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Σ ταθάτος ΑΕΒΕ 

τα καινούργια ρούχα του βασιΑιιί 
Βροχερό απομεσnμερο στο ΣΣ Τρικάλων τπν 27π Ιανουαρίου του 200 1 :  Νέα γραμμn, συνεχώς συγκολ

λπμένπ σιδπροτροχιό ,  ολόσωμοι στρωτnρες από προεντετα μένο μπετόν, ελαστικοί σύνδεσμοι κα ι πάει λέ

γοντας. Το κτίριο επιβατών άψογο, πραγματικό κόσμπμα για τπν πόλπ των Τρικάλων, βασισμένο στα 

πρωτότυπα σχέδια του de Chirico. Καθαρές aποβάθρες, ψ nφιακοί π ίνακες πλπροφόρπσπς, καλαίσθnτα 

φαναράκια και στύλοι φωτισμού,  όμορφα παρτέρια με κομψό κάγκελα , χώροι ρarkiπg, υπέργεια πεζο

γέφυρα με ανελκυστnρες, Στπν πρώτπ τροχιά , σταθμευμένο το πεντόδυμο IC που μεταφέρει τους προ

σκεκλπμένους των εγκαινίων τπς νέας γραμμnς Παλαιοφόρσαλου - Καλαμπάκας. Βαμμένο, καθαρότα

το κα ι aπαστράπτον, στπν ώρα του , με όnαν το προσωπικό ένστολο κα ι άκρως ευγενικό και με service 

υψπλού επι πέδου. Με λίγα λόγια , εικόνα μεγαλείο, να τπν περιγράφεις κα ι να μπ σε πιστεύουνε . . .  

Και ξαφνικό , μπαίνει στο σταθμό το Ganz Maνag που α π ό  τον περασμένο Δεκέμβρπ εκτελεί τα τοπικό 

δρομολόγια . Βγαλμένο κατευθείαν α πό τα άπαντα του Ντίκενς, αξιολύππτο, ταλα ι πωρπμένο, nμιθανές. 

Εξωτερικn όψn ελεεινn κα ι τρισάθλια (επίθετα ανίκανα να α ποδώσουν τπν πραγματικότnτα) .  Εσωτερικό 

βρώμικο με πρόχειρα μπαλώματα τnς κακιάς ώρας. Άνεσn ταξιδιού στn (συγκολλnμένπ μnν το ξεχνάμε) 

γραμμn,  ευθέως συγκρίσιμπ με τπν ανόβασπ των Άνδεων καβάλα σε ένα λάμα. Γερασμένο και κατάκο

πο υnέρ το δέον από τπ συνεχn 2 5ετn χρnσn κα ι ελλε ιπn  συντnρπσπ, ο κίνδυνος αμπχανίας είναι μό

νιμος επ ιβότnς σε κάθε του δρομολόγιο. Αυτό είναι το υφιστάμενο τροχαίο υλικό του νέου θεσσαλικού 

σιδnροδρόμου.  

Τι έχουμε άραγε να απολογπθούμε -όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα τρα ίνο- στπν τοπικn κοινωνία τnς 

Θεσσαλίας που nαρά το βροχερό κα ι ρό, μας τίμnσε με τnν παρουσία τπς, ένιωσε πιο περnφανn με τπν 

προοπτικn καλύτερπς συγκοινωνίας και θα μπώθnκε anό τn λόμψn του "π ρωτευουσιάνικου τρα ίνου"; Πώς 

άραγε θα πείσουμε τους πελότες του νέου θεσσαλικού σιδπροδρόμου, ότι εν. αναμονn του σύγχρονου υ

λικού των Π ρογραμματικών (δπλαδrΊ σε κάνα δύο χρονάκια και βλέπουμε) θα πρέπει να υποστούν μια 

αξιοθρnνπτπ αυτοκινπτόμαξα που θα τους nταν σαφώς πιο χρnσιμn ως χοιροστάσιο για τις ανάγκες τπς 

τοπικnς κτnνοτροφίας; Κα ι που θα βρούμε μια δικαιολογία (π οποία να μπν επιφέρει σωματικές βλάβες) 

για το ότι οι υψnλό εμπλεκόμενοι στο έργο -αρχιερείς στα α πόκρυφα δόγματα του ρroject management, 

ρroject co-ord iπatioπ κα ι όλων των σχετικών βαρύγδουπων- δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν το προ

φανές: ότι π ολοκλrΊρωσn και nα ρόδοσπ σε κυκλοφορία μιας state of the art σιδnροδρομ ικnς γραμμnς 

δεν είναι δυνατόν να μn συνοδεύεται από ανόλογn αναβόθμισπ του τροχα fου υλικού . 

Ο καπμένος ο βασιλιάς, τα λίγα καλό ρούχα του τα φυλάει γιο τις Κυριακές, τις υπόλοιπες μέρες γυρ

νάει με κουρέλ ια .  

ΕΥ Χ Α Ρ Ι ΣΤΙ Ε Σ  
Η " Σ" ευχαριστεί τους κ. κ. Αντώνn Βράιλα και 
Γιώργο Μουνδρέο, γιο τn συνεργασία τους σε aυ
τό το τεύχος. 

Στο εξώφυλλο: Η ALCO Α 206, το πρώτο οπό το 
"διοκοσοράκιο" που επανήλθε στο ορχικά του 
χρώματα, χωρίς μάλιστα να aποτελεί μουσειακή 
μονάδα, φωτογραφίζεται στο M.A. I .  στις 27 
Ιουνίου 2000. (Φωτ.: Νίκος Κλώνος) 
Στο Σαλόνι: Η Δ/Η ALSTHOM Α-374, επικεφαλής 
τπς αμαξοστοιχίας 772 οπό Θεσσολονίκπ, 
φωτογραφίζεται στο χιονισμένο ΣΣ Φλώρινος στις 
14 Ιανουαρίου 1 995, τέσσερα χρόνιο πριν τπν 
οριστική οπόσυρσπ τπς σειράς. 
(Φωτ.: Κώστας Κοκοβάς) 

Αρτέμnς Κλώνος 

Αρχισυντόκτπς 
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16 Τα Σχόλια της "Σ" 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
18 lηηoTraηs 2000 (του Γρπγόρπ Καραθαvόσπ) 

Στον εκθεσιακό χώρο του Berliη Messe, από τις 1 2  έως τις 1 5  Σεπτεμβρίου 

2000, 827 εκθέτες από 25 χώρες παρουσίασαν τα προιόντα τους, που 

κάλυψαν όλους τους τομείς της σιδηροδρομικrΊς τεχνολογίας. Η "Σιδπροτροχιά" 

ιlταν εκεί. 

ΑΦΙΕΡΠΜΑ 
22 0resuηd Liηk (του Τόσου Λαμπρόπουλου) 

Φανταστείτε ότι η Τζια και το Λαύριο συνδέοντα ι σιδηροδρομικώς. τέτοιας 

έκτασης έργο είναι και αυτό της σύνδεσης Σουηδίας και Δανίας μέσω του 
Στενού του IZ!resuηd. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
28 Slab Track (του Ανδρέα Καπακλn) 

ΕισαγωγrΊ στα χαρακτηριστικά και τα συστrΊματα της σταθερrΊς εηιδομrΊς, 

εν αναμονrΊ της παρθενικrΊς χρrΊσης της στο δίκτυο του ΟΣΕ. 

ΦΠΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
34 MLW Α-504: (Re)BORN IN ΤΗΕ USA (του Απόστολου Κουρμπέλπ) 

Στις 26 Αυγούστου 2000 αναχώρησε από το λιμάνι της Ελευσίνας η Δ/Η ταυ 

ΟΣΕ Α-504, με τελικό προορισμό το εργοστάσιο της NREC (ALCo) στο Μουηt 

Verηoη ,  l l l iηois των ΗΠΑ όπου θα τύχει εκτεταμένων ανακατασκευών και 

βελτιώσεων. Η "Σιδπροτροχιά" μεταδίδει τις πρώτες ειδrΊσεις. 

ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
36 Δ/Υ Krupp Α-101 - Α-130 (του Φραγκίσκου Έλλιοπ) 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
38 Μετρό Πράξη Δεύτερη: Σύνταγμα - Δάφνη 

Με καθυστέρηση δυόμιση ετών και με ρεκόρ εισιτηρίων την πρώτη μέρα, το 

Μετρό εnεκτάθη κε νοτιοανατολικά .  

40 Επιτέλους Τραμ στην Αθήνα 
Σαράντα χρόνια μετά την κατάργηση των τραμ της, η ΑθrΊνα αποφασίζει να 

επανενταχθεί στις "τροχιοδρομ ι κές" πρωτεύουσες του κόσμου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
42 ϋSTRA TW 2000: Το Ασπ 

45 Αποχαιρετισμός στο Δημήτρη Κουτελίδπ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
46 Οι Νέοι Συρμοί των ΗΣΑΠ (του Γιώργου Νόθεvα) 

Ο αρχαιότερος αστικός σιδη ρόδρομος της ΒαλκανικrΊς υποδέχετα ι α ισίως την 
l l η  ΠαραλαβrΊ συρμών. 

ΕΙΔΙΚΟ ΒΕΜΑ 
48 Χαμηλές Πτήσεις: Στα χειριστήρια του TGV (του Άρπ Μπίθα) 

Cab-rid iηg στο ταχύτερο τρα ίνο του κόσμου. 

3 



Η στήλη "Λόγια του Συρμού" απηχεί τις θέσεις του ΔΣ του ΣΦΣ 

Το τραγικό ποΑύνεκρο ναυάγιο του "Εξπ ρές 

Σόμινα" συγκλόνισε -και δικαίως- το πανελλιlνιο. Περιμένοντας όμως να 

μάθουμε ποιος ευθύνεται κα ι αν, κατά τπν α πόδοσπ των ευθυνών, το "μα

χαίρι θα φτάσει πράγματι "ως το κόκαλο", π σκέψπ μας στρέφετα ι συνε ι ρ

μ ικό προς τους "νεκρούς τπς ασφάλτου". Κάθε τρίμπνο περίπου έχουμε 

ανάλογα με το ναυάγιο του "Σόμινα" αριθμό νεκρών α πό οδικό ατυχr'ψα

τα , ενώ τέτοιο πολύνεκρο ναυτικό ατύχπμα είχε να συμβεί στπ χώρα μας 

από το Δεκέμβριο του 1 966 όταν βυθίστηκε το οχηματαγωγό ''Ηράκλειο" 

Μας δίνεται η εντύπωση ότι έχουμε αποδεχτεί κατά κάποιον τρόπο 

τα οδικό ατυχιlματα σαν μια αναγκαιότητα, σαν μια θυσία σε κάποια θεό

τητα της οδικnς μεταφοράς, θυσία απαραίτητη αν θέλουμε να κυκλοφο

ρούμε. Το μόνο που α κούγεται κατά καιρούς είναι η ανάγκη περιορισμού 

των ατυχημάτων. Κα ι βέβαια προτείνονται κάποια ημίμετρα που , κατά σει

ρά κόστους (όχι πάντα οικονομικού)  είναι η 

Σχολzάζεz ο Σπύρος Φασούλας*, 
πρόεδρος τοv ΣΦΣ 

τέρμα της διαδρομιlς από άλλον τρόκτορα , όπως συμβαίνει σε ορισμένες 

περι πτώσεις  κα ι στις θαλάσσιες μεταφορές με ferry-boat. 

Σημειωτέον ότι αυτές οι λύσεις ( ROLA traiπs) είναι ο ι κονομικό συμ

φέρουσες, τόσο για την εθνικn οικονομία , όσο κα ι για τις ίδιες τις επιχει

ριlσεις οδικιlς μεταφοράς. Εκτός, βέβαι α ,  αν συνδέουν τη μεταφορά με 

διάφορες παραβάσεις των νόμων, ιδ ιαίτερα των φορολογικών . . .  

Πα ρόλλπλα θα πρέπει να χρπματοδοτπθεί π ανάπτυξη των σιδηρο

δρομικών μέσων μεταφοράς, ώστε να α υξηθεί δραστικό το επ ιβατικό έρ

γο του υπεραστικού σιδπροδρόμου και των άλλων μέσων σταθερnς τρο

χιάς (τραμ - μετρό - προαστιακός) 

τέλος θα πρέπει να σταματnσει η κατασκευn νέων αυτοκινπτοδρό

μων n άλλων μεγάλων οδικών αξόνων, αφού έχει α ποδειχθεί ότι η κατα

σκευn τους έχει σαν μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα την αύξησπ τπς κυ κλο

φορίας κα ι των ατυχπ μότων, και όχι τπν ανα-

καλύτερπ αστυνόμευσπ,  οι  α υστπ ρότερες 

ποινές στους παραβάτες, π εκπαίδευσπ των 

Ελλιlνων οδπγών ώστε να αποκτnσουν καλύ

τερπ κ υ κλοφορια κιl αγωγn . 

I I I Ο περιορισμός κούφισπ τπς κυ κλοφορίας στους υπάρχοντες 

οδικούς άξονες (χαρακτπριστικό παράδειγμα 

π περιφερειακn λεωφόρος τπς Αθnνας που 

καταλιlγει στπν οδό Κατεχόκπ, π οποία ύστε

ρα α πό λίγο κα ι ρό έγινε αδιόβατπ) Όμως εμείς π ιστεύουμε ότι είναι δυνατn 

π ελαχιστοποίπσπ αν όχι ο μπδενισμός αυτών 

των ατυχπμότων, αν στα προαναφερθέντα μέ

τρα προστεθούν κα ι ορισμένα άλλα , πιο ριζι

κό. Π ρώτον θα πρέπει να περιοριστεί άμεσα 

κα ι δραστικό π κυκλοφορία στους αυτοκινπ

τοδρόμους κα ι τις εθνικές οδούς των μεγά

λων φορτπγών αυτοκινnτων, τα οποία είναι υ

πεύθυνα , άμεσα n έμμεσα , για τα περισσότε-

ρα ατυχnματα. Ο περιορισμός τπς κυκλοφο-

της κυκλοφορίας των φορτηγών 
θα γίνει εφικτός με την εκτροπή 
του εμπορευματικού έργου προς 
τον σιδηρόδρομο, εκεί όπου υφί
σταται σιδηροδρομική γραμμή. 
Ας χρηματοδοτηθεί μια τέτοιο 
προσπάθεια, ος δοθούν κίνητρο 
και ος υποχρεωθούν πρώτες οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 
που ελέγχονται οπό το Κρότος να 
στραφούν προς το Σιδηρόδρομο 
γιο τις μεταφορές τους ... 

Οι συγκοινωνιολόγοι ,  μάλιστα , προβλέ

πουν ότι και π Απικn Οδός, μετά από τπν πά

ροδο μικρού χρονικού διαστιlματος από τπν 

έναρξπ λειτουργίας τπς, θα έχει κορεσθεί 

Π ρέπει ,  λοιπόν, τα χριlματα που δαπα

νώνται για τπν κατασκευn νέων δρόμων να 

διατεθούν για τπν κατασκευn νέων αξόνων 

μ
_
έσων σταθεριlς τροχιάς, τα οποία ανακουφί

ζουν πραγματικό τους υφιστάμενους οδικούς 

ρίας των φορτπγών θα γίνει εφι κτός με τπν εκτροπn του εμπορευματικού άξονες. Αξfζε ι ,  άλλωστε, να σπμειωθεί ότι π κατασκευ n  τους στοιχίζει λ ι-

έργου προς τον σιδπ ρόδρομο, εκεί όπου υφίστατα ι σιδπροδρομικn γραμ

μιl. Ας χρπματοδοτπθεί μια τέτοια προσπάθεια ,  ας δοθούν κίνπτρα και ας 

υποχρεωθούν πρώτες οι επιχειριlσεις κα ι οι οργανισμοί που ελέγχοντα ι α

πό το Κρότος να στραφούν προς το Σιδπ ρόδρομο για τις μεταφορές τους. 

Για τις μεταφορές που θα εξακολουθnσουν να γίνοντα ι οδικό, θα 

πρέπει να υποχρεωθούν τα φορτπγό που τις εκτελούν να επ ιβ ιβάζοντα ι 

στον σιδπρόδρομο για ορισμένες διαδρομές σε πολυσύχναστους άξονες 

(πχ. στπ διαδρομn Αθnνα- Θεσσαλονίκπ) όπως γίνεται σε άλλες Ευρωπα

ϊκές χώρες. Αυτό σπμα ίνει ότι είτε επιβιβάζονται τα αυτοκίνπτα σε ειδικό 

βαγόνι-πλατφόρμα κα ι οι οδπγοί σε επιβατόμαξα , ε ίτε επιβιβάζετα ι μόνο 

το ρυμουλκούμενο τμιlμα τπς νταλίκας, το οποίο παραλαμβάνετα ι στο 
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γότερο. 

Και σε τελικn ανόλυσπ, όταν δίνεις τπν δυνατότπτα στους πολίτες να 

πόνε στπ δουλειά τους γριlγορα κα ι άνετα με ένα μέσο σταθερnς τροχιάς, 

μπορείς να αγνοnσεις τους κακομαθπμένους που εμμένουν στο προσφι

λές I.X. τους, έστω κα ι αν φρακάρουν επί ώρες βλέποντας "τα τραίνα να 

περνούν" 

Υπάρχουν λοιπόν λύσεις και για τπν εξόλει ψ π  των οδικών ατυχπμό

των. Υπάρχει όμως άραγε κα ι π βούλπσπ των υπευθύνων; Γιατί να μπ 

φτάσει και εδώ "το μαχαίρι στο κόκαλο"; • 

(*) Το κείμενο γράφτηκε πριν τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη 

του νέου ΔΣ του ΣΦΣ 



Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2000 μέλη του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας επισκέφθηκαν 
το νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ 
κ. Κ. Παπαδημητρίου, ύστερα από πρό
σκληση του ιδίου. Αφού τον συνεχάρη
σαν για την ανάληψη των καθηκόντων 
του, του εξέθεσαν διάφορες προτάσεις 
του ΣΦΣ σε ότι αφορά το δίκτυο και την 
λειτουργία μουσειακών-τουριστικών 
τραίνων. Συμφωνήθηκε η στενότερη συ
νεργασία. 

Τ ο Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου του 2000, έγι
ναν τα εγκαίνια, στο χώρο του Μουσεί
ου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, έκ
θεσης φωτογραφίας των μελών μας, 
κυρίως από λήψεις κατά τις εκδρομές 
του Συλλόγου. Επακολούθησε μπου
φές για τα μέλη και τους φίλους του 
ΣΦΣ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλω
σης έγινε αναφορά στο έργο του πρό
σφατα εκλιπόντος μέλους Δη μήτρη 
Κουτελίδη .  

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2000 ο Πρόε
δρος του Συλλόγου Σπύρος Φασούλας 
παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεο
πτικό σταθμό New Tempo, στο χώρο 
του Μουσείου των Ελληνικών Σιδηρο
δρόμων. 

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2000 ο Π ρό
εδρος του ΣΦΣ Σπύρος Φασούλας 
παρευρέθηκε, ύστερα από πρόσκληση, 
στη συνάντηση που έλαβε χώρα στο 
Γκάζι, ανάμεσα στο Συμβούλιο της 
Ευρωπα'ίκής Ομοσπονδίας Πράσινων 
Κομμάτων με τις Ελληνικές οικολογι
κές κινήσεις και ομάδες. Στην ομιλία 
του, ο Πρόεδρος ανέπτυξε τις απόψεις 
του Συλλόγου και κατέθεσε σχετικό 
κείμενο, μεταφρασμένο στην αγγλική 
γλώσσα, με τις θέσεις του ΣΦΣ για 
την ανάπτυξη των μέσων σταθερής 
τροχιάς στην Ελλάδα. 

Ο ΣΦΣ εκλήθη από τοπικούς φορείς 
του Δήμου Διακοφτού για να εκθέσει 
τις απόψεις του και να κατατοπίσει 
τους κατοίκους για τη λύση που θα 
πρέπει να προκριθεί όσον αφορά την 
θέση του ΣΣ Διακοφτού επί της νέας 
γραμμής Κορίνθου - Πατρών. Για τον 
σκοπό αυτό μετέβησαν στο Διακοφτό 
στις 29 Νοεμβρίου 2000 ο πρόεδρος του 
ΣΦΣ Σπύρος Φασούλας και τα μέλη 
του Συλλόγου Γιώργιος Νάθενας και 
Αντώνης Φιλιππουπολίτης. Η σχετική 
συζήτηση έγινε στο Πνευματικό Κέ
ντρο Διακοφτού με μεγάλη προσέλευ
ση κοινού. Π αρευρέθησαν ο Δήμαρχος 

και το Δημοτικό Συμ
βούλιο, νομαρχιακοί 
σύμβουλοι και εκπρόσω
ποι τοπικών φορέων. 

ΕΠΙΜΕΛΕIΑ: 

Κ ω ν σ τ α ν τ ό π ο υ λ ο ς  
Σπύρος, Αντιπρ6εορος, 

Επ6πτnς Τομέα Δ nμοσι6τn
τας 

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 
2001 πραγματοποιήθηκε 

Θέμης Ζαχαρίου, 
Γραμματέας Σ.Φ.Σ. Ζαχαρίου Θεμιστο-

στα γραφεία του Συλλόγου μας η ετή
σια τακτική γενική συνέλευση .  Ο a
περχόμενος Π ρόεδρος Σπύρος Φα
σούλας έκανε τον απολογισμό της 
χρονιάς και βράβευσε τα μέλη του 
ΣΦ Σ Έλλιοττ Φραγκίσκο, Κακουλίδη 
Παναγιώτη, Κοκορέτση Νίκο και Πα
πανδρεάδη Σπύρο, για την ουσιαστική 
συμβολή τους στη μουσειακή αποκα
τάσταση τμήματος της εγκαταλελει-

. μένη ς ιστορικής γραμμής του Λαυρεω
τικού σιδηροδρόμου. Ακολούθησαν οι 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου για το 200 1 ,  
η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: 
Ράλλης Π έτρος, Πρ6εορος, Επ6πτnς 

Τομέα Ορyάνωσnς 

κλής, Γραμματέας, Επ6-
πτnς Τομέα Μοντελισμού 

Καπακλής Ανδρέας, Ταμiας, Επ6πτnς 
Τομέα Τεκμnρlωσnς 

Χανδρινός Γεώργιος, Μέλος, Επ6πτnς 
Τομέα Μουσειακού 

Κατόπιν πρόσκλησης του ΟΣΕ, το Σάβ
βατο 27 Ιανουαρίου 2001 το ΔΣ και μέ
λη του ΣΦΣ ταξίδεψαν με το ειδικό 
δρομολόγιο aυτοκινητάμαξας IC έως 
την Καλαμπάκα για τα επίσημα εγκαί
νια της τελευταίας φάσης της νέας, 
κανονικού εύρους γραμμής.Παλαι
φάρσαλου - Καλαμπάκας. Παρόντες 
στο τραίνο, ο Υπουργός Μεταφορών κ. 
Χ. Βερελής, ο Υφυπουργός Μεταφο
ρών κ. Α. Βούλγαρης, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Κ. Παπαδη-

μητρίου, ο Πρόεδρος του ΟΣΕ κ. 

Α. Λαμπρινόπουλος, ο Διευθύνων Σύμ
βουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Τσίτουρας, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΣ κ. Ε. Κούκος, υ
ψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και της 
ΕΡΓΟΣΕ και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. 
Παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης και εκπρόσωποι φορέων της Θεσ
σαλίας υποδέχτηκαν την αμαξοστοιχί
α στους ΣΣ Τ ρ ι κάλων και Καλαμπά
κας, όπου έλαβαν χώρα οι τελετές των 
εγκαινίων με την συμμετοχή αρκετού 
κόσμου, παρά το αντίξοο των καιρικών 
συνθηκών. • 
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ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣτΗΝ 65n ΔΕΘ 

Από τπν 1 π  ως τπν 9π του περασμένου Σε
πτέμβρπ πραγματοποιnθπκε π 65π ΔΕΘ στπν ο
ποία έδωσε και φέτος το παρόν π σιδπροδρομι
κn τεχνολογία με 4 περίπτερα: ΟΣΕ , ΕΡΓΟΣΕ, 
ΑΠΙΚΟ Μ ΠΡΟ και Μ ΠΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ. 

Στο περίπτερο του ΟΣΕ δέσποζαν οι μακέτες 
των Δ/Η ADtraπz και ΝΑ l πterCity. Μ πορούσε 
κανείς να ενπμερωθεί από τις οθόνες Video και 
από φυλλάδια για το σύγχρονο πρόσωπο των ελ
λπνικών σιδπροδρόμων. Στο περίπτερο τπς ΕΡ
ΓΟΣΕ παρουσιαζόταν το σύνολο των νέων έργων 
σε ένα δίπτυχο και δίνονταν πλπροφορίες για το 
κάθε ένα ξεχωριστό σε ιδιαίτερα φυλλάδια . Ειδι
κn μέριμνα δόθπκε στπν προβολιl τπς νέας για τα 
ελλπνικό δεδομένα τεχνολογίας σταθερnς επιδο
μnς, που θα εφαρμοστεί στις σnραγγες των Τε
μπών. Η Α ΠΙ ΚΟ ΜΠΡΟ ΑΕ διένειμε τα γνωστό 
στους Αθπναίους φυλλάδια , ενώ ενπμέρωνε και 
για τις υπό μελέτπ n κατασκευn επεκτάσεις του 
δικτύου. Τέλος π κοινοπραξία Μ ΠΡΟ ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝ Ι ΚΗΣ παρείχε κυρίως ενπμερωτικό φυλλά
δια των εταιριών, που τπν οπορτfζουν. Αξίζει να 
σπμειωθεί ότι τα περίπτερα ΟΣΕ κα ι ΕΡΓΟΣΕ έ
λαβαν βραβεία και nταν ανάμεσα στις καλύτερες 
παρουσίες σε ολόκλπρπ τπν Έκθεσπ . 

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Π ρόσφατα άρχισε από τον ΟΣΕ π υλοποίπσπ 
προγράμματος συντnρπσπς και ανακαίνισπς επι
δομnς των γραμμών σε διάφορα σπμεία του δι
κτύου συνολικού μnκους 247 km. Οι εργασίες 
αφορούν τα τμnματα μεταξύ Πειραιά και Αθnνας 
(κανονικn γραμμn) ,  Πλατέως - Σκύδρας και Σκύ
δρας - Φλώρινας, σε σταθμούς μεταξύ Λάρισας 
και Βόλου,  μεταξύ Αλεξανδρουπόλεως και Ορμε
νίου και μεταξύ Αλφειού και Ολυμπίας. Με τα 
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έργα αυτό θα αρθούν βραδυπορίες, θα ενισχυθεί 
το αξονικό φορτίο σε ορισμένα τμnματα και θα 
αυξπθεί π ασφάλεια κυκλοφορίας των συρμών. 
Παρόλλπλα ανακαινίζονται και τα συγκροτnματα 
έλξπς: Στο μπχανοστόσιο Αγίου Ιωόννπ Ρέντπ π 
ανακαίνισπ αφορά σπμαντικό αριθμό αλλαγών 
τροχιάς, ενώ στο αντίστοιχο μπχανοστόσιο μετρι
κnς γραμμnς στπ Λεύκα ανακαινίζονται οι αλλα
γές τροχιάς, καθώς και οι τροχιές μέσα στα υπό
στεγα συντn ρπσπς 

ΑΘΗΝΑ-ΟΙΝΟΗ Παραδόθπκε στπν κυκλο
φορία π τροχιά ανόδου μεταξύ Αφιδνών-Σφεν
δόλπς, άρχισαν οι εργασίες αναμόρφωσπς του 
ΣΣ Αγίου Στεφάνου (με νέα αποβάθρα για 
μελλοντικn στόθμευσπ και συρμών IC, ενώ στον 
ΣΣ Αγίου Θωμά τοποθετnθπκαν νέες αλλαγές. 
Παρόλλπλα άρχισαν οι δοκιμές του νέου συστn
ματος αμφίδρομπς σπματοδότπσπς και τοποθε
τnθπκαν νέες συσκευές τπλεδιοίκπσπς στις αλ
λαγές. Στο μεταξύ άρχισε από τπν ΕΡΓΟΣΕ π 
κατασκευn ανισόπεδων διαβάσεων στπ Λεωφό
ρο Πόρνπθος (Καραμανλιl) και στπ Λεωφόρο 

ΔΑΥΛΕΙΑ 

Δεκελείας. Παρόλλπλα συνεχίζονται τα έργα α
νακαίνισπς τπς επιδομnς τπς γραμμnς κατά τμn
ματα. 

ΟΙΝΟΗ-ΛΑΡΙΣΑ Άρχισε π ανακαίνισπ τπς 
διπλιlς γραμμnς στα τμnματα Οινόπς - Τιθορέ
ας και Δομοκού - Λάρισας. Θα γίνει αντικατό
στασπ έρματος σε μεγάλο μnκος, αντικατόστα
σπ ορισμένων στρωτnρων κα ι συνδέσμων κα ι 
λείανσπ των σιδπροτροχιών, ώστε να καταστεί 
δυνατn π αύξπσπ τπς επ ιτρεπόμενπς ταχύτπτας 
στα 1 40 έως 1 60 km/h. Δεν έχει λειτουργn
σει ακόμα το νέο σύστπμα α μφίδρομπς σπμα
τοδότπσπς στα τμιl ματα αυτό, γεγονός που δυ
σχεραίνει τα έργα ανακαίνισπς κα ι προκαλεί 
καθυστερnσεις στα δρομολόγια.  

Στπ γραμμn  Οινόπς-Τιθορέας κα ι ειδι κότερα 
στο κομμάτι Δαύλειας-Τιθορέας π γραμμn θα 
ξαναστρωθεί α πό τπν αρχn με τοποθέτπσπ γεω
ϋφόσματος, ανασκύρωσπ, και με τπ χρnσπ ολό
σωμων στρωτnρων προεντεταμένου σκυ ροδέ
ματος Β 70 .  

Στο ορεινό κομμάτι Τιθορέας-Δομοκού γίνο
νται εργασίες ανασκύρωσπς, αλλαγnς των συν
δέσμων και συγκολλιlσεως των σιδπ ροτροχιών. 
Τέλος στο κομμάτι Δομοκού-Λάρισας αλλάζο
ντα ι οι σύνδεσμοι κα ι συγκολλούντα ι οι αλλαγές 
τροχιάς. Αξίζει να σπμειωθεί, πως για τις ανά
γκες τπς κυκλοφορίας στο κομμάτι Δαύλειας
Τιθορέας θα αρχίσει σύντομα να λειτουργεί π 
α μφίδρομπ σπματοδότπσπ. Συνεχίζοντα ι με 
σχετικό aργούς ρυθμούς τα έργα στπ σnραγγα 
Καλλιδρόμου στο πρώτο τμnμα μnκους 19 km 
τπς νέας διπλιlς γραμμnς Τιθορέας - Λιανοκλα
δίου, ενώ ι κανοποιπτικότε

'
ροι είναι οι  ρυθμοί 

στο επόμενο τμnμα μnκους 21 km (περιοχn 
Μώλου - Θερμοπυλών). Έπ ίσπς, σε εξέλιξπ 
βρίσκεται π κατασκευn τπς τσι μεντέν ιας 
γέφυρας (δι πλιlς γραμμ nς) μnκους 500 m και 
μέγιστου ύ ψους 18 m στπ θέσπ Κόμβος 
Ρεγγινίου του Νόμου Φθιώτιδας, π οποία 
αποτελεί τπν επιμπκέστερπ γέφυρα στο 
συγκεκρι μένο τμnμα,  με ταχύτπτα σχεδιασμού 
250 km/h. Στο μεταξύ εξασφαλίστπκαν πόροι 
από το Γ ΚΠΣ για τπ διέλευσπ του ορεινού ό
γκου τπς Όθρυος. Πλπροφορίες αναφέρουν ό-
τι μετά α πό τα προβλιlματα που υπάρχουν αλλά 
και τις αντιρρnσεις τών τοπικών φορέων απο
κλείστπκε π διέλευσπ τπς νέας γραμμnς μέσα 
από τπ Λαμία, οπότε θα παραμείνει το Λιανο
κλάδι ως βασι κός σταθμός για τπν περιοχn με � 
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ Ν:ΕΑ 

ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΛιΔΡΟΜΟΥ 

ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΓΓΙΝιΟΥ 

ΙJΙι- ανταπόκρισn προς Λαμία κα ι Στυλίδα μέσω τnς 
τοπ ι κι'ις υφιστόμενnς γρα μ μ ι'ις, που θα 
ανακαινιστεί για αξονι κό φορτία 20 t.. Επίσnς 
αποκλείστnκε n κατασκευι'ι μεγόλnς σι'ιραγγας 
μεταξύ Λιανοκλαδίου και Δομοκού . Με τnν υιο
θέτnσn κόπως μειωμένων γεωμετρικών χαρα
κτnριστικών για τn νέα γραμμι'ι περιορίζοντα ι τα 
μ ι'ικn των τεχνικών έργων και επιτυγχάνεται n 
υλοποίnσn τnς νέας γραμμι'ις μέχρι το 2008, 
με Vmax= l20- 1 60 km/h. 
ΤΕΜΠΗ Τα έργα υποδομι'ις έχουν σχεδόν ο
λοκλnρωθεί. Δnμοπρατι'ιθnκε n στρώσn τnς ε
πιδομι'ις εντός των σnρόγγων, όπου για πρώτn 
φορό σε γραμμι'ι του ΟΣΕ θα εφαρμοστεί n μέ
θοδος τnς σταθερι'ις επιδομι'ις (εγκιβωτισμός 
των στρωτι'ιρων σε nλόκα οπλισμένου σκυροδέ
ματος αντί σκύρων). Σύντομα θα δnμοπρατnθεί 
κο ι n κατασκευ ι'ι τnς συ μ βατι κι'ις εn ιδομ ι'ις στα 
εκτός σnρόγγων τμι'ιματα. 
(βλέπε σχετικά άρθρο στn σεΛίδα 28) 

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

Παραδόθnκε στnν κυκλοφορία από τις αρχές 
Αυγούστου n νέα ΣΓΎΤ μεταξύ των ΣΣ Κατερίνnς 
και Αιγινίου. Η νέα, δ ιπλι'ις τροχιάς γραμμι'ι, n ο-
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ποία περιλαμβάνει και τn σι'ιραγγα Μεθώνnς, 
διέρχετα ι έξω από τους οικισμούς τους οποίους 
προσέγγιζε n παλαιό γραμμι'ι και δυστυχώς δεν 
τους εξυπnρετεί πλέον. Παρόλλnλα με τnν παρά
δοσn τnς νέας γραμμι'ις αναμορφώνετα ι και n 
βόρεια έξοδος του ΣΣ Κατερίνnς και εξυγιαίνο
ντα ι οι 2 κύριες τροχιές κυκλοφορίας μέσα στον 
παλαιό ΣΣ Αιγινίου-Κολινδρού ενώ αποξnλώνο
νται οι υπόλοιπες παρακαμπτι'ιριοι αφού στο άμε
σο μέλλον ο σταθμός αυτός θα αντικατασταθεί α
πό τον γειτονικό νέο ΣΣ. Αιγινίου. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 

Η υπόγεια διόνοιξn των σnρόγγων ολοκλnρώ
θnκε. Συνεχίζονται τα έργα από τnν έξοδο τnς 
σι'ιραγγας μέχρι τn Λεπτοκαρυά, ενώ έχει α ρχίσει 
n κατασκευι'ι του νέου ΣΣ Πλαταμώνα - Νέων 
Πόρων. Σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες σε 
τμι'ιμα τnς σι'ιραγγας με τn μέθοδο εκσκαφι'ις και 
εnανεnίχωσnς (cut and coνer) στnν περιοχι'ι Κο
σόρι .  Οι aρχαιολογικές ανασκαφές στnν έξοδο 
τnς σι'ιραγγας Πλαταμώνα συνεχίζοντα ι με aρ
γούς ρυθμούς. 

ΠΛΑΤΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ 

Συνεχίζετα ι από τnν ΕΡΓΟΣΕ n κατασκευι'ι τnς 

παραλλαγι'ις τnς υφιστόμενnς γραμμι'ις στnν πε
ριοχι'ι του Αξιού μι'ικους περίπου 6 km που περι
λαμβάνει τn νέα (τσιμεντένια) γέφυρα του ποτα
μού μι'ικους 800 m. Επίσnς άρχισε n κατασκευι'ι 
ανισόπεδων διαβάσεων στις περιοχές Π υρίτσας,  
Λουδία κα ι  Αδένδρου. Σύντομα θα α ρχίσει n κα
τασκευι'ι όλλnς μιας ανισόπεδnς διόβασnς στο 
Πλατύ. Άρχισαν επίσnς οι εργασίες ανακαίνισnς 
και στnν γραμμι'ι Θεσ/νίκnς-Ειδομένnς περιλαμ
βάνοντας ανασκυ ρώσεις και αντικαταστάσεις 
στρωτι'ιρων. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΗ 

Π ροχωρά n κατασκευι'ι νέας γέφυρας στον 
Ποταμό Στρυμόνα και παραλλαγι'ις τnς υφιστάμε
νnς γραμμι'ις από το Ν. Πετρίτσι μέχρι τον ΣΣ 
Στρυμόνα (χλμ. 1 24 έως χλμ . 1 29).  Με το έργο 
αυτό μειώνεται το μ ι'ικος τnς διαδρομι'ις κατό 1 ,5 
km και αυξάνεται n ταχύτnτα κυκλοφορίας. 

Σύντομα αρχίζει n ολοκλι'ιρωσn των έργων υ
ποδομι'ις κα ι επιδομ ι'ις στnν παραλλαγι'ι από Λα
τομείο μέχρι ΣΣ Φιλαδέλφειας (Χλμ. 16 έως Χλμ. 
2 1 ) .  Το έργο καθυστέρnσε πάρα πολύ λόγω α
νεύρεσnς σnμαντικών αρχαιοτι'ιτων. 

Ολοκλnρώθnκαν οι εργασίες επιδομι'ις σε πα
ραλλαγές τnς γραμμι'ις στnν περιοχι'ι Ξόνθnς και 
σύντομα θα ολοκλnρωθούν ανάλογες εργασίες 
στnν περιοχι'ι Κομοτnνι'ις. 

Σύντομα θα δnμοπρατnθεί από τnν ΕΡΓΟΣΕ n 
μεγόλn nαραλλαγι'ι τnς γραμμ ι'ις από τις Μου
ριές μέχρι τnν Ροδόnολn που περιλαμβάνει και 
τn σι 'ιραγγα στnν περιοχι'ι Καστανούσας μι'ικους 
περίπου 2 km. Στο μεταξύ έχουν προχωρι'ισει 
α ρκετά τα έργα σnματοδότnσnς και 
nλεκτροκίνnσnς τnς γρα μ μ ι'ις Θεσ/νfκnς 
Προμαχώνα. 

KANONIKH ΓΡΑΜΜΗ ΣτΟ ΝΕΟ 

ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑΣ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ -
ΠΑΤΡΑΣ 

Ριζοσπαστικές εξελίξεις όσον αφορό τn νέα 
γραμμι'ι υψnλι'ις ταχύτnτας Αθι'ινας-Κορίνθου
Πότρας δρομολογι'ιθnκαν το τελευταίο εξάμnνο 
και μετά τnν κυκλοφορία του προnγούμενου τεύ
χους τnς "Σ". Συγκεκριμένα n νέα Διοίκnσn του 
ΟΣΕ επανεξετάζοντας το όλο θέμα αποφάσισε 
για τnν εξ' αρχι'ις στρωσn διπλι'ις κανονικι'ις 
γραμμι'ις πάνω στn νέα χάραξn Αθι'ινας-Κορίν
θου (που κατασκευάζεται στο τμι'ιμα Θριάσιο Πε
δίο - Κόρινθος με γεωμετρικό χαρακτnριστικά 
για Vmax=200 Km/h) και όχι διnλι'ις μετρικι ' ις 
με βαριό επιδομι'ι όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. 
Η γραμμι'ι θα έχει τα ακόλουθα χαρακτnριστικό: 

Μέγιστn unκοτοuικι'ι κλίσn: 1 5ο/οο 
Συνολικό uι 'ικοc: 105 km (μέχρι νέο Σ.Σ.  Κιό

του) 
Ποοϋ πολογιζόuενοc χοόνοc διοδοοuι'ιc: 4 5 -

5 0  m i n  (Αθι'ινα-Κόρινθος) 
Σι'ιραννεc (σύνολο): 6900m 
Γέωυρεc (σύνολο): 1 950 m .  
Σιδ. Σταθuοί: (Σ ΚΑ-Κιότο): 1 1  (με υψnλά κρn

πιδώματα μ ι'ικους 300 m, υπόγειες διαβάσεις 
και χώρους Parking) 

Σιδnροτοοχιέc : U ΙC 54 (αλλαγές U IC 60), 
ΣΣΣ, ολόσωμοι τσιμεντένιοι στρωτι'ιρες. 

Σύγχρονn α υτόματn σnματοδότnσn και τnλεπι
κοινωνίες 

Το κόστος (ΣΚΑ-Κιάτο) ανέρχεται σε 1 63 δισ. 
δρχ. και n ολοκλι'ιρωσπ προγραμματίζεται ως το 
τέλος του 2003 με αρχές του 2004. Ήδn είναι 
περαιωμένn n υποδομι'ι σε μι'ικος 29 χλμ, ενώ 
μέχρι το τέλος του 2001 αναμένεται να ολοκλn
ρωθούν όλλα 22 km. Οι εργασίες στn σι'ιραγγα 



Τρικεράτου έχουν σχεδόν ολοκλπρωθεί, ενώ 
στπν Κακιά Σκάλα τα έργα των σπράγγων προχω
ρούν με εντατικό ρυθμό .. Ηδπ έχουν δπμοπρατπ
θεί ι'i ετοιμάζονται για άμεσπ δπμοπρότπσπ και τα 
υπόλοιπα τμι'iματα , δπλ. Μέγαρα-Κακιά Σκάλα, 

._. �ΗΡΑΓΓ ·ΛΙΘΣΙΩΝ 

. -

ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΠΑΞΙΑ 

Αγ. Θεόδωροι-Διυλιστι'iρια, Γέφυρα Ισθμού, Κό
ρινθος-Κιάτο, καθώς επίσπς και τα κτίρια των 
σταθμών (Σπμ. Συντ. : Ο ΟΣΕ από τπν πλευρά του 
θα μεριμνι'iσει για τπν κανονικοποίπσπ των γραμ
μών Ισθμού-Λουτρακίου και Α. Λιοσίων-Ελευσί
νας). Ο Σταθμός Κορίνθου, που θα διαθέτει 4 a
ποβάθρες και πάρκινγκ 555 θέσεων ΙΧ και 4 θέ
σεων λεωφορείων, από πλευράς λειτουργικι'iς 
διάταξπς θα θυμίζει το Νέο Επιβατικό Σταθμό 
Θεσσαλονίκπς. Η ΕΡΓΟΣΕ αξιοποιώντας τπν 
πλούσια γραμμολογία του κσι τπν ιδανικι'i για με
τεπι βιβάσεις διάταξπ αποβαθρών του , σχεδιάζει 
τον σταθμό αυτό σαν σταθμό προσωρινι'iς μετεπι
βίβασπς μεταξύ τραίνων Κ.Γ. Αθπνών-Κορίνθου,  
τραίνων Μ .Γ. Κορίνθου-Καλαμάτας και  τραίνων 
Μ . Γ. Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου κλπ. (αφού ανα
γκαστικά σε πρώτπ φάσπ θα στρωθεί Μ . Γ. στπ 
νέα χάραξπ Κορίνθου - Κιάτου για να "κουμπώ
σει" με το υπόλοιπο μετρικό δίκτυο). 

Στο μεταξύ στα τέλπ Νοεμβρίου νέες σπμαντι
κές και πολύ θετικές εξελίξεις σπμειώθπκαν στο 
θέμα υλοποίπσπς τπς νέας διπλι'iς κανονικι'iς 
γραμμι'iς υψπλι'iς ταχύτπτας και στο τμι'iμα Κο
ρίνθου-Πάτρας. Μετά από πιέσεις του Ταμείου 
Συνοχι'iς τπς ΕΕ π κυ βέρνπσπ αποφάσισε να ε
ντάξει στο Γ' ΚΠΣ κονδύλι 267 δις. δρχ. για τπν 
άμεσπ υλοποίπσπ στο χρονικό ορίζοντα 2000-
2008 τπς νέας κανονικι'iς γραμμι'iς Κορίνθου
Κιάτου-Πάτρας (ενώ αρχικά προβλεπόταν ένα 
κονδύλι 95 δις. δρχ. που επαρκούσε μονάχα για 
το τμι'iμα Κορίνθου-Κιάτου, τπν παραλλαγι'i Αιγί
ου κο ι μελέτες κο ι ένα ρξπ έργων στο αστικό 
τμι'iμα Αγ. Βασιλείου-Πατρών-Νέου Λιμένα) .  Με 
τον τρόπο αυτό θα ολοκλπρωθεί πλέον ο νέος α-

ναβαθμισμένος σiδπροδρομικός ΠΑΘΕ ως δί
κτυο υψπλών προδιαγραφών, θα αξιοποιπθεί π 
Πάτρα ως Δυτικι'i Πύλπ κα ι ο χρόνος διαδρομι'iς 
Αθι'iνας-Πάτρας με IC θα περιοριστεί στις 2 ώ
ρες. Τέλος θα δπμιουργπθούν οι προϋποθέσεις 

n 
. .  

και για περα ιτέρω επέκτασπ 
τπς κανονικι'iς γραμμι'iς α ργό
τερα κο ι στο σχετικά εύκολο 
νότιο τμι'iμα του παραλιακού 
σιδπροδρομικού άξονα τπς 
Π ελοποννι'iσου (Πάτρα-Πύρ
γος/Ολυμπία κλπ . ) ,  ολοκλπ
ρώνοντας έτσι τα βασικά έργα 
αναβάθμισπς του δικτύου των 
τέως ΣΠΑΠ . 

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΒΔΕ 

Τον Νοέμβριο του 2000 α
ποφασίστπκε π συνέχισπ των 
εργασιών που είχαν α ρχίσει το 
1 996 και αργότερα διακόππ-
καν για τα έργα υποδομι'iς στπ 
γραμμ ι'i Κρυονερίου-Μεσο
λογγίου-Αγρινίου. Το συνολι
κό κόστος των εργασιών 
(στρώσπ γραμμι'iς, τεχνικά έρ
γα κλπ . )  προϋπολογίζεται σε 
3.4 δισ. δρχ χρπματοδοτούμε
νο από ίδιους πόρους του Ο
ΣΕ. Το έργο αναμένεται να ο
λοκλπρωθεί περί τα μέσα με 
τέλπ του 2002. 

ΧΡΗ ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΙΔΗ ΡΟΔΡΟΜ I ΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ. 

Μ ία ευχάριστπ έκπλπξπ στο 
νέο επενδυτικό πρόγραμμα 

του ΟΣΕ ι'iταν π υπαγωγι'i στα Περιφερειακό Επι
χειρπσισκά Π ρογράμματα ( Π ΕΠ )  που συγ
χρπματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και πόρους 
του ΟΣΕ, σιδπροδρομικών έργων, όταν έως σι'i
μερα π πρακτικι'i ι'iταν π ένταξπ οδικών έργων και 
μάλιστα σχετικά μεγάλπς κλίμακας. Ο συνολι κός 
προϋπολογισμός των ΠΕΠ για τον ΟΣΕ ανέρχεται 
σε 1 25 δισ. δρχ. Ανά περιφέρεια , τπ μερίδα του 
λέοντος λαμβάνει π Περιφέρεια Ανατολικι'iς Μα
κεδονίας και Θράκπς (36 δισ. δρχ) ενώ τα λιγό
τερα π Στερεά Ελλάδα (3 δισ. δρχ). Τα πιο σπμα
ντικά έργα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρό
γραμμα αφορούν τπ ριζικι'i βελτίωσπ χάραξπς 
στπ γραμμι'i Θεσσαλονίκπς-Αλεξανδρούπολπς 
στο τμι'iμα Μέστπ-Αλεξανδρούπολπ (περιοχι'i 
Κίρκπς-Συκορράχπς) ( 1 7 . 5  δισ. δρχ) , τπν ανα
βάθμισπ τπς γραμμι'iς Διδυμοτείχου-Ορμενίου 
( 1 3 . 5  δισ. δρχ) και τπ σιδπροδρομικι'i σύνδεσπ 
του νέου λιμένα Αλεξανδρούπολπς (4 δις. 
δρχ. ) .Το σπμαντικό είνα ι ότι θα διατεθούν χρι'iμα
τα και για τπν Πελοπόννπσο (9.6 δισ. δρχ για τπ 
γραμμι'i Κορίνθου-Τρίπολπς-Καλαμάτας και 8 
δισ. δρχ για τις γραμμές στπν περιφέρεια Δ. Ελ
λάδας/ Αχαία-Ηλεία) ,  που περιλαμβάνουν ριζικές 
βελτιώσεις επιδομι'iς και βελτιώσεις χάραξπς (ιδί
ως στο τμι'iμα Χιλιομοδίου-Μυκπνών). Ο ορίζο
ντας των έργων αυτών είναι οκταετι'iς ( ίδιος με 
αυτόν του Γ' ΚΠΣ). 

Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
ΟΣΕ 

Επιπλέον των προγραμμάτων, που χρπματοδο
τούνται από τα ΠΕΠ ο ΟΣΕ σχεδιάζει τπ διάθεσπ 
επιπλέον 64.5 δισ. δρχ. σε έργα βαριάς συντι'i-

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ Ν:ΕΑ 

ρπσπς τπς επιδομι'iς και βελτιώσεων χάραξπς 
στις περιφερειακές γραμμές. Τα έργα αυτά κα
τανέμονται σε 1 . 5  δισ. δρχ στπν περιφέρεια Αθπ
νών, 25.5 δισ. δρχ. στπν περιφέρεια Πελοπον
νι'iσου και 3 7 . 5  δισ. δρχ στπν περιφέρεια Μακε
δονίας-Θράκπς. Στπν Πελοπόννπσο τα έργα α
φορούν τπν επαναλειτουργία γραμμι'iς ΣΒΔΕ, ε
νισχύσεις βάθρων γεφυρών, συντπρι'iσεις γραμ
μι'iς σε όλο το δίκτυο και μικρές παραλλαγές με
ταξύ Πύργου-Κυπαρισσίας. Στπν Περιφέρεια 
Μ.Θ. ,  αφορά ριζικές ανακαινίσεις γραμμών στπ 
Δυτικι'i Μακεδονία και στπ γραμμι'i Φερών-Διδυ
μοτείχου, καθώς και παραλλαγές στα τμ ι'iματα 
Νέας Ζίχνπς -Φωτολίβους και μεταξύ Δράμας-Το
ξοτών. Ο ορίζοντας των έργων είναι πενταετι'iς. 

ΤΟΠΟΘΕτΗΣΗ ΑΣΙΔ ΣΕ ΙΣΟΠΕΔΕΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 
437 νέα ΑΣΙΔ θα τοποθετπθούν σε ισάριθμες 

διαβάσεις του ΟΣΕ με κόστος 18 δισ. δρχ. Τα Α
ΣΙΔ, είτε θα τοποθετπθούν σε aφύλακτες διαβά
σεις, είτε θα τοποθετπθούν σε φυλασσόμενες με 
φύλακα, είτε θα αποτελούν βελτιώσεις σε υφι
στάμενα ΑΣΙΔ (συνι'iθως ομαδοποιι'iσεις με γειτο
νικά νέα ΑΣΙΔ). Τα 400 θα τοποθετπθούν με ευ
θύνπ του ΟΣΕ και αποτελούν προϊόν προγραμμα
τικι'iς συμφωνίας με τπν ADtraπz και εγχώριο κα
τασκευαστι'i και τα υπόλοιπα θα τοποθετπθούν α
πό τπν ΕΡΓΟΣΕ στπ γραμμι'i Παλαιοφαρσάλου -
Καλαμπάκας. Το έργο θα ολοκλπρωθεί περί τα 
τέλπ του 2001/ μέσα του 2002 ενώ 1 00 περί
που από αυτά θα έχουν τοποθετπθεί έως τις α ρ
χές του 200 1 . Η πλειοψπφία των συστπμάτων 
θα εγκατασταθεί στπν Πελοπόννπσο, που αντιμε
τωπίζει και το οξύτερο π ρόβλπμα και έπονται οι 
γραμμές τπς Μακεδονίας. Εξυπακούεται ότι στον 
άξονα ΠΑΘΕ (εφ' όσον φυσι κά τελειώσουν τα 
έργα) δεν θα υπάρχουν εν γένει ισόπεδες δια
βάσεις. (Σπμ. Συντ . :υποτίθεται ότι με αυτά τα συ
στι'iματα , τα τραίνα θα προστατεύονται από τους 
aπρόσεκτους οδπγούς, καθώς επίσπς και οι οδπ
γοί από τπ δικιά τους απροσεξία . Ίδωμεν . . .  Πά
ντως, αν κάνει κάποιος μία μ ικρι'i αυτοψία σε έ
να σπματοδοτούμενο οδι κό κόμβο και μετρι'iσει 
πόσοι οδπγοί περνούν με κόκκινο και μάλιστα ε
πιταχύνοντας στπ θέα του κόκκινου ,  εύκολα θα 
αντιλπφθεί γιατί οι Έλλπνες σκοτώνοντα ι σαν τις 
μύγες στους δρόμους και συνακόλουθα και στις 
ισόπεδες διαβάσεις . )  

ΙΔΡΥΣΗ ΓΕΩΟΣΕ 
Το Δ.Σ. του ΟΣΕ ενέκρινε το καταστατικό τπς 

υπό ίδρυσπ θυγατρικι'iς εταιρείας ΓΕΩΟΣΕ, με α
ντικείμενο τπν αξιοποίπσπ τπς ακίνπτπς περιουσί
ας. Το καταστατικό αναμένει τπν έγκρισπ του Υ
ΜΕ ώστε ο ΟΣΕ να προχωρι'iσει στπ σύστασπ τπς 
ετα ιρείας, στπν πλι'iρπ καταγραφι'i τπς ακίνπτπς 
περιουσίας και τπν ένταξι'i τπς στο Εθνικό Κτπμα
τολόγιο. Ο ΟΣΕ είναι από τους μεγαλύτερους ι
διοκτι'iτες ακίνπτπς περιουσίας στπν Ελλάδα (ο 
δεύτερος μετά τπν Εκκλπσία) και αναμένει να το
νώσει τα έσοδά του από τπν αξιοποίπσι'i τπς. 

(Π ΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ) ΑΠ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003. 
Το προσεχές έτος (2001 )  π Ευρωπαϊκπ Επι

τροπι'i θα υποβάλει προτάσεις για το άνοιγμα τπς 
αγοράς των επιβατικών σιδπροδρομικών μεταφο
ρών, ενώ ι'iδπ επιτεύχθπκε συμφωνία μεταξύ του 
Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου για τπν απελευθέρωσπ των εμπορευ
ματικών σιδ/κών μεταφορών. Η αρμόδια επίτρο
πος για τις μεταφορές κο. Λογιόλα ντε Παλάθιο, .... 

9 
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ΣΟΥΗΔΙΚΗ "ΒΟΗΘΕΙΑ" ΣτΟ ΚΟΣΟΒΟ 
Η Δ/Υ ελιγμών DAL 3 1 80C 548 (Β d h ,  σουπδικnς κατασκευnς KVAB 1 964 με κινπτnρα Rolls 

Royce 265 kW.) εικονίζεται στον Α . Ι . Ρ .  στις 10 Ιουλίου 2000, λίγο πριν αναχωρnσει γιο τπν Ει
δομένπ απ'όπου προωθnθπκε στπν Πρίστινα μέσω Σκοπίων, με στόχο να ενισχύσει το έλκον υλικό 
των Σιδπροδρόμων του Κόσοβο ( ROK,  Rai lways of Κοsονο) .  Η συγκεκριμένπ δπζελόμαξα, π οποί
α έφτασε στο λιμάνι τπς Ελευσίνας στις 5 Ιουλίου 2000, αποτελεί μία από τις μπχανές των SJ 
(σειράς Ζ65) οι οποίες παραχωρnθπκαν στον BV, τον διαχειριστn τπς σιδπροδρομικnς υποδομnς 
τπς Σουπδίας. 

� σε δπλώσεις τπς αναγνώρισε ότι το θέμα παρου
σιάζει ιδιαίτερπ ευαισθπσία , όπως φαίνεται από 
τπν καθυστέρπσπ επίτευξπς αυτnς τπς συμφωνί
ας επί χρόνιο .  Η συμφωνία για τις εμπορευματι-

κές μεταφορές θα τεθεί σε ισχύ το 2003 για τα 
μεγάλα διευρωπαϊκό δίκτυα και το 2008 θα επε
κταθεί και στα υπόλοιπα τμnματα του ευρωπαϊ
κού σιδπροδρομικού δικτύου. 

ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΥΙΚΕΣ 

Υ ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΣΕ 

Ο ΟΣΕ ανακοίνωσε το Νοέμβριο τπν προσφο-
ρά νέων "προϊόντων" στις εμπορευματικές μετα
φορές, δπλαδn α) κλειστοί συρμοί κατ' επιθυμία 
του πελότπ (συρμοr 10 βαγονιών, ωφέλιμο φορ
τίο τουλόχιστον 500 τόνων ανά δρομολόγιο), 
στους σιδπροδρομικούς ά-ξονες Αθnνας-Λόρι
σας-Θεσ/νί κπς-Αλεξανδρού πολπς , Αθnνας-Λό ρι
σας-Θεσ/νίκπς-Φλώρινας και Αθnνας-Λόρισας
Βόλου,  β) ειδικές μακροχρόνιες συμφωνίες για 
μεγάλα φορτία (παλέτα , χύδπν, Ε/Κ), γ) συρμοί 
χωρίς ενδιάμεσες σταθμεύσεις προσθnκπς/απο- � 

ΝΕΑ ΒΥΥΙΟΦΟΡΑ 

ΤΟΥ ΟΣΕ 

Στπν φωτογραφία τα 
νέα βυτιοφόρα οχnματα 
κανονικnς γραμμnς, τύ
που Zaces, που ά ρχισαν 
να πα ραλαμβάνονται 
πρόσφατα από το Εργο
στάσιο Κιολείδπ στον Βό
λο, στο πλαίσιο υλοποίπ
σπς τπς προμnθειας νέ
ου τροχαίου υλικού μέ
σω των Προγραμματικών 
Συμφωνιών που υπεγρό
φπσαν τον Δεκέμβριο 
του 1 997.  Συνολικό θα 
παραλnφθούν 1 20 νέα 
βαγόνια αυτού του εί
δους με πρόβλεψn για 
άλλα 80. 
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IC MEXPI ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

Από τις 27 Ιανουαρίου του 2001 λειτουργεί κανονικό σε όλο το μι'ικος των 82 , 5  km π νέα γραμ
μι'ι κανονικού εύρους, από το σταθμό Παλαιοφαρσάλου μέχρι τπν Καλαμπάκα. Σnμειώνεται ότι τα 
πρώτα εγκαίνια στο σταθμό Καρδίτσας είχαν γίνει στις 4 Μαρτίου του 2000. Τα προβλι'ιματα στις 
σχέσεις του ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ με τις τοπικές αρχές, για το θέμα των διαβάσεων, καθυστέρnσαν τnν 
αποπεράτωσn του έργου. Η ολοκλι'ιρωσn του έργου γιορτάστnκε σε νέα τελετι ' ι  στο σταθμό Καλα
μπάκας το Σάββατο 27 Ιανουαρίου του 2001 με τπν παρουσία του υπουργού Μεταφορών κ. Χρί
στου Βερελι'ι και του υφυπουργού Μεταφορών κ. Αλέκου Βούλγαρn, αφού είχε προnγnθεί μικρι'ι 
τελετι'ι στον ανακατασκευασμένο σταθμό Τρικάλων βασισμένο στα πρωτότυπα σχέδια του Εβαρίστο 
ντε Κίρικο. Υπενθυμίζεται ότι, από τις 2 1  Δεκεμβρίου του 2000 εκτελούνταν κανονικά τα δρομο
λόγια μέχρι τα Τρίκαλα. Ο συνολικός χρόνος διαδρομι'ις Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας είναι σι'ι
μερα 50 λεπτά, με ταχύτnτες τnς τάξnς των 1 00-1 20 km/h. Η παρουσία των αμαξοστοιχιών IC 
στις γραμμές τπς Δυτικι'ις Θεσσαλίας (προσωρινά 1 ζεύγος IC και 4 τοπικά) χαρακτnρίζεται ελ
κυστικι'ι για τnν αυξnμένn τουριστικι'ι κίνnσπ τnς περιοχι'ις, καθώς n ορεινι'ι ζώνn Καρδίτσας - Τρι
κάλων, τα Μετέωρα και n λίμνn Πλαστι'ιρα αποτελούν δnμοφιλείς προορισμούς χειμερινού αλλά 
και θερινού τουρισμού . Η νέα πρόκλπσπ για τους Ελλnνικούς Σιδnροδρόμους είναι πλέον n επέ
κτασn τπς γραμμι'ις προς τπν Κοζάνn και τnν Ηγουμενίτσα. 

� κοπι'ις δ) ολοκλnρωμένες υπnρεσίες πόρτα-πόρ
τα με ενδιάμεσπ φύλαξn και αποθι'ικευσπ του 
προϊόντος, και όλα αυτά με ελκυστικό κόμιστρο. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕτΡΟ ΣτΟΝ 

ΣτΑΥΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣfΙΑΚΟΣ 

Χωρίς τυμπανοκρουσίες και με ιδιαίτερα ταχύ 
ρυθμό ξεκίνnσαν τα έργα επέκτασnς του μετρό α
πό τον σταθμό Εθνικι'ι Αμυνα μέχρι τον Σταυρό, ό
που n γραμμι'ι θα συναντά τnν Απικι'ι Οδό και τον 
προαστιακό σιδnρόδρομο Αθι'ινας - ΣΚΑ - ΝΔ 
Σπάτων. Η γραμμι'ι αυτι'ι θα έχει μ ι'ικος 5 , 1  χλμ 
και υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περί τα 185 δισ. 
δρχ .Από τους 5 προβλεπόμενους σταθμούς, μέ
χρι το 2004 θα κατασκευαστούν μόνο οι 2 (Πλα-

KFOR 

κεντία και Σταυρός) για λόγους επίσπευσnς του 
έργου (που αποβλέπει τελικά στnν εξυπnρέτnσn 
του νέου Αεροδρομίου). Για τον ίδιο λόγο το έρ
γο τελικά θα γίνει όλο υπόγειο, με μετροπόντικα 
και cut and coνer, ενώ π υλοποίnσι'ι του θα γίνει 
κατ'α πόλυτn π ροτερα ιότnτα σε σχέσn με τις άλλες 
επεκτάσεις του δικτύου τnς Απικό Μετρό. Μάλι
στα n κατασκευ ι'ι του σταθμού Σταυρού γίνεται α
πό τnν Κ/Ξ Απικι'ι Οδός σαν ποράλλnλο έργο του 
δρόμου (διαδικασία που δεν επέτρεψε n κυβέρ
νnσn να εφαρμοστεί και για τα έργα υποδομι'ις 
του Προαστιακού). Ήδn, με τις πρώτες ανασκα
φές στn λεωφόρο Πλακεντίας, αποκαλύφθnκαν 
οι ράγιες τnς παλαιάς γραμμι'ις Λαυρίου, που 
διερχόταν από εκεί, καθ'οδόν προς τα Μεσόγεια . 

Ειδομένn 23 Ιουλίου 2000: Στn φωτογραφία , συρμός του ιταλικού Τάγματος Μ nχανι
κού Σιδnροδρόμων ( Reggimento Genio Ferroνieri) που συμμετέχει στn KFOR, κατά το πέ
ρασμά του από τn χώρα μας, ως αμαξοστοιχία 80980, με τελικό προορισμό το Κοsονο, 
όπου έφτασε στις αρχές Αυγούστου.  Η σύνθεσn αναχώρnσε από τπ Μπολόνια μεταφέ
ροντας προσωπικό γραμμι'ις και εξοπλισμό που ι'ιδn απασχολείτα ι στnν περιοχι'ι τπς Pristi
πa για τπν ανακαίνισπ - αναβάθμισπ συνολικά 18 km γραμμι'ις (εξυγίανσn υποδομι'ις, α
νανέωσπ έρματος, αντικατάστασπ στρωτι'ιρων, τοποθέτπσπ σιδπροτροχιών S49).  Με το 
πέρας των εργασιών, ο σιδπροδρομικός σταθμός τπς Pristiπa θα καταστεί προσβάσιμος 
τόσο από επιβατικούς όσο και από εμπορευματικούς συρμούς 

Τα παραπάνω νέα , σε συνδυασμό με πλnρο
φορίες για επαφές τnς Απικό Μετρό Α. Ε. με ξέ
νους κατασκευαστικούς οίκους τροχαίου υλικού 
προκειμένου να τους αναθέσει απ'ευθείος τnν 
προμι'ιθεια 12 συρμών "μετρό Αεροδρομίου" και 
με δεδομένα τα έως πρόσφατα λογι'ις λογι'ις προ
σκόματα και εμπόδια που κάποιες πλευρές έθε
ταν στπν υλοποίπσπ των έργων του Προαστιακού 
στn νnσίδα τnς Απικι'ις Οδού, είχαν αναζωπυρώ
σει διάφορες συζnτι'ισεις και σενάρια για πιθανι'ι 
ματαίωσπ του έργου προς όφελος του μετρό. Τε
λικά στις 22 Δεκεμβρίου, σε συνάντπσn μεταξύ 
του Π ρωθυπου ργού κ. Κ. Σnμίτπ και των Υπουρ
γών Μεταφορών και Π ΕΧΩΔΕ κ.κ. Βερελι'ι και 
Λαλιώτπ αποφασίστπκε οριστικά π διεύρυνσn τπς 
συνεργασίας των δύο Υπουργείων για τπν ομαλι'ι 
και έγκα ιρπ προώθπσπ τόσο των έργων του Π ρο
αστιακού προς το Νέο Αεροδρόμιο όσο και του 
Τραμ, σε συνδυασμό με τα οδικά έργα τπς Απι
κι'ις Οδού και τπς Παραλιακι'ις. Κατόπ ιν αυτού το 
ΔΣ τnς ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε τnν προκι'ιρυξn 3 δια
γωνισμών για τπν κατασκευι'ι του έργου του Προ-

� αστιακού με τις εξι'ις εργολαβίες. α)  Έργο υποδο
§ μι'ις στο τμι'ιμα ΣΚΑ - Αεροδρόμιο Σπάτων ( 3 1  
;;> δις). β) Έργα υποδομι'ις ανισοπεδοποίπσπς ι'ι τμn
.,: ματικι'ις υπογειοποίnσπς του άξονα στο τμι'ιμα 

Τρείς Γέφυρες - ΣΚΑ καθώς και έργα επιδομι'ις, 
σnματοδότπσπς, τnλεδιοίκπσπς, πλεκτροκίνnσπς 
και ολοκλι'ιρωσπ σταθμών στο τμι'ιμα Τρείς Γέφυ
ρες - ΣΚΑ - Αεροδρόμιο ( 1 1 5  δις) γ) Έργα υπο
δομι'ις, ανισοπεδοποίπσπς του άξονα , επιδομι'ις ,  
σταθμών, σπματοδότπσπς, τπλεδιοίκπσnς κα ι  πλε
κτροκίνπσπς στο τμι'ιμα Τρείς Γέφυρες - Αθι'ινα 
AIP μαζί με τπν κοτασκευι'ι νέου αμαξοστασίου 
του προαστιακού στο ΜΑΙ (64 δις). Ήδn έγινε n 
προδnμοσίευσn των παραπάνω στπν εφnμερίδα 
τnς ΕΕ, και ονατέθnκαν υπnρεσίες συμβούλου σε 
7 διεθνείς κοινοπραξίες. Η επιλογι'ι και εγκατά
στασn των αναδόχων των εν λόγω έργων αναμέ
νεται να ολοκλnρωθεί μέχρι το τέλος του 200 1 .  
Στόχος είναι n παράδοσn σε λειτουργία τnς γραμ
μι'ις Αθι'ινας - ΣΚΑ - Αεροδρομίου Σπάτων τον 
Ιούνιο του 2004. Στn γραμμι'ι αυτι'ι θα κυκλοφο
ρι'ισουν οι νέες προαστιακές EMU τnς οικογέ
νειας Desiro τπς Siemeπs, οι οποίες θα καλύ
πτουν τπν διαδρομι'ι σε λιγότερο από μισι'ι ώρα. Η 
παραλαβι'ι τους θα αρχίσει εντός του 2002. 

ΠΡΟΑΣfΙΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΗΝ 

ΠΑ ΤΡΑ 

Ο ΟΣΕ εγκαινιάζοντας μ ια νέα σιδπροδρομικι'ι 
πολιτικι'ι σε τοπικά επίπεδα , κατ'αρχι'ιν στnν Πε
λοπόννπσο, δρομολόγπσε από 1 4/8/2000 1 0  
νέα τοπικά δρομολόγια μεταξύ Διακοφτού/Αιγίου 
- Πάτρας - Λάππα και αντιστρόφως. Τα δρομολό
για αυτά που εξυππρετούνται με ΝΑ ΜΑΝ ι'ι 
Ganz Maνag είνα ι πιλοτικά ενόψει και τπς επικεί
μενπς προμι'ιθειας των 29 σύγχρονων προαστια
κών ΝΑ τύπου Rai lbus που πρόκειτα ι να αξιο
ποιπθούν σε αντίστοιχες υππρεσίες γύρω από 



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣτΑΘΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ 

Οι συνnθεις πλέον καλοκαιρινές πυρκαγιές "χτύ
ππσαν" και τον σιδπρόδρομο. Στις 13 Ιουλfου 
2000 το πύρινο μέτωπο μnκους lOkm που 
μα ινόταν επf 5 πμέρες στπν περιοχn, πέρασε και 
στο χώρο του ΣΣ Καλλιπεύκπς καταστρέφοντας ο
λοσχερώς το Κτίριο του σταθμού μαζί με τρία 
βοπθπτικό κτίσματα και δύο φωτοσnματα. Όπως n
ταν φυσικό, π φωτιά κατέστρεψε και τις εγκαταστά
σεις τπς τπλεδιοίκπσπς του σταθμού, ο οποίος έ
κτοτε δεν εξυππρετεί διασταυρώσεις n και υπερβά
σεις, με δυσμενn επίπτωσπ στπν κυκλοφορία . Ά
δοξο τέλος για τον ΣΣ Καλλιπεύκπς, που, αξίζει να 
σπμειωθεί, χρονολογείτα ι από τις μέρες του ΠΔΣ 
και γλίτωσε από τις καταστροφές και του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου! 

τπν Αθnνα και άλλα μεγάλα αστικό κέντρα τπς 
χώρας. Πάντως μέχρι στιγμnς, π π ιλοτικn αυτn 
δρομολόγπσπ δεν έχει στεφθεί από επιτυχία, λό-
γω του ότι τα δρομολόγια είναι αραιό (ελλείψει ε
παρκούς τροχαίου υλικού), οι ώρες κυκλοφορί-
ας δεν μελετnθπκαν με βόσπ τις ανάγκες των το
πικών κυκλοφοριακών ρευμάτων αλλά χαρόχτπ
καν στα διαθέσιμα "κενό κανάλια" του γραφικού 
πίνακα δρομολόγίων, οι στάσεις δεν οργανώθπ
καν σωστό (πολλές είναι ''αγνώστου διαμονnς" 
στερούμενες σnμανσπς, aποβάθρας, ανταπόκρι
σπς με άλλα μέσα μεταφοράς κλπ) ενώ τέλος δεν 
τυπώθπκαν σε τευχίδια για να μοιραστούν και 
δεν γνωστοποιnθπκαν έγκαιρα τα δρομολόγια.  Ε
πειδιl π ιδέα για κάποιου είδους "προαστιακό σι
δπροόδρομο" στπν Πάτρα είναι σωστn και τυγχά-
νει τπς υποστnριξπς των τοπικών φορέων, ο ΟΣΕ 
μελετά διάφορες σχετικές προτάσεις για βελτιώ
σεις προκειμένου να προβεί σε αναμόρφωσπ τπς 
εν λόγω υππρεσίας, κάτι που τελικό άρχισε να το 
πραγματοποιεί μετά τπν έλευσπ του νέου έτους, � 
αναμορφώνοντας τα δρομολόγια και περιορίζο- z 
ντός τα στον κλάδο Πάτρας - Διακοφτού. � 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 

INFRALYMPICS ΣτΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Με επ ιτυχία πραγματοποιnθπκε στπν Αθnνα, π 
Διεθνnς Έκθεσπ και Διόσκεψπ INFRALYMPICS, 
από τις 2 ως τις 5 Νοεμβρίου του 2000, στο εκ
θεσιακό κέντρο τπς HELEXPO, στο Μαρούσι, με 
στόχο τπν ανόπτυξπ των συνεργασιών μεταξύ ελ
λπνικών και διεθνών επιχειρnσων, που αποσκο
πούν στπν καλύτερπ προετοι μασία και οργόνωσπ 
των υποδομών και των υππρεσιών, που απαιτού
νται για τπν όριστπ διεξαγωγn των Ολυμπιακών 
Αγώνων στπν Αθnνα , το έτος 2004. Περίπου 
200 ελλπνικές και διεθνείς επιχειρnσεις συμμε
τείχαν εκθέτοντας τις υππρεσίες και τα προιόντα 
τους, ενώ υπnρξαν και εθνικό περίπτερα , όπως 
αυτό τπς Μεγόλπς Βρετανίας, του Ισραnλ, τπς 
Ουγγαρίας, τπς Γερμανίας, των Η .Π .Α. και άλ
λων χωρών. Παρόλλπλα πραγματοποιnθπκαν συ
νεδριακές εκδπλώσεις με θέματα όπως τα έργα 
υποδομnς στπν νοτιοανατολικn Ευρώππ, τα ειδι
κό ολυμπιακό έργα κ.α. Στον τομέα τπς σιδπρο
δρομικnς υποδομnς ξεχώρισαν με τπν παρουσία 
τους ο γερμανικός κολοσσός Siemeπs και π επί- <i 
σπς γερμανικn Lahmeyer lπterπatioπa l ,  που πα
ρουσfασαν σιδπροδρομικό προιόντα και υππρε
σίες στπν Ελλάδα και τον κόσμο. 8 

Η στr\λη ευχαριστεί για τη συνεργασfα, τους 
Αναστασάκη Μιχάλη, Καραθανάση Γρηγόρη, 
Κλώνο Νfκο και Μωυζέ Νώντα. 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΑΜΑ:Ξ:ΩΝ 
Επιβατόμαξες του ΟΣΕ κατασκευnς GOSA (Γιουγκοσλαβfας) και PAFAWAG (Πολωνίας) που α

νακατασκευάζοντα ι-αναβαθμίζονται από τα Ελλπνικό Ναυππγεία Σκαραμαγκά σε desigπ τπς Ισπα
νικnς τEMOINSA προκειμένου να ενισχύσουν τις ελκόμενες συνθέσεις σε όλο το δίκτυο, βελτιώ
νοντας σαφώς το επίπεδο των υππρεσιών. 



Σ ον μ 1 κρn "πεντακοσάρα" μοΙάζεΙ 

πλέον π Δ/Η Α-46 1 που επονοκυ

κλοφόρπσε τον περασμένο Σεπτέμ

βρΙο. Η συγκεκριμένn Δ/Η πέρασε 

τnν πύλn του ΚεντρΙκού Εργοστασίου ΠεφοΙό 

( Κ . Ε . Π . )  πρΙν οπό ένα κα Ι πλέον χρόνο γΙο ΓενΙ 

κn Επ1σκευn κα Ι  ταυτόχρονο πΙλοηκn ονοκοτο

σκευn, ως πρότυπο γΙο ης υπόλοΙπες Δ/Η MLW 

σεφός Α-4 5 1 - Α-470. Σης 1 1 -9-2000 εξnλθε 

μετομορφωμένn οπό το Κ . Ε . Π .  καΙ ύστερο οπό 

μΙα σύντομn περίοδο δοκιμών, επέστρεψε στο 

Μ.θ.  όπου ΚΟ Ι εδρεύεΙ .  

ΠερΙλnπηκό, 01 κυρΙότερες εργασίες που έγΙ

ναν κατά το δΙόστnμο τnς πορομονnς τnς στο 

Κ .Ε .Π .  έχουν ως εξnς: 

1 .  Αμμοβολιl αμαξώματος, στέγnς, δεξομενnς 

νερού δnζελοκΙνnτnρο, πρώnν δεξομενnς νερού 

θέρμονσnς, φορείων καΙ βοnθnτtκών εξορτnμό

των. 

2. Έλεγχος ρnγμότων αμαξώματος καΙ συ

γκόλλnσn τους. 

3 .  Αμμοβολιl οερΙοφυλοκίων (εξωτερΙκό καΙ 

εσωτερΙκό) καΙ συγκόλλnσn . 

4. Μετοτροπn θαλάμου οδnγnσεως καΙ μετώ

πnς στο πρότυπο των Δ/Η MLW σεφός Α 500 

καΙ οφοίρεσn τnς οτμογεννnτρΙος (σnμεΙώνετοΙ 

ότt n θέρμονσn ατμού κοτοργnθnκε γΙο το δί

κτυο τnς κονονΙκnς γρομμnς). ΕξαΙτίας τnς ο

τμογεννnτρΙος n μετώπn τnς Α-461 είνα Ι λίγο 

μεγολύτερn οπό ουτn των Δ/Η σεφός Α-500. Ο 

χώρος τnς οτμογεννnτρΙος πλnρώθnκε με "έρ-

μα", έτσΙ ώστε το βάρος πρόσφυσnς καΙ n κοτο

νομn του στους άξονες να δ1οτnρnθούν στο προ

ονοκοτοσκευnς επίπεδο. 

5.  Μετοτροnn των πλαϊνών παραθύρων του 

θαλάμου οδιlγnσnς σε δΙ πλό συρόμενο εξωτερΙ

κό με αλουμ ΙνένΙο πλαίσΙο (θα ιlτον σκόπιμο να 

είχαν βαφτεί ώστε να μn ξεχωρίζουν οπό το θά

λαμο).  Στο θάλαμο οδιlγnσnς τοποθετnθnκον 

δύο νέο θερμοντtκό σώματα, νέο καθίσματα, 

κουρτίνες, ολεξnλΙο κα Ι υολοκοθορΙστnρες. 

6. ΑντΙκοτόστοσn όλων των σωλnνώσεων των 

κυκλωμάτων αέρα, νερού ,  λαδΙού καΙ καυσίμου. 

7 .  Πλιlρn ονοκολωδίωσn. 

8. Μετοτροπn τnς δεξομενnς νερού οτμογεν

νnτρΙος σε δεξομενn υποδοχnς οποβλιlτων οπό 

το χώρο του δnζελοκΙνnτnρο, ώστε να εξαλεΙ

φθεί το φα Ινόμενο τnς ρύπονσnς τnς γρομμnς. 

9. Τοποθέτnσn νέων κυλΙνδροκεφολών δnζε

λοκΙνnτnρο τύπου ρlus. 

10. Τοποθέτnσn οεροσυμπ1εστn νέου τύπου. 

ΑξίζεΙ να σnμε1ωθεί ότι , ως επί το πλείστον 

χρnσιμΟΠΟΙnθnκον ΚΟΙνούργΙΟ rl ΟνΟΚΟΙνΙσμένο 

οντολλοκηκό .Το Ιδ Ιαίτερο μεγάλο χρονΙκό δΙό

στnμο που οποΙτnθnκε γΙο τnν ονοκοτοσκευn 

τnς Α-46 1 οφείλετα Ι ,  πέρα οπό τnν έκτοσn των 

εργασΙών καΙ τnν εnιμελιl εκτέλεσn τους, κα Ι στn 

μακρό ονομονn προμnθείος των κοτόλλnλων ο

ντολλοκηκών. 

Όπως μας ανέφεραν στελέχn του Μ.Θ.  είναΙ 

απόλυτο ευχορΙστnμένοΙ οπό τn συμπερΙφορά 

τnς Δ/Η, n οποίο, οπό τnν nμέρο που επέστρε

ψε στnν έδρα τnς εκτελεί συνεχώς δρομολόγΙο 

εμπορευμοηκών αμαξοστοΙχΙών καΙ υπnρεσίες 

εφεδρείας χωρίς κανένα πρόβλnμο. 8 



ΕΠΙΣΥΟΛΕΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Φ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
ΜΕΥΑΦΟΡRΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΥΙΛΙΑΣ 

Επιστολή 1 η ) Ενταξη στα Ολυμπιακά Εργα 
του Προαστιακού Σιδηροδρόμου 

Αξιότιμε κ. Ynovρyέ Μεταφορών 
Σας συγχαίρουμε κατ'αρχι'ιν για τπν οριστικοποίπσπ τπς απόφασπς κα

τασκευι'ις του σύγχρονου τραμ τπς Αθι'ινας, που αποτελεί, μαζί με το με

τρό, εξαιρετικό κρίσιμο εργαλείο συγκοινωνιακι'ις κα ι πολεοδομικι'ις ανα

βόθμισπς τπς πρωτεύουσας, προσδίδοντάς τπς χαρακτι'ιρα πραγματικι'ις 

ευρωπαικι'ις μεγαλούπολπς. Η ψ ι'ιφισπ τπς τροπολογίας για τπν ίδρυσπ τπς 

θυγατρικι'ις ετα ι ρείας ΤΡΑΜ Α.  Ε. τπς Α ΠΙ ΚΟ Μ ΠΡΟ, με τπν ένταξπ των 

σχετικών έργων στα Ολυμπιακό έργα που θα υλοποιπθούν με εξαιρετικό 

ταχύρρυθμες διαδικασίες (όσον αφορά απαλλοτριώσεις, διαδικασίες υλο

ποίπσπς του έργου, απαλλαγές από ΦΑΠ κλπ.) αποδεικνύει ότι "το νερό, 

επ ιτέλους, μπ ι'ικε στο αυλόκι". Με μεγόλπ έκπλπξπ όμως διαπ ιστώσαμε ό

τι δεν έγινε το ίδιο με τα επίσπς κρίσιμπς ολυμπιακι'ις σπμασίας έργα του 

Π ροαστιακού Σιδπροδρόμου που προωθούνται προς υλοποίπσπ μέσω τπς 

ΕΡΓΟΣΕ (σιδπροδρομικό έργα στον άξονα Αγ. Ιωόννπς Ρέντπς-Αθι'ινα

ΣΚΑ-Αεροδρόμιο Σπάτων) και για τα οποία επίσπς (όπως και για το τραμ 

και τα άλλα Ολυμπιακό Εργα) οι  προθεσμίες είναι ασφυκτικές και ο διατι

θέμενος χρόνος υλοποίπσπς οριακός.Γιατί αυτι ' ι π διόκρισπ σε βάρος του 

Προαστιακού Σιδπροδρόμου κα ι τπς μέσω αυτού σύνδεσπς EXPRESS του 

Νέου Αεροδρομίου τπς Αθι'ινας με τπν πρωτεύουσα, που μόνο ο προαστια

κός (και όχι το μετρό) μπορεί να εγγυπθεί επαρκώς (από πλευράς ταχύτπ

τας, ανέσεων, εμπορευματικι'ις εξυππρέτπσπς κλπ . )  όπως γίνεται σε όλα τα 

μεγάλα αεροδρόμια των πολιτισμένων χωρών του Κόσμου, τπν στιγμ ι'ι μά

λιστα που το έργο αυτό έχει συμπεριλπφθεί στον φάκελλο τπς Ολυμπιάδας 

και το Σχέδιο Μεταφορών του Οργανισμού 'Άθι'ινα 2004"; 

Υπενθυμίζουμε ότι σε όλες τις προπγούμενες πόλεις που φιλοξένπσαν 

Ολυμπ ιακούς Αγώνες τα τελευταία χρόνια, τα αεροδρόμιά τους ειχαν προ

αστιακι'ι σιδπροδρομικι'ι σύνδεσπ (Σίδνεϋ, Ατλόντα , Βαρκελώνπ). 

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες για το εν λόγω καυτό θέμα.  

Επιστολή 2π) Λιμάνι Λαυρίου και σιδηρόδρομος 
Αξιότιμε κ. Ynovpyέ Εμn. Ναυτιλίας 
Στις πρόσφατες δπλώσεις σας κατά τπ διάρκεια παρουσίασπς των έρ

γων του νέου λι μένος Λαυρίου, αναφέρατε ότι το λι μάνι αυτό θα αναπτυ

χθεί σαν πρότυπο λιμάνι για να αποσυμφορπθεί ουσιαστικό το λιμάνι του 

Πειραιά. 

Π ράγματι το λιμάνι αυτό έχει μ ια σειρά από πλεονεκτι'ιματα, όσον αφο

ρά τις εμπορευματικές και επιβατικές (ακτοπλοικές) μεταφορές 

• Στρατπγικι'ι γεωγραφικι'ι θέσπ, με το συγκριτικό πλεονέκτπμα τπς μεί

ωσπς τπς διάρκειας των θαλάσσιων διαδρομών έναντι του Πειραιά 

• Επεκτασιμότπτα και διαθεσιμότπτα χερσαίων χώρων (που αξιοποιείται 

επαρκώς στα πλαίσια των νέων έργων) 

• Γειτνίασπ με το νέο Διεθνές Αεροδρόμ ιο 'Έ. Βενιζέλος" στα Σπάτα 

• Προοπτικι'ι ανόπτυξπς άλλων συναρτώμενων π μ π παραγωγικών δρα

στπριοτι'ιτων. 
Όλα τα παραπάνω όμως θα είναι ελλιπι'ι και ανεπαρκι'ι εάν δεν αντιμε

τωπιστεί στα αμέσως επόμενα χρόνια π σιδπροδρομικι'ι σύνδεσπ του Λαυ

ρίου και του λιμένος του, που προβλέπετα ι από το εγκεκριμένο Ρυθμ ιστι

κό Σχέδιο τπς Αθι'ινας στα πλαίσια του Προαστιακού Σιδπροδρόμου τπς Ατ

τικι'ις .Η σύνδεσπ αυτι ' ι θα παράσχει ταχεία , αξιόπ ιστπ (απαλλαγμένπ από 

κυκλοφοριακές συμφορι'ισεις αιχμών) και υψπλι'ις μεταφορικι'ις ικανότπ

τας σύνδεσπ τπς πόλπς και του λιμένος Λαυρίου, τόσο με τα υπόλοιπα κέ

ντρα των Μεσογείων, όσο κα ι με το κέντρο τπς Αθι'ινας, καθώς και με το 

Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο τπς Αθι'ινας στα Σπάτα, με το οποίο π γρα μ μ ι'ι 

Λαυρίου προβλέπεται να συνδεθεί στο Κορωπί. Με τον τρόπο αυτό το λι μό

νι του Λαυρίου θα μπορέσει αποτελεσματικότερα να παίξει τον ρόλο του 
δορυφορικού λι μένος του Πειραιά,  τόσο ως προς τις επιβατικές, όσο και 

ως προς τις εμπορευματικές (και δ ιαμετακομιστικές) μεταφορές, με εφαρ

μογι'ι και εδώ τπς αρχι'ις των συνδυασμένων μεταφορών ( iπtermodal ity) 
που προωθείται ιδιαίτερα από τπν πολιτικι'ι μεταφορών τπς Ευρωπαικι'ις Ε

νωσπς. Ν α  σπμειωθεί άτι ένας συρμός του προαστιακού μπορεί να μεταφέ

ρει όσους επιβάτες μεταφέρουν 20 λεωφορεία ι ' ι 250 ΙΧ περίπου. 
Υπενθυμίζουμε ότι τόσο στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Λαυρίου, 

όσο κα ι στο Σχέδιο Πόλπς, έχουν προβλεφθεί δύο εναλλακτικές χαράξεις 

διέλευσπς τπς γραμμι'ις από τον ιστό τπς πόλπς, καθώς και δύο εναλλακτι

κοί χώροι για τον τερματικό σταθμό (ο ένας μέσα στον χώρο του λιμανιού, 

στον χώρο του παλιού σταθμού τπς Γαλλικι'ις Ετα ιρείας, με σιδπροδρομικι'ι 

προσπέλασπ περιμετρικό τπς παραλίας από βορειοανατολικό και ο άλλος 

στον χώρο του σωζόμενου παλαιού Σιδπρ.Σταθμού Λαυρίου με σιδπροδρο

μ ικι'ι προσπέλασπ από τπν παλαιό χόραξπ του τραίνου του Λαυρίου που 

καταργι'ιθπκε άδοξα το 1 957) .  

Ελπίζουμε ότι με τπν ευκαιρία δπμιουργίας του προαστιακού σιδπροδρό

μου Αθπνών-Αεροδρομίου Σπάτων έως το 2004, θα υπάρξει π βόσπ για 

τπν επέκτασπ προς Μαρκόπουλο-Λα ύ ριο, τπς οποίας έτσι το κόστος υλο

ποίπσπς δεν θα είναι σπμαντικό (σχετικι'ι προκαταρκτικι'ι μελέτπ χόραξπς 

και μελέτπ τεχνικοοικονομικι'ις σκοπιμότπτας έχει εκπονπθεί για λογαρια

σμό του ΟΣΕ) . 

Δεν πρέπει στο Λαύριο να επαναλπφθεί αυτό που έγινε με το λιμάνι του 

Ικονίου και το νέο λιμάνι τπς Αλεξανδρούπολπς που κατασκευόστπκαν χω

ρίς σιδπροδρομικι'ι σύνδεσπ και τώρα ο ΟΣΕ, που εξασφάλισε τα κονδύλια 

για τις δύο συνδέσεις από το Γ' ΚΠΣ, αντιμετωπίζει (ι'ι πιθανόν να αντιμε

τωπίσει )  προβλι'ιματα για τπν εκ των υστέρων εγκατόστασπ (χωροθέτπσπ) 

των σιδπροδρομικών λειτουργιών στπν χερσαία ζώνπ των λιμένων αυτών 

(π .χ .  στο Ικόνιο ο ΟΛΠ ζπτόει π σιδπροδρομικι'ι σύνδεσπ να καταλι'ιγει ό

χι στπν υπάρχουσα 2π προβλι'ιτα αλλά στπν 3π προβλι'ιτα που προτίθεται 

να κατασκευάσει και π οποία π ιθανόν να μπν κατασκευαστεί ποτέ λόγω κό

θετπς αντίδρασπς γι 'αυτό από τον Δι'ιμο Περάματος, οπότε εάν δεν γίνουν 

δεκτές οι απόψεις τπς ΕΡΓΟΣΕ για τπν προσωρινι'ι έστω χωροθέτπσπ του 

σταθμού στπν υπάρχουσα λι μενικι'ι ζώνπ και τπν 2π προβλι'ιτα Ικονίου, το 

έργο θα μείνει στον αέρα) .  

Περί της υστερικής αντίδpασης στιs Νέες Γραμμές 
του ΟΣΕ από την Τοπικη Αυτοδιοικηση και διαφόρους 
"παρωδίους" (ως θα έλεγε και ο Μποστ) 

Εχει παραγίνει π ια το κακό με τις συνεχείς όσο και οξύτατες αντιδράσεις 

φορέων τπς Τοπικι'ις Αυτοδιοίκπσπς αλλά και πα ροδίων κατοίκων κατά των 

χαράξεων των νέων αναβαθμισμένων γραμμών του ΟΣΕ.Ειδικό στα Τρίκα

λα το προπγού μενο διόστπμα έχει καταλυθεί κάθε έννοια ευνομούμενου 

κρότους αφού ο Δι'ιμος με τους κατοίκους για αρκετό κα ι ρό έκαναν κατό

λπψπ τπς σιδπροδρομικι'ις γραμμι'ις ,  παρεμποδίζοντας με παράνομο τρόπο 

(σκουπιδιάρικα , μπχανι'ιματα, τσιμεντάρισμα τπς γραμμι'ις κλπ.) τπν ολο

κλι'ιρωσπ των εργασιών και τπν παρόδοσπ του έργου σε λειτουργία , α πα ι 

τώντας (όκουσον,όκουσον) χαμ ι'ιλωμα τπς γραμμι'ις κα ι  περισσότερες ισό

πεδες διαβόσεις.Από κοντό τους σιγοντόριζε ο τοπικός Τύπος ο οποίος κά

νει πως λπσμονεί τα κροκοδείλια δάκρυα που χύνει μόλις γίνει κάποιο α

τύχπμα σε ισόπεδο διόβασπ (και μάλιστα στατιστικό έχει αποδειχθεί ότι τα 

περισσότερα ατυχι'ιματα γίνονται στις φυλασσόμενες ι'ι π ροστατευόμενες 



με ΑΣΙΔ διαβάσεις). Εμείς από τnν πλευρά μας αναρωτιόμαστε, α'Όυτό το 

κράτος δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να παρέμβει και να αnοκαταστrΊσει 

το νόμο και τnν τάξπ, παραπέμποντας τους κυρίους αυτούς για παρακώ

λυση συγκοινωνιών; Είμαστε βέβαιοι ότι εάν αυτό είχε γίνει μ ία φορά, κα

νείς αn 'αλους αυτούς δεν θα τολμούσε να επαναλάβει τέτοια αντικοινωνι

κrΊ κα ι έκνομη συμπεριφορά (αλλά βλέπετε τnν ευαισθησία τnς π Ελλnνι

κrΊ Πολιτεία τnν δείχνει μονάχα όταν γίνονται καταλrΊψεις Εθνικών Οδών, 

οπότε δεν διστάζει να στείλει και τα ΜΑΤ εάν χρειαστεί). 

Όμως ο σιδηρόδρομος τελεί υπό διωγμό σε όλη την Ελλάδα και όχι μό

νο "στα Τρίκαλα , στα δυο στενά" . . .  Στην γειτονικrΊ Καλαμπάκα οι τοπικοί πα

ράγοντες έκαναν ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΟΣΕ, ζητώντας n καιναυργιο

στρωμένn με χρrΊματα του Ταμείου ΣυνοχrΊς (και πάνω στη χάραξη της πα

λαιάς) γραμμrΊ να ξηλωθεί πάραυτα και να γίνει αμαξιτός δρόμος, ο δε χώ

ρος του σταθμού να ''αξιοποι ηθεί" σαν . . .  πάρκο. Που να πάει το τραίνο; Μα 

φυσικά εκτός πόλης! ! !  Το ίδιο και στο Λουτράκι όπου ο ΔrΊμαρχος έχει προ

τείνει σαν μια εναλλακτικrΊ θέση μεταφοράς του σταθμού και τον Σ .Σ . Ι 

σθμού, κάτι που ισοδυναμεί με ολοσχερή κατάργηση της γραμμrΊ�. τινάζο

ντας έτσι στον αέρα την nροοnτικrΊ (για τους κατοίκους και τους επισκέπτες 

της πόλης) ενός γρrΊγορου προαστιακού τραίνου,  μέσω της νέας γραμμrΊς, 

που θα πετύχει σύντμηση της διαδρομrΊς μέχρι το κέντρο της ΑθrΊνας σε 45 

λεπτά . Εμείς πάντως θα προτείναμε στον ΔrΊμαρχο να μεταφερθεί ο σταθμός 

πάνω στην κορυφrΊ των Γερανείων για νάχει και θέα . . .  

Η λαγικrΊ του παραλόγου όμως σε όλο της το μεγαλείο ξεδιπλώθηκε τε

λευταία ανάμεσα σε Κόρινθο κα ι Πάτρα, όπου σχεδόν οι περισσότεροι (Κα

ποδιστριακοί τρομάρα τους) ΔrΊμοι είχαν σηκώσει bandiera nera (μαύρη σn

μafa) εναντfον της νέας σιδnροδρομικrΊς γραμμrΊς υψnλrΊς ταχύτητας, αρ

νούμενοι να την δεχτούν an'anoιa χάραξη κι αν διέλθει αυτrΊ (είτε καινούρ

για , είτε την υφιστάμενn).Ζnτούσαν πολύ σοβαρά n γραμμrΊ είτε "να πάρει 

τα βουνά" (πάλι καλά που δεν ζrΊτnσαν να καταταγεί και στην ΕθνικrΊ Αντί

σταση) ,  είτε να υπογειοnοιnθεί σ' ένα μrΊκος 1 00 χλμ περίπου (όσο και ο 

γραμμ ικός αστικός ιστός κατά μrΊκας της νότιας ακτrΊς του Κορινθιακού) 

διεκδικώντας έτσι το ρεκόρ δημιουργίας του μακρύτερου, με το συμπάθειο, 

μετρό στον Κόσμο, που το κόστος υλοnοίnσrΊς του θα φτάσει στα 1 ,5 τρις 

δρχ περίπου!!! Πια πρωτότυπος α ΔrΊμαρχος Αιγίου δεν rΊθελε ούτε αυτό, 

καθώς θεωρεί ότι n προτεινόμενη υπόγεια διέλευση της γραμμrΊς από την 

nόλn του, που προτείνει n ΕΡΓΟΣΕ, θα την . . .  διχοτομrΊσει, ακριβώς όπως δι

χοτόμησε και την ΑθrΊνα το άτιμο το Απικό Μετρό. Βέβαια ο εν λόγω δrΊ

μαρχος (κάποιος ονόματι Μέγα ρης) την ίδια στιγμrΊ που πρωτοστατούσε για 

την απομάκρυνση του σιδηροδρόμου από την πόλη του Αιγίου ,  έκανε δηλώ

σεις στον τοπικό τύπο της Αιγιάλειας υπέρ της ανάγκης παραμονrΊς του υ

περαστικού σταθμού των ΚΠΛ στην καρδιά του Αιγίου,  για να μην ταλα ι 

πωρούνται οι πελάτες του, παρά τ ις  έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. 

Οι συνειρμοί από το παραπάνω είναι προφανείς και νομίζουμε πως κάθε 

σχόλιο nεριπεύει . . .  
Και σείς κ. ΒερελrΊ μας, περιμένετε ύστερα απ 'όλα αυτά nρoκanrΊ και α

πορρόφηση του 1 και πλέον τρις δρχ από την ΕΡΓΟΣΕ και ολοκλrΊρωσn 

μέχρι το 2006 (άντε μέχρι το 2008) του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ με νέα 

γραμμrΊ υψηλών ταχυτrΊτων! Ούτε μέχρι το 2068 δεν θα έχει γίνε ι ,  εκτος 

και αν πάρετε αυστηρά μέτρα περιφρούρησης της νομι μότητας, αδιαφο

ρώντας για το κακώς εννοούμενο πολιτικό κόστος, που στο κάτω κάτω θα 

είναι μεγαλύτερο εάν τελικά δεν γίνει n νέα γραμμrΊ . .  

Υπάρχει βεβαίως κα ι ένας άλλος τρόπος: να στείλετε όλους αυτούς τους 

νεωτεριστές δημάρχους στα Παρίσι και το Λονδίνο για να διδάξουν τους 

κουτόφραγκους συναδέλφους τους εκεί πώς να διεκδικrΊσουν τnν απομά

κρυνση α πό τις πόλεις τους του Gare de Lyan ,  του Gare du Nard και του 

Victoria Station ,  προκειμένου οι χώροι τους να αξιοποιηθούν και να γί

νουν παιδικές χαρές. Ξεχάσαμε βέβαια καμμιά δεκαριά σταθμούς ακόμα 

που υπάρχουν στην κεντρικrΊ nεριοχrΊ αυτών των πόλεων, αλλά μην τα θέ

λουμε και όλα δικά μας. 

Επί του πιεστηρίου: Σιγά - σιγά αρκετές από τις παραπάνω εστίες 

αντίδρασης αρχίζουν να υποχωρούν. Το τραίνο σφύριξε τελικά στα Τρίκαλα και 

την Καλαμπάκα , ενώ στn Μενεμένη τnς Θεσσαλονίκης το nλεκτραμαξοστάσιο 

άρχισε rΊδn να κτίζεται και στο Αίγιο ο δrΊμαρχος ζrΊτnσε αντισταθμιστικά οφέλη 

για τn νέα χάραξη. Εμείς πάντως δημοσιεύουμε το σχόλιο, παρά το αίσιο τέλος, 

προς "γνώσιν'' και ελπίζουμε "συμμόρφωσιν" επίδοξων μιμητών (Διακοφτό κλπ) .  

ΤΑ ΣΧΟ ΛΙΑ ΤΗΣ "Σ" 

Δολιοφθορές και πειρατία σε βάρος του ΟΣΕ 
Το τεράστιο πρόβλημα με τα graffiti πάνω στα βαγόνια και τους συρ

μούς του ΟΣΕ (αλλά κα ι των ΗΣΑΠ) που ζωγραφίζουν διάφοροι aσυνεί

δητοι κα ι ανώριμοι νεαρrΊς ηλικίας κατά βάσn,  μας αnασχόλnσε στnν προ

ηγούμενη "Σ", χωρίς όμως μέχρι σrΊμερα να διαπ ιστώσουμε κάποια βελτί

ωση στnν αντιμετώnισrΊ του . ΑυτrΊ τn φορά θέλουμε να δώσου με έμφαση 

σ'ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που εγκυμονεί μάλιστα μεγάλους κιν

δύνους για τnν σωματικrΊ ακεραιότητα σιδηροδρομικών και επιβατών, αυ

τό  του συστηματικού λιθοβολισμού που δέχοντα ι τα  τραίνα κα ι ιδ ιαίτερα 

τα IC στα βορειοδυτικά προάστια τnς ΑθrΊνας (τρεις Γέφυρες,Αγ. Ανάρ

γυροι ,Ανω Λιόσια ) ,  καθώς και στα περίχωρα τnς Κορίνθου ,  τnς Πάτρας , 

του Βόλου κα ι τnς Θεσσαλονίκnς . Π α ρά το γεγονός ότι σε ορισμένες πε

ρι πτώσεις εχουν σημειωθεί σοβαροί τραυματισμοί κα ι παρά το ότι οι σι

δηροδρομικοί γνωρίζουν σχεδόν επακριβώς τα σημεία στα οποία δ ιαnρά

τοντα ι οι εγκληματικές αυτές πράξεις, οι αρμόδιοι δεν έχουν συγκινηθεί 

μέχρι στιγμrΊς κα ι παρά τις εnανειλλnμένες παραστάσεις του ΟΣΕ n Ελλn

νικrΊ Αστυνομία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, με τnν δικαιολογία ( ; )  ό

τι δεν επαρκούν οι  δυνάμεις τnς ( ! ! ! ) .  Για τnν φύλαξη αλrΊθεια των σταθ

μών του μετρό πως επαρκούν; 

Π ρόσφατα παρουσιάστηκαν κα ι φα ινόμενα δολιοφθοράς σε τέσσερις 

περι πτώσεις στις περιοχές Βεγορίτιδας κα ι Φωτολίβους. Από τύχn α nε

φεύχθnσαν οι εκτροχιασμοί επιβατικών αμαξοστοιχιών που προσέκρου

σαν σε στρωτrΊρες και σιδη ροτροχιές που είχαν τοποθετηθεί κάθετα στις 

γρα μ μές. 

Η εικόνα των IC που κυκλοφορούν με σπασμένα τζάμ ια ,  στnν μετρικrΊ 

γραμμrΊ κυρίως, είναι αnωθnτικrΊ για τους επιβάτες και έχει αρχίσει να απο

τελεί και αυτrΊ μ ια αιτία για τnν μείωση τnς εnιβατικrΊς κίνnσnς του ΟΣΕ . Ι 

σως αυτό να επιδιώκουν όσοι ενθαρρύνουν rΊ ανέχονται rΊ ενδεχομένως 

προτρέπουν με το αζημίωτο (όπως καταγγέλουν οι σιδηροδρομικοί) τους νε

αρούς και άμυαλους αυτούς επίδοξους εγκληματίες, στο βαθμό που οι τε

λευταίοι δεν α υτενεργούν. Εντύnωσn μας προξενεί ότι στα ανταγωνιστικά 

προς τον ΟΣΕ μέσα μεταφοράς δεν παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα. 

