


Στο τεύχος του Ιουνίου 2004 τnς "ΣJδnροτροχιός" (αρ. τεύχους 24) με αφορμή 
δύο οδικό δυστυχnματα, ·που είχαν τότε συγκλονίσει το Πανελλιlνιο, το δυστύχημα 
στον Αλιάκμονα και το δυστύχημα στα Τ έμnn, είχαμε εκθέσει τις απόψεις μας για τn 
μείωσn των οδικών ατυχnμότων σ' ένα σχόλιο με τίτλο "Ποιος σκοτώνει τους επι

Βάτες". Το πρόσφατο δυστύχημα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, που είχε ως συνέπεια τον θάνατο τόσων αθώων μαθητών, έδειξε ότι τα μέτρα, που 
είχαν εξαγγελθεί τότε, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Άλλωστε και στο νέο δυστύχημα εμπλέκονται ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ και μία νταλίκα και πόλι. 

Οι στατιστικές είναι ενδεικτικές και τις ανέφεραν με αφορμn το δυστύχημα όλες οι εφnμερίδες. Σαράντα παιδιά συνεχίζουν να σκοτώνονται κάθε μήνα 
σε αυτοκινητιστικό δυστυχnματα. ·Ενας στους δύο χάνεται σε δυστύχημα, όπου εμπλέκεται νταλίκα. Η Ελλάδα Βρίσκεται στnν πρώτn θέσn στnν Ευρώm σε 
θανάτους νέων κάτω των l 8 ετών. Η κακn σnμανσn και οι επικίνδυνοι δρόμοι (που συνnθως επικαλούνται όλοι σαν αιτία μετά από ένα δυστύχημα) ευθύνο
νται το πολύ για το 20% των ατυχnμότων. Έχει αποδειχθεί δε, μετά από έρευνες, ότι πολλές φορές εκεί όπου Βελτιώθηκαν οι οδικοί άξονες, αυξnθnκαν 
τα δυστυχιlματα, προφανώς λόγω αύξnσnς των ταχυτnτων και των λοιπών παραΒάσεων. 

Άλλωστε το δυστύχημα στn γέφυρα του Αλιάκμονα με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, τnν ώρα που προσπερνούσε μία νταλίκα, έγινε σ' έναν 
από τους καλύτερους δρόμους τnς χώρας, έναν αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες και μία Βοnθnτικn ανά κατεύθυνσn, με φαρδιά διαχωριστικn νnσίδα, χωρίς 
ισόπεδες διασταυρώσεις, με καλές καιρικές συνθnκες και σ' ένα σnμείο, όπου επί πολλά χιλιόμετρα ο δρόμος είναι ευθύς. Τις πταίει λοιπόν για τn μn μείω
σn των ατυχnμότωv; 

Ακούσαμε και πόλι από τους αρμόδιους τα ίδια, που είχαμε ακούσει και στο παρελθόν, όσον αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν για τn μείωσn των 
ατυχnμότων. Και ΒέΒαια, όπως είναι φυσικό, όλοι μιλούν για μείωσn, όχι yιa εξάλειψη, των ατυχnμότων. _Μ_ας είπαν λοnόν ότι θα επισπευσθεί n κατασκε� 
ορισμένων οδικών έργων, ότι θα Βελτιωθούν οι δρόμοι, ότι θα αυξnθούν οι έλεγχοι και n αστυνόμευσ\1 κ.λπ. Κάποιοι εισnγnθnκαν και αύξnσn των ποινών 
και κάποιοι άλλοι κατόργnσn των σχολικών εκδρομών. 

Κανείς όμως εκτός από ελάχιστους δημοσιογράφους και ειδικούς επιστnμονες δεν είπε το αuτονόnτο. 
περιορισμός τnς οδικnς μεταφοράς, ιδιαίτερα τnς εμπορευματικnς και n εκτροπn έργου προς άλλα μέσα και 
λες παραΒάσεις των φορτηγών και των λεωφορείων. 

Ότι το πρώτο, που επιΒάλλεται να γίνει, είναι ο 
κυρίως προς το σιδηρόδρομο και χωρίς τις ποικί -

Η 'Όδικn ασφάλεια" είναι σχιlμα οξύμωρο. Δεν μπορεί. να θεωρείται ασφαλές ένα μέσο, που δεν καθοδnγείται από τροχιά, δεν διαθέτει σnματοτεχνικn 
προστασία και στερείται οποιασδnποτε ασφαλιστικnς δικλείδας ένaντι ανθρωπίνου σφάλματος (n.x. αυ�όματn ακινnτοποίnσn, αν ο οδnγός παραΒεί ένα σnματο
δότn n κοιμηθεί στο τιμόνι κ.λπ, όπως συμΒαίνει με το τραίνο). Επί πλέον δε που είναι και έρμαιο των καιρικών συνθηκών και τnς ολισθnρότnτας του δρόμου, 
εξαρτώμενο μόνο από τα αντανακλαστικό, τις ικανότητες και τnν υπευθυνότnτα (;) του κάθε οδnγού. Πόσο μάλλον που και το σύστημα παροχnς διπλωμάτων 
οδnγnσnς στnν Ελλάδα, όλοι γνωρίζουμε, πως λειτουργεί. 

Αντίθετα ο σιδηρόδρομος διαθέτει αυθύπαρκτn (bυat -n) ασφάλεια και γι' αυτό ακόμn και με 
πεδα ασφάλειας. Η στ�τιστικn είναι αποκαλυπτικn. Για ίδιο μεταφορικό έργο αντιστοιχούν σε κάθε 
1 . 300 νεκροί από ατυχnματα στο δρόμο. 

τn χειρότερη διαχείριση εrιτυγχόνει aπείρως υψηλότερα επί
ένα νεκρό από ατύχnμα στn σιδnροδρομικn μεταφορά 

' 
Είναι λοιπόν αναγκαίο, πάνω από τους 

αναντίρρnτες αλιlθειες: 
νωπούς τάφους των τραγικών θυμάτων του δυστυχnματος στον Άγιο Κωνσταντίνο, να παραδεχθούμε τις εξιlς 

l .  Ο φορολογούμενοι πολίτες επιδοτούν όχι μόνο με χριlμα, αλλά και με αίμα στnν άσφαλτο τις οδικές μεταφορικές επιχειρnσεις για να έχουν οι 
τελευταίες χαμnλό κόμιστρο n μονοπωλιακn εκμετάλλευση (n.x. τα ΚΤΕΛ) και να ανταγωνίζονται αθέμιτα τον σιδηρόδρομο. 

2. Ο επίπλαστος και αΒάσιμος ισχυρισμός για διlθεν οικονομικότερο αποτέλεσμα τnς οδικnς έναντι τnς σιδnροδρομικnς μεταφοράς, παραγνωρίζει nθε
λnμένα ότι όλn αυτn n συμπίεση του κόστους, ιδίως των εμπορευματικών οδικών μεταφορών, ·επιτυγχάνεται δια μέσου σωρείας παραΒάσεων τnς οδικnς, 
εργατικnς και φορολογικnς νομοθεσίας (οδnγοί που εργάζονται δεκαπέντε ώρες στο τιμόνι για να μnν απασχολnθεί δεύτερος οδnγός, υπερφορτώσεις, που 
καταστρέφουν τους δρόμους, αποφυγn τnς φορολογίας, υπέρΒασn των ορίων ταχύτnτας και αντικανονικό προσπεράσματα για ταχύτερn μεταφορά, με τnv 
aνoxn τnς αστυνομίας, κ.λπ.). Πέραν τούτων, δεν θα πρέπει να παραΒλεφθεί n όμεσn και έμμεσn επιδότnσn αυτών των επιχειρnσεων σιό το κρότος (Βλέπε 
χάρισμα χρεών των ΚΤΕΛ κατά καιρούς και επιδότnσn τnς αντικαtόστασnς των λεωφορείων τους, παρόλο, που αφnνονται να λειτουργούν μονοπωλιακό). 
Επίσnς δεν πρέπει να παραΒλέπεται n μn χρέωσn τους με τα εξωτερικό κόστn και n μn επιΒόρυνσn τους με τnν κατασκευn και συντnρnσn τnς υποδομής, που 
χρησιμοποιούν (κατασκευn δρόμων, γεφυρών, σnμανσnς κ.λ.π.). Αυτοί είναι οι λόγοι που n Ευρωπαϊκn Ένωσn στn "Λευκn ΒΒλο επί των μεταφορών", θεωρεί 
ότι με τον τρόπο που λειτουργούν n οδικές μεταφορές, αλλοιώνεται ο υγnς ανταγωνισμός, αφού έμμεσα επιδοτείται n οδικn μεταφορά εις Βάρος τnς σιδn
ροδρομικnς και τnς θαλάσσιας. 

3. Εφ' όσον n οδικn μεταφορά από τn φύσn τnς έχει υψηλότερο δείκτn ατυχnμότων, οφείλει n πολιτεία, αν θέλει να περιορίσει δραστικό τα οδικό 
ατυχnματα, να προωθnσει, εκσυγχρονίσει, επεκτείνει και καταστnσει πιο ανταγωνιστικό τον σιδηρόδρομο, ανατρέποντας μία πρακτικn των τελευταίων 45 ετών, 
κατά τnν οποία n σχέσn των επενδύσεων μεταξύ δρόμου και σιδηροδρόμου nταν l προς l Ο n l προς 20, εις Βάρος του τελευταίου. Τουλάχιστον, αν 
δεν προωθεί n πολιτεία τον σιδηρόδρομο, ας μn δείχνει τόσn εγκλnματικn aνoxn έναντι των παραΒάσεων και παραΒιάσεων τnς νομοθεσία<; εκ μέρους των 
λεωφορείων και των φορτηγών αυτοκινnτων. 

Αν λοιπόν οι κυΒερνnσεις δεν είναι σε θέσn να προστατεύσουν τους πολίτες ασκώντας έλεγχο και πραγματικn συγκοινωνιακn πολιτικn, δεν τις χρεια
ζόμαστε. Αφnνουμε τnν οδικn μεταφορά ασύδn, όπως γίνεται και τώρα, και εξακολουθούμε να πληρώνουμε ... . Όσο για τους πολίτες, αν θέλουν να προ
φυλάξουν τα παιδιά τους και τους εαυτούς τους μέχρι να ληφθούν πραγματικό μέτρα για τον περιορισμό των οδικών ατυχnμότων, ας προτιμούν τnν ασφό
λεια, που έτσι κι αλλιώς παρέχει ο ΣΙδηρόδρομος. 

Πέτρος Ρόλλnς 
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου. 



Οι σιδnροδρομόφιλοι, που με πολλά όν�α και ζιiλο συνέστησαν τον "Σύλλογο των Φlλων του Σιδnροδρόμου" το 
1 983 ,  σύντομα συνειδπτοποnσαν ότι χωρίς ένα έντυπο, ένα δημόσιο βιiμα δπλαδι\, πολύ δύσκολο θα ακούγονταν κcι 
θα προβάλλονταν οι θέσεις τους. Αποφάσισαν λοιπόν να εκδώσουν ένα περιοδικό. Τ ο εγχείρημα �ως δύσκολο και τα 
μέσα λιγοστά. Και όταν λέμε μέσα εννοούμε τα χριVατα, διότι ύλη και ανθρώπους με ειδικές και εμπεριστατωμένες 
γνώσεις, σε ότι aφορά ΤΟ μέσο σταθερής τροχιάς, διέθετε ο Σύλλογος σε αφθονία. Τα χpφοτο λοnόν, mσν ο λόγος 
που το πρώτο τεύχος του περιοδικού κυκλοφόρπσε με αρκεm καθυστέρπσπ. Κι ως προς το όνομα δεν χρειάστπκε πολύ 
συζι\τπσπ και σκέψn για να βρεθεί, "Σιδηροτροχιά", και ανάδοχος αυτού ο Νίκος Σμπαρούνπς. Άλλωστε, ας μπ μας 
διαφεύγει, ότι π σιδπροτροχιά είναι το κοινό γνώρισμα όλων των μέσων σταθερι\ς τροχιάς. Τ α πρώτα φύλλα ι\ταν φτωχά, 
οι δε διαστάσεις τους σχεδόν σε μέγεθος παλάμπς. Παρόλα αυτά και παρά το ότι το περιοδικό κυκλοφορούσε σε 
ακανόνιστα χρονικά διαστι\ματα, όταν δπλαδι\ το επέτρεπαν οι οικονομικές συνθι\κες, ο Σύλλογος απέκτησε επιτέλους 
φωνι\, έστω και με περιορισμένο βεληνεκές. 

