !2003-041

Μελέτη αρχιτεκτονικών:
Μελετπτικn - Γραφείο Μελετών Α
λέξανδρου Ν. Τομπάζπ Ε.Π.Ε.

Εργοδότης:

STAND Σύμβουλοι Τεχνικών και Α

ναπτυξιακών Έργων Α.Ε.

Α. Ν. Τομπάζπc;, αρχιτέκτων έργου
Ν. Βρατσάνος, συνεργάτπc; αρχι

Οργανισμός Σιδπροδρόμων Ελλά

Μελέτη φέροντος οργανισμού:

τέκτων. υπεύθυνος μελέτπc;

Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων:

δος Α.Ε.
Εξωτερικοί συνεργάτες:
Διεύθυνσπ Εγκαταστάσεων. Μελε
τών και Ακίνπτπc; Περιουσίας
Υππρεσία Διακπρύξεων. Μελετών

π. Κερχουλάc; και Συνεργάτες -

ΕΛΞΙΣ Σύμβουλοι Μπχανικοί Α.Ε.

rενικn Διεύθυνσπ Υποδομnc;
KLMF architects ικ. Λαμπρινόπου

λοc; - Μ. Φαρμάκπc; - Δ. Μαρίνπc;J
Ρ. Φλωράκπ. αρχιτέκτων

Μελέτη περιβαλλοντικών επι
πτώσεων:
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Ρογκάν και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΤΟΜΗ
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ο σταθμός της Αττικό Μετρό στο Χαλάνδρι
Δόθnκε στπ κυκλοφοpία ο νέος
σταθμός τnς Αττικό Μετpό στο χα
λάνδpι, το Σάββατο 24 Ιουλίου 2004.
Ο Σταθμός ΧΑΛΑΝΔΡΙ βpίσκεται
στnν επέκτασn τnς Γpαμμnς 3 του
Μετpό τnς Αθnνας ιεπί τnς Λεωφό
pου Πλακεντίας στnν συμβολΠ τnς
με τnν οδό ΓpεβενώνΙ και θα λει
τουpγnσει ως ο ενδιάμεσος σταθμός
μεταξύ των Σταθμών ΕΘΝΙΚΗ ΑΜγΝΑ
και ΔΟγΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝτΙΑΣ.
Πpόκειται για ένα Σταθμό που κα
τασκευάστnκε με τn μέθοδο του α
νοικτού οpύγματος και χωpοθετείται
κάτω από τnν Λεωφόpο Δ. Πλακεντί
ας σε βάθος 22μ. ιστάθμn αποβα
θpώνΙ. ενώ οι δυο πpοσβάσεις του
χωpοθετούνται εκατέpωθεν του ά
ξονα τnς Λεωφόpου.
Η εξωτερική όψn του νέου σταθμού. Φωτογραφία: Γιώργος Τ6γιας

Στn γενικότεpn χωpοθέτnσn των

Μελλοντικά πpοβλέπονται αλλα

για από το κέντpο του Χαλανδpίου

πpοσβάσεων ελnφθn υπόψn n δn

γές στα δpομολόγια των λεωφοpεί

πpος το σταθμό, με συχνότnτα δύο

μιουpγία του Χώpου Στάθμευσnς αυ

ων τnς ΕΘΕΛ, ώστε να υπάpχει n δυ

τοκινnτων. του Σταθμού Μετεπιβίβα

νατότnτα μετεπιβιβάσεων από τον

σnς Λεωφοpείων. οι Χώpοι πpασίνου

σταθμό.

καθώς και οι οικιστικές συνθnκες δό
μnσnς τnς ευpύτεpnς πεpιοχnς.

Ο ΔΠμος Χαλανδpίου Πδπ ξεκίνnσε
με λεωφοpεία του τοπικά δpομολό-

δpομολόγια τnν ώpα.
Επίσnς στον εξωτεpικό πεpίγυpο
του σταθμού υπάpχει χώpος για τnν
στάθμευσn 240 αυτοκινnτων.