τέλος έχει παραγίνει το κακό με εκείνους τους (σεσημασμένους) ταξι

τζrΊδες που ασκούν θρασύτατα πειρατία σε βάρος του ΟΣΕ στον Σταθμό 

Λαρίσης και μάλιστα ψαρεύοντας πελάτες για Λαμία, Βόλο, Λάρισα και 

Θεσσαλονίκη μέσα από τα γκισέ του σταθμού, προξενώντας στον rΊδn ελ

λειματικό Οργανισμό πολύ σnμαντικrΊ περα ιτέρω απώλεια εσόδων. Παλαιό

τερα μάλιστα κάποιος αn'αυτούς μαχαίρωσε έναν ευσυνείδητο σιδηροδρο

μικό που του έκανε τnν σχετικrΊ nαρατrΊρnσn. 

Ξαναεπαναλαμβάνουμε τnν α πορία μας: υπάρχει κράτος ; Τι κάνει για ό

λα αυτά ; Δεν μπορεί ιδιαίτερα τώρα που δαπανώνται τεράστια ποσά (άνω 

του 1 τρις. δρχ . )  για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρό

μου, να εξακολουθεί αυτός να θεωρείται μέσο β'κατnγορίας κα ι να αφrΊ

νεται απροστάτευτος σε τέτοια φα ινόμενα . Καλούμε τους Υπουργούς Μετα

φορών και Δημόσιας Τάξnς επ ιτέλους να παρέμβουν και να θέσουν δυνα

μικά τέλος σ'αυτά τα απα ράδεκτα φα ινόμενα , γιατί αλλοιώς φοβόμαστε ό

τι θ'αφrΊσουν ανοιχτrΊ τnν πόρτα σε εξίσου απαράδεκτες αλλά και αναπό

φευκτες δυναμικές αντιδράσεις "κοινωνικού αυτοματισμού" εκ μέρους α

γανακτισμένων σιδηροδρομικών και πολιτών. 8 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από τις 1 2  έως 
τις 1 5  Σεπτεμβρίου η Διεθνής /Εκθεση lnnoTrans 2000 
πάνω σε θέματα Τεχνολογίας Μεταφορών. 

--------------'Κ""ε..,ί, .. μ.,.εν](Jο..___.,._& Φωmγρ_αφίες· Γρηγόρης Καραθανάσης Σ τα 39000 τετ. μέτρα εκΟε
σιακού χώρου του Beι-l in
Messe, 827 εκθέ-ιες από 25 
χώρες παρουσίασαν τα προϊ

όν ια τους που κάλυπταν όλους τους το
μείς της σιδηροδρομικής τεχνολογίας. 
Η έκθεση προσέλκυσε 23730 επισκέ
πτες. Πέραν από τα περίπτερα των με
γάλων κατασκευαστών, ALSTOM ,  
ADσanz, Sieιnens και το αξιόλογο τρο
χαίο υλικό που καταλάμβανε τα περίπου 
2 kιn των γραμμών της έκθεσης, ω εν
διαφέρον επικεντρωνόταν και ο ι ην επι-

δομή, κυρίως σ ια σύγχρονα συστήματα 
σταθερής επιδομής με ιην παρουσία ε
ιαιριών καταξιωμένων 01.0 χώρο, όπως 
οι Vossloh, VAE, Pfleideι-er, κλπ. 

Στο περίπτερο της Vosslol1 μπορούσε 
κανείς να ενημερωΟεί για τα νέα είδη 
συνδέσμων και την κατά περίπτωση 
χρήση τους και παράλληλα να τους δέι 
στο φυσικό τους μέγεΟος και στα διάφο
ρα επιμέρους ηι1Ίματα από τα οποία α
ποτελούνιαι. Ενδιαφέρον παρουσίαζε το 
νέο σύστημα συνδέσμου W 1 4, το οποίο 
επιτρέπει την απελευθέρωση ιης σιδη-

τ 

ροτροχιάς π.χ. για εργασίες συντήρη
σης, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί 
από τη θέση του ο σύνδεσμος. Η VAE. 
ενημέρωνε για τα συστήματα ασφάλι
σης και κύλισης των αλλαγών, ενώ στο 
περίπτερο της Pf1eiderer ο επισκέπτης 
είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά τα 
στάδια κατασκευής της οιαθερής επιδο
μ11ς του νέου και οικονομικότερου των 
προγενέστερων τύπου Rheda 2000. Η 
παρουσίαση περιλάμβανε και διάφορα 
ηχομονωτικά για την αντιμετώπιση του 
Οορύβου στα τμήματα γραμμής με στα
θερή επιδομή. 

Η εταιρεία Bogl δημιούργησε ένα σύ
στημα σιαΟερής επιδομής το οποίο βα
σίζεται σε προκατασκευασμένες πλάκες 
που τοποΟειούνται πάνω σε ειδικά υπο
σιρώματα, καΟιστώντας έτσι ευκολό ιε
ρη την αντικατάσταση ενός τμήματος 
Στο ίδιο περίπτερο παρουσιαζόταν και 
ένα ενδιαφέρον σύστημα ρύθμισης της 
γεωμετρίας της σταθερής επιδομής, το 
οποίο επι φέπει επεμβάσεις της τάξης 
των +26 ιnιn/-4 mm καθ 'ύψος και +- 5 
mιn κατά διεύΟυνση. Ένα καλωδιακό 
τρυπάνι διαχωρίζει ιο μπετονένιο υπό
ο ιρωμα ο cα δύο και με τη βοήθεια ειδι
κών βλήτρων ανασηκώνει το πάνω μέ
ρος του μπετόν και την υπερκείμενη 
φοχιά. Στην συνέχεια το κενό που έχει 
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δημιουργηθεί πληρούται με μείγμα τσι
μέντου ταχείας πήξεως και υψηλής α
ντοχής και η γραμμή αποδίδεται στη κυ
κλοφορία μετά από 4-6 ώρες. 

Αυστριακές (Ausrroωll) και Ελβετικές 
εταιρείες (Schwil1ag) παρουσίαζαν συ
σκευές κύλισης των βελόνων των αλλα
γών τροχιάς πάνω σε ρουλεμάν τα οποί
α εξασφαλίζουν απρόσκοπτη κύλιση 
χωρίς λίπανση των αλλαγών, μειώνο
ντας έτσι το κόστος συντήρησης. Οι συ
σκευές αυτές μπορούν να τοποθετηθούν 
σε κάθε είδος αλλαγής ανεξαρτήτως τύ
που στρωτήρα και εύρους γραμμής . .  

Η Ολλανδική εταιρεία H ol land 
Railconsulr παρουσίασε την "αθόρυβη 
γέφυρα" μια καινοτομία που μειώνει στο 
ελάχιστο τον θόρυβο κατά την διέλευση 
συρμών από μεταλλικές γέφυρες. 

Στο περίπτερο της Talgo, ο επισκέ
πτης είχε τη δυνατότητα να δει από κο
ντά την ομώνυμη διάταξη αλλαγής εύ
ρους. Με τη βοήθεια ενός συστήματος 
διαδοχικών λεπίδων δημιουργείται ένα 
μεταβατικό τμήμα το οποίο ενώνει δύο 
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σχάρες σιδηροτροχιών με διαφορετικό 
εύρος. Καθώς το όχημα κινείται από το 
ένα πλάτος γραμμής στο άλλο, το σύ
στημα κατά περίπτωση αυξάνει ή μειώ
νει το μήκος του άξονα ασφαλίζοντάς 
τον στο επιθυμητό εύρος. 

Το τροχαίο υλικό αναμφίβολα έκρυβε . 
πολλές εκπλήξεις! Ανάμεσα τους και το 
LiREX (Lighr-weighr I nnovarive 
Regional Express) ,  ένας ελαφρύς πειρα
ματικός συρμός που σχεδίασε η Alsrom 
LHB και την τελική συναρμολόγηση α
νέλαβε η Fahrzeugrechnik Dessau. Η 
πρωτότυπη εξάδυμη DMU διαθέτει 
φουτουριστική εξωτερική εμφάνιση και 
πρωτοποριακό σχεδιασμό εσωτερικών 
χώρων, και στην οροφή (!) κρύβει 4 δη
ζελοκινητήρες ΜΑΝ, 2 γεννήτριες απο
θήκευσης ενέργειας και τα υποσυστήμα
τα έλξης και κλιματισμού. Αξιοσημείω
το χαρακτηριστικό αυτής της πρωτοπο
ριακής aυτοκινητάμαξας είναι ότι η η
λεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται 
κατά τη διάρκεια της πέδησης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για έλξη π.χ. κατά 

την εκκίνηση ή τη διέλευση από σταθ
μούς και τούνελ, με σαφή ενεργειακά 
(εξοικονόμηση καυσίμου) αλλά και πε
ριβαλλοντικά πλεονεκτήματα (απουσία 
καυσαερίων, μείωση θορύβου) . Επιπλέ
ον η θερμική ενέργεια που παράγεται α
πό το σύστημα έλξης χρησιμοποιείται 
για την θέρμανση των εσωτερικών χώ
ρων. Το LIREX διαθέτει μεμονωμένους 
άξονες με δηζελοηλεκτρική μετάδοση, 
είναι χαμηλού δαπέδου και προσβάσιμο 
από άτομα με ειδικές ανάγκες. Π έραν 
του LIREX, η Alsrom εξέθεσε και τις 
γνωστές aυτοκινητάμαξες Coradia, 
LINT και TER. 

Δυναμική ήταν και η παρουσία της 
ADrranz με τη νέα διρευματική EMU 
Contessa που εξυπηρετεί τη σύνδεση 
του 0resund, την αρθρωτή Gτw 2/6, 
την νέα ιnodular οικογένεια προαστια
κών aυτοκινηταμαξών ΠΙΝΟ, την rilr
ing DMU RegioSwinger και την νέα δι
ρευματική ηλεκτράμαξα σείράς 1 8 5  του 
DB Cargo η οποία είναι ικανή να κινη
θεί σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ΑΤΡ. 



I I I Αξιοσημείωτο χαρακτηρι
στικό της LiREX, αυτής της 
πρωτοποριακής αυτοκινητόμα
ξας είναι ότι π ηλεκτρική 
ενέργεια που αποθηκεύεται 
κατά τη διάρκεια της πέδησης 
μπορεί να χρησιμοποιπθεί για 
έλξη, με σαφή ενεργειακό αλλά 
και περιβαλλοντικό πλεονεκτή
ματα. Επιπλέον η θερμική 
ενέργεια που παράγεται από το 
σύστημα έλξης χρησιμοποιείται 
για την θέρμανση 
των εσωτερικών χώρων ... 

Πλήρως ανακαινισμένη 
εκτίθετο μιά Δ/Η Σει
ράς 232 της πάλαι ποτέ 
Deutscl1e Reichsbahn, 
μία επίσης ανακαινι
σμένη Η /Α 
Elecrropurere Craioνa 
καθώς και η νέα Η /Α 
Σειράς Ε464 των FS, η 
οποία διαθέτει ένα χει
ριστήριο και χρησιμο
ποιείται αποκλειστικά 
για την έλξη προαστια
κών συρμών push-pull. 
Σε μακέτα παρουσιά
στηκε και το ICN, η 
νέα rilring EMU των 
Ελβετικών Σιδηροδρό
μων. 

Η Siemens με την 
σειρά της πρόβαλε το 
ICE TD, την ri lr ing 
DMU υψηλών ταχυτή
των του DB AG και τις 
γνωστές μας DESIRO 

ADtranz 

185 001 08 Cargo 
Ε464.030 FS 

W 232.01 (Loco-Pool), 
Π 43 1 1 + FT471 1 + Π451 1 0resund DS8 

Metro Rotterdam RΠ 
ADtranz - Stadler 

646/946 109 U88 
Alstom LHB 

6 1 8/619 001 (LIREX) 08 Regio 
640 022 08 Regio 
641 004 08 Regio 

ντ 306 ΝΟ8 
Bombardier 

ντ 0010 ΟΜΕ 
Τραμ Krakau 

Gleisbaumechanik Bradenburg 

Train Control Testcar 8R 707 
KEG 

7001 (ex 060 ΕΑ CFR) 

On Rail 

DH 1504 (ex 216 08) ΟΗΕ 200096 
Sp 200-1 (ex ST 44 ΡΚΡ), ΟΗΕ 

Siemens 

152 902 Dispolok 
1016 001 088 

EG 3 1 12 DS8 Gods 
ICE TD 8R 605 08 Reise & Touristik 

EMG 3 1 2  SZ (Desiro) 
C1.9 Muenchen U-8ahn 

Freiburg Combino 
SFZ Stendal 

203 001 
202 269 Ε8Μ 

Vossloh 

G 2000 88 

στην έκδοση για τους 
Σλοβενικούς σιδηρο
δρόμους. Από τα "α
στέρια" της έκθεσης η 
νέα ηλεκτράμαξα σει
ράς 1 0 1 6  των ΟΒΒ, 
γνωστή ως Taurus Lok 
και η εξαξονική εμπο
ρευματική ηλεκτρά
μαξα σειράς EG 3 1 00 
των DSB, ισχύος 6500 
kW. 

Η Vossloh παρουσί
ασε την πρωτότυπη 
τετραξονική Δ/Υ 
G2000 ισχύος 2400 
kW και η 
Elecrropurere Craiova 
μια εξαξονική ηλε
κτράμαξα παραγγελία 
της γερμανικού ιδιωτι
κού δικτύου της ΚΕG. 

τ ο ελκόμενο υλικό 
περιελάμβανε διάφο
ρους τύπους επιβατα-

μαξών και φορταμαξών καθώς και μΙα 
πρωτότυπη κλιματιζόμενη κλινάμαξα 
200l<J11/h του DB AG, η οποία θα εντα
χθεί στην κυκλοφορία τον Ιανουάριο 
του 200 1 ,  με δυναμικότητα 36 κλινών 
σε 1 2  κουπέ, τρία εκ των οποίων διαθέ
τουν ιδιαίτερη τουαλέτα και ντους. Τ α 
διαμερίσματα μπορούν να είναι μεμονω
μένα ή να ενωθούν για οικογένειες και 
διαθέτουν σύστημα aφύπνισης και επι
κοινωνίας με το προσωπικό του συρμού. 

Την έκθεση συμπλήρωναν πάσης φύ
σεως σιδηροδρομικά προϊόντα, από καθί
σματα και πινακίδες σταθμών μέχρι πα
ντογράφους, διάφοροι αυτοματισμοί και 
ολοκληρωμένα συστήματα σηματοδότη
σης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης. 

Τέλος, ειδική "aτραξιόν" της 
lnnoTrans απετέλεσε μια Κriegslok της 
Σειράς 52 η οποία εκτελούσε διαδρομή 
μερικών εκατοντάδων μέτρων προσελ
κύοντας το ενδιαφέρων μικρών και με
γάλων που έσπευδαν για μια βόλτα με 
μια από τις διασημότερες aτμάμαξες 
του πλανήτη . • 



Δύο διαφορετικά συστήματα ηλεκτροκίνη
σης, δύο διαφορετικά συστήματα σηματοδό
τησης ΑΤΡ και τηλεπικοινωνιών, προσωπικό 
που ομιλεί δύο διαφορετικές γλώσσες, ένα 
σύστημα που λειτουργεί απρόσκοπτα και με 
ασφάλεια από την 1 η Ιουλίου του 2000. 

______________ _._...._.ι...ι.ι.w'-""' __LUφΗρ.άποuλαυ 

Η σύνδεση του 0ι-esund 
Φανταστε(τε όιι η Τζια και το Λαύριο συνδέονται σιδηροδρο
μικώς ή όιι γεφυρώνεται μία απόσταση από το Καβούρι της 
Γλυφάδας ως την Αίγινα. Μιας τέτοιας έκτασης έργο είναι και 
αυτό της σύνδεσης του Στενού του 0resund μεταξύ Σουηδίας 
και Δανίας μήκους 1 6 lan ll 9 ναυτικών μιλίων. Στα παρακάτω 
Οα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία περιγραφή του ίδιου του 
έργου αλλά και της σημασίας του. 

Ιστορικό του έργου. 
Η περιοχή της Δανίας γενικά, περιλαμβάνει ένα πλήθος μεγά
λων επίπεδων νησιών που αρχικά συνδέονταν με πορθμεία. Με 
ιην πρόοδο της κατασκευαστικής τεχνολογ(ας όλο και περισ
σότερα νησιά συνδέονταν οδικά ή και σιδηροδρομικά, τόσο με
ταξύ τους όσο και με τον ηπειρωτικό κορμό της Δανίας, [η 
Γιουτλάνδη . Μετά και το τελευταίο έργο, την κατασκευή της 
γέφυρας ιης Sroι-a η Κοπεγχάγη συνδέεται οδικά και σιδηρο
δρομικά με την Ευρώπη χωρίς τη μεσολάβηση Οαλασσfου μέ
σου. Έμεινε όμως ο πορθμός του 0resιιnd μεταξύ της Δανίας 
και της Σουηδίας πλάτους 1 6  kιη. Η ιδέα ιης σύνδεσης του 
πορθμού του 0ι-esιιnd είναι παλαιά αλλά οι ζυμώσεις κατέλη-

ξαν σε μία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών μόλις το 1 99 1  θέ
ιοντας την υπογραφή για ιην κατασκευή του έργου. Μετά α
πό μία μακρά και επίπονη περίοδο μελετών που οριστικοποfη
σαν τα χαρακτηριστικά του έργου, το 1 993 ξεκίνησαν οι χωμα
τουργικές εργασίες στις προσβάσεις του έργου στην πλευρά 
της Δανίας ενώ το 1 995 άρχισαν οι εργασίες της κυρίως σύν
δεσης. Το έργο ανέλαβε μfα διεΟνής κοινοπραξία υπό την επω
νυμία 0ι-esιιndbω Konsoniet. Το έργο ολοκληρώθηκε χωρίς 
υπερβάσεις προϋπολογισμού και παραδόθηκε προς χρήση την 
προβλεπόμενη ημέρα, το Σάββατο, 1 Ι ουλίου του 2000 με ε
πίσημη τελετή που συμμετείχαν οι βαοιλεfς των δύο χωρών, 
Κάρολος 1 6ος Γουστάβος της Σουηδfας και Μαργαρ(τα της 
Δανίας. 

Περιγραφή του έργου. 
Η ζεύξη του 0resιιnd είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο: Είναι 
οδική και σιδηροδρομική και περιλαμβάνει (διαδοχικά από τη 
δανική προς τη σουηδική ακτή) μία επίχωση για τη δημιουργί
α μfας τεχνητής χερσονήσου, ποντιζόμενη σήραγγα μήκους 
3 .5  kιη.,  ένα επίμηκες τεχνητό νησί (!) το Prebelholιn, με μή
κος 4 km , καΟώς και μία γέφυρα μήκους 8 kln (7845 m για την 
ακρίβεια) πάνω από το Οαλάσσιο στενό. 

Ποντιζόμενη σήραγγα 
Η ποντιζόμενη σήραγγα ( in1111ersed tunnel) αποτελείται από 
προκατασκευασμένα τμήματα από beron πλάτους 39 ιη και μή
κους 1 76 111, και περιλαμβάνουν 2 οδικές σήραγγες, 2 σιδηρο
δρομικές και μία μικρή διατομή για διαφόρους αγωγούς. Το κά
Θε τμήμα κατασκευαζόταν σε ειδική "εξέδρα" στην δανική α
κτή και μεταφερόταν με ρυμουλκά στην περιοχή όπου επρόκει
το να ποντιστεί. Το βάρος κάΟε τμήματος είναι 55000 ton (όσο 
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1. Άποψη τπς ζεύξης, στο τμήμα 
τπς γέφυρας, από την πλευρό τπς 
Σουηδίας φωτογραφημένη στις 
07.05.2000. 

2. Μία από τις ισχυρότερες Η/Α στην 
Ευρώπη, π Η/Α EG 3 1 0 1  των DSB 
Gods (ο εμπορευματικός κλάδος των 
DSB) επικεφαλής του εμπορευμα
τικού συρμού Gt 45748 κοντό στο 
Foseiby στις 23.07.2000. 

3.  Οι EMU 4304 + 4305 σε διπλή 
σύνθεση Θresundstog 
φωτογραφίζεται κοντό στο σταθμό 
Taarnby στις 1 7 .07.2000. 

4. Τρίδυμες διρρευματικές EMU 
κατασκευής ADtranz, όπως π 
εικονιζόμενη 4303, εξυπηρετούν τη 
σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ 
της σουηδικής και της δανικής 
ακτής μέσω του Θresund Link. 

ένα θωρηκτό) . Η διαδικασία ·ι ης πόντισης γινόταν με κατάκλυ
ση του τμήμα ως με θαλάσσερμα. Ήταν μία αρκετά δύσκολη 
διαδικασ(α καΟώς απαιτε(το ακρίβεια στην τελική τοποθέτηση 
της τάξεως ιων 3 mιη. Η ένωση των τμημάτων μεταξύ ·ιους 
σφραγίζονταν έτσι ώστε η σήραγγα να καταστεί στεγανή . 

Το τεχνητό νησί 
Η λύση της υποθαλάσσιας σήραγγας δεν μπορούσε να συνεχι
στεί έως τη σουηδική ακτή και γι' αυτό η σιδηροδρομική γρdμ
μή και η οδός Οα πρέπει ουοιαουκά να "αναδυΟεί" ώσιε να συ
νεχίσει πάνω στη γέφυρα. Αυτό το μεταβατικό τμήμα πρέπει 
να προστατεύει τη σήραγγα από το να κατακλυστεί με θαλάσ
σια ύδατα. Έτσι προέκυψε η ανάγκη κατασκευής της τεχνητής 
νήσου. Κατασκευάστηκε αρχικά το περ(γραμμά του με λιΟορ
ριπή. Στη συνέχεια το εσωιερικό του περιγράμματος πληρώ
θηκε με άμμο η οποία συμπυκνώΟηκε με επιμέλεια ώστε να α
ποφευχθούν μελλοντικές καθιζήσεις. 

Η γέφυρα 
Το πιο εντυπωσιακό -οπτικά- ιμήμα του έργου ε(ναι φυσικά η 
γέφυρα που συνδέει το τεχνητό νησί με τη σουηδική ακτή . Το 
συνολικό μήκος της γεφύρωσης είναι 7 .8 kι11 . Περιλαμβάνει 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ .:::,� Τεχνη τή Χερσόνησος 430 m 

� Πονττζόμενη Στiραγγα 3 1 50 τn 

(' ) Τεχνητό Νησί 4055 m 
Συνολκό Μήκος Γέφυρας 7845 m 

ΔΑ ΝΙΑ 

Γέφυρα Δ υ ττκτiς 
Πρόσβασης 3014 τn 

Υψτ]λτi Γέφυρα 1 092 τn 

Γέφυρα Ανατολικής 
Πρόσβασης 3 739 m 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

δύο τμήματα με ''συμβαιικού" τύπου γέφυρα (δοκός επί βά
θρων) και 1.0 κεντρικό τμήμα με καλωδιω·ιή γέφυρα (όπως αυ
τή της Χαλκίδας) μήκους 1 092 m με κεντρικό άνοιγμα 495 ι11 

και εκατέρωθεν αναρτημένα ανοίγματα μήκους 299 m .  Η γέ
φυρα στο κεντρικό αυτό τμήμα επιτρέπει ι ην απρόσκοπτη διέ
λευση πλοίων με ελεύθερο ύψος κάτω από αυτήν 57 ιη. Το 
βάθος της Οάλασσας σιην περιοχή είναι σχετικά μικρό, 1 3  111 

με 28 ι11 . που καθιστά τη Οεμελίωση των βάθρων της γέφυρας 
σχετικά εύκολη. Ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από σύμ-
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μικτη κατασκευή, σιδηρή και μπετόν. Περιλαμβάνει δύο κατα
στρώματα από μπετόν, το άνω κατάστρωμα που εξυπηρετεί 
την οδική κυκλοφορία και το κάτω κατάστρωμα που εξυπηρε
τεί την σιδηροδρομική κυκλοφορία. Τ α δύο αυτά καταστρώ
ματα συγκροτούν τον ενιαίο φορέα της γέφυρας συνδεόμενα 
με δύο κατακόρυφα δικτυώματα. Και σε αυτήν την περίπτωση 
οι οριζόντιοι φορείς της γέφυρας προκατασκευάζονταν στην 
ξηρά και μεταφέρονταν με πλωτή εξέδρα στην περιοχή της γέ
φυρας όπου τοποθετούνταν στην τελικ1Ί θέση τους με τη χρή
ση ενός γιγαντιαίου γερανού Sνanen (Κύκνος) . 

24 

Εκτός των κυρίως έργων χρειάστηκε και η κατασκευή και 
άλλων συνοδευτικών ώστε το σύνολο να καταστεί λειτουργικό
τερο. Τέτοια ήταν τα έργα εκβάθυνσης του θαλασσίου διαύλου 
για τη διευκόλυνση της ναυσιπλο.ϊας, αλλά κυρίως έργα κατα
σκευής των οδικών και σιδηροδρομικών προσβάσεων στην πε
ριοχή της Κοπεγχάγης και του Μalιηδ. Στη δανική ακτή επί 
της νήσου Kasrrup κατασκευάστηκε και η σύνδεση του αερο
δρομίου της Κοπεγχάγης. 

Μία όσκηση στη διαλειτουργικότητα. 
Το να κατασκευαστεί μία γέφυρα δεν αρκεί για να συνδεθούν 
δύο σιδηροδρομικά δίκτυα. Στην πραγματικότητα το να κυ
κλοφορούν απρόσκοπτα συρμοί από τη Δανία στην Σουηδία 
και αντιστρόφως αποτέλεσε μία τεράστια πρόκληση. Η ζεύξη 
του 0resιιnd είναι ένα δείγμα των δυσκολιών που προκύπτουν 
από στην πορεία ενοποίησης των ευρωπα"ίκών δικτύων αλλά 
και δείγμα του πώς με τη συμβολή ειδικών αλλά και τη προ
σήλωση των σιδηροδρομικών οργανισμών σε αυτό το σκοπό τα 
προβλήματα επιλύθηκαν. 

Δανία και Σουηδία: δύο εντελώς διαφορετικά δίκτυα. Τη δε
καετία του 1 980 η Δανία προχώρησε στην ηλεκτροκίνηση του 
δικτύου της, αρκετά μετά από τους γείτονές της. Τεχνοοικονο
μικοί λόγοι οδήγησαν στην υιοθέτηση της τάσης των 25kV 
50Hz, θυσιάζοντας έτσι την ηλεκτρική συμβατότητα με τα δί
κτυα Γερμανίας και Σουηδίας ( 1 5kV 1 6.7 Hz) . Έτσι αυτόμα
τα προέκυψε το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων 
ηλεκτροκίνησης για τους συρμούς που θα κινούνταν επί της 
ζεύξης. Πέραν αυτού το σύστημα σηματοδότησης είναι και αυ
τό διαφορετικό με πιο εμφανή διαφορά την ερμηνεία των εν
δείξεων των φωτοσημάτων. Επιπλέον το αυτόματο σύστημα 
προστασίας των συρμών (ΑΤΡ) στη Δανία χρησιμοποιεί lπdusi 
(όπως ο ΗΣΑΠ) κατασκευής Sie111ens ενώ στη Σουηδία χρησι
μοποιείται ένα εντελώς διαφορετικό κατασκευής ADrranz. 
Αλλά ακόμα και ο aσύρματος των συρμών είναι διαφορετικός. 
Στη Δανία ο aσύρματος είναι οργανικό τμήμα του συστήματος 
ΑΤΡ ενώ η Σουηδία έχει ήδη υιοθετήσει σύστημα GSM-R (ε
φαρμογή κινητής τηλεφωνίας στους σιδηροδρόμους) . Με βά
ση τα παραπάνω ένας συρμός θα πρέπει κινούμενος με 1 80 
km/h από τη Δανία προς τη Σουηδία και αντιστρόφως, χωρίς 
να σταματήσει να μπορεί να ανταποκριθεί σε δύο διαφορετικά 
συστήματα ηλεκτροκίνησης, να αντιληφθεί δύο διαφορετικούς 
τύπους σηματοδότησης και Α ΤΡ, να λαμβάνει οδηγίες από δύ
ο διαφορετικούς τύπους ασύρματης επικοινωνίας. Και μάλιστα 
η επικοινωνία να γίνεται σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Τελι
κά οι μηχανικοί και των δύο σιδηροδρόμων κατέληξαν στην υ
ιοθέτηση της δημιουργίας συρμών που θα ενσωματώνουν δυ
νατότητες ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και των δύο σιδηρο
δρόμων και παράλληλα στην εκπαίδευση προσωπικού που θα 
μπορεί να αντιλαμβάνεται τα σ1Ίματα και των δύο δικτύων. Οι 
μηχανοδηγοί θα ομιλούν και θα ανταποκρίνονται σε εντολές 
στα σουηδικά και σε στοιχειώδη δανικά. Έτσι ένας συρμός θα 
μπορεί να κινείται και στα δύο συστήματα ηλεκτροκίνησης, 
σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών και να μεταβαίνει από το 
ένα στο άλλο χωρίς να σταματά. 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών. 
Το μέγεθος του έργου είναι τόσο εντυπωσιακό που ίσως επι
σκιάζει την πραγματική του σημασία για τις μεταφορές της πε-



5. Οι τρίδυμες DMU IC3 
(5075+507 1)  των DSB σε διπλή 
σύνθεση, εκτελώντας την 
αμαξοστοιχία f11resund 1354 
φωτογραφίζονται κοντό στο Foseiby 
στις 23.07.2000. 

6. Η Η/Α EG 3 107 επικεφαλής 
εμπορευματικού συρμού κοντό στο 
Kalνebod (Δανία) στις 29.08.2000. 

7. Η Η/Α EG 3 1 03 επικεφαλής του 
εμπορευματικού συρμού Gd 40749 
κοντό στο Kolding (Δανία) στις 
25.08.2000. 

8. Η Η/Α EG 3 106 διέρχεται από 
το ΣΣ f11restad (Δανία) επικεφαλής 
εμπορευματικού συρμού στις 

1 1 .08.2000. Διακρίνεται π· γέφυρα 
που φέρει τπ γραμμή του υπό 
κατασκευή μετρό της πόλης. 

9. f11resundstog 4307 (συρμός 
f11resund 4307) στην έξοδο τπς 
σήραγγας προς το Malmδ, την 
πρώτη μέρα κανονικής 
εκμετόλλευσπς στις 02.07.2000. 

10. Η Η/Α EG 3104 επικεφαλής 
εμπορικού συρμού, φωτογραφημένη 
στις 30.09.2000 στην πρόσφατα 
κατασκευασθείσα ενωτική γραμμή 
μεταξύ Korsor - Εμπορευματικός 
Σταθμός Κοπεγχόγπς και Κεντρικός 
Σταθμός Κοπεγχόγπς - Αεροδρόμιο 
Kastrup. 

ριοχής. Στην πραγματικότητα αυτό που σχεδιάστηκε και υλο
ποιήθηκε δεν ήταν το έργο της ζεύξης αλλά ένα ολοκληρωμέ
νο σύστημα μεταφορών στην περιοχή της Κοπεγχάγης και της 
νότιας Σουηδ(ας. Σκοπός του σχεδιασμού ήταν η δημιουργία 
μίας ενοποιημένης οικονομικής ζώνης σε αυτήν την περιοχή 
που θα ήταν ελκυστική για τη προσέλκυση επενδύσεων και εύ
κολα προσπελάσιμη από εργαζόμενους σε μία μεγάλη ακτίνα. 
Κύριοι πόλοι μετακινήσεων είναι η Κοπεγχάγη, το αεροδρόμιο 
της Κοπεγχάγης στο Kastrup και το Malmo. Οι προσφερόμε
νες υπηρεσ(ες θα πρέπει να ε(ναι πυκνές, γρήγορες και με α
πλό και εύληπτο σύστημα εισιτηρ(ων. Ο κορμός των υπηρε
σιών είναι η προαστιακή σύνδεση του Malmo ανά 20 λεπτά με 
την δανική πόλη του Helsing0r βόρεια της Κοπεγχάγης. Επ(
σης υπάρχουν 6 τοπικά δρομολόγια ημερησ(ως μεταξύ της Κο
πεγχάγης με την σουηδική πόλη του Karlskrona, 5 IC Κοπεγ
χάγη-Μalιηδ-Υstad, 2 EC Μalιηδ-Κοπεγχάγη-Αμβούργο (με 
οχήματα για Όσλο) , και τέλος 6 ταχε(ες 
συνδέσεις της Κοπεγχάγης με το Γκέτε
μποργκ. Μελλοντικά οι σουηδικοί σιδη
ρόδρομοι SJ εξετάζουν το ενδεχόμενο ει
σαγωγής υπηρεσιών μεταξύ της δανικής 
πρωτεύουσας και σουηδικών πόλεων 
στην περιοχή. Ακόμη πιο εντυπωσιακό ε(
ναι το γεγονός ότι το σύστημα εισιτηρίου 
ε(ναι (δια και στις δύο πλευρές του πορ
θμού και σε αυτό έχουν ενταχθε( όλα τα 
μέσα μεταφοράς της περιοχής (λεωφο
ρεία, αστικός σιδηρόδρομος μετρό της 
ευρύτερης περιοχής Κοπεγχάγης και νό-

ΔΑΝΙΑ 

Ελεύ&:pη ποριiσ 
Επόμενο φωτό
σημα ερυθpο 

Ελιύθει:rι ιrσριία 
Επόμενο c,ωtό· 
σημα πράmνο 

τιας Σουηδίας) . Έτσι π.χ. ο κάτοικος του KaΓlslυona στη Σου
ηδία μπορεί να αγοράζει ένα εισιτήριο που καλύπτει τις ανά
γκες μετακίνησής του έως το τελευτα(ο προάστιο της Κοπεγ
χάγης με όλα τα μέσα. 

Το τροχα(ο υλικό που χρησιμοποιε(ται έχει κατασκευαστε( 
από την ADtranz και είναι 27 ηλεκτρικές aυτοκινητάμαξες 
βασισμένες στις γνωστές DMU IC3 των DSB. Επίσης για τις 
συνδέσεις του Γκέτεμποργκ με την Κοπεγχάγη θα χρησιμοποι
ηθούν οι γνωστές tίlting συνθέσεις τύπου Χ2000 της ΑΒΒ. Ε
π(σης οι δανικο( σιδηρόδρομοι προσδοκούν σε ανάληψη σημα
ντικού εμπορευματικού έργου μεταξύ Σουηδ(ας και ηπειρωτι
κής Ευρώπης και παράγγειλαν 1 3  νέες διρευματικές Η/Α, σει
ράς EG 3 1 00, από την Sieιηens. 