Τον Οκτώβριο του 1 98 7  το τότε Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Γιώργο Νάθενα , εκμεταλλευόμενο το 
"Ευρωπαϊκό έτος περιβάλλοντος" πέτυχε την χρπματοδότπαπ ενός έκτακτου τεύχους τπς Σιδηροτροχιάς, αφιερωμένου στις 
θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τπ λειτουργία των μέσων σταθερι\ς τροχιάς. Είχε σχι\μα 2 1  χ 29 εκ. 64 σελίδες 
και ύλη πλούσια και ποικίλη. Χρηματοδότες ο Ο.Σ.Ε., δια του τότε Γ ενικού Διευθυντού κ. Λαμπρινόπουλου, και π "Ευρωπαϊκι\ 
Οικονομικri Κοινότητα", όπως aποκαλούνταν τότε π Ευρωπαϊκι\ Ένωση. Η προσπάθεια όμως αυτι\ δεν είχε συνέχεια, και 
για αρκετό χρονικό διάστημα, δεν εξεδόθησαν νέα τεύχη. . 

Το 1 994, μετά τις επιτυχημένες προσπάθειες των Διοικητικών Συμβουλίων των ετών 1 99 2  και 1 99 3, για μεγαλύτερη 
προβολri του συλλόγου, με Προέδρους τον Γιώργο Αρβανιτίδπ και Αντώνη Φιλιππουπολίτπ αντίστοιχα, έγινε πλέον επιτακτικri 
π ανάγκη μιας τακτικriς έκδοσης ενός αναβαθμισμένου περιοδικού. Ήδη ο σύλλογος διαθέτει δικιά του στέγη, αρχικά σε 
μισθωμένο χώρο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, και από το τέλος του 1 99 3 στον χώρο που βρίσκεται και σriμερα, 
μετά από απόφαση του τότε Γενικού Διευθυντι\ του Ο.Σ.Ε. Ευστ. Ασβέστη. Εν τω μεταξύ, τον Μάιο του 1993 ο Σ.Φ.Σ. 
είχε οργανώσει, στο Πνευματικό Κέντρο του Δriμου Αθηναίων, στην οδό Ακαδημίας, τις "Μέρες του Σιδηροδρόμου" με 
μεγάλη επιτυχία, τόσο όσον αφορά την προσέλευση επισκεπτών στην έκθεση φωτογραφίας, μοντελισμού, κ.λ.π., όσο και 
στην συμμετοχri ομιλητών και παρατπρπτών στπν 2πμερίδα που πραγματοποιι\θπκε παράλληλα. Γνωστά ονόματα από τον 
Πανεπιστημιακό χώρο, τον Σιδηρόδρομο, κ.λ.π., έλαβαν μέρος, είτε με ομιλίες, είτε με συμμετοχι\ στην συζι\τπσπ. 

Το νέο λοιπόν Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Σπύρο Φασούλα, που εξελέγη τον Δεκέμβριο του 1 99 3, δεν 
είχε άλλη επιλογι\. Η Σιδηροτροχιά έπρεπε να συνεχίσει την έκδοσri τπς αναβαθμισμένη, ώστε να βρίσκεται στο ύψος 
που τα προηγούμενα συμβούλια είχαν ανεβάσει τον nriχn του συλλόγου. 

Τον Ιούνιο λοιπόν του 1 994, π Σιδηροτροχιά εκδόθηκε σε σχriμα 2 1  χ 29 και για πρώτη φορά σε τετραχρωμία. 
Ήταν το τεύχος 9 του περιοδικού. Είχε 36 σελίδες και περιελάμβανε πολλές αξιόλογες φωτογραφίες. Από το επόμενο 
τεύχος (Δεκέμβριος 1 994) οι σελίδες αυξriθπκαν σε 48,  με αυτόν δε τον αριθμό σελίδων συνέχισε να εκδίδεται μέχρι 
τώρα, σχεδόν ανελλιπώς, δύο φορές τον χρόνο. 

Ένας σταθμός στην ιστορία τπς "Σιδηροτροχιάς" riταν το επετειακό τεύχος Νο 1 3, για τα 1 00 χρόνια από την 
λειτουργία του οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων, το 1 996. Το τεύχος αυτό χρπματοδοτriθπκε από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ και κυκλοφόρησε ως κοινri έκδοση του Σ.Φ.Σ., του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δriμου 
Καλαβρύτων, που riταν και οι συνδιοργανωτές του εορτασμού τπς επετείου και τπς ημερίδας, που έγιναν στα Καλάβρυτα. 

Τ ο 2000, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Σπύρο Φασούλα, αποφάσισε να αναθέσει την σύνταξη του 
περιοδικού, για λογαριασμού του Συλλόγου, σε δύο μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις, αντί των πολυπρόσωπων επιτροπών 
που διεκπεραίωναν το έργο αυτό μέχρι τότε, αποβλέποντας, με αυτό το ευέλικτο σχriμα, στην αναβάθμιση τπς εμφάνισης 
και του περιεχομένου "του περιοδικού. Προκρίθηκαν δε για το έργο αυτό οι Γιάννης Ζαρταλούδπς και Αρτέμπς Κλώνος. 
Τ ο αποτέλεσμα δικαίωσε τους εμπνευστές αυτι\ς τπς απόφασης, αφού το περιοδικό αναβαθμίστηκε, τόσο σε εμφάνιση, 
όσο και σε �εριεχόμενο. Τ ο ίδιο σχriμα συνέχισαν και τα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια, με Πρόεδρο τον Πέτρο Ράλλη. 

Αυτri είναι
. 

εν ολίγοις, π ιστορία τπς "Σιδηροτροχιάς" μέχρι τώρα, τις παραμονές τπς συμπλriρωσπς δπλαδri , 20 
χρόνων από την πρώτη τπς έκδοση. 

Σriμερα, και κάτω από τις νέες διαμορφωμένες συνθriκες, αποφασίστηκε π αντίστοιχη προσαρμογri τπς εμφάνισης του 
περιοδικού ως και ο εμπλουτισμός των περιεχομένων του. Παράλληλα αποφασίστηκε π αύξηση του αριθμού των αντιτύπων 
κάθε τεύχους σε 1 0.000 τεμ. (τιράζ). Στόχος μας είναι π προσέλκυση και νέων κατηγοριών αναγνωστών, ώστε τα 
επιχειρriματά και π φωνri του Συλλόγου, για την αναγκαιότητα ανάπτυξης των μέσων σταθερι\ς τροχιάς στην Ελλάδα, να 
αγγίξει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. 

Από τπν Συντακτικn επιφοπn 

Η ''Σιδηροτροχιά" από το επόμενο τεύχος της καθιερώνει μόνιμη στήλη δημοσίευσης επιστολών 
αναγνωστών. Μπορείτε λοιπόν, να μας γράψετε, ασκώντας κριτική, διατυnόνωντας προτάσεις, και ότι 
άλλο θέλετε γύρω από τα σιδηροδρομικά δρώμενα της χώρας μας. Οι επιστολές σας πρέπει να είναι 
σύντομες και περιεκτικές, μέχρι 350 λέξεις, για να εκφράζονται όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις. 
Πρέπει να είναι ενυπόγραφες με στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και τηλέφωνο) και 
γραμμένες στο γενικωτερο ύφος του περιοδικού. 

Για το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας 'εργάστηκαν οι : 
Σ. Γ ουλάκος, Β. Κατσαρέας, Μουντάρ Χάλ ν τι, Σ. Νικολόπουλος, Ε. Πανοπούλου, Χ. Πανόπουλος, Λ. Παπαδnμπρίου,. 

Γ. Παπαδόπουλος, Σ. Παπανδρεάδπς, Ν. Παπαλέτσος, Ν. Σμπαρούνπς, Γ. Τ όγιας, Σ. Φασούλας, Α.Ι.Φ. Ν. Φώτnς, Γ. 
Χαζάnnς, Γ. Χανδρινός, Β. Χωριάτης. 

Ο ΣΦΣ ευχαριστεί τις διαφnμιζόμενες εnιχειpnσεις για τnν εμnιστοσύνn που έδειξαν 
στnν "Σιδnpοτpοχιό", κpfνοντας τnν, κατόλλnλn για τnν npo8oλn τους 



Δραστηριότητες του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου 
18 Ιανουαρίου 2004 Πραγματοποιr\θπκε στα 
γραφεία του Συλλόγου μας π εττΊσιCJ τακτικri γενικri 
συνέλευσn. Ο aπερχόμενος πρόεδρος Πέτρος 
Ράλλπς έκανε τον απολογισμό τπς χρονιάς που 
πέρασε κα ακολούθησε συζriτπσn θεμάτων 
προτάσεων. Στπ συνέχεια έγιναν οι αρχαρεσίες 
που ανέδειξαν το νέο Διοικπτικό Συμ3ούλιο για το 
έτος 2004. 
20 Ιανουαρίου 2004 Τ ο μέλος του συλλόγου 
Μιχάλπς Κουγιουμτζόγ λ ου δώρισε στον σύλλογο 
μας όλο το αρχείο του (χάρτες, έντυπα, 
φωτογραφίες κλπ). Τ ο Δ.Σ. τον ευχαριστεί για τπν 
πράξn του αυτri κα ευχόμαστε να βρεθούν f.+Ι1Τές 
του. 
Ο 1 Φεeρουqρίου 2004 Οργανώθηκε επίσκεψn 
μελών του ΣΦΣ, στα εργοτάξια τπς ΕΡΓΟΣΕ από 
το νέο εντυπωσιακό σταθμό του προαστιακού στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και το νέο 
εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο και μέσω 
mς νέας γραf.4.11ς κανονικού εύρους στπν Κόρινθο 
κα τον νέο σταθμό στα Εξαμίλια. 
Ευχαριστούμε τον ΟΣΕ για τπν διόθεσn του 
λεωφορείου που μετέφερε τα μέλπ του ΣΦΣ κα 
πρέπει επίσnς να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας 
στους ανθρώπους τnς ΕΡΓΟΣΕ για τnν άjιογn 
ξενάγnσn και φιλοξενία. 
03 Φεepουqρίου 2004 Στn Στοά του Βιβλίου 
(Πεσμαζόγλου 5) ο ΣΦΣ μας σε συνεργασία με 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασnς (ΕΚΕΜΕΛ) 
παρουσίασε τnν ανθολογία οογnμάτων "Μπουένος 
Άιρες -Μαδρίτn με τρένο" 
04 ΦεΒρουqρίου 2004 Μέλn του ΣΦΣ 
παρευρέθησαν στnν παρουσίασn του νέου τροχαίου 
υλικού του ΟΣΕ στο ΜΑΙ. 
08 ΦεΒρουqρίοίι 2004 Η κοπri τnς 
Πρωτοχρονιάτικnς πίτας για το 2 004 
πραγματοποιriθnκε στο Μεταλλευτικό Πάρκο 
Φωκίδας. Οι εκδρομείς μετέβnσαν στον ΣΣ 
Μnράλου με μισθωμένο IC και από εκεί με 
λεωφορεία στο πάρκο. Με ι-ισθωμένο IC 
εrrοτρέψαμε πίσω στnν Αθήνα. 
09 Φεeρουqρίου 2004 Οι-ιλία του μέλους μας 
Σ. Φασούλα στnν Γυμνάσιο Αγίου Στεφάνου με 
θέμα "Ο Σιδηρόδρομος στnν Ελλάδα Σιiμερα" 
1 Ο Μαρτίου 2004 Παρουσίασn του πχ οράματος 
''τ ο Τραμ" στn λέσχn του ΣΦΣ 
15 Μgρτίου 2004 Οι-ιλία του μέλους μας Σ. 
Φασούλα σmν εταρία προστασίας mς φύσnς (νικnς 
20) με θέμα "Ο Σιδnρόδρομος στnν Ελλάδα 