Καλλιτεχνικό θέμα στο αίθριο του νέου σταθμού. Φωτογραφία: Σπύρος NικoR6nounoς
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Επ εκ τάσε ι ς Μ ε τ ρ ό
Βαίνουν

πpος

ολοκλήpωσn

._,ι

οι

πpώτες επεκτάσεις του Αθnναϊκού
μετpό.
Ήδn δόθnκε στnν κυκλοφορία,
στις 05 Ιουνίου 2004. ο νέος τερμα
τικός σταθμός Άγιος Δnμήτpιος

!Α·

λέξανδpος ΠαναγούλnςΙ .
Η επέκτασn τnς γpαμμής από Εθνι
κή Άμυνα πpος το αεpοδpόμιο Ελευ
θέριος Βενιζέλος !μεpικώς μέσω του
διαδpόμου του προαστιακού! υπο
λογίζεται να δοθεί πpος το τέλος
Ιουλίου. Στnν γpαμμή αυτή θα λει
τουργούν μόνο οι σταθμοί Χαλαν
δρίου. Δουκ. Πλακεντίας και ο τεpΔιρευματικοί συρμοί τπς ΑΜΕΛ στον διάδρομο του προαστιακού.
Ιούλιος 2004. Φωτογραφία: Σπύρος Κωνστανr6πουnος

Σιοaιόc...

ματικός του αεpοδpομίου. Οι ενδιά

τον οpισμό τnς τιμής του εισιτnpίου

μεσοι σταθμοί Χολαpγός και Νομι

από και πpος το αεpοδpόμιο Ελ. Βε

σματοκοπείο θα αpχίσουν να κατα

νιζέλος στα 8 Ευpώ μάλλον θα λει

σκευάζονται μετά το τέλος των Ολυ

τουργήσει αποτρεπτικά για αpκε

μπιακών Αγώνων. ενώ παpαμένει ά

τούς από τους δυνnτικούς πελάτες

γνωστn n τύχn του σταθμού Αγία

του.

Παpασκευή.
Αγώνας δpόμου γίνεται για να δο
Υπενθυμίζεται ότι το Μετpό δεν θα

θεί και n επέκτασn ως τον Άγιο Α·

κάνει στάσεις στο τμήμα Δούκισσα

ντώνιο, ενώ οι υπόλοιπες επεκτά

Πλακεντία-Αεpοδpόμιο. Το τμήμα

σεις πpος Αιγάλεω. Πεpιστέpι και Ελ·

αυτό θα εξυπnpετεί αποκλειστικά ο

λnνικό δεν προβλέπονται νωpίτεpα

Προαστιακός.

του 2007.
Ήδn γίνονται συζnτήσεις για τις ε

Δυστυχώς n επιλογή του ΥΜΕ για

f

..ι.

πόμενες επεκτάσεις από Αιγάλεω
πpος Χαϊδάpι και Πειpαιά, από πα
νόpμου πpος Μαpούσι και από Πανε
πιστήμιο πpος Γαλάτσι, οι οποίες εί
ναι συνάpτnσn τnς διαθέσιμnς χpn
ματοδότnσnς.
Επίσnς συνεχίζονται οι δοκιμές και
n

εκπαίδευσn

του

προσωπικού

στους νέους συpμούς Κοpεάτικnς
κατασκευής. Κάποιοι συpμοί εκτε
λούν πλέον κανονικά δρομολόγια,
ενώ κάποιοι άλλοι χpnσιμοποιούνται
στις νυχτεpινές δοκιμές στον διά
δpομο του Προαστιακού.

Διρευματικοί συρμοί τπς ΑΜΕΛ στον διάδρομο του προαστιακού,
Ιούλιος 2004. Φωτογραφία: Σπύρος Κωνστανr6πουnος

8

summary

Engllsh

TRAM returns to Athens

Tram at the main Glyfada shopping district. Friday 23th July 2004. Photo: Nick Fotis

At 19 July 2004 the operation of
Athens Tram has started.

in the

Ιines:

frequency of operation in the rest of

rest mass transit offerings in the

the networkJ.

Athens

area.

One

very

positive

Besides some aesthetic disagree

aspect is that the tram is expected

Syntagma-Kolymbitirio <GΙyfadaJ

ments with the overbuilt infrastruc

to be in a 24-hour operation. making

Syntagma-SEF <Stadium of Peace

ture <cabling and catenary pyιonsJ.

and Friendship in N.FaliroJ, and

the initial negative reactions have

Kolymbitirio <GΙyfadaJ - SEF

been

During Athens Olympic Games. the

have a rather positive view of this

operation

in

the

section

Neos

Kosmos-Syntagma will be stopped

subdued,

and most people

new mass transit system.

Α very important consideration is

it

unique

amongst Athens mass

transit systems.
Ιmmediately after Olympic Games,
there are

plans to complete the

extension

from Glyfada to

Voula

due to the various planned festivi

the "training" of people in the new

<Asklepeion Hospital areaJ. ιn total,

ties and events near the Zappeion

system.

and

there are plans for a tram network

and

<another

pedestrians. plus the better integra

of more than 1οο kilometers Ιength

reason is to make possible a higher

tion of the tram system with the

in the Athens and Piraeus areas.