ΑΦΙ:ΕΡ.Ω.ΜΑ 

Συμπεράσματα 
Όταν ανακοινώνεται δημοσιογραφικά στην Ελλάδα η αποπε
ράτωση εντυπωσιακών μεγάλων έργων στο εξωτερικό, ε(ναι α
ναπόφευκτες οι συγκρίσεις με την ελληνική πραγματικότητα. 
Όμως πάντα αυτή επικεντρώνεται σε ερωτήματα του τύπου 
"πότε θα τελειώσει η Εγνατία" και σε αιτήματα για μετατροπή 
και της τελευτα(ας επαρχιακής οδού σε κλειστό αυτοκινητό
δρομο. Είναι διάχυτη η εντύπωση σε τοπικές κοινωνίες ότι η 
κατασκευή ενός οδικού έργου αυτομάτως θα σημάνει την τοπι
κή ανάπτυξη και την ευημερία. Στην πράξη όμως l<ανένα έργο 
δεν φέρνει την ανάπτυξη αν δεν συνοδεύεται από μία συνολική 
στρατηγική. Αντίθετα, ενδέχεται να απορροφήσει πόρους που 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού πιο παραγωγικά ή τέλος 
αντί για ευημερία να δώσει το σήμα στους κατοίκους να φύγουν 
από την χειμαζόμενη περιοχή τους και να την επισκέπτονται α
πλώς αργότερα εκμεταλλευόμενοι την νέα οδική σύνδεση (α
πορρόφηση δηλαδή της επαρχίας από ένα μεγάλο αστικό κέ
ντρο) . Στο 0resund βλέπουμε την αναπτυξιακή λογική: Πώς 
δηλαδή ένα μεγάλο τεχνικό έργο γίνεται η αφορμή για να σχε
διαστεί μία εκτεταμένη αναπτυξιακή παρέμβαση με την προ
σφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών κάθε ε(δους εξυπηρετώντας 
μετακινήσεις και μεταφορές. Ο στόχος των σχεδιαστών της 
ζεύξης δεν ήταν απλώς η σύνδεση δύο χερσαίων χώρων αλλά η 
δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στη ζώ
νη αυτή να διαθέτει πλεονεκτήματα έναντι άλλων πόλεων στην 
προσέλκυση επενδύσεων και εργατικού δυναμικού υψηλής 
στάθμης ώστε να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη . 8 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

F λιύθερη πope:fσ ΙJ! 
τη μtγιστη ιαχύrητα 

Πορdα. μι ιαχύιr)ια 
40kmlh 
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SLAB TRACK 
Σταθερή Επιδομή ο ι α Τέμπη 
1 .  ΕΙΣΔΓΩΓΗ 
Η Σταθερή Επιδομή (ΣΕ) αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο 
κομμάτι της σύγχρονης σιδηροδρομικής υποδομής με εφαρ
μογές που ποικίλουν από δίκτυα μετρό (Αττικό Μετρό) και 5-
Bahn (Berliner 5-Bahn) έως γραμμές υψηλών ταχυτήτων ( ό
πως ICE, TGV). 

Γενικά, ως σταθερή επιδομή εννοείται η σιδηροδρομική επιδομή από σκυρόδεμα 
ή άσφαλτο επί στρωμάτων προστασίας από τον παγετό και με προκαθορισμένη ελα
στικότητα και παραμόρφωση των σιδηροτροχιών. Ο Γερμανικός και Αγγλικός όρος 
είναι Feste FaiΊΓbal111 και Slab-track αντίστοιχα Το παρόν άρθρο θα ασχοληθεί με 
την ανάπτυξη της ΣΕ στην Ευρώπη και κυρίως στη Γερμαν(α η οποία πρωτοπορεί 
στην έρευνα και ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και η 
Ιαπωνία που αποτελεί μια "σιωπηλή" δύναμη στον χώρο, δίχως να γνωστοποιεί λε
πτομέρειες για τα συστήματα και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί. 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΔ 
Το ζήτημα της αντικατάστασης της 

παραδοσιακής σκυρογραμμής, αρχικά 
σε επιλεγμένα σημε(α ενός δικτύου, 
χρονολογείται από το 1 959 όταν στρώ-
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θηκε ένα "πρωτόγονο" είδος ΣΕ στη μή
κους 233 m σήραγγα του Hengstenberg 
στην τότε Δυτική Γερμανία Το 1 964 οι 
πάλαι ποτέ D R  χρησιμοποίησαν προκα
τασκευασμένες πλάκες σ κυροδέματος 

Του Ανδρέα Καπακλή 

μήκους 3.24 ιη, πλάτους 2,20 ιη και πά
χους 1 8-2 1 c111, συνδέσμους ελατηριω
τούς ή τύπου "λ" που στερεώνονταν πά
νω σε ξύλινες βάσεις -δίκην στρωτήρων
ημιβυθισμένες εντός του σκυροδέματος. 
Η τιλέον σημαντική στρώση ΣΕ στη 
Γερfλαν(α, η οποία ουσιαστικά καθόρισε 
το μέλλον του συστήματος, έλαβε χώρα 
το 1 972 στη περιοχή του σιδηροδρομι
κού σταθμού Rheda, από τον οποίο πήρε 
και το όνομα της "ΣΕ Rheda" .  Το σύ
στημα εξελίχθηκε περαιτέρω το 1 989 ό
ταν στρώθηκε εντός της μήκους 2777 m 
σήραγγας Sengeberg επί της NBS Αννό
βερο - Wuerzburg. Ο τύπος Rheda απο
τέλεσε τη δημοφιλέστερη επιλογή του 
DB AG με στρωμένο μήκος 1 53,4 km, 
επί συνόλου 333 kιη (στοιχεία 1 998) . Α
ξίζει να σημειωθεί ότι το 1 977 οι τότε 
DB έστρωσαν για λόγους συγκριτικής α
ξιολόγησης πέντε διαφορετικά συστή
ματα ΣΕ επί της βαυαρικής γραμμής 
Dachaιι-Karlsfeld, μιας γραμμής μικτής 



κυκλοφορίας V max = 1 60 km/h και υψη
λού η μερήσιου φόρτου. Συγκεκριμένα 
στρώθηκαν: 
1 )  Rheda (όνευ σκόφnς) σε μnκος 400 m 

2) Προκατασκευασμένες φέρουσες nλόκες nρο

εντεταμένου σκυροδέματος με εγκόρσια προ

έντασn, σε μnκος 430 m (τύπος Karlsfeld) 

3)  Προκατασκευοσμένο πλαίσια σκυροδέματος 

4) Μ ι κρό προκατασκευασμένα τμnματα σκυρο

δέματος 

5) Στρωτnρες από σκυρόδεμα εντός ελαστικnς 

μπότας 

Από τα παραπάνω συστήματα, τα δύο 
τελευταία καταστράφηκαν ολοσχερώς 
στα δυο πρώτα χρόνια κυκλοφορίας και 
aντικαταστάθηκαν aπό σκυρογρaμμή . 
Το 1 996 ο DB AG προχώρησε σε εκτε
ταμένη δοκιμαστική στρώση επτά (7) 
διαφορετικών συστημάτων ΣΕ, καθένα 
εξ aυτών σε μήκος 390 m, στην περιοχή 
Waghausel επί της NBS Mannhei ιn -
Stuttgart, ως εξής: 
1) Rasengleis 

2)  Hochtief/Schreck-M ieνes 

3) Heitkamρ 

4) Zubl in ΒΠ 

5) System Cra i lsheim FFC 

1. Ένωση σκυρογρομ· 
μής με ΣΕ τύπου ATD 
επί της NBS Hannoνer
Berlin (Φωτ: DB AG). 
2. Από mν κατασκευή 
ΣΕ τύπου Rheda 2000 
(Φωτ: German Track 
Systems). 3. Τύπος 
Rheda, όμοιος με αυτόν 
που θα στρωθεί και στα 
Τέμπη (Φωτ: Bahnbau 
Wels Gmbh). 4. ΣΕ τύ
που Rheda σε αλλαγή 
γραμμής. Διακρίνονται 
οι ηχομονωτικές επενδύ
σεις και φυσικά ο αγω
γός LZB (Φωτ: BWG). 
5. ΣΕ τύπου Boegl 
(Φωτ: ΜΒ) 

6) Betonschwellen auf ATS (SATO) 

7) Hei l it-Woerner 

Το 1 998 υπήρξε σημαντική χρονιά για 
τη ΣΕ, aφού παραδόθηκε στην κυκλο
φορία μήκος 29.2 kιn επί της γνωστής 
Berlinel' Stadrbalυ1, στρωμένο με Rheda
Berlin, μια βελτιωμένη έκδοση της aρχι
κής Rheda με κύρια διαφορά την μείωση 
του πλάτους στρωτήρα aπό 2 .6  m σε 
2.25 ιη με τη χρήση του διμερούς στρω
τήρα aπό σκυρόδεμα Β355 TS. Ακολού
θησαν μεμονωμένες δοκιμαστικές 
στρώσεις ΣΕ σε διάφορα σημεία του 
γερμανικού δικτύου, ενδεικτικά θα ανα
φέρουμε την πρόσφατη ( 1 999) στρώση 
ΣΕ Bogl με προκατασκευασμένες πλά
κες. εντός του σιδηροδρομικού σταθμού 
Rot-Malsch. Η ΣΕ Rheda, η οποία δια
νύει αισίως την τρίτη δεκaετ(a ζωής,  
βρίσκεται σε μια συνεχή τροχιά εξέλι
ξης. Σήμερα, η πλέον βελτιωμένη έκδο
ση ακούει στο όνομα Rl1eda 2000 με κα
τασκευαστικό ύψος μόλις 472 mm, σε 
σύγκριση με τα 63 1 mm της "παραδο
σιακής" πλέον Rl1eda. Η παρθενική πει
ραματική στρώση της Rheda 2000 έλα
βε χώρα μόλις τον περασμένο Ιούλιο σε 

••Μ4·Ν4Θ4ΙΙ 

μήκος 1 000 m επ( της NBS Erfurt-Halle 
I Leipzig. 

Στην χώρα μας, η ΣΕ εμφaν(στη κε 
για πρώτη φορά στο νέο Μετρό της Α
θήνας. Το Σεπτέμβριο του 2000, ο ΟΣΕ 
δημοπράτησε την πρώτη εφαρμογή στα
θερής επιδομής -συστήματος Rheda- η 
οποία θα στρωθεί στη σήραγγα των Τε
μπών, ενώ προβλέπεται η επέκταση της 
χρήσης της σε όλες τις νέες σήραγγες. 

3. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ 
Ουσιαστικά η συγκρότηση της ΣΕ � 
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Σύστημα ATD θήμενα. Σημειώνεται ότι όπως ακριβώς 

και στην σκυρογραμμ1Ί ,  έτσι και στην 
ΣΕ η ελαστικότητα κάθε στρώσης μειώ
νεται καθώς προχωράμε προς τα επάνω. 

(Διαστάσεις σε mm) 

599 - 1 0 

2300 

Σύστημα Zueblin 
(Διαστάσεις σε mm) 

Διμερής Στρωτήρας 
Οπλισμένου Σκυροδέματος 

W60 

Φέρουσα Πλάκα 
Οπλισμένου Σκυροδέματος 835 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΠΝ ΣΕ 

Τα διάφορα συστήματα ΣΕ κατατάσ
σονται βάσει του τρόπου κατασκευής 
αλλά και του τρόπου σύνδεσης της φέ
ρουσας στρώσεως με τα υπερκείμενα 
"στρώματα" (φέρουσες πλάκες, στρωτή
ρες, σιδηροτροχιές) σε τρεις βασικές κα
τηγορίες: 

1 )  Μονολιθικό συστrΊματα, όπου rΊ φέρουσα πλά

κα και το σnμεία στrΊριξnς τnς σιδnροτροχιός 

(στρωτrΊρες rΊ μ n )  α ποτελούν ενια ίο κατα

σκευοστικό τμrΊμα που στρώνεται σαν σχάρα 

και κατόπιν εγκι βωτίζεται στnν φέρουσα 

στρώσn .  Αντιπροσωπευτικό μονολιθ ικό συ

στrΊματα, τα οποία συγκροτούν και τπν μεγα

λύτερπ κατπγορία ΣΕ, αποτελούν n οικογένεια 

Rheda και τα Raseπgleis, FFC-Crailsheim και 

Heitkamρ. 

Σύστη μα Getrac 
(Διαστάσεις σε mm) 

2) ΕπικαθrΊμενα συστrΊματα, όπου το υποσύστn

μο στρωτrΊ ρων, συνδέσμων και σιδπ ροτρο

χιών στπρίζετα ι μ nχανικό με τπν φέρουσα 

στρώσn n οποία μπορεί να είναι από σκυρό

δεμα rΊ άσφαλτο. Αντιπροσωπευτικό συστrΊμα

τα αυτrΊς τnς κατnγορίας είναι τα FFBS-ATS

SATO, GETRAC, ATD. 2900 
2600 

διακρίνεται, όπως και η "παραδοσιακή" 
σκυρογραμμή, στην υποδομή και την ε
πιδομή. Το υπέδαφος αποτελεί το πρώ
το στρώμα της υποδομής -η οποία κατα
σκευάζειαι όπως και στη σκυρογραμμή
πάνω στο οποίο διαμορφώνεται το λεγό
μενο aντιπαγετικό στρώμα. Τονίζεται ό
τι το υπέδαφος θα πρέπει να είναι καλής 
ποιότητας ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυ
νος καθιζήσεων και οι συνακόλουθες a
στοχίες της επιδομής. Σε αντίθετη περί
πτωση είναι απαραίτητη η λεγόμενη ε
ξυγίανση ,  δηλαδή η αντικατάσταση του 
υφιστάμενου υπεδάφους μέχρις ενός ο
ρισμένου βάθους από καλής ποιότητας 
εδαφικό υλικό. 

Ακολουθεί ως πρώτο στρώμα της επι-

3 0 

3) Π ροκατασκευασμένα συστrΊματα , όπου προ

κατασκευασμένες πλάκες σκυ ροδέματος το

ποθετούνται πάνω στο ΚΘΑ. Αναφέροντα ι το 

σύστπμα Karlsfeld (το οποίο στρώθπκε γ ια 

π ρώτn φορά το 1 977 και  βρίσκεται ακόμα σε 

1 50 όριστn κατόστασπ) και το Bogl που στρώθπκε 

300 το 1 999. Σnμειώνετα ι ότι εδώ και περίπου 30 

χρόνια κα ι ο ι  Ιαπωνικοί Σιδπρόδρομοι έχουν 

δομής κατεργασμένο θραυσιό αμμοχά
λικο (ΚΘΑ), με σύνηθες πάχος 30 cm, 

το οποίο σταθεροποιείται με αναμεμιγ
μένο με τσιμέντο. Ακολουθεί η φέρουσα 
στρώση , τυπικού πάχους 1 8  cιη για τη 
ΣΕ Rheda, η οποία κατασκευάζεται από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ll οπλισμένη ά
σφαλτο. Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση 
φέρουσας στρώσης εξαρτάται από τον 
τύπο �Ε και είναι δυνατόν να εξαιρεθεί 
όπως π.χ. στα προκατασκευασμένα συ
στήματα, όπου η προκατασκευασμένες 
πλάκες εδράζονται απευθείας στο 
στρώμα του αμμοχάλικου. Τέλος τοπο
Οετείται η φέρουσα πλάκα για ια μονο
λιθικά και προκατασκευα<ψένα συστή- . 
ματα και η σχάρα γραμμής για τα επικα-

στρώσει με επ ιτυχfα διάφορα συστrΊματα ΣΕ 

με π ροκατασκευασμένες πλάκες, τα οποία 

χρπσιμοποιούνται μέχρι σrΊμερα 

Στην Γερμανία, η ΕΒΑ (Eιsenbalι n
bundesaιηt ,  η Ομοσπονδιακή Σιδη ρο
δρομική Αρχή) έχει ήδη δώσει έγκριση 
σε πέντε τύπους ΣΕ ενώ άλλοι 1 1  περί
που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολό
γησης. Οι εγκεκριμένοι τύποι είναι οι 
Rheda και Rheda Berl in ,  Zubl in ,  ATD 
και Gett'ac. 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕ 

Γενικά, η χρήση ΣΕ ενδείκνυται ένα
ντι της σκυρογραμμής στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: � 



-Ε 
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.  

Η οJ.ιοκJ.ιnρωσn τωv έpyωv χρηματοδοτείται αnό το Κοιvοτικό ΠJιαίσιο Σ τnριξnς, 
το Ταμείο Συvοχnς και Εθvικούς Πόρους. 

Η σήραγγα Τεμπών, μήκους 4 χλμ. 

Ένα απ6 τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα υποδομής, 

που θα συντελέσει στη μείωση των χρ6νων διαδρομής 

των αμαξοστοιχιών Αθήνας - Θεσσαλονίκης. 

ΕΡΓ Α ΟΣΕ Α. Ε. 
ΚΑΡΟΛΟΥ 27, l 04 37 ΑΘΗΝΑ 

Εργο υποδομής 

Πλαταμώνα, με σήραγγες 

σε ανοιχτά ορύγματα και 

υπ6γεια εκσκαφή. Θα 

συντελέσει στη μείωση του 

χρ6νου διαδρομής της 

γραμμής Αθήνας -

Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη 

προσοχή έχει δοθεί στην 

προστασία του κάστρου 

του Πλαταμώνα, εν6ς απ6 

τα σημαντικ6τερα βυζαντι

νά μνημεία της περιοχής. 

Κατασκευή 

σιδηροδρομικής 

γραμμής σύνδεσης 

με το Συγκρ6τημα 

Θριασfου Πεδίου. 

Σήραγγα Λιοσίων 

μήκους 850 μ. 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΙΝΔΚΔΣ 1. Συγκριτικό Κόστος ΣΕ (DM ανά m μήκους) 

Γ Σκυρογραμμή ----,--- ΣΕ Rheda -----,- Επικαθήμενα Συστήματα --, 

I Γέφυρα Σι\ραγγα Ανοιχτι\ : Γέφυρα Σι\ραγγα 
Γ ραμμι\ 

Σιδnροτροχιές i 160 1 60 1 60 160 160 
Στρωτι\ρες : 320 320 320 : 300 300 
Έρμα : 1 50 1 50 1 50 : ο ο 
Μεμβράνn κάτω 
από τα σκύρα : 600 ο ο i ο ο 
Πλάκα :

ο σκυροδέματος- ο ο 900 350 
ασφάλτου ! � 
Κόστος : 300 300 300 i 500 25.0 τοποθέτnσnς 
Σταθεροnοιnμένn : ο ο 200 i ο ο στρώσn υ πόβασnς 
Στα�εροnοιnμέν

,
n ! 0 στpωσn με τσιμεντο � ο ο : ο ο 

Π ροστασία 
έναντι θορύβου 
Συνολικό κόστος 
(DM Ι m μήκους, 
τιμές 1998) 

...ιι1 1 )  Εντός σnρόγγων με μrΊκος συνrΊθως μεγαλύ

τερο των 500 m 

2) Επf ΣΓΥr όπως π .χ .  οι NBS στnν Γερμονfο , rΊ 

σε γραμμές με υψnλούς φόρτους κυκλοφορί

ας. 

3) Σε τμrΊμοτο στο onofo γιο λόγους nχορύπον

σnς, δεν μπορούμε να έχουμε υπερθορύβους 

που n ροκολούvτοι οπό τις περιοδικές επεμβά

σεις συντrΊρnσnς. 

Το βασικό πλεονέκτημα της ΣΕ απέ
ναντι στη σκυρογραμμή , είναι η διατή
ρηση της προβλεπόμενης γεωμετρίας 
γραμμής για πολύ μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα και συνεπώς η ελαχιστοποίη
ση των επεμβάσεων τακτοποίησης με α
νάλογη μείωση του κόστους συντήρη
σης. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν κατά τη 
διάρκεια κατασκευής της ΣΕ τηρηθούν 
όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές, οι 
εργασίες συντήρησης περιορίζονται μό
νο στις σιδηροτροχιές (λείανση ,  αντικα
τάσταση) και τους συνδέσμους. Από την 
άλλη πλευρά, η διατήρηση της γεωμε
τρίας γραμμής σημαίνει υψηλή διαθεσι
μότητα γραμμής (έως και 1 00%) , ομα
λότερη και ασφαλέστερη κίνηση συρ-

3 2 

: ο ο ο 120 ο 
! 

1530 
: 

930 1130 1980 1060 
i 

μών και ταυτόχρονα λιγότερες καταπο
νήσεις και φθορές τόσο στο τροχαίο υλι
κό όσο και στα "αναλώσιμα" στοιχεία 
της επιδομής (σιδηροτροχιές, σύνδε
σμοι, παρεμβύσματα) . Επιπλέον, η εκτι
μώμενη διάρκεια ζωής της ΣΕ αγγίζει τα 
60 χρόνια, σε σύγκριση με τα 25 - 30 
χρόνια της σκυρογραμμής. Ειδικότερα 
στην περίπτωση των σκυρογραμμών Υ
ψηλής Ταχύτητας το όριο ζωής μπορεί 
να είναι ακόμα μικρότερο (π.χ. η LGV 
Παρίσι - Λυών χρειάστηκε ανακαίνιση 
έρματος μετά από μόλις 1 5  χρόνια λει
τουργίας). 

Από την άλλη πλευρά, το κόστος κα
τασκευής ΣΕ είναι συγκριτικά μεγαλύ
τερο. Τα τελευταία χρόνια όμως, τόσο η 
σχετικά ευρεία διάδοση των συστημά
των ΣΕ (μαζικές στρώσεις) όσο και η τε
χνολογική πρόοδος των επιμέρους στοι
χείων τους, οδήγησαν σε διαφορές κό
στους της τάξης του 20-40% (ο Π ίνακας 
1 δίνει μια συγκριτική εκτίμηση του κό
στους κατασκευής ΣΕ - Σκυρογραμ
μής) .  Αυτή η επιπλέον δαπάνη αντι
σταθμίζεται από το πολύ χαμηλότερο 
κόστος συντήρησης σε συνδυασμό με τη 

Ανοιχτι\ 
Γραμμι\ 

160 
300 ο 
ο 
350 

250 

ο 
200 

120 
� 

1380 

SATO - FFBS - ATS i 
Γέφυρα Σι\ραγγα Ανοιχτι\ 

Γ ραμμι\ 

160 1 60 
140 140 ο ο 
ο ο 

- 300 300 

200 200 

ο ο 
ο 200 

ο 120 
: 

- 800 1120 
� 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, γεγονός που 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθιστά 
την εκλογή ΣΕ τεχνοοικονομικά ορθή. 
Μάλιστα στην περίπτωση σηράγγων, το 
υψηλότερο σχετικά κόστος της ΣΕ αντι
σταθμίζεται εξαρχής από την μικρότερη 
διατομή της σήραγγας. 

Τέλος, οι υψηλότερες συγκριτικά εκ
πομπές θορύβου της ΣΕ αντιμετωπίζο
νται με την τοποθέτηση ειδικών ηχομο
νωτικών πλακών πάνω στην φέρουσα 
πλάκα και ανάμεσα στις σιδηροτροχιές. 
Εκτεταμένη χρήση τέτοιων πλακών έχει 
γίνει στην ΣΕ R1Ίeda-Bel'lin  η οποία έχει 
στρωθεί εντός της πόλης του Βερολίνου, 
με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

6. ΙΔΙΔΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕ 
Στην σκυρογραμμή η απόσβεση των 

δονήσεων που προκαλεί η κίνηση των 
συρμών επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο 
μέσω της ελαστικής συμπεριφοράς της 
επιδομής (έρμα, στρωτήρες, σύνδεσμοι), 
η βύθιση της οποίας κυμαίνεται ανάλο
γα με την ποιότητα υποδομής-επιδομής, 
από 0.7 m m  έως 1 .0 n1m και οφείλεται 
κατά 0.3 - 0.7 mm στην ελαστικότητα 



έρματος και υποδομής και κατά 0.05 - Ο 
35 ιηιη στην ελαστικότητα των συνδέ
σμων. 

Στην περίπτωση της ΣΕ όμως, όπου 
σχεδόν το σύνολο των επιμέρους στοι
χείων της επιδομής είναι άκαμπτο, η α
πόσβεση των δονήσεων μπορεί να επι
τευχθεί μόνο μέσω της ελαστικής βύθι
σης της σιδηροτροχιάς (της τάξεως του 
1 . 5 n1m) η οποία εξασφαλίζεται με συν
δέσμους και ελαστικά στοιχεία (παρεμ
βύσματα & πλάκες) που διαθέτουν σα
φώς μεγαλύτερη ελαστικότητα από τα 
αντίστοιχα της σκυρογραμμής. Επιπλέ
ον, στη ΣΕ τοποθετείται μεταλλική 
πλάκα ακριβώς κάτω από το ελαστικό 
παρέμβυσμα, με στόχο την πλέον ικανο
ποιητική διανομή των φορτίων συρμού 
προς την υποκείμενη πλάκα υψηλής ε
λαστικότητας, η οποία εδράζεται είτε 
στο στρωτήρα είτε στην φέρουσα πλάκα 
και εξασφαλίζει τη βύθιση της σιδηρο
τροχιάς. 

Είναι κατανοητό, ότι, το άκαμπτο της 
ΣΕ καθιστά αν όχι αδύνατη ,  τουλάχι
στον αντιοικονομική τη γεωμετρική τα
κτοποίηση της γραμμής με τα συνήθη 
μέσα. Για αυτό το λόγο, οι σύνδεσμοι 
που χρησιμοποιούνται στην ΣΕ, σε σχέ
ση με αυτούς της σκυρογραμμής, επι
τρέπουν μεγαλύτερα περιθώρια υψομε
τρικών και οριζοντιογραφικών διορθώ
σεων που μπορεί να φτάσουν τα 50 ιηιη 

και 46 mn1 αντίστοιχα (σύνδεσμος 
DFF300 I Skl l 5  της Vossloh) .  Σήμερα, 
οι πλέον διαδεδομένοι σύνδεσμοι ΣΕ εί
ναι οι σειρές 300 της Vossloh και 336 
της Hi l r i  με τους πρώτους να επικρα
τούν. 

Η διαφορετική δυναμική συμπεριφο
ρά των δύο συστημάτων (ΣΕ και σκυρο
γραμμής) απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 
στα ση μεία συνάντησης,  εκεί όπου οι 
διαφορετικές ακαμψίες μπορεί να προ
καλέσουν αναπήδηση του συρμού. Ως 
εκ τούτου, λαμβάνονται τα εξής μέτρα: 

- Στο σημείο συνάντησης ΣΕ με σκυ
ρογραμμή τοποθετούν�αι δύο κόντρα σι
δηροτροχιές μήκους περίπου 20 m ,  με 
τα 1 5 m  προς την πλευρά της σκυρο
γραμμής και τα υπόλοιπα 5 1η προς την 
πλευρά της ΣΕ. Οι σιδηροτροχιές οφεί
λουν να είναι καλά συνδεδεμένες με 
τους στρωτήρες τόσο στην περιοχή ΣΕ 
όσο και σε αυτή της σκυρογραμμής. 

- Από το τελευταίο τμήμα της ΣΕ έως 

ένα ορισμένο μήκος εντός περιοχής σκυ
ρογραμμής τοποθετούνται σύνδεσμοι 
μειωμένης ελαστικότητας. 

- Σε μήκος περίπου 1 0  111 από το σημεί
ο συνάντησης και προς την περιοχή της 
σκυρογραμμής, γίνεται "συγκόλληση" 
του έρματος συνήθως με μίγμα ρητίνης. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η στρώση 
σταθερής επιδομής σε γέφυρες και σή
ραγγες, γενικότερα σε τεχνικά έργα, α
παιτεί επίσης ιδιαίτερη μελέτη. 

7. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ RHEDA 
ΣτΟΝ ΟΣΕ 

Η Rheda αποτελεί αναμφίβολα το 
πλέον διαδεδομένο σύστη μα ΣΕ στην 
Ευρώπη. Μέχρι στιγμής έχουν στρωθεί 
συνολικά πάνω από 1 50 km επί γερμανι
κού εδάφους, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη 
η στρώση άλλων 300 km (2 1 9  km αφο
ρούν την NBS Frankfurr - Koeln) .  Επι
πλέον, η Rheda θα αποτελέσει το πρώτο 
σύστημα σταθερής επιδομής στο δίκτυο 
του ΟΣΕ και συγκεκριμένα στη σήραγ
γα των Τεμπών μήκους 4034 m συν το 
περίπου 600ω τμήμα aνοιχτής γραμμής 
από την έξοδο της σήραγγας μέχρι την 
είσοδο του ΣΣ Ραψάνης. Πρόκειται για 
πιλοτική στρώση με την ευχή να επιτύ
χει και να επεκταθεί και σε άλλα τμήμα
τα του κύριου άξονα, με δεδομένη μάλι
στα την ακαταλληλότητα του εγχώριου 
ασβεστολιθικού σκύρου για γραμμές 
Vιηaχ 200 kιη/h. 

Η ΕΡΓΟΣΕ έχει αναλάβει τη μελέτη 
και επίβλεψη κατασκευής της ΣΕ και 
σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες 
η στρώση της γραμμής θα ξεκινήσει στις 
αρχές του 200 1 .  Καταρχήν θα διαμορ
φωθεί στρώμα ΚΘΑ πάχους 30 cιη επί 
του οποίου θα κατασκευαστεί συνεχής 
φέρουσα πλάκα από οπλισμένο σκυρό
δεμα με πάχος 1 8  cm και διατομή U, η 
οποία ονομάζεται σκάφη . Εντός της 
σκάφης συναρμολογείται η λεγόμενη 
σχάρα γραμμής, της οποίας οι διαμή
κεις οπλισμοί διέρχονται από τους 
στρωτήρες μέσω 4 οπών διαμέτρου 50 
m ιη σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Οι 
στρωτήρες θα είναι ενναλάξ τύπου 
Β30 1 W60 (με δυνατότητα οριζοντιο
γραφικής και υψομετρικής διόρθωσης) 
και B302W60 βάρους 325 kg και θα το
ποθετηθούν ανά 65 cm. Το όλο συγκρό
τημα εγκιβωτίζεται και σταθεροποιείται 
μέσα στην σκάφη με το λεγόμενο σκυ-

ρόδεμα πληρώσεως. Θα χρησιμοποιη
θούν συνεχώς συγκολλημένες σιδηρο
τροχιές UIC60 με συνδέσμους σειράς 
300 της Vossloh .  Το συνολικό κατα
σκευαστικό ύψος του συστήματος από 
την επιφάνεια του ΚΘΑ έως την κεφαλή 
σιδηροτροχιάς είναι 63 1 ιηω. 
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IN THE USA Σ τις 26 Αυγούστου 2000 οναχώρπσε από το λιμάνι τπς Ελευ

σίνας φορτωμένπ στο πλοίο "Nordaπa Surveyor'', π δπζελοπ

λεκτράμαξα πορείας του ΟΣΕ Α-504, με τελικό προορισμό το 

εργοστάσιο τπς NREC (ALCo) στο Μουπt Verπoπ, l l l i πois των 

ΗΠΑ όπου θα τύχει εκτεταμένων ανακατασκευών και βελτιώσεων. Η Α-

504, κατασκευn τπς καναδικnς MLW στα 1 974 (τύπος ΜΧ 636) μεταφέρ

θπκε στπν Αμερικn στο πλαίσιο συμφωνίας του ΟΣΕ με τπν NREC, στπν ο

ποία προβλέπεται π ανακαίνισπ και των υπολοίπων (σε κυκλοφορία) επτά 

μπχανών τπς σειράς Α-501 - Α-5 1 0  (π παρουσίασπ των Δ/Η Α-500 δπμο

σιεύτπκε στο τεύχος 20 τπς "Σ"). Αξίζει να σπμειωθεί άτι είναι π πρώτπ φο

ρά που αμερικανικn Δ/Η επί ευρωπαϊκού εδάφους,. επιστρέφει στπν "πα

τρίδα" τπς για γενικn ανακατασκευn .  

Η μπχανn έφτασε στο λιμάνι του Houstoπ στο τέξας στα τέλπ του προ

πγούμενου Σεπτεμβρίου. Το συγκρότπμα του δπζελοκινπτnρα μεταφέρθπ

κε στο εκεί εργοστάσιο τπς Fairbaπks Morse ενώ π Δ/Η συνέχισε σιδπρο

δρομικά το ταξίδι τπς για το εργοστάσιο του Mouπt Verπoπ .  Σε αυτnν τπν 

π ιλοτικn ανακατασκευn - ανακαίνισπ συμμετέχει και π Geπeral Electric .  

Το πρόγραμμα μετατροπών κα ι  βελτιώσεων περιλαμβάνει κα ι  τπν ανα

κατασκευn του α μαξώματος και του θαλάμου οδrlγπσπς με αφα ίρεσπ του 

ενός πύργου οδnγπσπς και εγκατάστασπ κλιματισμού σύμφωνα με τους 

κανονισμούς τπς α μερικανικnς FRA (Federal Rai lroad Admiπ istratioπ).  Θα 

ακολουθnσει πλεκτρονικn αναβάθμισπ στα πρότυπα των Δ/Η "Dash-9" τπς 

Geπeral Electric με τπν τοποθέτπσπ "κιτ" που περιλαμβάνει νέο σύστπμα 

διέγερσπς κα ι αντιολίσθπσπς καθώς και οθόνες διαγνωστικού ελέγχου. Θα 

τοποθετπθεί νέα γεννnτριο με ομοαξονικn βοπθπτικn γεννnτρια που θα τρο

φοδοτεί όλες τις βοπθπτικές μεταδόσεις που μέχρι σnμερα συνδέονταν μπ

χανικά (ανεμιστnρας ψύξεως δπζελοκινπτnρα, αεροσυμπιεστnς, ανεμιστn

ρας ψύξεως πλεκτροκινπτnρων), ενώ θα αφαιρεθεί π γεννnτρια πλεκτρικnς 

θέρμανσπς (οι Δ/Η Α-500 θα χρπσιμοποι πθούν αποκλειστικά για τπν έλξπ 

εμπορευματικών συρμών). 

Οι  επεμβάσεις στο δπζελοκινπτnρα (ALCo 2 5 1  F 1 6) περιλαμβάνουν νέ

ου τύπου κεφαλές από βελτιωμένο κράμα μετάλλου και μεγαλύτερες διό

δους νερού ψύξεως για τπν αντιμετώπισπ υψπλότερων θερμοκρασιών. Οι 

συγκεκριμένες κεφαλές έχουν όριο ζωnς τα 500.000 χιλιόμετρα και έχουν 

nδπ τοποθετπθεί, με ικανοποιπτικά μέχρι στιγμnς αποτελέσματα, στπν ανα

κατασκευασμένπ Δ/Η Α-46 1 (βλέπε σχετικά άρθρο) και στπν μετρικn Δ/Η 

Α. 9 1 09 .  Επίσπς, νέα χιτώνια τύπου opeπ gra iπ ,  τα οποία αναμένεται να 

μειώσουν κατά 50% τπν κατανάλωσπ λι παντικού, νέες, υ ψπλιlς πίεσπς α

ντλίες καυσίμου και εκκεντροφόροι ενός έκκεντρου στοιχείου ανά κεφάλrl 

(αντί του υφιστάμενου ενός στοιχείου ανά τρεις κεφαλές) καθώς κα ι νέος 

υπερτροφοδότπς πιθανότατα Geπeral Electric τύπου 7S 1 7 1 6 .  Σπμειώνετα ι 

ότι π ισχύς του δπζελοκινπτnρα διατπρεfται στα σπμερινά επίπεδα (3000 

ΗΡ κατόπιν τπς μείωσπς 1 2%).  