Σιriμερα" 
16 Μgρτίου 2004 Προβολri του πχορόματος 
"Σιδnρόδρομος, σταυροδρφ τεχνολογίας κα 
πολιτισμού" στο σύλλογο Κυθnραίων στον Άλιμο. 
23 Μg'(ου 2004 Μέλn του συλλόγου 
ξενάγnσαν στο Σιδπροδρομικό Μουσείο μαθnτές 
του Δnμοτικού σχολείου Σταυρού Λειανοκλαδίου. 
28 Μg'ίΌυ 2004 Προβολri του nχορόματος στο 
Παρανέστι Δράμας στα πλαίσια των εκδnλώσεων 
που διοργανώθηκαν από το Πολιτιστικό κέντρο των 
σιδπροδρομικών τnς περιοχriς. 
29 - 30 - 31 Μg'ίΌυ 2004 Εκδρφri με 
ατι-ιΠλατο σmν Σέρρες. 
06 Ιουνίου 2004 Ο Τομέας Μοντελισμού 
οργάνωσε παζάρι μοντέλων στnν λέσχn του 
συλλόγου. 
08 Ιουνίου 2004 κqι 15 Ιουνίου 2004 
Υπriρξαν δυο προβολές διαφανειών από το μέλος 
του συλλόγου Νκόλαο Φώτn επί δυο συνεχόμενες 
τ ετάρτες, με θέμα "Καλάδα του Ρriνου" KCJ ι-ια 
επιλογri από περnου 1 00 διαφάνειες. 
17 Ιουνίου 2004 Μέλn του συλλόγου . 
παρευρέθησαν στnν εκδιriλώσn του σχολείου_ 
Δεύτερnς ευκαιρίας όπου παρουσίασαν οι μαθήτές 
τnν εργασία τους με θέμα τον σιδπρόδρομο. 
19 Ιουνίου 2004 Η ετriσια καλοκαρινri εκδriλωσn 
του Συλλόγου Φίλων Σιδπροδρόμου έγινε στnν 
Χαλκίδα, στο Κόκκινο Σnίτι. Τ ο κύριο θέμα τnς 
εκδιriλωσnς riταν ο εορτασμός των 1 00 χρόνων 
mς σίδπροδρομικriς σύνδεσnς Αθήνα - Χαλκίδα. 
Μεταξύ των άλλων το πρόγραμμα mς εκδιriλωσnς 
περιλάμΒανε οι-ιλίες, προβολri nχορόματος, καθώς 
και έκθεσn φωτογραφίας. 
27 Ιουνίου 2004 Τnν Kuptακri 27 Ιουνίου 2004, 
στnν λέσχn του συλλόγου, έγινε n Έκτακm Γενικri 
Συνέλευσn του ΣΦΣ. Η συνέλευσn συγκλriθnκε με 
πρωτοβουλία του Διοικnτικού Συμβουλίου κα το 
θέμα mς riταν ''Η πορεία του ΣΦΣ". 
19 Ιουλίου 2004 Μέλn του συλλόγου 
παρευρέθnσαν στnν τελετri εγκανίων που έγινε για 
mν επαναλειτουργία του Τραμ σmν Αθήνα. 
30 Ιουλίου 2004 Ο σύλλογος κυκλοφόρπσε 
έκτακτο ενnμερωτικό (σε 1 0,000 αντίτυπα) το 
οποίο κα μοίρασε σε σταθμούς Μετρό, Τραμ και 
του ΗΣΑΠ. 
10 Αυγούστου 2004 Αποστολri Δελτίου Τύπου 
προς όλους τους συγκοινωνιακούς φορείς κα τον 
Τύπο με θέμα προτάσεις για τnν βελτίωσn mς 
κυκλοφορίας του Τραμ και του Προαστιακού. 

01-03 Οκτωβρίου 2004 
συμμετείχε 
Συνασπισμού 

στο φεστιβάλ 
ο σύλλογος 

νεολαίας του 

Ο 1 ΟκτωΒρίου 2004 Εnστολri προς το 
Υπουργείο Μεταφορών με τις προτάσεις του 
συλλόγου για τnν βελτίωσn των δnμοσίων 
Συγκοινωνιών τnς Αθήνας. 
27-31 ΟκτωΒρίου 2004 Εκδρομri στn 
Βουλγαρία το τετραriμερο 2 7 - 3 1  Οκτωβρίου 
2004. 

1 Ο Ιουλίου 2004 προβλriθnκε το πχ όραμα
ντοκιμαντέρ ''τ ο τραμ" στο Μάτι Αττικriς μετά από 
πρόσκλnσn του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. 
Σε παρόμοια εκδιriλωσn στις 4 Οκτωβρίου· 2004 
προβλriθnκε το ίδιο πχ όραμα -ντοκιμαντέρ στον 
Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών. 
1 Ο ΝοεμΒρίου 2004, ο ΣΦΣ ξενάγnσε στο 
Μουσείο των Ελλnνικών Σιδπροδρόμων τα μέλn 
του Συλλόγου των Φίλων του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου. Τ ο μέλος του ΣΦΣ 
Αντώνnς Φιλmουnολίτπς έκανε προβολri του 
πχ οράματος - ντοκιμαντέρ "Σιδπρόδρομος, 
σταυροδρόι-ι τεχνολογίας & πολιτισμών". 
19 ΝοεμΒρίου 2004 Μέχρι το κλείσιμο τnς ύλπς 
του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας, n 
τελευταία δραστnριότnτα του ΣΦΣ riταν τn 
Παρασκευri 1 9  Νοεμβρίου 2004. Μετά από 
πρόσκλnσn του Υπουργείου Μεταφορών κι 
Επικοινωνιών ο ΣΦΣ έλαβε μέρος στn 
θεσμοθετnμένn εξαμnνιαία παρουσίασn τnς πορείας 
του Γ' Κοινοτικού Πλασίου Στriριξnς, όσον αφορά 
τον σ�δπρόδρομο, τα αεροδρψα, τις αστικές 
συγκοινωνίες και τnν οδικri ασφάλεια. Ο ΣΦΣ 
ανέπτυξε τις παρατπρriσεις του επάνω στn πορεία 
των χρnματοδοτriσεων κα mς επιλογriς των 
έργων που θα προωθnθούν. Τον ΣΦΣ 
εκπροσώnnσαν ο Πρόεδρός του Πέτρος Ράλλnς 
Ι<α το μέλος Σπύρος Φασούλας. 

Κοπή Γlρωτοχρονιάτικπς πιτας τοu Ιuλλόyοu �ας Τακτική Γ ενική Ιuνέλεuση των �ελλών τοu Ιuλλόyοu �ας. 

Ο Σύλλογος φίλων του Σιδnροδρόμου οργανώνει τnν κοπή τπς 

nρωτοχρονιάτικnς πίτας στο RANCH στο Σοφικό Κορινθίας τnν 

Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2005. Αναχώρnσπ 08:00 πμ rnό Σ.Σ. 

Πελοποννήσου Αθnνών με ALCO και επιβατόμαξες για Κόρινθο. 

Στnν Συνέχεια με Λεωφορεία για Σοφικό όπου θα γίνει n κοπή 

τnς Βασιλόπιτας και θα ακολουθήσει γεύμα. Επιστροφή 1 5:00 μμ 

σιό Σοφικό για Κόρινθο και ακολούθως για Αθήνα. Η Εκδήλωσn 

θα συνδυασθεί με ψυχαγωγικές και αθλnτικές εκδnλώσεις για 

όσους το επιθυμούν. Αξία συμμετοχής 3 0  Ευρώ 

Τnν 2 3nν Ιανουαρίου του 2005, nμέρα Κυριακή και ώρα 1 0:00 

πμ, θα πραγματοποnθεί στα γραφεία του συλλόγου μας ι Σιώκου 

4 I n τακτική Γ ενική Συνέλευσn των μελλών του Σ.Φ.Σ. 

Παρακαλούμε 

μελλών μας 

για τnν έγκαιρn οικονομική 

και τnν παρουσία όλων 

τακτοποίnσn των 

στnν Συνέλευσn. 



ΙΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 
Νταλίκες στις ράγες 

Τ Ο δεύτερο, μετά ΤΟ Τ έμππ, πολύνεκρο δυοτύχπμο 
με θύματα παιδιά, προκαλεί θλίψπ και οργri: θλίψπ 
γιο τον άδικο χαμό τόσων νέων ψυχών και οργri 
γιο τπν παχυδερμία των ονευθυνο -υπεύθυνων 
ουτriς τπς χώρος. Τ ο στοιχείο μιλάνε οπό μόνο 
τους: ενος στους δύο νεκρούς σε τροχαίο 
δυστυχriμοτο , με εμπλοκri νταλίκας, εδώ και 1 2 
χρόνιο, άφπσε τπν- τελευταίο του πνοri στπν 
διοΒόπτπ ΠΑΘΕ. Ειδικότερο, οπό τον Μάρτπ του 
1 99 2  έχουν γίνει 25 πολύνεκρο δυστυχriμοτο με 
1 44 νεκρούς και 2 2 1 τραυματίες. Άλλες πάλι 
στατιστικές μας λένε ότι ο συνολικός αριθμός των 
Βαρέων οχπμάτων (με Ελλπνικές πινακίδες) 
ανέρχεται σriμερο σε 300.000, ένα δπλ. τέτοιο 
όχπμο, ανά 40 κατοίκους!!! 

Από τπν άλλπ, π εγκλπμοτικri αδιαφορία (ri μriπως 
σκοπιμότπτο?), δεκάδων μεταπολεμικών κυΒερ
νriσεων, έχει οδπγriσει το σιδπρόδρομο "στο πύρ 
το εξώτερον", οφriνοντος τον να καταναλώνει το 
ψίχουλο οπό το μεγάλο φαγοπότι τπς 
αυτοκρατορίας των εργολάΒων τπς ασφάλτου. 
Παρά δε τπν σοφri Βελτίωσπ των τελευταίων ετών, 
είναι χοροκτπριστικό ότι στπν σπμερινri Ελλάδα οι 
σιδπροδρομικές μεταφορές φτάνουν μόλις και 
μετά Βίος στο 2% του συνόλου, ενώ το αντίστοιχο 
μέσο Κοινοτικό ποσοστό ανέρχεται riδπ στο 
1 4,3%, με συνεχri ονοδικri τάσπ. 
Και όμως, λύσεις υπάρχουν και εμείς εδώ στον 

"ΣΦΣ" δεν θα στομοτriσουμε να το φωνάζουμε, κι 
ας μας λένε κάποιοι ''γραφικούς". 