Panathinea Stadium

especially

drivers

SFS Excursion to Sofia, Bulgaria
According to the pιanned yearιy

Thursday 28th October 2004

calendar of events. SFS is organizing

Arrival at Sofia at 07.26

an excursion to Bulgaria during the

After a breakfast follows a bus

Greek

National

Vacation

of

28th

october.

we spend the night in the 4-star

The proposed itinerary is as foi

sunday 31st october 2004

hoteι Princess and the afternoon is

Wednesday 27th October 2004:

Friday 29th october 2004

Departure from the main Athens

Departure with train for Plovdiv. Α
tour around the city is planned.

Arrival to Thessaloniki at 22.48

Return to Sofia in afternoon

Departure from Thessaloniki with
the

train

23.42

·-τransbalkan

D460"

at

Saturday 30 October 2004
Bus

Bus departure for Thessaloniki.
From Thessaloniki we catch train
ιc 73 for Athens at 14.10, arrival

free

station with train 502 at 16.50

hotel santanski Spa.

tour around the city.
At noon we arrive at the 4-star

Ιows:

and arrival at Santanski.

departure

for

the

Vitosa

mountain, visit the Rila monastery

19.23
The cost of participation in the trip
has

been

tentatively set

Euros for SFS members

at

270

<280 for

non-membersJ. For more informa
tion,

please contact the

Department of the SFS.
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New Athens Union station design presen ted
The new design for the Athens
central station was made public Ιast
month.

The

existing

1.500

constructions that remind inverted

were done by the architectural firm
Ltd.

"Meletitiki

pyramids.

Alexandros

Tombazis" in cooperation with KLMF

sq.m.

building will be retained as a func

The undergound Ιevel will serve as

tionaι part of the new station after a

a shopping district while joining the

provided

Metro

matters such as HVAC,

clean up.

and
The old metre gauge station will
be

preserved

without

serving

station with

the

Deligianni

Konstantinoypoleos

!10.000

sq.m.

areaJ.

streets

ThereΊI

another Ιevel !7.800 sq.m.J above

functional role. and there will be 11

the passenger Ιevel for facilities like

Ιines serving the many trains that

restaurants.

are expected to call at the new sta

entertainment.

issuing

and

designs in
structuraι

integrity, etc.
The

new

station

design

is

an

attempt to add a modern Ιandmark
in a degraded part of Athens. while
solving manν practicaι and aesthetic
problems. Ιts construction is expect

tion. covered under a metal cover
consisting of 20.000 sq.m. of metal

Many other companies
the detailed

be

a

ticket

architects.

The

main

architectural

designs

ed to start after Athens Olympics.

Athens Metro network expands, Athens airport rail links open
The new terminal station Aghios
Dimitrios

!Aiexandros

PanagoulisJ

has opened for passengers since 5

airport with 7 new air-conditioned

rail station. The Proastiakos SA trains

by

are expected to start operation in

Korean manufacturer ROTEM !direct

the first days of August. at a fre
quency of 2 trains/hour ιsame as

dual-operation

trainsets

3rd rail

shoe

built

June 2004. Since 24th July, the sta

current.

tion 'Ήalandri" in Ιine 3 is in opera

phase alternating current via panto

or

single

tion.

the Athens Metro trains to airportJ.

station

graphJ. The inbetween stations in

'Όuchess Plakentia" started opera

the segment "D.Piakentia - Airport"

Already there were many negative

tion in 27th July.

will be served οnιν by diesel-pow-

remarks about the pricing of the rail

ered

connections to Athens airport at 8

while

the junction

Athens Metro will serve the new

trains

of

"Proastiakos

SA".

which will terminate in the Athens

Euros.not seeing traffic for years.

Metre gauge railbuses start operation
After considerable delays, and due

covered is the Kalamata-Kyparissia

to high pressure from Ιocal commu

segment.

nities. OSE has started operating the

undergoing for the Pyrgos-Oiympia

metre

and Peiraias-Loytraki segments.

gauge

which were

GTW

2/6

built by

railbases.

while

there

are

tests

more

Ιong-range

routes.

Despite

these problems. the new railbuses
seem to have a considerable appeal
for passengers. especially compared

Staedler in

Switzerland. The first route to get

unlikely the use of the railbuses in

The Ιack of wc facilities makes

to the old ιocomotive-hauled trains.

�� II
Ένα λεύκωμα με φωτογραφίες από τις
ανεπανάληπτες διαδρομές των τραίνων
τnς Πελοποννnσου. Ταξιδέψτε...

An edition full of photographs from the
uniqu� routes of trains crossing the
Peloponnese peninsuιa.
Enjoy the experience...

Στα βιβnισnωnεία
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