Οι κινπτnρες τπς μεταφορικnς αντλίας καυσίμου και  του κυκλοφορπτn 

νερού ψύξεως μετατρέποντα ι σε εναλλασσομένου ρεύματος. Π ροβλέπετα ι 

γενικn αναπεριέλιξπ των πλεκτροκινπτnρων έλξπς και τοποθετούνται ειδι

κοί γραναζωτοί δακτύλιοι για τπν μέτρπσπ τπς ταχύτπτας περιστροφnς και 

τπν εξυππρέτπσπ του συστnματος αντιολίσθπσπς. τέλος, προβλέπεται προ

σαρμογn των χρόνων χαλάρωσπς τπς πέδπς αέρα στα πρότυπα τπς U IC. 

Στις 5 Ιανουαρίου, το συγκρότπμα του ανακαινισμένου δπζελοκινπτnρα 

έφτασε στο δοκιμαστnριο τπς NREC στο Beloit του Wi πscoπsiπ για μια σει

ρά δοκιμών και μετρnσεων πριν τπν μεταφορά του στο εργοστάσιο του 

Mouπt Verπoπ. Η ολοκλιlρωσπ των εργασιών και π τελικn συναρμολόγπσπ 

έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα του ερχόμενου Απριλίου. Θα ακολου

θnσουν δοκιμές και τελικές ρυθμίσεις επί αμερικανικού δικτύου έως τα τέ

λπ ΜαϊΌυ όποτε θα ξεκινnσει το ταξίδι τπς επ ιστροφnς στπν Ελλάδα. Σπ

μειώνεται ότι αντιπροσωπεία του ΟΣΕ μετέβπ στο Mouπt Verπoπ στα τέλπ 

Ιανουαρίου για να παρακολουθnσει από κοντά τις εργασίες. 

Η συνολικn δαπάνπ για τπν ανακατασκευn των 8 Δ/Η ανέρχεται σε 10 ,2  

εκατομμύρια δολλάρια συμπεριλαμβανομένου και του κόστους α ποστολrlς 

τπς Α-504.Τέλος, σπμειώνεται άτι ο ΟΣΕ βλέπει θετικά τπν ενδεχάμενπ επέ

κτασπ του προγράμματος ανακατασκευών και στις Δ/Η σειράς Α-450. 8 
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ΚΙΝΗΤΗΡΙΙ!Σ Μ Ο ΝΑΔΙ!Σ 

ΔΗΖΕΛΑΜΑΞΑ ΕΛΙΓΜΩΝ 
Δ/Υ Α.101 - Α.1 30 Επι μέλεια: 

Φραγκίσκος 

Έλλιοπ 

Κατηγορία: Δnζελοϋδραυλόμαξα Ελιγμών 

Χώρα Προέλευσης Ι Κατασκευαστής: 

Γερμανία Ι Κruρρ, Essen 

Τύπος: V60 

Εύρος τροχιάς: 1 435 mm 

Αρ. Σύμβασης: C51/1961 (7 μονάδες) ,  

C98/1 964 ( 1 1  μονάδες) ,  C 1 2 6/ 1 965 ( 1 2  

μονάδες) 

Ιδιοκτησία: ΣΕΚ, ΟΣΕ 

Αρίθμηση: Α. 1 0 1 - Α. 1 30 

Μονάδες: 30 (27 σε κυκλοφορία) 

Έτος κατασκευής: 1 962, 1 965,  1 966 

Έτος κυκλοφορίας: Α. 1 0 1 - A. l 07 :  1 962, 

Α. 1 08 - Α. 1 1 8 :  1 966, Α. 1 1 9 - Α. 1 30: 1 967 

Διάταξη αξόνων: C dh (εξωτερικn σύζευξη 

αξόνων με διωστnρες) 

Βάρος σε τάξη πορείας: 50 t ( + -2%) 

Απόβαρο: 49 t 

Βάρος κατ' άξονα: 1 6.66 t 

Διάμετρος τροχών (νέοι/εφθαρμένοι): 

1 2 50/1 1 80 mm (τροχοί με επίσωτρα) 

Μέγιστη ταχύτητα: Υπηρεσία Πορείας 60 

km/h , Υπηρεσία Ελιγμών 30 km/h 

Ελάχιστη ταχύτητα συνεχούς λειτουργίας: 

Υπηρεσία Πορείας 8 km/h , Υπηρεσία Ελιγμών 

5 km/h 

Τύπος δnζελοκινπτήρα (Δ/Κ): Maybach 

GτΟ 6Α τετράχρονος 

Αριθμός κυλίνδρων Δ/Κ: 1 2  σε διάταξη V 

υπό 60' 

Διάμετρος κυλίνδρων Δ/Κ: 1 60 mm 

Διαδρομή εμβόλου Δ/Κ: 200 mm 

Ταχύτητα Δ/Κ: Ralenti 580 rρm, Μέγιστη 

1 500 rpm 

Ρύθμιση στροφών Δ/Κ: Ρυθμιστnς 

πληρώσεως Maybach R 32 f 
Ονομαστική ισχύ Δ/Κ: 800 PS στις 1 500 

rpm 

Συνεχής ισχύ Δ/Κ: 650 PS στις 1 400 rpm 

Ειδική κατανάλωση καυσίμου (συνεχή 

ισχύ): 1 65giPSh 

Τύπος υδραυλικού μετατροπέα - κιβώτιο: 

Voith L 27 zU B δύο βαθμίδων με δύο 

υδραυλικούς μετατροπείς 

Μετάδοση κίνησης: Υδροδυναμικn 

(υδραυλικn) 

Σχέση μετάδοσης: Υπηρεσία Ελιγμών 

1 0 . 2 : 1 ,  Υπηρεσία Πορείας 5.45 : 1  

Τύπος υπερτροφοδότπ: Maybach AG L- 1 1 1  

Μέγιστη ελκτική δύναμη κατά την εκκίνηση 

σε Υπηρεσία Ελιγμών: 1 5800 kg με μ = 0.28 

Μέγιστη ελκτική δύναμη κατά την εκκίνηση 

σε Υπηρεσία Πορείας: 1 4800 kg με μ = 0 . 28 

Ελκόμενο βάρος σε ανωφέρεια με 30 km/h 

σε Υπηρεσία Πορείας 

1 4  ο/σο: 1 8 5  t (επιβατικά), 1 66 t (εμπορικά) 

1 7  ο/σο: 1 50 t (επιβατικά), 1 3 5  t (εμπορικά) 

2 1  ο/σο: 1 1 5 t (επιβατικά), 1 03 t (εμπορικά) 

28 ο/σο: 80 t (επιβατικά), 72 t (εμπορικά) 

Ελκόμενο βάρος σε ανωφέρεια με 30 km/h 

σε Υπηρεσία Ελιγμών 

14 ο/σο: 1 95 t (επιβατικά), 1 75 t (εμπορικά) 

17 ο/σο: 160 t (επιβατικά), 1 44 t (εμπορικά) 

2 1  ο/σο: 1 2 5  t (επιβατικά), 1 1 2 t (εμπορικά) 

28 ο/σο: 80 t (επ ι βατικά) ,  72 t (εμπορικά) 

Σύστημα πεδήσεως: Αυτορυθμιζόμενn 

πεπ ιεσμένου αέρα, τύπου Knorr - Κ 

Πεδούμενο βάρος: 55 t (επιβατικά) ,  3 1  t 

(εμπορικά) 

Χωρητικότητες: 

Πετρέλαιο: 1 500 λίτρα 

Λάδι λίπανσης Δ/Κ: 73 λίτρα 

Λάδι πλήρωσης συστήματος υδροστατικής 

κίνησης ανεμιστήρα κυκλώματος ψύξης Δ/Κ: 

30 λίτρα 

Λάδι κιβωτίου μετάδοσης: 240 kgr 

Συνολικό περιεχόμενο νερού κυκλώματος 

ψύξης Δ/Κ & θέρμανσης θαλάμου οδήγησης: 

420 λίτρα 

Άμμος: 300 kgr 
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Μήκος μετά προσκρουστήρων: 1 0450 mm 

Μέγιστο πλάτος: 3 1 00 mm 

Μέγιστο ύψος: 4540 mm 

Ελάχιστη οκτίνο εγγραφής: 80 m 

Έδρα: 22 μονάδες στο Μnχανοστάσιο 

Θεσσαλονίκnς (Μθ),  5 μονάδες στο ΜΑΙ 

Παρατηρήσεις: 
Οι Δ/Υ (*)  ελιγμών σειράς Α. 1 0 1 -Α. 1 30, 

γνωστά και σαν "Κρουπάκια" (από το εργοστάσιο 

κατασκευnς Kruρp) αποτελούν μέλn τnς διασn

μότερnς οικογένειας δnζελαμαξών ελιγμών στnν 

Ευρώπn, τnς θρυλικnς σειράς V60 των Γερμανι

κών Σιδnροδρόμων (DB) .  Στο διάστnμα 1 955 -

1 968 οι DB παρέλαβαν 623 μονάδες σε δύο εκ

δόσεις, οι οποίες από το 1 968 και ύστερα ταξι

νομnθnκαν ως σειρές 260 και 2 6 1  (μετέπειτα 

360 και 3 6 1 ) .  Συνολικά, κατασκευάστnκαν πά

νω από 1 000 μονάδες, μεγάλο μέρος των οποί

ων αγοράστnκε από διάφορα εθνικά δίκτυα όπως 

SNCB (Βέλγιο), NSB (Νορβnγία) ,  TCDD (τουρ

κία) αλλά και από ιδιώτες (βιομnχανικές γραμ-

μές, εργολάβοι επιδομnς κ.λπ . ) .  Οι  ελλnνικές 

V60 παρελιlφθnσαν από τους ΣΕΚ στα πλαίσια 

τnς EUROFIMA και αντικατέστnσαν σταδιακά τις 

aτμάμαξες USMC σειράς Δα 5 1 -70 στις υπn

ρεσίες ελιγμών. Σnμερα συνεχίζουν να εξασφα

λίζουν τους ελιγμούς σε πολλούς κύριους Σταθ

μούς και συμπλέγματα (Διαλογές, Αμαξοστάσια) 

των ΔΠΑ και ΔΠΜΘ. Σπάνια αναλαμβάνουν το

πικές μεταφορές και υπnρεσιακούς συρμούς, ό

πως αμαξοστοιχίες έργων. Η πλειοψnφία τους 

(22 μονάδες) εδρεύει στο Μnχανοστάσιο Θεσσα

Λονικnς ( ίνίθ), του οποiου αποτελούν τις κατεξο

χnν μnχανές ελιγμών. Πέντε μονάδες βασίζοντα ι 

στο Μ .Α. Ι .  όπου συνεργάζονται με τις Δ/Υ ελιγ

μών Faur των σειρών Α. 1 50 και Α . 1 70. Οι 

Α. 1 1 1 , A. l l7 και Α . 1 2 0  βρίσκονται παροπλι

σμένες στον A . I . P .  εν αναμονn εκποίnσnς. Στο 

διάστnμα τnς επιτυχnμένnς υπnρεσίας τους στις 

"μανούβρες" υπnρξαν αρκετές προτάσεις για 

βελτιώσεις και ανακατασκευές, χωρίς δυστυχώς 

να υλοποιnθεί καμία από αυτές. Ενδεικτικά ανα

φέρεται n nρότασn του 1 976 για αντικατάστασn 

του Υδραυλικού Μετατροπέα-Κιβώτιου με Voith 

νεώτερου τύπου (σnμειώνεται ότι στn Γερμανία 

βρίσκεται σε εξέλιξn n ανακαίνισn 1 00 και πλέ

ον από τις V60 του DB AG) .  τέλος αναφέρεται 

ότι, μετά τnν οριστικn απόσυρσn των ΝΑ Fer

rostaal σειράς ΑΑ 7 1  - ΑΑ 90, πολλοί από τους 

δnζελοκινnτnρες τους, οι οποίοι nταν ιδίου τύπου 

με αυτούς των V60, χρnσιμοποιοnθnκαν ως 

είχαν Γι ως ανταλλακτικά στα "Κρουπάκια". 

(*) Επίσπμα, α ΟΣΕ χαρακτπρίζει τις 

συγκεκριμένες μπχανές ως ΔΙΑ 

( =ΔπζεΛΑμαξα), συμβολισμός που παραπέμπει 

σε δπζελάμαξα με μπχανικrί μετάδοσπ κίνπσπς. 

Ο σωστός χαρακτπρισμός είναι φυσικά Δ/Υ, 
δπλαδrί δπζελάμαξα με υδραυλικrί μετάδοσπ 

κίνπσπς (δπζελοϋδραυλάμαξα). • 
Ευχαριστούμε τις ΔΕΛ & ΔΕΡ του ΟΣΕ γιό τπ 

διάθεση στοιχείων από τα αρχεία τους. 



:ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Κείμενο: Κυριάκος Π ιπίνης, Φωτογραφίες: Αρτέμης Κλώνος 

Με καθυστέρηση δυόμισυ περίπου ετών 
από το αρχικό χρονοδιάγραμμα παραδόθηκε 
στις 1 5  Νοεμβρίου του 2000 το νέο τμήμα 
Σύνταγμα - Δάφνη στο δίκτυο του μητροπο
λιτικού σιδηροδρόμου της πρωτεύουσας. 

Μ ήκους 5 χιλιομέτρων, η γραμμή εξυnηρετεί 5 
νέους σταθμούς: Ακρόnολη , Συγγρού - Φιξ, 
Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη, όnου 
και τερματίζει. Η τελετή των εγκαινίων έγινε 

στο σταθμό Ακρόnολης με την nαρουσία του nρωθυnουργού κ. 
Κώστα Σημίτη , των αρμοδίων υnουργών και υφυnουργών και 
nολλών εnισήμων. 

Έξι μόλις λεnτά αρκούν στούς συρμούς, για να nραγματο
nοιήσουν τη διαδρομή αnό το σταθμό Δάφνης, μέχρι το σταθ
μό Συντάγματος! Η συχνότητα των δρομολογίων κυμαίνεται α
nό 3 ως 1 0  λεnτά, nάντα σε σχέση με την ώρα και τον εnιβα-

τικό φόρτο. Με το τμήμα Σύνταγμα - Δάφνη ολοκληρώνεται η 
nρώτη φάση της γραμμής 2 του Μετρό, Σεnόλια - Δάφνη, ενώ 
αnό τον αρχικό σχεδιασμό του έργου εκκρεμεί η nαράδοση του 
τμήματος Σύνταγμα - Μονασιηράκι. Η άφιξη του Μετρό στη 
Δάφνη ήδη εξυnηρετεί καθημερινά 1 30.000 εnιβάτες, καθώς 
αnοτελεί εnιλογή - λύση για τους κατοίκους των nεριοχών 

Κουκακίου, Νέου Κόσμου, Δάφνης, Υμηττού, Νέας Σμύρνης, 
Ηλιουnόλεως και Αγίου Δημητρίου. Όμως αναρωτιέται κα
νείς, γιατί ακόμα η Αθήνα βασανίζεται καθημερινά αnό το κυ
κλοφοριακό της nρόβλημα, ενώ nαράλληλα αυξήθηκαν οι 
χρήστες των μαζικών μέσων μεταφοράς, λόγω της ύnαρξης 
του νέου μέσου . . .  

Καθώς εντάχθη κε στο δίκτυο ένα nολύ σημαντικό τμήμα, ω
ριμάζουν ήδη τα nρώτα συμnεράσματα αnό τον nρώτο χρόνο 
λειτουργίας του νέου δικτύου Μετρό στην Αθήνα. Η μεγάλη 
καθυστέρηση nαράδοσης του έργου, το nροσγείωσε σε μια Α
θήνα με nολύ nερισσότερα κυκλοφοριακά και nολεοδομικά 
nροβλήματα, αnό την εnοχή, nου ξεκίνησαν οι εργασίες κατα
σκευής του. Η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού των αστικών 
συγκοινωνιών της nρωτεύουσας, αλλά και οι nρόχειρες, ίσως 
και nρόσκαιρες λύσεις σε nολλούς τομείς, καθιστούν το Με
τρό, ακόμα αδύναμο να καταnολεμήσει και να εnιλύσει συσ
σωρευμένα κυκλοφοριακά nροβλήματα. Ο καθημερινός χρή-



Παρ' όλο που π λειτουργία του Μετρό μπορούσε να αποσυμφορn

σει το Κέντρο τπς Αθnνας από πάρα πολλά λεωφορεία που οι  γραμ

μές τους ακολουθούν παράλλπλπ πορεία με αυτό, επειδιl δεν εντάχθπ

κε σε κάποιο ενιαίο τιμολογιοκό σύστπμα όπως στις περισσότερες πό

λεις τπς Αλλοδαπnς, αυτό δεν συνέβπ .  Ot πλείστες των παλαιών ακτι

νι κών γραμμών που υπnρχαν πριν τπ λειτουργία του διατπρnθπκαν και 

όπου έγινε απόπειρα περικοπnς τους στα όρια των νέων σταθμών με

τά από οργίλες αντιδράσεις επανnλθαν στπν προτεραία αυτών δtαδρο

μn .  Σαν επιχείρπμα γ ι '  αυτές nροβλιlθπκε το επιπλέον ακριβό εισιτn

ριο που απα ιτείτα ι .  Σε αυτές τις γραμμές καθιερώθπκαν και τοπικά 

δρομολόγια από τον πλπσιέστερο σταθμό ως το τέρμα τους με αναλο

γία 50%-50% περίπου. Σαν παραδείγματα αναφέρουμε το Χολαργό 

με τις γραμμές Γ5 Κα Ι 4 1 9  α πό Ακαδπμία ΚαΙ 4 1 6  ΚαΙ 4 1 8  από στ. 

Άμυνας, τον Παπάγο με τις γραμμές 408 α πό Ακαδπμία και 409 α

πό στ. Άμυνος, τπν Αγ. Παρασκευn με τ ις  γρομμές Α5 από Ακαδημί

α και 85 από Στ. Λαρίσπς και 407 κα ι 4 1 7  από στ. Άμυνας, τους Αγ. 

Αναργύρους με τις γραμμές Γ1  Ο από Π λ. Βάθπ και 720 από στ. Κά

τω Πατπσίων, τον Άλιμο με τις γραμμές 1 08 από Ακαδπμία και 1 09 

από στ. Δάφνπς, τον Αγ. Δπμnτριο με τις γραμμές . 1 1 1  από Ακαδπμί

α και 1 1 2 από στ. Δάφνπς κλπ. Αξιοσπμείωτο είναι ότι μετά τπ λει

τουργία του νέου τμnματος του Μετρό μόνο 01 γραμμές 9 1 0  Ακαδπ

μίας - Τζιτζιφιών, Γ4 Ακαδπμίας - Αργυρουπόλεως - Νεκροταφείου 

Γλυφάδας και Ε9 1 Ομονοίας - Ανατολικού Αεροδρομίου περικόππκαν 

στο παράλλπλο τμnμα τους, ενώ δεν λειτούργπσε π σχεδιασμένπ τon t 

κn γραμμn από στ. Δάφνπς προς Άνω Ηλtούπολπ (238) ,  δεν μετατρά

ππκε σε τοπικn π γραμμn 2 0 1  Ακαδπμία - Ηλιούπολπ - Αργυρούπο

λπ και δεν προβλέφθπκε τοπικn σύνδεσπ με τπν Αγ. Μαρίνα Ηλιου

πόλεως. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει αδυναμία πρόσβασπς των κα

τοίκων τπς Ηλιού πολπς στο Μετρό καθ' ότι οι διατπρού μενες παλαιές 

ακτινικές γραμμές (20 1 ,  206, 208 και 237) διέρχοντα ι ,  κατά τπν 

προς Ακοδπμία πορεία τους, αρκετά μακριά οπό τους σταθμούς Δάφ

νπς και Αγ. Ιωάννπ. Δεν υποστπρίζουμε βέβαια τπν nλιlρπ κατάργπσπ 

των παραλλιlλων προς το Μετρό λεωφορειακών γραμμών, είναι ευνό

πτο ότι κάποιες απα ιτείται να παραμείνουν για τπν εξυππρέτπσπ των 

μεταξύ των σταθμών τμπμάτων, αλλά π δtατnρπσπ τόσων δεσμών πα

ράλλπλων λεωφορειακών γραμμών δεν δ ικα ιολογείται και αντιβαίνει 

προς τον επιδιωκόμενο στόχο που πρέπει να είναι π λειτουργία ενός 

πλιlρους συστnματος Αστικών Μεταφορών με ενιαία τιμολογιακn no

λtτtκn κα ι αλλπλοσυμπλιlρωσπ των επιμέρους μέσων Μετρό, λεωφο

ρείων, τρόλλεϋ κα ι στο μέλλον τραμ και προαστιακού σιδπροδρόμου. 

Απ. Κουρμπέλπς 

στης του δικτύου θ' αντιληφθεί γρήγορα την έλλειψη επαρκών 
χώρων στάθμευσης, γεγονός που μειώνει δραματικά τον αριθ
μό των επιβατών, που πρέπει να χρησιμοποιήσουν το αυτοκί
νητό τους, για να προσεγγίσουν κάποιο σταθμό, με συνέπεια το 
νέο μέσο να είναι προσβάσιμο περισσότερο σ'αυτούς που κα
τοικούν ή συχνάζουν κοντά στους σταθμούς. Οι συνεχείς ανα
διαρθρώσεις των τροφοδοτικών λεωφορειακών γραμμών και η 
μερική απουσία σταθμών μετεπιβίβασης λειτουργούν αρνητικά 
στην επιλογή χρήσης του Μετρό. Έτσι συμβαίνει το περίεργο, 
ενώ κατασκευάστηκε υπόγειος σιδηρόδρομος, το κυκλοφορια
κό χάος να παραμένει, και καθώς αγοράζονται όλο και περισ
σότερα Ι.Χ., σε μερικές περιπτώσεις να οξύνεται! 

υπάρχει αμφιβολία ότι οι πολίτες της Αθήνας πρέπει να προ
τιμήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφο
ράς. Όταν όμως αυτά λειτουργούν με κακή συνεργασία μεταξύ 
τους, καταλήγουν να είναι αναποτελεσματικά. Η απουσία 
στρατηγικού σχεδιασμού των συγκοινωνιών σε μία πόλη περί-

!ΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

που πέντε εκατομμυρίων ανθρώπων είναι επικίνδυνη. Σύμφωνα 
με έρευνες του ΕΜΠ, μόνο ένα ποσοστό 1 5% των κατοίκων 
του λεκανοπεδίου εξυπηρετείται ικανοποιητικά από το συνδυα
σμό των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η εφαρμογή συνδυασμού 
γραμμών Μετρό, Τραμ, Λεωφορείων και Προαστιακού σιδηρο
δρόμου είναι σήμερα αναγκαία όσο ποτέ. Ήδη τα έργα αυτά ε
ξαγγέλθηκαν και αναζητούνται οι ανάδοχο( τους. Μέχρι τότε η 
εκπληκτική και σεμνά παρουσιασμένη αρχαιολογική συλλογή 
θα μας υποδέχεται στο σταθμό Δάφνης, ενώ το χαμόγελο της 
Μελίνας Θα μας αποχαιρετά στο σταθμό Ακρόπολης, πριν την 
έξοδό μας στην επίγεια αποκαρδιωτική πραγματικότητα . . .  • 

3 9 



:ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤ Α 

Συγκροτείται η εταιρεία υλοποίησης του τραμ 

' 'Ο αγώνα� τώρα δικαιώνετα
,
ι" 

μπαραυν να αναφωνπ-

σουν πλέον τα μέλπ του 

Σ .Φ.Σ . ,  που τόσους αγώ-

νες έχουν κάνει για το τραμ από το 1 985 και ε

ντεύθεν και σε εποχές που πολλοί άλλοι όψιμοι 

υποστπρικτές του μέσου αυτού nταν από αδιά

φοροι έως πολέμ ιοι .  Και αυτό ύστερα από τπν 

ψnφισπ στπ ΒουΜ, στα μέσα Νοεμβρίου, τπς 

τροπολογίας που προβλέπει τπν ίδρυσπ θυγατρι

κnς ετα ιρείας τπς Απικό Μετρό Α. Ε. π οποία θα 

αναλάβει τπν μελέτπ, κατασκευn ,  διαχείρισπ και 

εκμετάλλευσπ του δικτύου σύγχρονου τραμ που 

θα δπμιουργπθεί στπν Αθnνα ενόψει τπς Ολυ

μπιάδας του 2004, καθώς και των επεκτάσεών 

του που θα δπμιουργπθούν μετέπειτα. Η συγκε

κριμένπ ετα ι ρεία θα εποπτεύεται από τον Υπουρ

γό Μεταφορών, θα λειτουργεί με κανόνες ιδιω

τικnς οι κονομίας κα ι θα έχει σαν στόχο τπν ε

γκαινίασπ του πρώτου (''ολυμπιακού") τμnματος 

του δικτύου τπν άνοιξπ του 2004. Για λόγους ε

πιτάχυνσπς τπς διαδικασίας υλοποίπσπς το έργο 

εντάχθπκε στο καθεστώς των υ πόλοιπων Ολυ

μπιακών Εργων (αθλπτικών, οδικών, μετρό κλπ. )  

π ο υ  προβλέπει ταχύτατες διαδι κασίες απαλλο

τριώσεων, μετεγκαταστάσεων υππρεσιών n έξω

σπς ενοικιαστών και απόκτπσπς ακινnτων όπου 

α υτό απα ιτείτα ι ,  α παλλαγn από ΦΑΠ και τέλπ 

χαρτοσnμου, θέσπισπ ειδικού καθεστώτος διε

νέργειας αποσβέσεων του κόστους κατασκευnς 

κλπ. Όπως ανέφεραν τα συναρμόδια Υπουργεί

α Μεταφορών και ΠΕΧΩΔΕ π επ ιλογn τπς Απι

κό Μετρό εξασφαλίζει τπν α παιτούμενπ εμπειρί

α και τεχνογνωσία για τπν επιτυχπμένπ, ο ι κονο

μ ικn κα ι έγκα ι ρπ ολοκΜρωσπ του έργου. Η δπ

μοπράτπσπ του πρώτου τμnματος του έργου θα 

γίνει εντός του 2001 ώστε στον ίδιο χρονικό ο

ρίζοντα να αρχίσει και π κατασκευn. 

Τπν επίσπμπ παρουσίασπ του έργου έκανε ο 

ίδιος ο Υπουργός Μεταφορών κ. Χ. ΒερεΜς σε 

ειδικn πανπγυρικn εκδιlλωσπ στο Ζάππειο, στις 

5/1 2/2000, όπου προβΜθπκε και σχετικό φιλμ ; 

στπ δπμιουργία του οποίου συνέβαλε και ο ΣΦΣ. 

Στπν ίδια εκδιlλωσπ τπν παράστασπ έκλεψαν οι 

συνταξιούχοι τραμβαγέρπδες τπς ΗΕΜ Δ. Σό

λιος κα ι Σ. Καλαμαράς που δεν μπόρεσαν να 

κρύψουν τπν συγκίνπσn τους αφού όπως διlλω

σαν "το τραμ τπς 1 5πς Οκτωβρίου 1 960 - πμέ

ρα κυ κλοφορίας του τελευταίου τραμ στπν Αθn

να - δεν θα είναι τελικά το τελευταίο . . .  " .  Εκδιl

λωσαν μάλιστα τπν επιθυμ ία να οδπγnσουν το 

π ρώτο καινούργιο τραμ στα εγκαίνια του 2004. 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΠΟ ΤΡΑΜ 
ΤΗΣ ΠΡΠΤΕΥΟΥΣΑΣ 

Το νέο δίκτυο τραμ τπς περιοχnς πρωτεύου

σας θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις: 

1 .  Μέχρι το 2004 θα κατασκευαστούν δύο 

κλάδοι γραμμών. Ο πρώτος θα ξεκινάει από το 

Ζάππειο (Βασ. Ολγας) και δια μέσου των οδών 

Αρδππού , Καλλιρόπς (ανταπόκρισπ με Γραμμn 1 

του μετρό στο σταθμό Φιξ) , Κασομούλπ, Σαρκου

δπνού, Λαγουμ ιτζn , Μάχπς Αναλάτου , Ελ. Βενι

ζέλου (Νέα Σμύρνπ), Αχιλλέως, θα καταλιlγει στο 

Παλαιό Φάλπρο, στο ύψος του Πράπα, όπου θα 

συνδέεται μέσω τριγωνικού τροχιοδρομικού κόμ

βου με τον δεύτερο κλάδο που θα κατασκευαστεί 

εν όψει 2004 κατά μnκος τπς Παραλιακnς Λεω

φόρου από το Στάδιο Ειρnνπς και Φιλίας (αντα

πόκρισπ με ΗΣΑΠ) έως τπν Γλυφάδα, εξυππρε

τώντας τις Ολυμπ ιακές εγκαταστάσεις του Ν. Φα

Μρου, του Φαλπρικού Ορμου, του Ελλπνικού 

και του Αγ. Κοσμά. Το μnκος του δικτύου α'φά

σπς θα είναι 20,7 χλμ και το κόστος υλοποίπσπς 

υπολογίζετα ι να κυμανθεί μεταξύ 1 07 και 1 50 

περίπου δια. δρχ (τα μισά περίπου για τπν υπο

δομn και τα υπόλοιπα για το τροχαίο υλικό, που 

επιδιώκεται να αποτελεστεί από υπερσύγχρονα 

αρθρωτά οχnματα τύπου modular LRV χαμπλού 

δαπέδου, μοναδιαίας χωρπτικότπτας 200 - 350 

επιβατών ) .  Το κόστος τπς υποδομnς θα καλυ

φθεί από το Δπμόσιο μέσω του Γ'ΚΠΣ, ενώ το κό

στος του τροχαίου υλικού προβλέπεται να εξα

σφαλιστεί με αυτοχρπματοδότπσπ από τον ιδιωτι

κό τομέα που θα συμμετάσχει στπ συγκρότπσπ 

και λειτουργία του δικτύου μέσω σχnματος ΡΡΡ 

(τμnμα τπς χρπματοδότπσπς αναμένεται να εξα

σφαλιστεί από Τράπεζες, ενώ ενδιαφέρον για να 

συμμετάσχουν στπν υλοποίπσπ του τραμ έχουν ε

πιδείξει οι εταιρείες Adtraπz, Siemeπs, Alstom, 



Bombardier, Bouygues και Hochtief). Το ομοξο

σrόσιο προβλέπετα ι να γίνει σrον χώρο του υπό 

απομόκρυνσn Αεροδρομίου του Ελλnνικού. Η 

γραμμrΊ προβλέπετα ι σrο μεγαλύτερο μέρος τnς 

διαδρομrΊς να βρίσκεται σε αποκλεισrικό διάδρο

μο: είτε σε ελαφρό διαχωρισμένο μεσαίο διάζω

μα (π.χ.  σrnν λεωφόρο Βενιζέλου) ,  είτε σε φυσι

κό προσrατευμένn πλευρικrΊ χόραξn (σrο πεζο

δρόμιο τnς παραλιακrΊς λεωφόρου π ρος τnν 

πλευρό τnς θάλασσας μεταξύ του Δέλτα και του 

Αγ. Κοσμά, rΊ ανάμεσα σrnν παλαιό και τnν νέα 

παραλιακrΊ λεωφόρο σrο τμnμα Δέλτα - Ν. ΦαλrΊ

ρου) .  Στα τμnματα που n γραμμrΊ δεν θα απαι

τnθεί να είνα ι εγκιβωτισμένn σrο οδόσrρωμα rΊ 

σε ειδικό αντικραδασμικό "τόπnτα", π ιθανώτατα 

θα σrρωθεf με σιδnροδρομι κού τύπου σιδnρο

τροχιές (Vignole). 

Η λειτουργία του τραμ θα συνοδευτεί με ανα

διοργόνωσn τnς σnματοδότnσnς ώσrε σrους πε

ρισσότερους κόμβους να του δοθεί προτεραιότn

τα (με επενεργούμενο σύσrnμα) ως προς τnν υ

πόλοιπn οδικrΊ κυκλοφορία (εγκάρσιες και σrρέ

φουσες κινnσεις). Το σύνολο των προβλεπόμε

νων σrόσεων του συσrrΊματος σ'αυτrΊ τn φόσn θα 

ανέλθει σε 42 (μέσn απόσrασn σrόσεων 450 μέ

τρα, ίσως όμως αναθεωρnθούν αυτοί οι αριθμοί 

με κάποια αραίωσn των σrόσεων), ενώ n μέσn 

ταχύτnτα θα κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 χλμ/ώ

ρα , ανάλογα με το τμnμα (n αvτίσrοιχn μέσn τα

χύτnτα των λεωφορείων τις ώρες α ιχμrΊς κυμαίνε

ται αvτίσrοιχα μεταξύ 7 και 1 5  χλμ/ώρα) .  Ενδει

κτικοί χρόνοι διαδρομrΊς αναφέρονται Ζόπnειο- Π .  

Φόλnρο 23 λεπτό κ α ι  Ν .  Φόλπρο-Γλυφόδα 35 

λεnτό . Με συχνότnτα διέλευσnς τις ώρες αιχμrΊς 

ανά 3 λεnτό, n μεταφορικrΊ ικανότnτα τnς γραμ

μrΊς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5 1 00 επιβάτες α

νά ώρα αιχμrΊς και κατεύθυνσn (με μονό οχrΊμα

τα) και σε 1 0200 (με συρμούς 2 οχnμότων). 