-Κατ' ορχriν π Πολιτεία, κυρίως μέσω του 
Υπ.Μετοφορών, θα πρέπει επιτέλους να καταρτίσει 
'Έθνικri Πολιτικri γιο τις Μεταφορές". Μια τέτοιο 
πολιτικri θα οποσοφπνίσει τους στόχους, θα 
ξεκαθαρίσει το πλαίσιο τπς δυνομικότπτος 
χωρπτικότπτος των οδικών ,σιδπροδρομικών, 
θαλασσίων κ.ο. ορτπριών και δικτύων, θα χαράξει 
τις κοινωνικο -οικονομικές, περιβαλλοντικές κ.ο 
παραμέτρους, θα ξεκαθαρίσει τπν πανσπερμία των 
αρμοδιοτriτων των διαφόρων κρατικών υπnρεσιών, 
θα Βελτιώσει το νομικό πλαίσιο, τπν οστυνόμευσn 
κ.ά. 
- Μέχρι όμως να γίνει αυτό (αν γίνει ποτέ) θα 
πρέπει άμεσο ο ΟΣΕ, αφού ΒεΒαίως στπριχτεί 
οικονομικά και πολιτικά, να εντείνει τις προσπάθειες 
του γιο ούξπσn του μεριδίου του στις μεταφορές, 
ιδιαίτερο σε ότι αφορά το Βορέα ri επικίνδυνο 
φορτίο. Είναι απαράδεκτο γιο μια σύγχρονπ 
Ευρωπa·ί·κn χώρο να πριμοδοτεί τπν (ουξονόμενπ) 
κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο χιλιάδων 
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νταλικών με καύσιμο, χπμικά, ογκώδπ μάρμαρα, 
coπtoίπers και άλλα επικίνδυνα φορτίο που κάλλιστο 
θα μπορούσαν να μεταφερθούν με το τρένο. 
Πώς εξnγείτοι π.χ. το ότι, κάθε εΒδομάδα, 
εκατοντάδες contoίπers ξεφορτώνονται στο λιμάνι 
τπς Θεσσολονίκπς και το περισσότερο 
μεταφέρονται με νταλίκες στnν Αθriνο? Τι είδους 
πολιτικri μεταφορών είναι ουτri? τ ο παραπάνω, 
ασφαλώς, προdποθέτουν νέες υποδομές (ri 
Βελτίωσπ των υφισταμένων), όπως π.χ. τπν 
σύνδεσπ του σιδπροδρομικού δικτύου με όλο το 
μεγάλο λιμάνια μας (αυτό επιΒάλλεται έτσι κι 
αλλιώς από τπν Ευρ. Επιτροπri), τπ δπμιουργία 
τερματικών χώρων φόρτωσπς - μεταφόρτωσπς 
κ.ά.. Όσο και ον κοστίζουν το έργο αυτά, πρέπει 
κάποτε να ξεκινriσουν. 
- Οι οδικές μεταφορές παίζουν ένα σπμαντικό 
ρόλο στπν οικονομία και δεν ζπτάμε, ασφαλώς, 
τπν κοτάργπσn τους. Γιατί όμως δεν θα μπορούσε, 
ένας μεγάλος αριθμός οπό αυτές τις νταλίκες να 
μεταφέρεται σιδnροδρομικώς, σε ειδικές 
πλατφόρμες μεταφοράς φορτπγών? Αυτό γίνεται 
κατά κόρον στις Η.Π.Α. και σε αρκετές Ευρωπa·ί·κές 
χώρες, με μεγάλn επιτυχία. Είναι πιο χαζοί εκείνοι 
που καθιέρωσαν τπ μέθοδο aυτri?. 

Θα λυθεί έτσι αυτόματο το ζriτnμa των 
θσνοτπφόρων οτυχπμάτων με τις νταλίκες στους 
δρόμους μας? Ασφαλώς όχι, αλλά n σπμαντικri 
οποσυμφόρπσπ τπς κυκλοφορίας των Βαρέων 
οχπμάτων πού θα προκύψει, θα αμΒλύνει σπμοντικά 
το πρόβλπμο και θα σώσει τις ζωές πολλών 
αθώων συμπολιτών μας. 

Οι νέες επιβατάμαξες 

Επι τέλους, μετά από οπίστευτπ κοθυστέρnσπ, λόγω 
κατασκευών, ανακατασκευών, δοκιμών, παλινωδιών, 
νουππγικών περιπετειών κ.ά., δόθπκον στπν 
κυκλοφορία οι νέες επιΒατάμαξες του ΟΣΕ. Τ α νέο 

• αυτ.ά Βαγόνια δρομολογriθπκον εδώ και λίγους 
μnνες σε πολλές αρτπριοκές αμαξοστοιχίες του 

·άξονα Πειροιά - Θεσ/νικπς, στπ γρομμri τnς 
Χαλκίδος (όπου ΟΛΑ πλέον το δρομολόγιο 
γίνονται με αυτές) και, πρόσφατο, σε ένα ζεύγος 
δρομολογίων IC στο άξονα Θεσ/νικπς 
Αλεξ/πολπς - Δικαίων. Σύντομο αναμένεται και π 
δρομολόγπσπ των νέων κλιναμαξών, ετσι ώστε να 
εξασφαλιστούν τουλάχιστον οι αμαξοστοιχίες 
504/505. Πρόκειται, ανομφiβολα, γιο μια ριζικri 
ονανέωσπ του, μέχρι πρότινος απαράδεκτου, 
τροχαίου υλικού του ΟΣΕ, ονονέωσπ πού 
αναΒάθμισε σπμαντικά τπν ποιότπτο των 
προσφερομένων στους επιβάτες υππρεσιών. Και 
αυτό, έτυχε riδπ τπς άμεσπς και εγκάρδιος 
αντοπόκρισπς του κόσμου, πού επί τέλους αποκτά 
και πάλι τπ (χομένπ) εμπιστοσύνπ του στον 
σιδπρόδρομο, αφού ο κλιματισμός, π κοθαριότπτο, 
π τοχύτπτα κ.ά., του προσφέρουν ένα άνετο και 
πολιτισμένο ταξίδι. Τ ώρα ΒέΒαια,

, 
για να 

γκρινιάξουμε και λίγο, δεν μας αρέσει καθόλου 
πού π.χ. το παράθυρα είναι ερμπτικά κλειστά ( ταξίδι 
με τρένο χωρίς να σκύβεις λιγουλάκι εξω από το 
παράθυρο, θυμίζει μάλλον ΚτΕΛ), που το ντουμάνι 
οπό το τσιγάρο στο κυλικείο εξαπλώνεται και 

εγκλωΒίζεται σε όλον τον συρμό ri πού στο 
Βαγόνια τπς Β' θέσπς το καθίσματα είναι στενά και 
λίγο άΒολα. Ας είναι. Ελπίζουμε ο ΟΣΕ να 
ολοκλπρώσει τάχιστα τπν πορολοβri και 
δρομολόγπσπ και των υπολοίπων επιΒστομαξών, 
ετσι ώστε π τριτοκοσμικri εικόνα των άθλιων 
παλιών Βαγονιών του δικτύου να θαφτεί οριστικά 
στο χρονοντούλαπο τπς ιστορίας. 

Αντίο Ιτρυμώνα 

Δόθπκε πρόσφατα στπν κυκλοφορία π νέο 
πορολλογri τπς γρομμriς από Σ.Σ. Βυρώνειος μέχρι 
τον Σ.Σ. Στρυμώνο. Επίκεντρq του τμriματος αυτού 
είναι ασφαλώς π νέο γέφυρα του Στρυμώνα 
( 1 χλμ περίπου νότιο τπς παλαιάς) ,  πού 
κοτοσκευάστπκε από μπετόν αρμέ και είναι 
πονομοιότυππ με όλες τις νέες σιδπροδρομικές 
γέφυρες του ΟΣΕ. Με τπν πορολλαγri aυτri, γίνεται 

ένα ακόμα Briμo γιο τον εκσυγχρονισμό του 
ταλαίπωρου άξονα Θεσ/νικπς - Δικαίων, το τμriμο 
δε αυτό, παρά το μικρό του μriκος, θα διευκολύνει 
σπμοντικά τπν πρόσΒοσπ στον κομΒικό Σ.Σ. 
Στρυμώνο, πού διεκπεραιώνει, ετπσίως, μεγάλπ 
εμπορευμοτικri κίνπσπ. Οσο για εμάς τους 
αθεράπευτο ρομαντικούς θα μας επιτρέψετε να 
ρίξουμε ένα ταπεινό δάκρυ για τπν κοτάργπσπ τπς 
παλαιάς γέφυρας, που, όπως και τόσες άλλες πριν 
από aυτri (Αλιάκμονας, Αξιός, Γαλλικός κ.ά.) 
αποτελούσε ογοππμένο στέκι για φωτογράφπσπ 
τρένων. Ειδικά, μάλιστα π γέφυρα του Στρυμώνο, 
με το 6 μεταλλικά ζευκτά, τπν κομπύλπ κοτοσκευri, 
το ωραίο τοπίο και τπν εύκολπ πρόσΒασπ, riτον 
προσφιλriς προορισμός γιο όλους όσους 
ασχολούνται με τπν σιδπροδρομικri φωτογραφία και 
όχι μόνον: π γέφυρα με τπν aτμάμαξα ΛΒ 964 



σε διέλευσπ, δεσπόζει σε μiα από τις καλύτερες 
σκπνές τπς τελευταίας ταινίας του 
Θ.Αγγελόπουλου "Το λιΒάδι πού δακρύζει". 
Ευτυχώς ΟΙ φωτογραφίες n ΟΙ βιντεοταινίες μας τπν 
έχουν αποτυπώσει για τα καλά και θα μας 
θυμίζουν για πάντα τπν περίτεχνπ αυτn κατασκευιl. 

Φωτογραφίζοντας φαντάρους 

Στα πλαίσια τπς αυστπρnς τιlρπσπς των μέτρων 
ασφαλείας, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ο 
ΟΣΕ εξέδωσε απόφασπ 3μπνπς, σχεδόν, 
αναστολιlς των αδειών φωτογράφπσπς, 
κινπματογράφπσπς κ.α. σε ολόκλπρο το 
σιδπροδρομικό δίκτυο. Η απαγόρευσπ ίσχυσε μέχρι 

τπν .Sπ Οκτωβρίου κcι στενοχώρπσε πολλούς σιό 
εμάς,. πού με τπν ευκαιρία των θερινών μας 
διακοπών, ξεχυθnκαμε στπν ίnαιθρο ελπίζοντας σε 
κάποιες καλές φωτογραφίες. Όλα όμως τα 
γεφύρια, οι γαλαρίες κ.α. είχαν στρατιωτικές 
φρουρές, σε κάποιες δε περrπώσεις συνέβπσαν 
κωμκοτραγικές στιγμές, όπως π περίπωσπ ενός 
φίλου από τπ Θεσσαλονίκπ πού εκλιπαρούσε 
γονατιστός τον έκπλπκτο φαντάρο στπ γέφυρα τπς 
Παπαδιάς, να τον αφnσει να φωτογραφίσει το 
μεγάλο εμπορικό με τα contαners που κατέβαινε 
για τπν Αθιlνα. Ας είναι όμως. Τ α μέλπ του ΣΦΣ 
πειθάρχπσαν απόλυτα, χωρίς να δινουργnθεί 
κανένα παρατράγουδο. 

Σnμαφόροι και πάλι 

Γ ράφαμε στο τελευταίο μας τεύχος για τους 
σπμαφάρους, που ξnλώνονται σταδιακά σιό τπν 
γραμμιl Θεσσαλονίκπς - Αλεξανδρούπολπς (στο 
τμιlμα μέχρι τον Σ.Σ. Στρυμώναj. Αλιlθεια, είναι 
άραγε τόσο δύσκολο ένας σπμαφόρος και ένα 
δισκόσnμα να μεταφερθούν στο Σιδπροδρομικό 
Μουσείο του ΟΣΕ στπν Αθιlνα, που δεν διcιθέτει 
ούτε ένα? Δεκάδες από αυτούς άλλωστε 
σκουριάζουν πεταμένοι στούς Σ.Σ. Αμφίκλειας και 
Λειανοκλαδίου. Τ όσο πολύ κοστίζει π μεταφορά 
τους? 

τ ρενοφάρσες 

Αυτό μας έλεnε τώρα. Μετά τπν περnέτεια τριών 
πτnσεων τπς 'Όλυμπιακnς", προς τις Η.Π.Α., όπου 
πλίθtοι φαρσέρ προειδοnοnσαν για διlθε ν βόμβα 
στα αεροσκάφπ, Πρθε και π σειρά του ΟΣΕ. Στις 
6/10/04 άγνωστος άνδρας τπλεφώνπσε για 
ύπαρξn βόμβας στις αμαξοστοιχίες 503 και 602. 
Η πρώτπ ακινπτοποriθnκε στο Λειανοκλάδι κcι π 
δεύτερπ στπ Λάρισα, όπου μετά σιό εξονυχιστικn 

έρευνα δέ βρέθπκε τίποτε, προκαλώντας όμως 
τεράστια αναστάτωσn στους επιβάτες, το προσωπικό 
του ΟΣΕ κcι τπν κυκλοφορία. Ο ανεγκέφαλος πού 
προχώρπσε στπ φάρσα αυτn μπορεί να κοιμάται 
nσυχος. 

Λιθοβολισμοί 

Ύστερα από αρκετά χρόνια εμφανίστπκε πάλι το 
φαινόμενο του λιθοβολισμού τρένων από 
αγνώστους. 

Αυτn τπ φορά συνέβn στπν περιοχn τπς 
Καλαμάτας, στις 19 Οκτωβρίου σε rαibυs που 
εκτελούσε το πρώτο πρωινό δρομολόγιο 
Καλαμάτα -Κυπαρισσία. Ευτυχώς δεν υπnρξαν 
τραυματισμοί από τπν ενέργεια αυτn κάποιων 
ανεγκέφαλων. 

Αυτό που προξενεί εντίnωσπ είναι π ώρα που 
έγινε το περιστατικό, 5.1 Ο το πρωί, ώρα που είναι 
δύσκολο να αποδοθεί σε παιδιά Επίσπς και το 
γεγονός ότι για μια ακόμπ φορά συμβαίνει όταν 
ο σιδπρόδρομος βάζει πόδι σε έργο που nταν 
μονοπώλιο άλλων φορέων. 

Ιόνιος Σιδηροδρομικός Αξονας 

Ενώ nδπ άρχισαν τα πυρά τπς αντιπολίτευσπς για 
τπν έλλεψl προόδου των εργασιών για τον Ιόνιο 
Σιδπροδρομκό άξονα, ο Υπουργός Μεταφορών 
σε σχετίκn ερώτπσπ σιαντά:: 
1. Λόγω του μεγάλου όγκου των προκπρύξεων 
των μελετών για το δυτικό άξονα (59j καθώς κcι 
του μεγάλου αριθμού των εκδπλώσεων 
ενδιαφέροντος (περnου 30 σε κάθε προκιlρυξnj 
σπμειώθπκε σπμαντικn καθυστέρπσπ στπν 
αξιολόγπσπ των αντιστοίχων φακέλων των 
ενδιαφερομένων, με αποτέλεσμα να μπν είναι 
πλέον επικαιροποnμένα πολλά σιό τα υποβλπθέντα 
στοιχεία. Με βασικn λοιπόν προτεραιότπτα τπν 
τιlρπσπ του χρονοδιαγράμματος κατασκευιlς του 
έργου του δυτικού άξονα, προωθείται εισnγπσπ στο 
Δ.Σ. του ΟΣΕ για ομαδοποίησπ των παραπάνω 
μελετών σε μεγαλύτερα συμβατικά αντικε�ενα ανά 
γεωγραφικn ενότπτα, ώστε να μειωθεί ο αριθμός 
των αρχικών συμβάσεων. Με αυτό τον τρόπο θα 
μελετώνται όλα τα αντικείμενα (συγκοινωνιακά, 
τοπογραφικά, γεωτεχνικά κ.λπ.j παράλλπλα, από 
συμπράξεις γραφείων μελετών με κοινό 
εκπρόσωπο κcι π ικηρεσία θα έχει τπ δυνατότπτα 
να διαχειρίζεται και να ελέγχει καλύτερα τις 
μελέτες ώστε να είναι εφικτn π ολοκλιlρωσn τους 
εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων. 
2. Η ιεράρχπσπ των προς προκιlρυξn μελετών που 
προωθείται στο Δ.Σ. είναι: 
ΚαλCJι.Ιlάκα - Κοζάνπ (με επέκτασπ Σιάτιστα 
Καστοριά! 
Πάτρα - Πύργος - Ολυμπία - Καλαμάτα 
Καλαμπάκα - Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα 
Ιωάννινα - Αντίρριο 

Σύμφωνα με τπν σιόφασπ 884/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δπμοσιεύθπκε στο 
τεύχος L20 1 τπς Εφπμερίδας τπς Ευρωπαϊκnς 
Ενωσπς, π πμερομπνία λιlξπς τπς προθεσμίας 
ολοκλιlρωσπς των εργασιών για το τμιlμα Κοζάνπ 
- ΚαλCJι.Ιlάκα - Ηγουμενίτσα είνcι το 20 1 2 και 

για το τμιlμα Ιωάννινα - Αντίρριο κcι Ρίο 
Καλαμάτα το 20 1 4. Οι προθεσμίες υλοποnσnς 
των εργασιών είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν με 
ένα σταθερό ρυθμό παραγωγnς και εφ' όσον δεν 
υπάρχουν εξωτερικοί λόγοι καθυστέρπσπς. 

Προαστιακός Καλαμάτας 

Ύστερα από πίεσπ όλων των τοπικών φορέων, 
καθώς και του Συλλόγου Φίλων Σιδπροδρόμου 
Μεσσπνίας, τπ Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2004 
ξεκίνπσαν τα δρομολόγια του "προαστιακού" τπς 
Καλαμάτας. 
Συγκεκριμένα: 
Νέα δρομολόγια 
Από T.E.I. προς Καλαμάτα: 
1480 αναχώρπσπ 07:29, άφιξn 07:38 
1482 αναχώρπσπ 09:10, άφιξn 09:19 
1484 αναχώρπσπ 1 3:1 Ο, άφιξn 1 3:19 
1486 αναχώρπσπ 14:08, άφιξn 14:17 
1488 αναχώρπσπ 16:1 Ο, άφιξn 16:19 
1 490 αναχώρπσπ 18:1 Ο, άφιξn 18:19 

1492 αναχώρπσπ 20:10, άφιξn 20:19 
Από Καλαμάτα προς T.E.I.: 
1481 αναχώρπσπ 07:16, άφιξn 07:25 
148 3 αναχώρπσπ 08:41, άφιξn 08:50 
1485 
1487 
1489 
1491 

αναχώρπσπ 
αναχώρπσπ 
αναχώρπσπ 
αναχώρπσπ 

1 2:4 1, άφιξn 1 2:50 
1 3:4 1, άφιξn 1 3:50 
15:54, άφιξπ 16:03 
17:4 1, άφιξπ 1 7:50 

1493 αναχώρπσπ 19:47, άφξπ 19:50 
Όλες οι παραπάνω αμαξοστοιχίες θα 

κυκλοφορούν κανονικά από· Δευτέρα έως και 
Παρασκευn πλπν Κυριακnς και αργιών που δε θα 
κυκλοφορούν. Τ ο Σάββατο θα κυκλοφορούν μόνο 
οι αμαξοστοιχίες 1 484, 1485, 1486, 1487. 
Νέα δρομολόγια σιό κcι προς ΔιcιΒολίτσι: 
Από Καλαμάτα προς Διαβολίτσι: 
1461 αναχώρπσπ 07:43, άφιξn 08:27 
1463 αναχώρπσπ 09:43, άφιξn 10:27 
1 465 αναχώρπσπ 1 4:30, άφιξn 1 5:1 3 
1467 αναχώρπσπ 16:43, άφιξn 17:27 
1469 αναχώρπσπ 18:43, άφιξn 19:27 



ΙΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 
2461 αναχώρnσn 20:4 3, άφιξn 21:27 
Από Διαβολίτσι προς Καλαμάτα: 
1 460 αναχώρnσn 09:4 1, άφιξn 1 0:26 
1462 αναχώρnσn 11:35, άφιξn 1 2:20 
1464 αναχώρnσn 16:3 3, άφιξn 17:18 
1466 αναχώρnσn 18:3 3, άφιξn 19:18 
1468 αναχώρnσn 20:33, άφιξn 21:18 
2460 αναχώρnσn 21:35, άφιξn 22:20 

Οι παραπάνω αμαξοστοιχίες θα κυκλοφορούν 
καθημερινά. 

Η τιμι\ του εισιτηρίου τnς διαδρομι\ς Καλαμάτα
T.E.I., είναι 40 λεπτά και με επιστροφι\ 80 λεπτά, 
ενώ οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν κάρτες 
συνδρομι\ς (με απεριόριστες διαδρομές). Η κάρτα 
των 6 nμερών τιμάται 3,60 ευρώ, των 15 ημερών 
7,30 και π μηνιαία 1 1,70 ευρώ. 

Επιπλέον, το ΤΕΙ Καλαμάτας θα εξυπηρετείται με 
προαιρετικι\ στάθμευση των αμαξοστοιχιών 1 350, 
1 351' 1355, 1356, 2350, 2351' 2352, 
2353. 

Η ανακοίνωση των νέων αυτών δρομολογίων 
έτυχε αρκετι\ς δπμοσιότnτας στον τοπικό τύπο και 
αναμένουμε να δούμε σύντομα τπν απι\χπσπ και 
στο επιβατικό κοινό. Με βάσπ τις αναφορές στον 
τοπικό τύπο καθώς και τις παρατnρι\σεις μελών του 
ΣΦΣΜ π επιβατικι\ κίνnσπ αυξάνεται με γρι\γορους 
ρυθμούς και σε δηλώσεις οι επιβάτες εμφανίζονται 
αρκετά ικανοποιημένοι. 

Νέος Χάρmς συγκοινωνιών mς Αττικής 

Μετά από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους 
φορείς καθώς και με τους εργαζομένους, τοπικι\ 
αυτοδιοίκnσn και επιστημονικούς φορείς το 
Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε τα μέτρα για 
τον καλύτερο συντονισμό και λειτουργία των 
ΜΜΜ. 

Μεταξύ άλλων αυτά περιλαμβάνουν: 
Δημιουργούνται νέες τροφοδοτικές γραμμές και 

τροποποιούνται υφιστάμενες για τπν απόκτπσπ 
τροφοδοτικού χαρακτι\ρα. Οι γραμμές αυτές θα 
μεταφέρουν επιβάτες από και προς τα μέσα 
σταθερι\ς τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ 
Προαστιακός). 
Τραμ:: 

Προωθείται άμεσα, σε συνεργασία με το 
ΥΠΕΧΩΔΕ, n εξασφάλιση προτεραιότπτας για το 
Τραμ σε όλους τους κόμβους κατά μι\κος τnς 
διαδρομι\ς του, ώστε να αυξηθεί n ταχύτnτα. 

Προωθείται n επέκταση τπς yραμμι\ς Τραμ προς 
Βούλα και ο σχεδιασμός τnς επέκτασης προς 
Πειραιά, καθώς και ο σχεδιασμός νέων γραμμών 
προς Αργυρούπολn, Καισαριανι\ και Γουδί ώστε να 
δημιουργηθεί ένα δίκτυο τραμ που είναι ο 
καθοριστικός τρόπος για να αυξηθεί n ελκυστικότητα 
του μέσου. 
Προαστιακός: 

Προωθείται π επέκταση του Προαστιακού αφενός 
προς Κόρινθο και αφετέρου προς Θι\βα ώστε με 
τπν ολοκλι\ρωσπ ενός ικανοποιητικού δικτύου να 
αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο με σημαντικό 
ρόλο στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών για τn 
Δυτικι\ Αθι\να. 
ΗΣΑΠ: 
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Ανακαίνιση σιδηροδρομικού άξονα 
Κορίνθου -Καλαμάτας 

Προχωρούν τα έργα ανακαiνισπς mς μετρι<ι\ς 
αιδnροδρομκι\ς γρψς Κορίνθου -Καλαμάτας. Στο 
έργο έχουν εγκατασταθεί δύο εργολαΒiες κα 
συγκεκριμένα στα τf.ή.ιατα Κόρινθος -Ανδρίτσα π 
οποία θα αρχίσει εργασίες εντός του 2004 κα 

. 
Ανδρίτσα-Καλαμάτα n οποία κα προχωράει με 
ταχείς ρυθμούς. Ήδη στρώνεται το τf.ή.ια 
Τ ρίnολnς-Στενό -Παρθένι με συνεχώς 
συγκολλημένη αιδnροτροχιά κα για πρώm φορά 

στπν Πελοπόννησο χρησιμοποιούντα ολόσωμοι 
στρωτ�ες μπετόν με ελαστικούς συνδέσμους sκι. 
Με αυτόν τον τρόπο κατασκευι\ς θα αυξηθεί n 
άνεσπ των ε�ατών κσ θα μειωθεί σημαντικά το 
κόστος συντ�nσπς. Εnίσπς έχει αnσξnλωθεί το 
τf.ή.ια τ ρnολπς - Ασσέας - Μαρμαριάς KCJ 

γίνετσ προσπάθεια να στρωθεί κσ αυτό με mν ίδια 
τεχνικι\ (ΣΣΣ + στρω�ες μπετόν) Τα έργα 
αναμένετC!Ι να ολοκλπρωθούν σε όλο το μ)κος 
Κορίνθου - Καλαμάτας τέλος του 2005. 