ΑυτrΊ τn σrιγμrΊ το τμnμα σχεδιασμού τnς Ατ

τικό Μετρό παρόλλnλα με τnν π ροκαταρκτικrΊ 

μελέτn τnς χόραξnς που εκπονεί, εξετάζει διά

φορα σενάρια ώσrε να υπολογισrεί n εnιβατικrΊ 

ζrΊτnσn, σε συνόρτnσn με τnν πυ κνότnτα των 

δρομολογίων και τον τύπο τnς διαδρομrΊς,  έτσι 

ώσrε μαζί με τα λειτουργικό χαρακτnρισrικό του 

συσrrΊ ματος να καθορισrεί το μέγεθος του σrό

λου κα ι π βέλτισrn διόταξn των δρομολογίων. Εί

να ι χαρακτnριστικό ότι n επ ισrnμονι κrΊ ομάδα 

που έχει τnν ευθύνn του σrρατnγικού σχεδια

σμού μεταφορών για τnν Ολυμπιάδα του 2004 

έχει ζnτrΊσει για το τραμ μεταφορικrΊ ικανότnτα 

8500 - 1 0000 επιβατών ανά ώρα ολυμπ ιακrΊς 

αιχμrΊς και κατεύθυνσn. Ο χρόνος κατασκευrΊς 

του τροχαίου υλικού υπολογίζεται σε 1 8  μnνες 

anό τnν υπογραφrΊ τnς σύμβασnς, ενώ για τα 

έργα υποδομrΊς θα απα ιτnθούν τουλάχισrον 26 

μrΊνες. Ο χρόνος α ποπερότωσnς θα εξαρτnθεf 

και από τα έργα σrο παραλιακό μέτωπο που σχε-

διόζει το ΥΠ ΕΧΩΔΕ και τα onoίa προβλέπουν 3 

aνισόπεδους κόμβους-τρομπέτες σrις συμβολές 

τπς Παραλια κrΊς με τις λεωφόρους Κnφισσού,  

Αμφιθέας κα ι  Αλίμου, καθώς κα ι βύθισrΊ τnς σrn 

συμ βολrΊ με τnν Καλαμακίου π ροκει μένου να 

μετατραπεί σε άξονα ταχείας κυκλοφορίας, ενώ 

σrο ύψος του Ι nnοδρόμου προβλέπεται n δn

μιουργία μιας νέας πλατείας. Σε κάθε περίπτω

σn ο συνολικός χρόνος υλοποίnσnς δεν πρέnει 

να υπερβεί τους 32 μnνες, προκει μένου το έρ

γο να είναι έτοι μο τον Απρίλιο του 2004, για να 

τεθεί επί 2 μrΊνες σε δοκιμασrικrΊ λειτουργία και 

σrn συνέχεια σε κανονι κrΊ. 

Μετά το 2004 το Υπουργείο Μεταφορών έχει 

σχεδιάσει τnν επέκτασn του δικτύου του τραμ με 

3 ακόμα κλάδους, έτσι ώσrε να συγκροτrΊσει έ

να ακτινωτό δίκτυο συνολικού μnκους 4 1 ,6 χλμ 

(μαζί με το αρχικό) που θα καλύψει τα κενό που 

αφnνουν οι  γραμμές του μετρό κα ι οι επεκτά

σεις τους σε όσες περιοχές και σn μαντικούς 

(βαρείς) άξονες Δn μόσιων Συγκοινωνιών δεν 

καλύψουν αυτές. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξrΊς: 

(α) Ν. Φόλnρο Ι Πειραιάς - Κερατσίνι - Πέρα

μα, μέσω ΑκτrΊς Καλλιμασιώτn (Σταθμός ΗΣΑΠ 

Πειραιά) ,  ΑκτrΊς Κονδύλn , Αιτωλικού , Τζαβέλλα, 

Π. Ρόλλn, Σαλαμίνος, Δnμοκρατίας, διάδρομο 

παλαιός γραμμrΊς τραίνου Περάματος μέχρι τέρ-

- Γρομμι\Α1 
= Γρομμι\ Α3 

α 

Καλλιτεχνικι\ απεικό
νιση του νέου τραμ 
της Αθι\νας (Πηγι\: 
Απικό Μετρό Α.Ε. I 
Μ.Α.Μ.):  
1 .  Στην Παραλιακι\, 
στο ύψος του Μπάτη 
2. Στον διάδρομο τnς 
παλαιάς γραμμι\ς του 

τραμ του Περάματος, 
στο ύψος της πρώην 
στάσης Μπλαζάκη 
3. Στην Ελ. Βενιζέ
λου, στην Κάτω Ν. 
Σμύρνη 
4. Χάρτης του δικτύ
ου α'φάσης του τραμ 
της Αθι\νας (2004) 

μα Περάματος (n  Μελέτn Ανόπτυξnς Μετρό έ

δειξε ότι αυτrΊ n γρα μ μ rΊ  είνα ι π ι θανόν n π ιο  

"ζουμερrΊ" γραμμrΊ από όnοψn επ ιβατικrΊς κίνn

σπς, κάτι που nισrοnοιεί το έγκλnμα που έγινε 

το 1 97 7  με τnν κατόργnσrΊ τnς). Για τn γραμμrΊ 

α υτrΊ συζπτείται το ενδεχόμενο να χρnσιμοnοιrΊ

σει σαν αμαξοσrόσιο, κατόπιν κατόλλnλnς δια

μόρφωσnς, το σnμερινό Μnχανοσrόσιο Πειραιά 

( ΠελοποννrΊσου) του ΟΣΕ σrnν Λεύκα, του οποί

ου n λειτου ργία προβλέπετα ι να μεταφερθεί έως 

το 2004 σrnν Καλαμάτα . 

( β) Γουδί ( Νοσοκομείο Π α ίδων) - Πλ.Αιγύ

πτου - Βοτανικός, μέσω Θnβών, Φειδιπ ίδου ,  Λε

ωφ. Αλεξάνδρας, Πατnσίων, Αιόλου ,  Πλ. Κοτζιό 

Ι Σοφοκλέους, Αθnνός, Ερμού, Πειραιώς ( Γκά

ζι) ,  Π. Ρόλλn, Αμφιπόλεως 

(γ) Ανω ΠατrΊσια - Πλ. Αιγύπτου (Γουδί Ι Βο

τανικός) ,  μέσω Πατnσίων. 

(δ) Σύνδεσn των παραπάνω γραμμών με το 

δίκτυο α'φόσnς, π ιθανόν μέσω Χαμοσrέρνας rΊ 

Δ. Αρεοπαγίτου.  

Γ ια τους παραπάνω κλάδους nόvτως δεν υ

πάρχουν κατ'αρχrΊν διασφαλισμένοι πόροι και ε ι 

κάζεται ότι π υλοποίnσrΊ τους θα προχωρrΊσει με 

α υτοχρn ματοδότnσn. 8 
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Δεν πρόκειται για παλιό μεσαιωνικό παραμύθι! 
Είναι το νέο, υπερσύγχρονο τραμ της πόλης 
του Αννοβέρου, το "Silberpfeil " ,  λέξη , που στη 
γερμανική γλώσσα σημαίνει ασημένιο βέλος. 
Έτσι βαφτίστηκε η νέα γενιά τραμ της πόλης, 
λόγω του άριστα σχεδιασμένου αεροδυναμι
κού αμαξώματος, αλλά και του ζωηρού αση
μένιου χρώματος των νέων οχημάτων. 

Κείμενο: Κυριάκος Πιπίνπς Μ πορεί μέχρι το 1 903 στο κέντρο του Αννοβέρου 
τα τραμ να κινούνταν με μπαταρία, καΟώς δεν 
είχε ακόμα εγκατασταθεί εναέριος αγωγός ό
πως στα προάστια. Μπορεί από το 1 979 άν

θρωποι και τραμ να μην ανταμώνουν στο ξακουστό Cafe 
Κropcke, σημείο συνάντησης - τοπόσημο στο κέντρο του Αν
νοβέρου, καθώς τα τραμ δεν παίρνουν πιά από εκεί, επειδή η 
γραμμή τους υπογειοποιήθηκε.  Ακόμα και τα πανέμορφα 
'Ήolzwagen" ,  τα ξύλινα ψαμ της γενιάς του 1 928, αποιελούν 
πλέον μουσειακά εκΟέματα. Πραγματικά η πόλη του Αννοβέ
ρου δεν είναι όπως παλιά. 

Στο στόλο των αοιικών σιδηροδρόμων εντάχτη κε το 1 997 το 
πρώτο τραμ της γενιάς TW 2000, το όχημα, που διαμόρφωσε 
μια νέα εμπειρία στις διαδρομές μέσα κι έξω από το Αννόβερο 
και συνέδεσε την παρουσία του με την έκθεση ΕΧΡΟ 2000, τη 
μεγαλύτερη διεΟνή γιορτή του πλανήιη! 

Τα νέα οχήματα σχεδιάστηκαν από το διάσημο βιομηχανικό 
σχεδιαστή Jaspeι- Μοιτίsοη και κατασκευάστηκαν από την κοι
νοπραξία Linke Hofιηann - Busch (LH B) και Sien1ens. Η παρά
δοση των συνολικά 1 44 οχημάτων ξεκίνησε το 1 997 και ολο
κληρώΟηκε το 2000, ώστε να βρίσκονταν ήδη σε υπηρεσία, ό
ταν η ΕΧΡΟ 2000 θα άνοιγε τις πύλες της στο κοινό. Ανήκουν 
στο οιόλο της εταιρείας ϋSTRA (ϋbeΓiandweι-ke und 
Strassenbahnen Hannoνer AktiengesellsciΊaft) , που ιδρύΟηκε το 
1 892 με την επωνυμία Strassenbahn Hannoνer AG και για 1 08 
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1. Πράσινο τραμ της ϋSTRA, 
σειράς 6 100 - 6260, κατασκευr\ς 
Liηke -Hofmaηη - Bυsch (LHB), 
πλησιάζει στο προάστιο Retheπ, 
εκτελώντας δρομολόγιο στη γραμμr\ 
2 ,  Alte Heide - Retheη ( 1 6-09-99) 
2. Χάρτης του δικτύου των τραμ 
στο Αννόβερο με τις συνδέσεις της 
ΕΧΡΟ 2000. (Πηγr\: ϋSTRA) 

3.  Το όχημα 6122,  κατασκευnς 
LHB (29-07-92) 
4. Αμαξοστάσιο Dίίreη: τρία 
ολοκαίνουρια οχr\ματα TW 2000, 
της σειράς 2501 - 2596, του 
τύπου bi-directioηal, λούζονται το 
φθινοπωρινό απογευματινό 
φως.(1 6-09-99) 

χρόνια εξασφαλίζει υnοδειγματικά τις αστικές και ημιαστικές 
διαδρομές μέσα κι έξω αnό το Αννόβερο. Τα τελευταία 25 χρό
νια όλα τα τραμ της ϋSTRA κυκλοφορούν με το χαρακτηριστι
κό nράσινο χρώμα και αnοτελούν διεθνές μοντέλο εnιτυχίας 
στους τομείς της λειτουργικότητας και του σχεδιασμού. 

Τα νέα εξαξονικά οχήματα εντάχθηκαν στο στόλο σε δύο τύ
nους, τον Τύnο 1 ,  unidirectional, με χειριστήρια στην μία μετώ
nη και αρίθμηση 200 1 - 2048 και τον Τύnο 2, bi-directional με 
χειριστήρια και στις δύο μετώnες και αρίθμηση 250 1 - 2596. 
Χωρίς αμφιβολία τα νέα τραμ είναι nροίόν μιας nετυχημένης 
συνταγής λειτουργικότητας, εργονομίας και υψηλής τεχνολογί
ας. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά τους έχουν ως εξής: μή-

ΑΠΟ ΣΤΟΛΗ 
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κος 25820 111m .  για τον Τύnο 1 και 24795 m ιη για τον Τύnο 2, 
nλάτος 2650 mω., ύψος 3750 ιηιη, χωρητικότητα 54 καθήμε
νων και 1 0 1  ορθίων, μέγιστη ταχύτητα 80 km/h, ονομαστική ι
σχύς 580 kW, υδροnνευματικές αναρτήσεις, δυνατότητα και 
συμβατικής ζεύξης των οχημά1.ων, 4 nόρτες σε κάθε nλευρά, 
χαμηλό δάnεδο, κλιματιζόμενα χειριστήρια, εξαερισμού με 
φρέσκο αέρα στο χώρο εnιβατών, ελλειmική διατομή αμαξώ
ματος για μεγαλύτερο ωφέλιμο nλάτος. Αξίζει να σημειωθεί η ι
διαίτερη nροσοχή nου δόθηκε αnό τη σχεδιαστική ομάδα στην 
ελαχιστοnοίηση των nιθανών ατυχημάτων, χαμηλώνοντας το 
nλαίσιο του οχήματος, βελτιώνοντας την ορατότητα του ηλε
κτροδηγού με τζάμι μεγαλύτερης οmικής ακτίνας, καμnυλώνο
ντας το αμάξωμα και μειώνοντας την nροεξοχή της ζεύξης. Ι
διαίτερη μέριμνα δόθηκε και στη μείωση του θορύβου, ενώ άρι
στα εργονομική είναι η σχεδίαση των χειριστηρίων. Όλα τα νέ-
α οχήματα σταθμεύουν και συντηρούν1.αι στο αμαξοστάσιο του 
DίίΓeη, ένα αnό τα μεγαλύτερα 1.0υ είδους στην Ευρώnη . Εκεί 
συγκατοικούν με τους nαλαιότερους συναδέλφους τους, τα 260 
οχήματα του τύnου τw 6000, nου nαραδόθηκαν στην ϋSTRA � 
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5-6. Ημέρες μνήμης: τα αρθρωτά 
οχήματα 522 και 5 1 2 ,  της σειράς 
501 · 522 του 1 9 6 1 ,  κατασκευής 
Dίiwag, που δεν κυκλοφορούν πια, 
εξασφαλίζουν το δρομολόγιο στην 
τότε γραμμή 18, σήμερα γραμμή 

6, από το Δημαρχείο στο 
Nordhafen. Η σημερινή γραμμή 18 
συνδέει το  Σιδηροδρομικό Σταθμό 
της πόλης με τη βόρεια είσοδο της 
ΕΧΡΟ. (28-07-92) 

<11111 από το 1 974 έως το 1 993. Τα πρώτα 1 00 με αρίθμηση 600 1 -
6 1 00 κατασκευάστηκαν από την DϋwAG, ενώ τα υπόλοιπα 
1 60, με αρίθμηση 6 1 0 1 -6260, είναι κατασκευής LHB. 

Εικόνα φερμένη από το μέλλον, η παρουσία τdυ νέου τραμ 
τw 2000 στις γραμμές του Αννοβέρου συνδέθηκε άμεσα με το 
σύνθημα της ΕΧΡΟ 2000, "Άνθρωπος - Φύση - Τεχνολογία".  
Υπολογίστηκε ότι τα τραμ της OSTRA που εξυπηρετούσαν τη 
γραμμή Αννόβερο - ΕΧΡΟ 2000, μετέφεραν κάθε μία ημέρα, 
από τις 1 50 της Έκθεσης, γύρω στους 65 .000 επιβάτες - επι.! 
σκέmες ( ! ) ,  με χρόνο διαδρομής 1 7  λεπτά. Ακόμα και αν η 
προσέλευση του κόσμου στη ΕΧΡΟ 2000 δεν εκπλήρωσε τις 
αισιόδοξες προβλέψεις των οργανωτών, η επένδυση της πόλης 
του Αννοβέρου στο νέο τροχαίο υλικό, κόστους 425 εκατομμυ
ρίων μάρκων, που έγινε με την υποστήριξη της κυβέρνησης 
του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, σίγουρα αποδείχτηκε εξαι
ρετικά προσοδοφόρα. 

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια πόλη όπου καθημερινά 
330.000 επιβάτες από τους 4 5 0.000,  που μεταφέρει η 
OSTRA, επιλέγουν το τραμ για τις μετακινήσεις τους. Αξίζει 
να αναφερθεί ότι, το πρώτο ηλεκτρικό τραμ της πόλης, κατα
σκευή της περίφημης S ieιηens - Halske κυκλοφόρησε το 1 893 
στις ράγες, που από το 1 872 φιλοξενούσαν ιππήλατα τραμ. 
Σήμερα, 1 49 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ιππή
λατης τροχιοδρομικής άμαξας, που διέσχισε τους δρόμους του 
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Αννοβέρου, περίπου 1 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως εμπι
στεύονται την OSTRA, που κατέχει το 75% των συνολικών 
μετακινήσεων. Πλην της OSTRA, στην ευρύτερη περιοχή του 
Αννοβέρου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες GYH (Grossraum 
Yeι-kehr Hannoνer) , B.U.S.  (εταιρεία λεωφορειακών γραμμών) , 
Koιηmιιnalverband Gωssι-aum Hannoνeι- (κοινοπραξία προα
στιακών διαδρομών διαδημοτικής βάσης) και φυσικά ·η D B  
A G  μ ε  τ ο  δίκτυο της S-Bahn. Η φιλοσοφία του πολύπλοκου 
αυτού δικτύου αστικών και προαστιακών συγκοινωνιών είναι η 
συνδυασμένη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς με ενιαία τιμο
λογιακή πολιτική και σαφή διαχωρισμό του ρόλου των μέσων 
σταθερής τροχιάς και των λεωφορείων. 

Η ευρύτερη περιοχή του Αννοβέρου κατοικείται από περί
που 1 . 1  εκατομμύριο κατοίκους. Το εντυπωσιακό δίκτυο συ
γκοινωνιών αγγίζει τα 640 χιλιόμετρα γραμμών σε 54 διαδρο
μές. Τραμ, προαστιακά τραίνα και λεωφορεία καλύπτουν ετη
σίως ούτε λίγο ούτε πολύ 33, 1 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, 
κάπου 825 φορές την περίμετρο της Γης . . .  

ΕΧΡΟ 2000 
Η ΜΕΓΔΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΑΝΝΟΒΕΡΟ 

1 n  Ιουνίου του έτους 2000, Αννόβερο, Κάτω Σοξονία, Βόρεια Γερμανία: 

Η μεγάλn Έκθεσn του Κόσμου , n μεγάλn γιορτι'i του πλανι'iτn ξεκινάει στο 

προάστιο Laatzeπ του Αννοβέρου βαφτισμένη με το όνομα ΕΧΡΟ 2000. Ε

δώ και 55 χρόνια το Αννόβερο ταυτίστηκε με πάμπολλες εθνικές και διε

θνείς εκθέσεις, αλλά είναι n ΕΧΡΟ 2000, που αποτέλεσε τnν κορυφαία 

στιγμι'i για τnν πόλn, ακριβώς στnν αλλαγι'i φρουράς των δύο α ιώνων. 

Πάνω από 1 80 χώρες και εθνικοί οργανισμοί συμβίωσαν για 1 50 n μέ

ρες. Άνθρωποι όλων των γενεών, όλων των θρησκειών, όλων των πολιτι

σμών, περι'iφανοι για το παρελθόν τους, κάλεσαν σε μία 

περιπέτεια του μέλλοντος, τους επισκέπτες, κι αυτοί άν-

θρωποι όλων των γενεών, θρησκειών και πολιτισμών, 

που μοιράστηκαν ιδέες, ελπίδες, οράματα στον ίδιο χώ- �� Ί 
ρο, στnν ίδια nόλn, με το ίδιο κέφι, με τον ίδιο ενθουσια-

σμό. Οι επίσημοι μεταφορείς όλου αυτού του κόσμου n-

ταν γνωστοί και αναμενόμενοι :  οι κρατικοί γερμανικοί σι-

0141\'-lt.-..ιottl,..... 
... ο. ....... ,...., 

δηρόδρομοι, n μεγάλn Deutsche Bahn AG, και n κρατικι'i γερμανικι'i αερο

πορικn εταιρεία, n μεγάλn Lufthansa. Τα περίπτερα και των δύο εταιρειών 

προϋπαντούσαν στο κτι'iριο με το νούμερο 1 3 ,  τους επισκέπτες που προσέγ

γιζαν το χώρο τnς έκθεσnς από τn μεγάλn υπερυψωμένη πεζογέφυρα σύν

δεσης με το σιδηροδρομικό σταθμό HannoνerMesse - Laatzen. Π ρώτο το 

περίπτερο τnς DB AG, καθι'iλωσε τα μάτια με τον εντυπωσιακό σιδηροδρομι

κό χάρτn τnς Γερμανίας σε νideo-wal l ,  ελλειπτικού σχι'iματος, που ι'iταν α

ναρτημένο οριζόντια στnν οροφn και χάριζε on l i ne ουσιαστικά όλn τnν κfνn

σn των τρένων ICE του δικτύου! Έτσι ο επισκέnτnς σχεδόν ξαπλωμένος σε 

εντυπωσιακούς κόκκινους φουτουριστικούς καναπέδες παρακολουθούσε 

κοιτώντας προς τα πάνω τι συμβαίνει κάθε στιγμ ι'i στο λαβύρινθο των γερμα

νικών σιδηροτροχιών. Ήταν ένα υπόδειγμα, του πώς να συνοψίσει και να 

παρουσιάσει τn δουλειά τnς μια τόσο μεγάλn σιδnροδρομικι'i ετα ιρεία, λιτά, 

ουσιαστικά ,  χωρίς πολλά λόγια,  χωρίς πολλά έντυπα, αλλά και με τn μοναδι

κότητα, που επιβάλλει μ ια διεθνι'iς έκθεσn.  

31n Οκτωβρίου του έτους 2000, Αννόβερο, Κάτω Σαξονία, Βόρεια Γεp

μανία: n ΕΧΡΟ 2000 έκλεισε τις πόρτες τnς. Ίσως να μ n  δικαιώθηκαν, όσο 

επιθυμούσαν, οι διοργανωτές τnς. Σίγουρα όμως όσοι τnν επισκέφτηκαν, βί

ωσαν μ ια ξεχωριστι'i, σπάνια εμπειρία, ένα αλnθινό πανηγύρι του κόσμου. 

Σε λιγότερο από πέντε χρόνια θα πραγματοποιηθεί n εnόμενn ΕΧΡΟ στnν Ια-

πωνία. Ως τότε υπομονι'i και προετοιμασία . . .  • 



όγω α υξπ μένων υ πο
χρεώσεων, είχα πολύ 
καιρό να συντάξω κεί
μενα για τπ "Σ", δεν 
περίμενα όμως -και  
πολύ περισσότερο δεν 
nλπιζα- π πρώτπ μου 
συνεισφορά μετά από 
μα κρά περίοδο να ο
φείλεται σε μία τέτοια 

τραγικn αφορμn. Λόγω συγκινπσιακnς φορτίσεως, 
με μεγάλπ δυσκολία μπόρεσα να συντάξω το κείμε
νο αυτό. 

Ο Δπμ nτρπς Κουτελίδπς γεννnθπκε το 1 9 6 1  
στπν Κωνσταντινούπολπ. Από τρυφερn πλικία έζπσε 
στπν ξενιτιά , στπ Στουτγάρδπ, όπου απέκτπσε το με
γαλύτερο μέρος τπς εκπαιδεύσεώς του και τον άψο
γο χειρισμό τπς Γερμανικnς γλώσσας,  γραπτό κα ι 
προφορικό. Πόσες φορές δεν ξεκαρδιζό-μασταν με 
Ελλπνογερμανικά λογοπαίγνια και τπν επ ιτηδευμένα 
Νοτιογερμανικn του προφορά! Τώρα π ια όταν ανα
καλώ στπ μνnμπ αυτά τα αστεία μόνο πόνο μου προ- . 
καλούν. 

Από τα μέσα τπς δεκαετίας του '70 εγκαταστάθπ
κε στπν Αθnνα και α πασχολιlθπκε στπν οικογενεια
κn εμπορικn επιχείρπσπ. Από τπ Γερμανία μετέφε
ρε και τπν Κεντροευρωπαϊκn φιλοσιδπροδρομ ικn 
κουλτούρα ,  πού είναι ανάγλυφα α ποτυπωμένπ στο 
έργο του. Και τι έργο! Στπ σύντομπ ζωn του π ροσέ
φερε όσο ελάχιστοι στπν κοινn μας δραστπριότπτα . 
Η μεγάλπ του αγάππ nταν π μουσειακn σιδπροδρο
μ ικn δραστπριότπτα. Πολλοί από μας διασχίζα με μα
ζί του τπν Ελλάδα , καταγράφοντας, aρχειοθετώντας 
κα ι αξιολογώντας όλα τα στοιχεία τπς σιδπροδρομι
κnς μας αρχαιολογίας, δρομολογώντας στπ συνέ
χεια τις ενέργειες για τπ διάσωσπ-αξιοποίπσπ όσων 
κρίνονταν διατπρπτέα. 

Συμμετείχε ενεργά σε όλες τις π ροσπάθειες και 
ζυμώσεις για τπν αξιοποίπσπ ιστορι κών γραμμών 
και εξοπλισμού κα ι ευτύχπσε να δει α ρκετές απ'αυ
τές να καρποφορούν, έστω και πρωτόλεια,  εν μέρει 
στο Πnλιο, στις μουσειακές aτμάμαξες οδοντωτού, 
ΣΠΑΠ και Μακεδονίας, στπ διάσωσπ των οχπμάτων 
τπς CIWL, στον εμπλουτισμό του Σιδπροδρομικού 
Μουσείου, στπ γραμμn Λαυρίου. Ακόμα και πέρυ
σι ,  άρρωστος nδπ, συμμετείχε στις εργασfες στρώ
σεως τπς παραλλαγnς τπς γραμμnς στπν κάτω διά
βασπ του αυτοκινπτοδρόμου στπν Κερατέα. Ιδια ίτε
ρπ αδυναμία είχε σε δραστπριότπτες εκμεταλλεύσε
ως. Ήταν ο μόνιμος "προϊστάμενος" των εκδρομι
κών και  μουσειακών αμαξ'χιων του ΣΦΣ και  π "ψυ
χn" των περισσοτέρων εκδρομών. 

Η τεκμπρίωσπ αποτελούσε σπμαντικό στοιχείο ό
λων των σιδπροδρομικών δραστπριοτnτων του Δπμn
τρπ . Διάσωσπ ιστορικών ντοκουμέντων, αποτύπωσπ, 
καταγραφn, φωτογράφπσπ, ταξινό-μπσπ, nταν ανα
πόσπαστα δεμένα με τπν α ρτιότπτα τπς εργασίας 
του. Εκτός των άλλων, ο Δπμnτρπς υπnρξε ένας βα
θύς γνώστπς και πραγματικά ειδικός των βιομπχανι
κών & μεταλλευτικών σιδπροδρόμων τπς πατρίδας 
μας και εfναι σίγουρο ότι χωρίς τις δικές του έρευ
νες και σπμειώσεις, ένα πολύτιμο κομμάτι τπς ελλπ
νικnς σιδπροδρομικnς ιστορίας θα μας nταν σχεδόν 
άγνωστο. Η μεθοδικότπτά του σε συνδυασμό με τπν 
ισχυρn -σχεδόν ως το τέλος- μνnμπ του τον καθι
στούσε ππγn άμεσπς αναφοράς για οποιονδιlποτε ε
πιζπτούσε μια επείγουσα πλπροφόρπσπ πάνω σε ο
ποιοδιlποτε αντικείμενο τπς ενασχολιlσεώς του. Ο 
Δπμnτρπς ποτέ δεν κράτπσε ζπλότυπα για τον εαυτό 
του τα αποκτώμενα στοιχεία με τπν ανατολίτικπ κρυ
ψίνοια πού διακρίνει μερικούς από μας, αλλά τα διέ
θετε με aπλοχεριά σε όσους τα χρειάζονταν, τόσο 
μέσα από τον δανεισμό, όσο και με το συγγραφικό 

Ο Δημήτρης 
ποτέ δεν κράτησε 
ζηλότυΠα για τον εαυτό 
του. τα απqκτώμενα 
στοιχεία με την ανατολί
τικη κρυψίνοια πού δια
κρίνει μερικούς από μας, 
αλλά τα διέθετε με 
aπλοχεριά σε όσους τα 
χρειάζονταν, τόσο μέσα 
από το δανεισμό, όσο 
και με το συγγραφικό 
του έργο 

ΔΠΟΧΔΙΡΕΥΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΚΟΠΕΛΙΔΗ 

του έργο. Κατόπιν δικnς του επιθυμίας, το σπμαντι
κό προσωπικό α ρχείο του ανnκει πλέον στον ΣΦΣ 
και είναι γεγονός ότι το όλο ιστορικό αρχείο πού εί
ναι σnμερα διαθέσιμο στους Έλλπνες σιδπροδρομό
φιλους θα nτav πολύ πτωχότερο χωρίς τπ συμβολιl 
του. Αναρfθμπτες οι επώνυμες και ανώνυμες συνει
σφορές του σε αυτό εδώ το έντυπο, ως αρθρογρά
φου και μέλους τπς Συντακτικnς Ομάδας, αλλά και 
σε πολλά διεθνn αντίστοιχα, όπως ο ''ταξιδιωτικός 0-
δπγός" και π περιοδικn έκδοσπ του Lok Report, του 
οποfου υπnρξε ανταποκριτnς επί σειρά ετών. Συνέ
δραμε με κέφι και μεράκι στπ δπμιουργία ξενόγλωσ
σων βιβλίων όπως τα "The Railways of Greece" και 
"Schmalspurbahπeπ ίπ  Griecheπlaπd" και συνυπό
γραψε τπν επετειακn έκδοσπ "1 00 Jahre Diakopto
Kalaνrita Bahπ". Αποκορύφωμα τπς συγγραφικnς 
του προσφοράς nταν π εκτενέστατπ κα ι πολύτιμπ 
συμμετοχn του στο λεύκωμα των Ελλπνικών Σιδπρο
δρόμων με κείμενα και φωτογραφίες. Το κύκνειο ά
σμα του για τούς Σ ιδ/μους του Λουξεμβούργου, το 
διαβάσαμε πέρυσι στπ "Σ". 

Βέβαια,  π εργατικότπτά του τον καθιστούσε ιδιαί
τερα αποτελεσματικό όχι μόνο στο ενδιαφέρον κομ
μάτι τπς φιλοσιδπροδρομικπς δραστπριότπτας, αλλά 
και στε άλλες διαδικασίες του ΣΦΣ, υππρετώντας 
κατ' εξακολούθπσπ σε όλες σχεδόν τις θέσεις του 
Δ.Σ. μέχρι και σε προχωρπμένο στάδιο τπς θανάσι
μπς ασθένειάς του. Ήδπ από πέρυσι σκεπτόταν να 
παραιτπθεί, ενέργεια από τπν οποία τον αποτρέπαμε, 
μπ θέλοντας να αποδεχθούμε το μοιραίο τπς κατα
στάσεώς του. 

Ο Δπμnτρπς βρισκόταν πάντα στπν πρώτπ γραμ
μn τπς μάχπς για τπν αναβάθμισπ των μέσων στα
θερnς τροχιάς. Συνέβαλε δραστnρια σε όλες τις. κα
μπάνιες για επαναλειτουργία γραμμών σιδπροδρό
μου και τραμ με διάφορες ενπμερωτικές ενέργειες. 
Όμως, ο Δπμnτρπς δεν περιορίζονταν στα στενά 
πλαίσια του σιδπροδρόμοu ,  αλλά διέθετε ευρύτερπ 
κουλτούρα και εγκυκλοπαιδικn μόρφωσπ. Οπωσδn
ποτε, Ο σιδπρόδρομος δεν nταν ΤΟ μοναδικό μετα
φορικό μέσο πού τον ενδιέφερε, αλλά, όπως κάθε 
συνειδπτοποιπμένος α κτιβιστnς τπς συγκοινωνίας, 
ασχολιlθπκε με όλο το φάσμα των δπμοσίων μετα
φορών, όπου π συμβολιl του nταν ε π ίσπς 
σπμαντικn. 

Η τελευταία φάσπ τ π ς ζωnς του ιlταν ιδιαίτερα ε
πώδυνπ για όλους μας. Βλέπαμε επί ενάμισι έτος έ
ναν ολοζώντανο άνθρωπο να χάνει λίγο - λίγο τις σω
ματικές του ι κανότπτες κα ι ,  τις τελεuτα ίες εβδομά
δες, και τις εγκεφαλικές του λειτουργίες. Το επώδυ
νο αυτό διάστπμα είχαμε τπν ευκαιρία να συναντπ
θούμε αρκετές φορές, οπότε πραγματοποίπσε και το 
τελευταίο του σιδπροδρομικό ταξίδι ,  στπν ειδικn ξε
νάγπσπ προ των εγκαινίων του Απικού Μετρό. Υπέ
μεινε το μαρτύριό του με θαυ μαστn αξιοπρέπε ια ,  
κρατώντας τπν αίσθπσπ του χιούμορ του ως το τέλος. 

Ο Δπμnτρπς άφπσε τπ στάμπα του ανεξίτπλα χα
ραγμένπ σχεδόν σε οτιδιlποτε δπμιουργnθπκε μέχρι 
τώρα στα πλαίσια των σιδπροδρομικών μας δραστπ
ριοτnτων, αλλά και στις ψυχές όλων των φίλων. Η 
αναχώρπσn του συνέπεσε χρονικά με το τέλος τπς 
'Έποχnς τπς γραφικότπτας" των ελλπνικών σιδπρο
δρόμων και ίσως με τπν απαρχn μιας μείζονος συρ
ρικνώσεώς τους. Φαίνετα ι ότι μόνο όταν κάτι -π κά
ποιος- χαθεί αμετάκλπτα , συνειδπτοποιούμε τπν α
ξία και τπ σπμασία του. Το βέβαιο είναι ότι για τπν 
ομάδα των "παραδοσιακών" σιδπροδρομόφιλων, τπς 
οποίας αναντικατάστατο μέλος nταν ο Δπμnτρπς, α
πό δω και μπρος, τα ταξίδια με τραίνο θα είναι α
νούσια και μελαγχολικά . 

Από όλους τους φίλους σου και δια χειρός 
Ν ίκου Σμπαρούνπ , . 

Αντίο Δπμnτρπ. 
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παραδόθπκαν στπν 

κυκλοφορία οι πρώ

τοι από τ�υς 20 νέ

ους συγχρονους 

συρμούς, l l πς παραλαβnς των Η

ΣΑΠ, ύστερα από επίσπμπ τελετn στο 

σταθμό Πειραιά (27 - 1 1-00) παρου

σία των Υπουργών Μεταφορών και 

Π ΕΧΩΔΕ κ.κ. Βερελn και Λαλιώτπ. 

Οι συρμοί αυτοί, κατασκευnς Ελ

λπνικών Ναυπ πγείων /ADtraπz/ 

Siemeπs, αποτελούνται από 6 οχn

ματα. Διαθέτουν aσύγχρονους τρι

φασικούς κινπτnρες, δυνατότπτα 

λειτουργίας σε δύο διαφορετικά συ

στnματα προστασίας συρμού 

( l πdusi και ΑΤΡ), αναβαθμ ισμένα 

συστnματα εξυππρέτπσπς επιβατών, 

και καλύτερπ πχομόνωσπ σε σχέσπ 

με τους συρμούς τπς Απικό Μετρό. 

Με τους συρμούς αυτούς οι ΗΣΑΠ 

εισέρχοντα ι πλέον στπ φάσπ ολο

κλrl ρωσπς τπς αναβάθμισπς τους 

προς ένα σύγχρονο μετρό, συμβατό 

με το δίκτυο των γραμμών 2 και 3 

τπς Απικό Μετρό. Στα παραπάνω 

πλαίσια είναι σε εξέλιξπ ένα πρό

γραμμα συνολικnς αναβάθμισπς του 

δικτύου των ΗΣΑΠ, που μεταξύ άλ

λων περιλαμβάνει: 

1. Αισθπτικn και λειτουργικn ανα

βάθμισπ όλων των σταθμών (εξυππ

ρέτπσπ εξαπλών συρμών, σύστπμα 

αναγγελιών, εγκατάστασπ CCTV, ε

ξυππρέτπσπ ΑμΕΑ, πρωτοποριακές 

αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις κ.λπ . ) .  