Διατηρούνται τα αυξημένα δρομολόγια των ΗΣΑΠ 

στnν περίοόο 07.00 έως 22.00 καθημερινά με 
22+9 συρμούς, έναντι 20+8, που σημαίνει αύξπσn 
του • ·αριθμού των δρομολογίων κατά 20% 
(qυχνότπτα διελεύσεων από 4' σε 3,5'). 

Βελτιώνεται π ποιότητα μετακίνησης με τπν 
τοποθέτπσn κλιματισμού σε όλους τους συρμούς 
των ΗΣΑΠ. 

Ωράριο λεπουργίας Μέσων σταθερής τροχιάς 

Μ ΠΡΟ: 
Κυριακι\ -Παρασκευι\: Από 05:30 μέχρι Ο 1:00 
Σάββατο: Από 05:30 μέχρι Ο 1:30 
ΗΣΑΠ: 
Κυριακι\ -Παρασκευι\: Από 05:00 μέχρι Ο 1:00 
Σάββατο: Από 05:00 μέχρι Ο 1 :30 
ΤΡΑΜ: Κυριακι\ -Πέμπτη Από 05:00 μέχρι 
01:00 
Παρασκευι\ - Σάββατο: 24ωρn λειτουργία 
ΠΡΟΑΠΙΑΚΟΣ: 
Καθημερινά από 06:00 μέχρι 21 :00, λόγω 
συμπληρωματικών έργων κατά μι\κος τπς γραμμι\ς 
και για τπν ολοκλι\ρωσπ εργασιών στους στοθμούς 
Πεντέλης, Νερατζιώτισσας και Κορωπίου μέχρι τις 

Τιμολογιακή Πολιτική 
αρχές του 2005. 

Για τnν καλύτερη μετακίνnσn των επιβατών με τα 
ΜΜΜ και κυρίως για τπ διευκόλυνση των 
μετεπιβιβάσεων, δημιουργείται εισιτι\ριο πολλαπλών 
μετεπιβιβάσεων, χρονικι\ς διάρκειας 90 λεπτών. 
Με τον τρόπο αυτό ο επιβάτης θα μπορεί με ένα 
εισιτι\ριο και μία ακύρωση να χρησιμοποιεί 
πολλαπλά ΜΜΜ προς τον τελικό προορισμό του, 
χωρίς να προβλnματίζεται για τπν εύρεση του 
κατάλληλου κάθε φορά εισιτηρίου. 

Εnισnμαίνεται ότι n νέα αυτι\ δυνατότnτα δεν 
καταργεί καμία από τις υφιστάμενες εναλλακτικές 
του χρι\στn και υπενθυμίζεται ότι περιλαμβάνουν 
nμερι\σια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια κάρτα 
απεριορίστων διαδρομών με όλα τα μέσα μαζικι\ς 
μεταφοράς. 

Τ α νέα αυτά εισιτι\ρια έχουν ως εξι\ς: 
Εισιτι\ριο αξίας 1 ,00 Ευρώ, για μετακινι\σεις 

διάρκειας 90 λεπτών με οποιοδι\ποτε συνδυασμό 
ΜΜΜ (συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού 
για το τμι\μα Στ. Λαρίσης - Δουκ. Πλακεντίας). 

Εισιτι\ριο αξίας 0,70 Ευρώ, για μετακινι\σεις 
διάρκειας 90 λεπτών με οποιοδι\ποτε συνδυασμό 
ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ και Τραμ. 

Για τον Προαστιακό επιπρόσθετα 
πραγματοποιούνται οι παρακάτω μειώσεις στις τιμές 
των εισιτηρίων: 
Τ ο τμι\μα του Προαστιακού από' Στ. Λαρίσης μέχρι 

Δουκ. Πλακεντίας εντάσσεται στο σύστημα αστικών 
συγκοινωνιών και επομένως το εισιτι\ριο για 
οποιοδι\ποτε σταθμό καθορίζεται στο τμι\μα αυτό 
σε 0,70 Ευρώ (από 1 Ευρώ που ίσχυε για τους 
σταθμούς Κηφισίας και Δουκ. Πλακεντίας). 
ο Τ ο εισιτι\ριο προς το σταθμό του Αεροδρομίου 
μειώνεται στα 6,00 Ευρώ (έναντι 8,00 Ευρώ που 
είναι σι\μερα). Κατ' αναλογία μειώνονται και όλες 
οι τιμές των ειδικών κατηγοριών εισιτηρίων προς 
το Αεροδρόμιο. 

Όλα τα εισιτι\ρια του Προαστιακού αξίας 3,00 
Ευρώ και άνω θα παρέχουν στον επιβάτη το 
δικαίωμα δωρεάν μετεπιβίβασnς σε όλα τα ΜΜΜ, 
για συνολικι\ διάρκεια μετακίνnσnς 90 λεπτών. 

Δρομολόγια Οδοντωτού 

Από τnν Τ ρίτn 1 9 Οκτωβρίου 2004, λόγω 
ολοκλι\ρωσnς των εργασιών, επανακυκλοφορούν 
κανονικά τα δρομολόγια 13 30, με ώρα 
αναχώρnσnς από το Διακοπτό 06:58, 1 3 31 με 
ώρα αναχώρnσnς από τα Καλάβρυτα 08:09, 
1 3 3 2 με ώρα αναχώρnσnς από το Διακοπτό 
09:22 και 1 3 3 3, με ώρα αναχώρnσnς από τα 
Καλάβρυτα 1 0:34 στn διαδρομι\ Διακοπτό -' 
Καλάβρυτα - Διακοnτό. 

Επίσnς στn διαδρομι\ κυκλοφορούν βάσει 
επιβατικών αναγκών οι προαιρετικές επιβατικές 
αμαξοστοιχίες 4 3 30, με ώρα αναχώρnσnς από 
το Διακοπτό 1 0: 1 2, 4 3 3 1 με ώρα αναχώρnσnς 
από τα Καλάβρυτα 1 1 :46, 4 3 3 8 με ώρα 
αναχώρnσnς από το Διακοπτό 17:45 και 4 3 39 



ΙΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 
Κάμερες σε συρμούς τnς ΑΜΕΛ 

με ώρα αναχώρπσπς από τα Καλάβρυτα 1 9:00. 

Μεγάλος ντόρος έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2004 
με τπν κυκλοφορία, για πρώτπ φορά, συρμού τπς 
ΑΜΕΛ με εγκατεστπμένες κάμερες κλειστού 
κυκλώματος που μετέδιδαν εικόνα από τα βαγόνια 
στο θάλαμο του μπχανοδπγού. Στο συρμό δεν 
υπnρχαν πουθενά πινακίδες, όπως προβλέπει ο 
νόμος, που να ενπμερώνουν τους επιβάτες για τπν 
ύπαρξπ των πλεκτρονικών "ματιών", ούτε υπnρχε 
σχετικn έγκρισπ από τπν Αρχn Προστασίας 
Δεδομένων. Η ΑΜΕΛ απέσυρε τελικό το συρμό 
ύστερα από 4,5 ώρες και επιχείρπσε να 
υποβαθμίσει το θέμα. Παράγοντες τπς εταιρείας 
ισχυρίζονται ότι όλα nταν παρεξιlγπσπ. Οπως λένε, 
πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε συζπτπθεί 
το ενδεχόμενο να τοποθετπθούν κάμερες στα 
βαγόνια και το θέμα ανατέθπκε στο Οικονομικό 
Πανεπιστnμιο για τπν εκπόνπσπ μελέτπς 
σκοπιμότπτας. Σε αυτό το πλαίσιο εγκαταστόθπκε 
κάμερα σε ένα βαγόνι, που όμως δεν θα 
χρπσιμοποιούνταν στπν εκτέλεσπ των δρομολογίων. 
Απλώς έγινε κάποιο λάθος και το εν λόγω 
βαγόνι βγnκε από το αμαξοστάσιο, προσθέτουν. 
Σnμερα το Μετρό έχει ένα από τα μεγαλύτερα 
δίκτυα κλειστού κυκλώματος τπλεόρασπς στπ χώρα, 
με περισσότερες από 4 1 Ο κάμερες σε λειτουργία. 

Νέο Σιδηροδρομικό Μουσείο στn Λάρισα 

Από τπν εφπμερίδα Ελευθερία τπς Λάρισας, τεύχος 
19 Οκτωβρίου 2004, αλιεύσαμε τπν παρακάτω 
είδπσπ: 

Τ ο πέμπτο Σιδπροδρομικό Μουσείο τπς χώρας, 
μετά από εκείνα των Αθπνών, το πάρκο τπς 
Καλαμάτας, τπς Θεσσαλονίκπς και του Βόλου, 
άρχισε χθες να δπμιουργείται στπ Λάρισα με τα 
πρώτα εκθέματα, κυρίως φωτογραφικό υλικό και 
μικρό αντικείμενα, που τοποθετnθnκαν στπ θέσπ 
τους και επιδείχτπκαν δπμόσια. Τ πν ευθύνπ 
λειτουργίας του μουσείου και συγκέντρωσπς του 
υλικού έχει ο Σύλλογος Φίλων του Σιδπροδρόμου, 
κάτω από τπ σκέππ του Πολιτιστικού Κέντρου 
Σιδπροδρομικών περιοχnς Λάρισας, που στπρίζει 
οικονομικό και πθικό τπν προσπάθεια. 

Όλα αυτό στπ νέα "κυψέλπ" συγκέντρωσπς των 
σιδπροδρομικών, το πρώπν υπνωτιlριο του ΟΣΕ, 
στπν οδό Παλαιολόγου, δίπλα από το οικόπεδο. 
όπου υπnρχε παλιό ο κινπματογρόφος 'Όασις", 
Απόμαχοι του ΟΣΕ, οι περισσότεροι τπς εποχnς 
των ΣΕΚ, με τπν πολλιl μουντζούρα, λάδια και 
κάρβουνο και τα απαρχαιωμένα μέσα, με χαρά 
έβγαλαν από τις αποθnκες τους όσα 
μικροαντικείμενα διασώθnκαν από το παρελθόν και 

τα πρόσφεραν στο μουσείο. Υπάρχουν όμως πάρα 
πολλά ακόμπ στπν κατοχn συνταξιούχων 
σιδπροδρομικών, που καλούνται να βάλουν το 
"λιθαράκι" τους για τπ δπμιουργία ενός πλιlρους 
μουσείου. 

Για το υλικό 
ενδιαφέρει ένα 
Συλλόγου Φίλων 

που συγκεντρώθπκε και που 
μουσείο, ο πρόεδρος του 
του Σιδπροδρόμου, κ. Γιόννπς 

Πολυμέρου, τόνισε ότι μπορεί να είναι 
φωτογραφίες, ομαδικές σιδπροδρομικών, 
στιγμιότυπα από τπ δουλειά, με μπχανές και 
βαγόνια, με παλιούς σταθμούς κ.λπ. τέτοιο υλικό 
μπορεί να κατέχουν εν ενεργεία, σιδπροδρομικοί 
και συνταξιούχοι. 
Τ α μεγάλα εκθέματα που εξασφαλίστπκαν και στο 

άμεσο μέλλον θα στολίσουν τους εξωτερικούς 
χώρους του μουσείου και το απέναντι πάρκο του 
ΟΣΕ είναι: Ατμομπχανn τπς μετρικnς γραμμnς, από 
τους παλιούς Θεσσαλικούς Σιδπροδρόμους, μαζί 
και βαγόνι. Επίσπς, δρεζίνα κι αυτn τπς μετρικnς 
γραμμιiς, από τις πιο σπάνιες, αφού είναι χωρίς 
μπχανn και κινούνταν με κουπιά! Η μεταφορά τους 
στπ Λάρισα και π επισκευn τους είναι καθαρό 
οικονομικό ζπτnματα, που μόνο με εθελοντικές 
προσφορές μπορούν να καλυφθούν. 
Απαιτούνται όμως και πολλές εργατοώρες, που θα 
προσφέρουν με μεράκι παλιοί τεχνίτες. Όμως και 
ο ΟΣΕ με τους εργαζομένους του σταθερό 
βοπθόει τους σκοπούς του συλλόγου και το 



ΙΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 
Διακοπή κυκλοφορίας στο Αργος Ναύπλιο 

Πολιτιστικό Κέντρο. 

Ο Οργανισμός Σιδπροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) 

ανακοινώνει ότι λόγω των εργασιών, που 
γίνονται στο πλαίσιο του έργου 'Άνα13άθμισπ 

των υφισταμένων γραμμών Κορίνθου 
Ανδρίτσας και Άργους - Ναυπλίου", θα διακοπεί 
π κυκλοφορία στο τμriμα Άργος - Ναύπλιο, από 

τπ .ευτέρα 22 Νοεμβρίου 2004 και από ώρα 
00:0 1 .  

Οι αμαξοστοιχίες Πειραιώς Άργους 

Ναυπλίου θα έχουν τερματικό σταθμό και 

αφετπρία το σιδπροδρομικό σταθμό Άργους. Η 
τοπικri αμαξοστοιχία 1. 440 Άργος - Ναύπλιο 
δεν κυκλοφορεί από τπν Κυριακri 2 1 / 1 1 / 2004 
ενώ π τοπικri αμαξοστοιχία 1 44 1 δεν 

κυκλοφορεί από τπ Δευτέρα 2 2/ 1 1 /2004. 
Όλοι οι επιβάτες με προορισμούς μεταξύ 

Άργους Ναυπλίου εξυππρετούνται με 

λεωφορεία του Οργανισμού. 

Νέος διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΡΓΟΣΕ 

Η ΕΡΓ Α ΟΣΕ ΑΕ. (ΕΡΓΟΣΕ) 
Βρίσκεται στπν ευχάριστπ θέσπ 

να ανακοινώσει ότι καθriκοντα 

Διευθύνοντος Συμβούλου και 
μέλους του ανέλαΒε ο κ. Βασ. 

Νικολετόπουλος, που 
προέρχεται από μακροχρόνια 

πολύ πετυχπμένπ θπτεία στο mαπαgemeπt 

ιδιωτικών επιχειρriσεων στπν Ελλάδα και στο 

εξωτερικό (Ισπανία, ΗΠΑ κλπ.). Ο κ .  
Νικολετόπουλος ασχολείται επίσπς ενεργά με 
συλλογικά όργανα και είναι Γ ενικός Γραμματέας 
του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρriσεων, 
μέλος του ΕΒΕΑ και μέλος του Γενικού · 

Συμβουλίου του ΣΕΒ. Έχει διατελέσει πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μεταλλευτικών 

Επιχειρriσεων (EUROMINES) και μέλος τπς 
Εκτελεστικriς Επιτροπriς τπς EUROMΠ AUX σης 

Βρυξέλλες. Έχει συμμετάσχει ως οργανωτriς και 

προεδρεύων σε συνέδρια και πμερίδες σε 

πολλές χώρες και σε επιτροπές Βιομπχανικriς 

πολιηκriς και διεθνών σχέσεων στπν Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Έχει συγγράψει δύο ΒιΒλία και 

πολλά άρθρα και γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και 
ισπανικά. Αποφοίτπσε από το Κολλέγιο Αθπνών, 
τπ Σχολri Ηλεκτρολόγων Μπχανολόγων του 

ΕΜΠ και τπ σχολri Eπgiπeeriπg Ecoπomic Systems 

του Πανεπιστπμίου Stαπford στις ΗΠΑ (M.Sc.). 

Χάραξη γραμμής στην Παναγοηούλα 

Εγκρίθπκε κατά πλειοψπφία από το Νομαρχιακό 

Συμβούλιο στπν προχθεσινri του συνεδρίασπ π 

μελέτπ για τπ χάραξπ τπς νέας σιδπροδρομικriς 
γραμμriς στπν Παναγοπούλα. Ως γνωσrόν, π 
νέα σιδπροδρομικri γραμμri στπν Παναγοπούλα 

θα περνά μέσα από μια σriραγγα μriκους 

Ι Ο 

περίπου 4, 5 χιλιομέτρων. Η έγκρισπ τπς 
μελέτπς συνιστά μια σπμανηκri εξέλιξπ για το 

έργο, καθώς τπν ίδια ώρα εξακολουθούν να 
υπάρχουν σοβαρά προ13λriματα από τις 

κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούνται για τπ 

χάραξπ τπς νέας γραμμriς. 
Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι των Αραχω13ιτίκων 

και του Δρεπάνου ετοιμάζονται να προσφύγουν 
στο Συμβούλιο τπς Επικρατείας ζπτώντας, μεταξύ 

άλλων, τπν υπογειοποίπσπ τπς νέας 

σιδπροδρομικriς γραμμriς (και) στπν περιοχri τους. 

Επιπλέον, αξίζει να σπμειωθεί ότι το έργο, σε 
ότι αφορά τις μελέτες, περνά τμπματικά από τις 

συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου και 
στο πλαίσιο αυτό πέρασε προχθές και π μελέτπ 
για τπν Παναγοπούλα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τπν εν λόγω μελέτπ στπν 

Παναγοπούλα π νέα σιδπροδρομικri γραμμri θα 
γίνει σε δύο σπμεία με τπ μέθοδο «κατ εντ 

κάΒερ » (διάνοιξri τπς μέσα από το Βουνό), 
αλλά και τπν κατασκευri μιας σriραγγας που θα 

εκτείνεται σε μriκος 4. 365μέτρων 

Συγκεκριμένα, για τπν είσοδο τπς γραμμriς στπ 
σriραγγα υπάρχει πρό13λεψπ αυτri να 

μετατρέπεται σε «κατ εντ κά13ερ», σε μriκος 
2 1  3 μέτρων, ενώ για τπν έξοδό τπς από αυτriν 
θα υπάρχει επίσπς «κατ εντ κά13ερ», σε μriκος 
1 85 μέτρων . 
Η σriραγγα, όπως προαναφέραμε, θα έχει μriκος 
4.365 μέτρων και θα καλύπτει τπν περιοχri τπς 

Παναγοπούλας. Επιπλέον, στο εσωτερικό τπς, θα 

υπάρχουν τέσσερις έξοδοι κινδύνου, μια ανά χίλια 

μέτρα, ενώ προβλέπονται και διευθετriόεις με τπν 

εθνικri οδό. 

Νέες Κινητήριες Μονάδες 

Τ ρείς ακόμα ολοκαίνουργιες Η/ Α KRAUSS 

MAFFEI SIEMENS, τπς οικογένειας των 
< <Eυrosρriπter> >, παρελriφθπσαν από τον ΟΣΕ, 
riδπ δε εντάχθπκαν στπν δύναμπ του ΜΘ και 

εκτελούν τα πρώτα τους, δοκιμαστικά κυρίως, 

δρομολόγια. Πρόκειται για τις Η/ Α 1 20 007, 
1 20 009 και 1 20 Ο 1 Ο που είναι Βαμμένες 

με τα ίδια ακριβώς χρώματα όπως και οι 
προπγούμενες 6 μονάδες, αλλά με το νέο 

λογότυπο του ΟΣΕ. Στri φωτογραφία εικονίζεται 

π Η/ Α 1 20 007, αργά το απόγευμα τπς 1 5πς 
Σεπτεμβρίου επικεφαλriς τπς αμαξοστοιχίας 
405 1 2, με εμπορευματοκιβώτια για τπν 

Ειδομένπ να πλπσιάζει τον ΣΙ Γ έφυρας. Η 
δεύτερπ μπχανri επίσπς ολοκαίνουργπ, είναι π 

Δ/Η 220 3 1  κατασκευriς Bombαdier, και αυτri 
σε ένα από τα πρώτα τπς δρομολόγια. 

Πρώτο Δοκιμαστικό Δρομολόγιο στη Νέα Γραμμή Αθηνών - Κορίνθου 

Στίς 2 3 Νοεμβρίου εκτελέστικε με επιτυχία το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο από τπν Αθr\να ατπν 
Κόρινθο με επιβοτπγό συρμό. Συγκεκριμένο μία ουτοκινπτάμοξο DESIRO CLASSIC με τον χαρακτnρισμό 
<<ειδικr\ διαδρομn>> ανοχώρnσε από τον σταθμό Αθnνών στις 1 0: 1 Ο πμ με προορισμό τον νέο ΣΣ 
Κορίνθου, οπού και έφτασε μετά από 1 :  1 5 ώρα. Επειδr\ n γραμμr\ βρίσκεται στό στάδιο τnς 

κατασκευr\ς, n ταχύτnτα του συρμού κυμαινόταν απο τα 40Κm/ώρα έως τα 1 20km/ώρa, αναλόγως 
του σnμείου. Έτσι στις 2 3 Νοεμβρίου θα λέγαμε ότι γρόφτnκε ιστορία, καθώς r\ταν n πρώτπ φορά 
όπου επιβατnγός συρμός κανονικού εύρους πέρασε τnν διώρυγα τnς Κορίνθου και <<πάτnσε>> στα 
χωράφια του μετρικού δικτύου τnς ένδοξnς ΣΠΑΠ. 



Ολυμπ ιακές 

Ένα από τα  μεγάλα ερωτπματικά πριν τnν έναρξπ των Ολυμπιακών 

Αγώνων r\ταν οι δυνατότnτες των Μέσων Μαζικr\ς Μεταφοράς του 
λεκανοπεδίου τnς Αττικr\ς. Μετά από τις αρκετές καθυστερr\σεις 

ολοκλr\ρωσnς των έργων που σχετίζονται με αυτά, υπr\ρχαν πολλές 

αμφιΒολίες για το κατά πόσο θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες 

μετακίνnσnς τnν περίοδο των αγώνων. 
Δεν r\ταν λίγοι αυτοί που προέΒλεπαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το όλο 

σύστnμα θα κατέρρεε με τnν έναρξn των αγώνων. Ιδιαίτερα δε, για μέσα 

σαν το Τραμ, με τnν μάλλον άσχnμn εκκίνnσn και τον Προαστιακό που 
δεν είχε δοκιμαστεί καθόλου. 

Επειδr\ ΒέΒαια όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, οι Κασσάνδρες 

διαψεύστnκαν πανnγυρικά. Όχι μόνο το σύστnμα δεν κατέρρευσε, αλλά 
τουναντίον αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες 

επιτυχίας των αγώνων. 

Απολογισμόca 

Με Βάσn τις εκτιμr\σεις του Υπουργείου Μεταφορών, οι nμερr\σιες 
μετακινr\σεις με τα Μέσα Μαζικr\ς Μεταφοράς (ΜΜΜ) κατά τn διάρκεια 

των Ολυμπιακών Αγώνων ξεπέρασαν τις 3.500.000, εκ των οποίων 
1 ,500,000 με λεωφορεία και οι υπόλοιπες με τα μέσα σταθερr\ς τροχιάς, 

σnμειώνοντας αύξnσn κατά 90% σε σχέσn με τον αντίστοιχο αριθμό τnς 
ίδιας περιόδου το 200 3. 

Ποσοστό περίπου 90% του συνόλου των μετακινr\σεων που είχαν σχέσπ 
με τις Ολυμπιακές δραστnριότnτες, εξυπnρετr\θnκαν από τα ΜΜΜ. 

Από το σύνολο των μετακινr\σεων στnν Πρωτεύουσα κατά τn διάρκεια 

των Ολυμπιακών Αγώνων, ποσοστό 50% εξυπnρετr\θnκε με τα ΜΜΜ. 