2. Δπμιουργία 3 νέων σταθμών (Νε

ρατi')ώτισσας, και 2 ενδιαμέσων μεταξύ 

Μοσχάτου-Ν. Φαλrlραυ-Πειραιά). 

3. Νέα σπματοδότπσπ με ΑΤΡ για 

πύκνωσπ των δρομολογίων. 

4. Δπμιουργία νέου Κέντρου Ε

λέγχου Κυκλοφορίας. 

5. Δπμιουργία νέων υ ποσταθμών 

για αύξπσπ τπς ισχύος κίνπσπς. 

6. Ανακαίνισπ επιδομnς για αύ

ξπσπ τπς λειτουργικnς ταχύτπτας. Α

ποτέλεσμα όλων αυτών θα είνα ι π 

κατά 1 00% σχεδόν αύξπσπ τπς με

ταφορικnς ικανότπτας του δικτύου , 

επίδοσπ που θεωρείται κρίσιμπ για 

τις ανάγκες του 2004. 8 

Χοροκτηριατικό των Νέων Συρμών 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : 2000-2003 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΡΜΩΝ ! 20 
ΘΥΡΕΣ ΕΠΙ ΒΑΤΩΝ : 4 ΑΝΑ ΠΛΕΥΡΑ ΟΧΗ ΜΑΤΟΣ 

ΧΩΡΗτΙ ΚΟΤΗΤΑ ! 2 1 6  ΚΑΘΗ ΜΕΝΟΙ, 786 ΟΡΘΙΟΙ (5 ότο�Ο/m2)/1002 ΣΥΝΟΛΙΚΑ -
ΑΝΕΣΕΙΣ : ΠΛΗ ΡΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΕΜΙΠΗΡΩΝ 2 ΤΑΧvτΗΤΩΝ, 

! ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΑvτΟΜΑΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ 

! ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΑvτΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΘΜΩΝ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΡΜΟΥ ! 2 Η Μ ΙΣΥΡΜΟΙ 3 ΟΧΗ ΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΙ, 4 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ I 
! ΙΘΥΝΤΗΡΙΑ +2 ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 

! Κlθ + Ρ + Κiθ + Κlθ+Ρ+ Κiθ. (Κiθ = Κινπτnριο όχημα με χειριστι\ριο) 
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΟΥ : 1 06.70 
ΠΛΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : 2.78 
ΥΨΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : 3.62 
ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΟΥ : 1 78! ΚΕΝΟ 242! ΕΜΦΟΡΤΟ 

ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ : 1435 mm 
ΤΑΣΗ ΛΕΙτΟΥΡΓΙΑΣ : 750 V DC 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΛ�ΕΩΣ AC, 4 των 140 KW ανά κινπτneιο όχπ�α 
ΣΥΠΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙ ΝΗΤΗΡΙΟΥ DC/AC ιΝνΕRτΕR - IG ΒΤ - SIBAS 32 
ΣΥΠΗΜΑ Π ΕΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΕΔΗ ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝ ΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΕΡΟΠΕΔΗ 

ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ Μ Ε  ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

ΣΥΠΗΜΑ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ ΣΥΡΜΟΥ ΕΠΑΓΩΓΙ ΚΗ ΦΡΑΓΗ ( IN DUSI) ΚΑΙ ΑΤ P/LZB 
ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΠΗ ΕΠ ΙΤΑΧΥΝΣΗ 1 .0 m/s2 · 

ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΠΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ 1 . 1  m/s2 (λειτουργικιl) 1 .2 m/s2 (ονάγκnς) 
ΜΕΓΙΠΗ ΔΥΝΑΤΗ ΤΑΧΠΗΤΑ 80 km/h (ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 70 k_m_/h) 
ΥΛΙΚΟ ΑΜΑ�ΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 



:ΕΙΔΙΚΟ Θ:ΕΜΑ 

Τα τραίνα από το Παρίσι για τη νοτιοδυτική Γαλλία έφευγαν πάντοτε 
από το σταθμό Ωστερλίτς, πλάι στο Σηκουάνα, αριστερή όχθη, σχεδόν 
απέναντι από τον πολύ γνωστό σε Ιταλία και Ελλάδα σταθμό της Λυών. 
Από εκεί έφευγε και το "Capitol" για την Τουλούζη, από εκεί και το 
' 'Aquitaine" για το Μπορντώ, από εκεί και τα διεθνή για την Μαδρίτη . 

ΣΤΟ Π 
Η πέραν κάθε προσδοκίας επ ιτυχία τπς ειδικnς γρο μμ nς 

Υψπλιlς Ταχύτπτας LGV ( Ligπe a Graπde Vitesse) Πα

ρισιού - Λυών που μπnκε σε κυκλοφορία το 1 98 1 ,  ο

διlγπσε στπν εξάπλωσπ του συστnματος γραμμών για 

αποκλειστικn χρnσπ ειδι κών συρμών Υψπλών Ταχυτnτων TGV (τra i π  a 
Graπde Vitesse) .  

Έτσι ,  μετά από εννέα χρόνια ,  π Γραμμn  του TGV - Atlaπtique προς τα 

δυτικά και τα νοτιοδυτικά nταν έτοιμ π .  Αφετπρία όμως, όχι πλέον ο σταθ

μός Ωστερλίτς, αλλά ο σταθμός Μονπαρνάς, που παραδοσιακά εξυππρετεί 

τπ Βρετάνπ, καθώς και μια γραμμn για τπ Νορμανδία (που π κύρια εξυππ

ρέτπσn τπς γίνεται α πό τον σταθμό Σαιν - Λαζάρ) .  Η Γαλλία υπnρξε μέχρι 

σnμερα π μόνπ χώρα (εκτός τπς Ιαπωνίας), που τόλμπσε να επενδύσει σε 

σιδπροδρομικn υποδομn για αποκλειστικn χρnσπ επ ιβατικnς πελατείας που 

δυνάμει ανnκει στο αεροπλάνο. Τπν "πολυτέλεια" αυτn aντιστάθμισε εν μέ

ρει το χαμπλό σχετικά κόστος τπς γραμμnς,  αφού λόγω των ισχυρότατων 

αμαξοστοιχιών επέτρεπε πολύ μεγάλες κλίσεις,  μέχρι και 3 , 5%, αποφεύ

γοντας τις σnραγγες και επιτρέποντας ταχύτατπ α πόσβεσπ και μεγάλα κέρ

δπ. Ήδπ τον τρίτο χρόνο αυτn π γραμμn ,  μια μόνο γραμμn ,  είχε ξεπεράσει 

τπν ετnσια πελατεία ολόκλπρου του ΟΣΕ. 

Για τα γαλάζια τραίνα τπς Γραμμnς LGV - Atlaπtique, τα 270 km/h των 

πορτοκαλί TGV Παρισιού - Λυών θεωρnθπκαν λίγα και ανέβπκαν στα 300, 

νούμερο που ''ακούγεται αλλιώς". Η φαντασίωσπ μιας θέσπς δίπλα στον πι

λότο μιας τέτοιας βολίδας μπnκε στπν ζωn μου, κα ι πολλές φορές, σε ανύ

ποπτο χρόνο, ερχόταν να αντικαταστnσει το απτό πλαίσιο μιας πεζnς διαδι

κασίας που είχα ενδεχομένως προς διεκπεραίωσπ, με συνέπεια κάποια λά

θπ αφπρπμάδας. Φαίνετα ι ,  ότι ο καλύτερος τρόπος απαλλαγnς από μ ια φα

ντασίωσπ, είνα ι δια τπς ομοιοπαθπτικnς, κάτι τέτοιο έλεγε κι ο Ζορμπάς. 

του Άρη Μ πίθα 

Στπν προκειμένπ περίπτωσπ καθόλου εύκολπ υπόθεσπ, αλλά οι θεοί των σι

δπροδρόμων nταν μαζί μου, και φέτος τον Ιούνιο υπεγράφπ π ανέλπιστπ 

σχετικn άδεια (Βλέπε φωτοτυπία ) .  

Σταθμός Μονπαρνάς λοιπόν, ώρα 1 2 .00. Τ ο  φωτόσπμα εμπρός γίνεται 

πράσινο, και ιδού ο π ιλότος Μ ισέλ και εγώ να οδπγούμε δύο συνδεδεμέ

νες πολλαπλώς aρθρωτές μονάδες, δέκα ρυμουλκουμένων και δύο κινπτπ

ρίων π καθεμιά,  προς τπ Δύσπ . Go west. 

Οι συρμοί αυτοί, όπως και τα γερμανικά ICE πρώτπς γενεάς n τα ιταλι

κά ΠR500, είναι γνωστά ως Electric Multiρle U π its (EMU)  και για τους 

Γάλλους "automotrices", υπονοώντας ότι είναι αυτοκινούμενα πολλαπλιlς 

πρόσφυσπς, στπν πραγματικότπτα όμως είναι ελκόμενο , χωρfς κινπτnρια ε

π ιβατικά οχnματα, όπως είναι π .χ. το ιταλικό Peπdoliπo και το ICE τρίτπς 

γενεάς, όπου ο όρος τα ι ριάζει καλύτερα . 

Go west. Όσο εί).Ιαστε ακόμα πάνω στπν κλασσικn γραμμn ,  βλέπω πά

νω στπν κονσόλα ένα φωτεινό "b", πρώτο γράμμα τπς λέξπς "bal ise" κα ι 

σπμαfνει πορεία με Σπμειακό Έλεγχο (κάτι αντίστοιχο με το γερμανικό 

l πdusi)  και πλευρικn σπματοδότπσπ. Όμως, κάποια στιγμn εμφανίζετα ι  άλ

λπ ένδειξπ με εντολιl να κατέβει ο παντογράφος κα ι περνάμε από το συνε

χές ρεύμα 1 500V στο μονοφασικό 25KV50Hz. Η ιστορι κn πλεκτροκίνπσπ 

στπ Γαλλία , νότια του Π αρισιού , nταν πάντοτε 1 500V DC και μόνο στπ δε

καετία του '50, όταν πλεκτροδοτnθπκαν οι  γραμμές του βορρά, έγινε ε

φαρμογn του βιομπχανικού ρεύματος κα ι στπν έλξπ , κα ι αν δεν κάνω λά

θος, για πρώτπ φορά διεθνώς. Διότι στπν κεντρικn Ευρώππ και τπ Σουπδί

α, όπου χρπσιμοποιούσαν ανέκαθεν μονοφασικό, π τάσπ nταν 1 5kV και π 

συχνότπτα 1 6  213Hz, στο ένα τρίτο του βιομπχανικού δπλαδn. Αυτό για λό

γους τεχνικούς που δεν είναι του παρόντος, αλλά οι  δυσκολίες από τότε έ

χουν ξεπεραστεί και παντού σnμερα , όπου πλεκτροδοτείτα ι νέα γραμμn 

(φυσικά κα ι  όλες οι  γραμμές TGV) το ρεύμα χορπγείται σε 2 5kV 50Hz AC. 

Ανεβαίνει λοιπόν ο παντογράφος κα ι όλες οι οδπγίες δίνονται πλέον στπν 

κονσόλα. Είμαστε στπν LGV, σε γραμμn με σύστπμα TVM (τraπsmissioπ 

Voie�Machiπe) και π οδπγία είναι για 220 km/h. Περνάμε ένα μακρύ τού

νελ χωρfς να υπάρχουν βουνά στπν περιοχn, μόνο για λόγους περι βαλλο-



ντικούς κα ι ύστερα ξεχυνόμαστε στπν ανοιχτι'ι εξοχι'ι . Οδπγία για 300 

km/h. Κανένα δεν ενοχλεί πλέον π βολίδα , μοιάζει  να ταξιδεύουμε σε έρπ

μπ χώρα. Στπ Γαλλία όπου είναι ο ι κισμός, είναι ο ι κισμός, όπου είναι λιβά

δι, είναι λ ιβάδι ,  όπου είναι δάσος, είναι δάσος, καμία ανάμιξπ χρι'ισεων 

γπς, όπως στα καθ' πμάς, και καθώς διασχίζουμε τπ Μπος (Beauce), το σι

τοβολώνα τπς Γαλλίας,  δε φαίνεται κανένα ανθρώπινο στοιχείο στα πέριξ 

που δυνάμει θα μπορούσε να ενοχλnθεί. Η Γραμμι'ι ακολουθεί χάραξn ε

κτός οικιστικών περιοχών και σε εκείνn τn χώρα, αυτό είναι δυνατόν. 

"Καλά, υπάρχει n περίφραξn τnς Γραμμι'ις, άνθρωποι δεν περνάνε, ζώ-

α όμως;" 

"Δυστυχώς καμιά φορά . . .  " 

Ι ΙΚαι τότε ;ΙΙ 

"Κρίμα για το ζώο, αλλά για το τραίνο κανένας κίνδυνος." 

Π ράγματ ι ,  κάτω από τn χαρακτnριστικά ανασnκωμένn "πλώρn" του TGV, 

υπάρχει μια nμ ι κυλινδρικ ι'ι ποδιά, πολύ χαμnλι'ι , μέχρι να ακουμπάει σχε

δόν στις ράγες, που εκτός του αεροδυναμικού ρόλου , εμποδίζει οτιδιlποτε 

να εμπλακεί στους τροχούς, διώχνοντάς το προς τα πλάγια. Μ ια  αναβαθμι

σμένn δnλαδι'ι έκδοσn του κλασσικού αμερικανικού cow-catcher ('Άγελα

δοδιώκτn") τnς εποχnς του ατμού. Άλλος όρος: 'Άλεξι βόδι ον". 

"Αν κάποιος άλλος κίνδυνος . . .  Σε πόσο μιlκος το τραίνο ακινnτοnοιεί-

"Σε δύο χιλιόμετρα." 

Δεν τον π ιστεύω. Σύ μφωνα με τους υπολογισμούς μου, για να σταματι'ι

σεις από τα 300 τπν ώρα , θέλεις στο οριζόντιο, ανάλογα με τα περισσότε

ρο ι'ι λιγότερο συντnρnτικά δεδομένα σου, από 5350 έως 3700m και χω

ρίς το χρόνο αντίδρασnς, από 5 1 00 έως 3550m. Αργότερα , διαβάζοντας 

στο Today's Rai lways λεπτομέρειες για τον εκτροχιασμό του Eurostar στο 

Αρράς λόγω εξαρθρώσεως ενός μειωτnρα που μπλέχτnκε στις ρόδες, βλέ

πω ότι ο οδπγός κατάφερε να φρενάρει α πό τα 2 50 km/h στα 1 500m, έ

στω και μερικώς εκτροχιαζόμενος, άρα οι πλnροφορίες μάλλον δένουν. 

Πάντως, πέδnσπ στα δύο χιλιόμετρα σnμαίνει ότι οι άνθρωποι με τις τέλειες 

αναρτι'ισεις των φορείων τους και τα σύγχρονα αντιολισθnτικά συστι'ιματα, 

μπορούν να βασιστούν σε συντελεστι'ι πρόσφυσnς τnς τάξεως του 0 ,2 !  · Εί

να ι πολύ, μπν κοιτάτε το 0 , 7  λάστιχο - άσφαλτος, n τn Φόρμουλα 1 με τπν 

επιβράδυνσn των 3g (δnλαδι'ι με συντελεστn πρόσφυσnς 3 !) μέσω τερτι

πιών αεροδυναμ ικnς φύσεως! 

Μ ια  και μ ιλάμε για τον εκτροχιασμό του Αρράς, στις 5 Ιουνίου: Εκεί έ

νας εκτροχιασμός είναι είδnσn, n Γαλλία δεν είναι Κινέπα να φεύγει το 

τραίνο από τις γραμμές χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένn αιτία. ( Εκείνες τις 

μέρες, στο Chasse-sur-Rhδne, κοντά στn Λυών, άλλο τραίνο είχε εκτροχια

στεί λόγω δολιοφθοράς, κάποιες ράγες εγκάρσια τοποθετnμένες πάνω στις 

ράγες κύλισnς, έτσι για πλάκα, ''για να δούμε τι θα γίνει" .  Όσο ανατριχια

στικό κι αν ακούγετα ι ,  υπάρχει πάντως και εδώ αίτιο κα ι αιτιατό). 

Η "θα υ μάσια συμπεριφορά του aρθρωτού τραίνου,  με τα φορεία μεταξύ 

των οχnμάτων", έγραφε το "La Vie du Rai l " .  "Μερικός εκτροχιασμός μόνο 

τnς μnχανnς, το υπόλοιπο τραίνο έμεινε στnν θέσn του". Να ι ,  σωστά , το αρ

θρωτό τραίνο α ποσυντίθεται πολύ δυσκολότερα από αυτό με τα ανεξάρτn

τα βαγόνια,  όμως αυτά δεν είναι αστεία , λεει το Today' s Rai lways. 

Διότι δυνnτικά, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νέο Eschede αν στnν δ ι

πλανn γραμμ ι'ι τnν ώρα του εκτροχιασμού περνούσε άλλο τραίνο και  πράγ

ματι , σε λίγο θα περνούσε ένα Thalys, που το σταματι'ισανε στο παρά τρί

χα από τπν τnλεδιοίκnσn. 

Άλλο απρόβλεπτο, που για αυτές τnς ταχύτnτες είνα ι ανnσυχnτικό το ό

τι υπάρχουν απρόβλεπτα , ι'ιταν ένας εκτροχιασμός στις 2 1  Δεκεμβρίου 

1 993, στnν ίδια περιοχι'ι, με 294 km/h, αυτι'ι τnν φορά λόγω υποχώρnσnς 

τπς γραμμι'ις. Δεν είχαν επισnμάνει, λέει, εκεί α πό κάτω κάτι κούφια και 

χαλαρά, που είχαν ξεμείνει από τα nερίφnμα χαρακώματα των μαχών του 

Α' Παγκοσμίου Πολέμου και που ούτε το προnγούμενο τραίνο πριν δέκα 

λεπτά είχε αντιλnφθεί! τέσσερα βαγόνια έφυγαν από τις ράγες, όμως το 

τραίνο έμεινε πάνω στο διάδρομο τnς γρα μμιlς για όσο διάστnμα σύρθnκε! 

Αρθρωτι'ι διάταξn και χαμnλό κέντρο βάρους. Υπολογίστnκε τότε ότι με τnν 

ταχύτnτα αυτι'ι ιlθελε τρία χιλιόμετρα για κανονικn πέδnσn. 

Τρέχουμε με 300. Πλευρικι'ι σι'ιμανσn βέβαια δεν υπάρχε ι ,  δύο σnμαιά-

κια αντικριστά (που φωτογράφnσα) ορίζουν όμως τn θέσn των αρμών των .... 
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.... μεμονωμένων τμπμάτων οποκλεισμού (των "blocks" ογγλιστί, "caπtoπs" 

γαλλιστί) . Χτυπάω το κεφάλι μου που δεν χρονομέτρπσο τπ διοδρομn οπό 

σπμοιάκι σε σπμοιάκι ,  γιο να βγάλω το μ ιlκος του μπλοκ, έτσι θα έβγαζα 

κα ι το μιlκος πέδπσπς. Γιατί λίγο πιο πριν, στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφο

ρίας του Μονπαρνάς, όπου έβλεπα στο μ ιμ ικό φωτεινό διάγραμμα το TGV 

να μετακινούνται οπό το ένα μονωμένο τμιlμο στο άλλο, μου φάνπκε ότι γιο 

τπν οσφολιl ολλπλουχίο δύο συρμών αρκεί μόλις ένα κενό μπλοκ. Ούτε γιο 

αυτό είμαι σίγουρος, ιlμουνο ζαλισμένος. 

Δεν έβλεπα βέβαιο πρώτπ φορά μ ιμ ικό διάγραμμα,  έχουμε δει τουλάχι

στον και στο Λιονοκλάδι ,  αλλά π ιδέα του πού βρίσκομα ι !  Νάτπ ολόκλπρπ 

π γρομμιl, με τους δύο κλάδους τπς, οπό το Μονπαρνάς μέχρι Λε Μαν και 

Τουρ, ελέγχεται οπό αυτό το Κέντρο, οπό το οποίο κα ι μπορεί να δοθεί ε

ντολιl γιο είσοδο σε ποροκομπτnριο, οπουδιlποτε, και να γίνει ο σχετι κός 

χειρισμός των αλλαγών. Αν το τραίνο πλπσιάζει στπν ποροκομπτιlριο δεν 

μπορείς βέβαιο να επέμβεις, ον είναι όμως πέραν οπόστοσπς πεδιlσεως 

χαράζεις τπν νέο διοδρομιl, και αλλάζουν το χρώματα πάνω στο φωτεινό 

πίνακα, ενώ στο θάλαμο οδnγπσπς του τραίνου δίνεται π σχετικn εντολιl . 

Τέσσερα n πέντε φωτεινά χρώματα δίνουν τις ανάλογες ενδείξεις, ον πρό

κειται γιο τοκτικn διοδρομιl, έκτοκτπ χορογμένπ διοδρομn μέσω ποροκο

μπτιlριος, κοτειλπμμένπ γρομμn n δεσμευμένπ όπου δεν μπορείς να επέμ

βεις, κ.λ .π .  

Π ιο  εντυπωσιακό, το  άλλο Κέντρο Ελέγχου,  αυτό του Σταθμού, με κά

μποσους χειριστές μπροστά σε moπitors που αναπαριστούν τμnμοτο του 

τεράστιου πάνελ που είναι στον τοίχο. 

"Πόσο τραίνο μπορούν να κινπθούν συγχρόνως μέσο στον σταθμό;" 

"Άπειρο . "  

"Άπειρο; Δεν είναι χωρισμένος ο σταθμός σε ζώνες με πλευρικn κάλυ

ψπ καθεμιά ,  μέσο στις οποίες μόνο ένα τραίνο μπορεί να κινπθεί κατά πε

ρίπτωσπ;" 

"Όχι", ιlτον π ουτάρεσκπ οπάντπσπ. 'Τέτοιος είναι ο σταθμός Σοιν-Λο

ζάρ, με τέσσερις - πέντε ζώνες. Στον Μονπαρνάς, οποιοδnποτε διοδρομn 

που δεν έχει κοινό σπμείο με διοδρομn δεσμευμένπ γιο συγκεκριμένο τραί

νο, θεωρείτα ι ελεύθερπ. Επομένως ανά πάσο στιγμιl οι δυνοτότπτες κίνπ

σπς τραίνων είνα ι ονορίθμπτες, αρκεί να μπν εμπλέκοντα ι με τραίνο που 

ιlδπ κινείτα ι .  Όλες οι ονορίθμπτες δυνπτικές διαδρομές μέσο στο σταθμό 

50 

διαθέτουν α υτοπροστασία, και απλώς ον πας να χαράξεις διοδρομn που να 

διασταυρώνετα ι με άλλπ ιlδπ χορογμένπ στπν οποίο άλλο τρα ίνο έχει το ε

λεύθερο, δεν μπορείς, λόγω του αυτόματου "i πterlockiπg" . "  

Ζολίζομοι  στπν ιδέα τπς ετοιμότπτος κα ι των ικονοτnτων που έπρεπε να 

είχαν οι  παλαιοί κλειδούχοι σε αυτούς τους τεράστιους σταθμούς πριν οπό 

τπν πλεκτρονικn εποχιl! 

Στο 300, περιμένεις ότι δεν θα διακρίνεις τίποτα μπροστά σου . Είναι ό

μως τόσο ομολιl π πορεία, που το 300 δεν φαίνονται παραπάνω οπό ότι το 

1 50 σε ένα ουτοκίνπτο. Είχα εμπειρία οπό 1 60 στο εμπρός πανοραμικό 

σαλόνι του ιταλι κού "settebello" στο χρόνιο '50s, οπό 200 σε πλευρικό πα

ράθυρο l πtercity HST στπν Αγγλία, οπό 2 50 στο παρ- μπριζ του πλεκτρο

δπγού Peπdol iπo στπν Ιταλία, αυτό είναι E M U ,  μπορείς σον επι βάτπς να 

πλπσιάσεις στπν θέσπ οδnγπσπς ιθυντπρίου οχιlμοτος. Δε μου φάνπκον πιο 

γριlγορο το 300. Σ'ουτές τις τοχύτπτες π ιο ,  όλο μοιάζουν. Όχι ότ ι  δεν υ 

πάρχει ίλιγγος, απλώς δεν διαφοροποιείται ο π ό  τοχύτπτο σ ε  τοχύτπτο . Συ

νεχίζω να ονπσυχώ: 

"Δεν βλέπω συσκευrΊ "νεκρού ανθρώπου"" 

"Είναι κάτω οπό το χειριστrΊριο, γιο να μπν είναι εύκολο να α κουμπάς ο

πάνω κα ι να aφαιρεθείς. Θέλεις να ξεχάσω να πιέσω το μοχλό;" 

Σε λίγο, βόμβος προειδοποιεί ότι ον δεν βιαστεί να π ιέσει τον μοχλό, θα 

έχουμε ουτόμοτπ βίοι π πέδπσπ! Φωτογροφίζω σε χρόνο 1 : 500, γιο να πιά

σω τπν στιγμιl . Αλλά αυτό που θέλω, δε είναι π στιγμrΊ, είναι να συλλάβω 

"πεπερασμένο" χρόνο πάνω στπν ίδιο εικόνα, να φωτογραφίσω "ροrΊ". Ανε

βάζω χρόνο στο 1 : 1 5 ,  αλλά το φωτόμετρο δείχνει υπερφωτισμένο φόντο, 

είναι και βρώμικο το παρ-μπριζ, π φωτογραφία βγαίνει μάλλον άστοχπ.  Σε 

τέτοιους χρόνους, όταν έχει φως, θέλεις φίλτρο. Απέναντ ι ,  άλλο τραίνο. 

Έρχεται με 300, πάμε με 300, σχετ ικrΊ τοχύτπτο διοστούρωσπς 

300+300= 600 km/h ! Εδώ θα φωτογραφίσω το "χρόνο που τρέχει". Μπα,  

ούτε ουτrΊ πετυχοίνεr! 

Κάποιο στιγμrΊ εμφανίζετα ι στπν κονσόλα π φωτεινrΊ εντολrΊ "220", κα

θόσον πλπσιάζου με στο σπμείο όπου χωρίζουν οι  δύο κλάδοι τπς LGV

Atlaπtique. Ο αριστερός πάει στπν Τουρ, εξαιρετικό σπμείο οφετπρίος γιο 

περιrΊγπσπ στους Π ύ ργους του Λίγπρο (στο θρυλικά "Chateaux de La 

Loire"), όπου συμβάλλει στπν κλοσσικn γρομμrΊ που έρχεται οπό το Ωστερ

λίτς μέσω Ορλεάνπς κα ι Μ πλουά, γιο να συνεχίσει προς Μ πορντώ κα ι Ι 

σπανία. Ο δεξιός συμ βάλλει στπν πολιά γρομμrΊ που έρχετα ι οπό το Μον

παρνάς λίγο πριν το Λε Μαν, όπου χωρίζουν οι δύο κύριοι άξονες τπς Βρε

τάνπς, Ρεν-Βρέστπ ο ένας, Νάντπ ο άλλος. 

Κλειδιά στπν ονοικτrΊ γρομμrΊ ,  συμμετρικrΊ ολλογrΊ χωρίς καμιά ευθεία, 

αμφότερες οι κατευθύνσεις είναι σε παρεκκλίνουσα. Κοιτάζω το ταχύμε

τρο: 220 χιλιόμετρο τπν ώρα! Σε παρεκκλίνουσα! Θαυμαστές αλλαγές που 

ούτε παίρνεις είδπσπ τπ διέλευσrΊ τους, με τπν κινπτn τους καρδιά (Swiπg 

- πose crossiπg) χωρίς "γκουπ",  με τπν άψογπ γεωμετρία τους, με κομπύ

λπ ακτίνας κάποιων χιλιομέτρων, υπολογίζω πέντε τουλάχιστον αφού και 

χωρίς επ ίκλισπ π οίσθπσπ τπς φυγοκέντρου είναι ονεποίσθπτπ, ονύπορκτπ 

σχεδόν! Κοιτάζω με θαυμασμό τον πιλότο, χαμογελάει  αυτάρεσκο. 

Στο 300 πάλι , μέχρι τπν νέο ένδειξπ "220, κατέβασε ποντογράφο, οπό 
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1 .  Χρόνος Διαδρομ nς 
2. Μεταβολή Επιβατικής Κίνπσπς 

τα 25.000 βολτ στα 1 .500, ανέβασε παντογρά

φο", συμβάλλουμε στπν παλιά γραμμn ,  φωτεινn 

ένδειξπ στπν κονσόλα "b"= bal ise, κα ι στις 1 2 . 54 

μπαίνουμε στο σταθμό του Λε Μαν: Διακόσια έντε

κα χιλιόμετρα, Αθnνα - Λαμ ία n Αθnνα - Πάτρα, σε 

54 λεπτά! 

3.  Κόστος 
4. Ανταποδοτικότητα 

3 
Μασσαλία που κατασκευάζετα ι σnμερα, είναι σχεδια-

σμένπ για συνεχn ταχύτπτα κρουαζιέρας 350 !" 

"Και γιατί 350; Υπάρχει κανένας λόγος για τόσο δυ

σανάλογπ αύξπσπ κατανάλωσπς με τόσο μ ι κρό κέρ

δος χρόνου;"  

"Questioπ de ρrestige. Η Μασσαλία πρέπει να σπά

σει το φράγμα των τριών ωρών από το Παρίσι." Καλό ταξίδι για τπν Ανζέρ, στις όχθες του Λίγπ

ρα , και τπ Νάντπ, στις εκβολές του. Καλό ταξίδι με 

220 πλέον. Διακόσια είκοσι στπν παλιά γραμμn ;  

Ν α ι ,  σπκώνει κα ι  παραπάνω, μπν ξεχνάμε το  από

λυτο ρεκόρ των 5 1 5  στπν κλασικn γραμμn α πό το 

250 km/h Ταχύτητα 

Κάποτε ΤΟ "Mistra l" nθελε 9 ώρες. Και στα '80s εί

χα διαβάσει στο "Techπologie d' Aνaπguardia" ότι εί

ναι προπέτεια , υπεροψία και αλαζονεία, είναι τρελό 

Ωστερλίτς, δεν πάμε όμως πα ραπάνω λόγω των ισόπεδων διαβάσεων. Ισό

πεδες διαβάσεις στα διακόσια είκοσι ;  Στπ Γερμανία πάνω από εκατόν εξn-

ντα δεν πας αν έχει ισόπεδες διαβάσεις! Πολύ τολμπροί αυτοί οι Γάλλοι !  

Τεχνολογικά ίσως ο ι  πιο τολμπροί σε όλπ τπν Ευρώππ! 

Λε Μαν. Στις aποβάθρες του ανακαινισμένου σταθμού τα υπόστεγα εί

ναι κυματιστά. Κυματιστn μορφn είχαν κα ι πάμπολλα δομικά και άλλα στοι

χεfα στπν πλατεία που έχει διαμορφωθεί πάνω από τον σταθμό Μονπαρνάς 

στο Παρίσι, κα ι όπως μου εξnγπσε ο Μισέλ, πρόκειται για αναφορά στα κύ

ματα του Ατλαντικού. Μονπαρνάς, αφετπρία για τον Ατλαντικό, Λε Μαν, 

πύλπ εξόδου προς τον Ατλαντικό. TGV - Atlaπtique. 

Τι θέλω στο Λε Μαν; Π ροτιμούσα τπν Τουρ, για περιnγπσπ στα 

"Chateauχ de La Loire", όμως εκεί σπκώνει ταξίδι επί τούτου, ανεξάρτπτο 

α πό σιδπροδρομικές εμπει ρίες, άσε άλλπ φορά . Εδώ στο Λε Μαν, ας είναι 

και μ ια nσσονος σπμασίας περιnγπσπ, που παρά λίγο να rΊταν μείζονος, α

φού τπν περασμένπ Κυριακn nταν οι  "24 ώρες". Σnμερα π π ίστα είναι ά

δεια, γύρω-γύρω αμέτρπτα υπολείμματα από πλαστικά μπουκάλια τέως θε

ατών. 

"Εδώ π Πόρσε 9 1 7  έχει π ιάσει 380 χιλιόμετρα", λεω στο Μ ισέλ. "Πενn

ντα παραπάνω από τπ Φόρμουλα 1". Δε με π ιστεύει ,  μέχρι που στο Μου

σείο Αυτοκινnτου τπ βλέπουμε μπροστά μας, κα ι δίπλα τπν πινακίδα "Ρε

κόρ π ίστας 386 km/h, 1 9 7 1 "  (το απόλυτο ρεκόρ κατέχει π Peugeot με 405 

km/h από το 1 988) 

"Νότο, το βλέπεις ;"  

"Ναι ,  αλλά το TGV έχει πιάσει  5 1 5 ! Και π νέα LGV από τπ Λυών στπ 

και ασύμφορο για ένα τραίνο να πάει πάνω από 2 50. 

Παραθέτω το σχετικό διάγραμμα με τα δυσανάλογα κέρδπ όσο ανεβάζεις 

ταχύτπτες. Αν πας στπν Πάτρα με μέσπ 1 00 αντί 50 κερδίζεις δύο ώρες, 

αν προσθέσεις όμως άλλα 50 δεν κερδίζεις άλλες δύο ώρες, αλλά μόνο 

σαράντα λεπτά. Πόσο μάλλον που όσο ψπλότερπ θέλεις τπ μέσπ ταχύτπτα , 

τόσο παραπάνω πρέπει να είναι και π ταχύτπτα α ιχμnς, αφού χάνεται τό

σος χρόνος στις φάσεις επιτάχυνσπς και επ ιβράδυνσπς. Το αστείο είνα ι ό

τι τπ σχετικn μελέτπ με τα συμπεράσματα του διαγράμματος, τπν είχε κά

νει π ίδια π SNCF για το TGV Παρίσι - Λυών 

Γαλλία , παράδοσπ και τεχνολογικn πρωτοπορία. Λε Μαν, 386 km/h 

στπν πίστα και μ ια μεσαιωνικn γειτονιά,  μυστικιστικn με ξυλοδεσιές στις 

προσόψεις των σπιτιών κι ένα γοτθικό καθεδρικό με βελόνες aτέλειωτες 

προς τον ουραν.ό- άλλπ πρόκλπσπ κι αυτn, άλλπ πρωτοπορία στπν εποχn 

τπς - και χρώματα μαγικά στα βιτρώ. Όταν πραγματοποιπθούν οι φαντασιώ

σεις, έρχεται μετά π γαλιlνπ. Σε αναμονn τπς επόμενπς φαντασίωσπς. • 
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