, 

μεταφορες 
του Γιώργου Τόγια: 

Σπμειώθnκε τριπλασιασμός των nμερr\σιων μετακινr\σεων των ΗΣΑΠ που 

ξεπέρασαν τις 650.000. Το γεγονός τπς χωροθέτnσnς των μεγάλων 
Ολυμπιακών κέντρων, ΣΕΦ, Καραϊσκάκn, ΟΑΚΑ, στον άξονα που 

εξυπnρετείται από τnν πράσινn γραμμr\ ανέΒασε από νωρίς τις απαιτr\σεις. 
Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακατασκευr\ς των σταθμών, n συνεχr\ς 

24ωρn λειτουργία και n νέα σnματοδότnσn, που επιτρέπει συχνότερα 

δρομολόγια, επέτρεψαν στους ΗΣΑΠ να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο 

δύσκολο αυτό έργο. 
Οι nμερr\σιες μετακινr\σεις με το ΜΠΡΟ ξεπέρασαν τις 700.000, 

αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον προγενέστερο των αγώνων. Η 

επέκτασn του δικτύου προς τα Βόρεια και Δυτικά προάστια, και ιδιαίτερα 
προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε συνάρτnσn με τις νέες 

δυνατότπτες ανταπόκρισnς και με άλλα μέσα αύξnσε κατά πολύ το 

μεταφορικό του έργο. 
Τ Ο Τραμ, παρόλn ΤΠν ιδιαίτερn αρνπτικr\ δπμοσιότnτα καθώς KOI τα εγγενr\ 

προΒλr\ματα, όπως n έλλειψn προτεραιότnτας στα φανάρια καθώς και n 

παντελr\ς απουσία ενnμέρωσnς - εξοικείωσnς των κατοίκων, οδnγών τnς 

Ατηκnς, κατάφερε και αυτό να εξυππρετnσει κατά τn διάρκεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων περισσότερες από 1 .000.000 μετακινr\σεις. Αριθμός 

σίγουρα όχι και τόσο ικανοποιnτικός, αλλά αρκετά μακριά από τnν 
καταστροφολογία που προnγr\θnκε. 

Τ ο νεώτερο μέσο του συστr\ματος μεταφορών του λεκανοπεδίου, ο 
Προαστιακός, προτιμr\θnκε από 600.000 επιΒάτες που μετακινr\θnκαν στn 
συνολικr\ διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων με αυτόν. Η πλειονότπτα 
αυτών r\ταν στο τμr\μα Πλακεντία - Νερατζιώτισσα και λιγότερο στn 

διαδρομr\ προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 



Παρουσίαση των νέων μεσων 

Η εταιρία ΤΡΑΜ ΑΕ. δnμιουργnθnκε το Μάρτιο του 200 1 με σκοπό τnν 
κατασκευn και λειτουργία του νέου Τραμ τnς Αθnνας κ σ αποτελεί 

θυγατρικn τnς Αττικό Μετρό. 

Η δημιουργία δικτύου τραμ, εκτός από πάγιο αίτημα αρκετών φορέων 
και nροσωnικοτnτων τnς Αττικnς, αποτελούσε και υποχρέωση, μιας και στον 

Ι 2 

φάκελο υποψηφιότητας των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελούσε το μέσο 

μεταφοράς από και προς το παραλιακό μέτωπο με τις πολλές Ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις. 

Η κατασκευn του πέρασε από πολλά στάδια, εnανασχεδιασμούς για 
λόγους προστασίας αρχαιοτnτων και σε κάποιες περιπτώσεις από έντονες 
διαμαρτυρίες, ιδιαίτερα στο Παλαιό Φάλnρο. 

τ α δίκτυο του τραμ συνδέει ΤΟ κέντρο τnς Αθnνας (Σύνταγμα) μέσω 
Νέας Σμύρνης με το Παλαιό Φάλnρο, και εκεί υπάρχουν δύο 

διακλαδώσεις κατά μnκος τπς παραλιακnς λεωφόρου από τπν μια πλευρά 
προς Γλυφάδα και από τnν άλλn προς το Στάδιο Ειρnνnς και Φιλίας. 

Κατά τn διάρκεια των αγώνων τροποποιnθnκαν τα δρομολόγια και αντί 

να φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα και τπ Γλυφάδα τερμάτιζαν στο Νέο 
Κόσμο (σταθμός Αττικό Μετρό) και τον Άγιο Κοσμά aντίστοιχα. 

Το Τραμ περιλαμβάνει 26 χιλιόμετρα διπλnς γραμμnς στις οποίες 

κινούνται 35  aρθρωτά οχnματα, τύπου Sirio κατασκευnς Aπslαdo/Bredα 

εξυπηρετώντας 47 στάσεις. τ ο αμαξοστάσιο βρίσκεται στο χώρο του 
παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό και συνδέεται με το δίκτυο με γραμμn 
μnκους 2,5 χιλιομέτρων. Η μέσn εμπορικn ταχύτητα υπολογίζεται σε 2 3 

χιλιόμετρα τnν ώρα, ενώ n συνολικn nμερnσια εξυπnρέτnσπ αναμένεται να 
προσεγγίσει τους 80.000 επιβάτες. τ ο συνολικό κόστος ανnλθε στο ποσό 

των 380  εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και τnς επέκτασπς ως 
το Σύνταγμα. 

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται n προέκταση του τραμ ως τn Βούλα και 

στn συνέχεια n υλοποίπσn των μελετών που προβλέπουν τn δπμιουργία 

γραμμών μnκους 1 00 χιλιομέτρων στπν Αθnνa και τον Πειραιά. 

Εnεκτάσειc; Μετρό 

Ολοκληρώθηκε n πρώτη φάσn επεκτάσεων 
Μετρό. Τ ο καλοκαίρι δόθηκαν στnν κυκλοφορία 

Άγιος Δnμrlτριος (Αλέξανδρος Πaνaγούλnς) 
Χαλάνδρι στις 24 Ιουλίου 2004. 

Δοuκίσσnς Πλακεντίας στις 27 Ιουλίου 2004. 

του δικτύου τnς Αττικό 
οι σταθμοί: 

στις 05 Ιουνίου 2004. 

Οι ενδιάμεσοι σταθμοί Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα περατωθούν 



το 2007 ενώ το μέλλον του σταθμού Αγία Παρασκευn είναι ακόμn 

αΒέΒαιο. Στπ δε προέκτασπ τπς γραμμrlς από το σταθμό τπς Δ. Πλακεντίας 

το μετρό χρπσιμοποιεί το διάδρομο του προαστιακού για να φτάσει ως το 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υπενθυμίζεται ότι το Μετρό δεν κάνει 

στάσεις στο τμrlμα Δούκισσα Πλακεντία -Αεροδρόμιο. Τ ο τμrlμα αυτό 
εξυππρετεί αποκλειστικά ο Προαστιακός. 

Άγιος Αντώνιος στις 09 Αυγούστου 2004. 
Οι υπόλοιπες επεκτάσεις προς Αιγάλεω, Περιστέρι και Ελλπνικό δεν 

προΒλέπονται νωρίτερα του 2007. 
Στπ διαδικασία τπς μελέτπς σκοπιμότπτας Βρίσκονται οι επεκτάσεις από 

Αιγάλεω προς Χαϊδάρι κcι σταθμό ΗΣΑΠ Πειρcιά, από Πανόρμου προς 

Μαρούσι (μέσω τπς Λ.Κπφισίας) και από Πανεπιστnμιο προς Γαλάτσι, για 
τις οποίες δεν έχει ακόμπ εξασφαλιστεί π απαραίτπτπ χρπματοδότπσπ. 

Οι νέες επεκτάσεις αύξπσαν τις απcιτnσεις τροχαίου υλικού και για το 

σκοπό αυτό π Αττικό Μετρό υπέγραψε δύο συμΒάσεις προμnθειας συρμών 

από τπν κοινοπραξία Hanwhα -Rotem, Νότια Κορέα. 

Ειδικότερα: 
ΣύμΒασπ τπς 2 3πς Απριλίου 2002 για τπν προμnθεια 1 4  συρμών. 
ΣύμΒασπ τπς 26πς Ιουλίου 2002 για τπν προμrlθεια 7 διρευματικών 

συρμών για τπν κάλυψn τπς προέκτασπς προς αεροδρόμο. Οι νέοι συρμοί 
έχουν nδπ παραλπφθεί και οι εντυπώσεις του επιΒατικού κοινού είναι αρκετά 
θετικές. 

τ ε χ νικά χαρακτηριστικά των νέων συρμών: 
Συνθέσεις έξι οχπμάτων κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυΒα. 
Δυνατότπτα μετακίνπσπς του επιΒάτπ από όχπμα σε όχπμα κατά μnκος του 

συρμού. 

Σύστπμα πέδπς KNORR. 
Σύνδέσμοι DELLNER. 
Κινπτrlρες, σύστπμα έλξnς και διαγνωστικό σύστπμα σφαλμ6των MITSLEISHI. 

Οι διρευματικοί συρμοί διαθέτουν κλιματισμό. 

Μέγιστπ αναπτυσσόμενπ ταχύτπτα 1 20 χλμ/ώρα. 

Μεταφορικn ικανότπτα 998 ατόμων ( 1 5 8 καθnμενοι). 
Οι διρευματικοί συρμοί διαθέτουν χώρο αποσκευών σε κάθε όχπμα. 

Ύπαρξn δύο (2 )  ειόικών θέσεων σε κάθε όχπμα για πρόσδεσπ αμαξιδίων 

για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 

Ηχπτικό και οπτικό σύστπμα αναγγελιών στάσεων. 

ΓJeοαστιακός 

Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες ξεκίνπσε τπν εμπορικn λειτουργία 
τπς π ΠΡΟΑΠΙΑΚΟΣ ΑΕ. Η θυγατρικn του ΟΣΕ ανέλαΒε τπ λειτουργία 

των γραμμών και τπ δρομολόγπσπ συρμών στον ευρύτερο χώρο του 

λεκανοπεδίου τπς Αττικnς. 
Με Βάσπ

. 
τους σχεδιασμούς, στπν πλrlρπ ανάπτυξn του, το δίκτυο του 

Προαστιακού θα έχει μnκος 280 χλμ και θα εξυππρετεί τις μετακινnσεις 

από Πειραιά προς ΘrΒα, Κόρινθο -Κιάτο, Λαύριο, Λουτράκι, Ραφrlνα και 
Χαλκίδα. 

Στπν περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων πραγματοποιιlθπκαν δρομολόγια 

στπν γραμμrl Αθnνα - Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 
Για τον σκοπό αυτό ο ΟΣΕ μετέφερε όλα τα rαibυs GTW 2/6 

κατασκευnς Stαdler από τις γραμμές Αθnνα - Χαλκίδα και Θεσσαλονίκπ 

- Έδεσσα και Θεσσαλονίκπ - Ροδόnολπ καθώς και τα Clαssic Desiro 
κατασκευnς Siemeπs, τα οποία και δρομολόγπσε σε τριnλές (τα rαibυs) και 

διπλές (τα Desiro) συνθέσεις. 
Ο χρόνος που απαιτείται πλέον είναι 3 8 λεπτά και τα δρομολόγια είναι: 

2 τπν ώρα Αθnνα - Αεροδρόμιο 
4 τπν ώρα Νερατζιώτισσα - Αεροδρόμο 

Οι σταθμοί που · εξυππρετούνται είναι ΣΣ Αθπνών, Ηράκλειο, 
Νερατζιώτισσα (αντοοόκρισπ με ΗΣΑΠ), Λ. Κπφισίας, Δ. Πλακεντίας 

· (ανταnόκρισπ με ΑΜΕΛ), Παλλrlνπ, Κάντζα, Κορωπί και Αεροδρόμο 
Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύντομα αναμένεται να ξεκινnσουν (αν δεν έχουν 
nδπ ξεκινnσει) τα έργα ολοκλrlρωσπς των σταθμών στπ Μεταμόρφωσπ και 

τπ Λεωφόρο Πεντέλπς. 

Ειδικά για τπν περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων εφαρμόστπκε 

πρόγραμμα εκτεταμένων δρομολογίων, το οποίο και τροποποιrlθnκε μετά 

τπ λrlξn αυτών. 
Με τπν ολοκλrlρωσπ των έργων τπς πλεκτροκίνπσπς 

/ σπματοδότπσπς/ τπλεδιοίκπσπς και τπν λειτουργία των νέων 

πλεκτροκίνπτων συρμών Desiro, κατασκευnς Sίemeπs/Ελλπνικά Ναυnnγεία, 

οι χρόνοι αυτοί θα αλλάξουν σπμαντικά. 
Μέχρι στιγμrlς έχουν τελειώσει οι εργασίες στο τμnμα που χρπσιμοποιεί 



το διάδρομο στο μέσο τπς Αττικr\ς Οδού, από ΙΚΑ έως το αεροδρόμιο 

Ελ. Βε',;'ιζέλος καθώς και π πλεκτροκίνπσπ στο τμr\μα Δ. Πλακεντίας 

Αεροδρόμιο. 
Απομένουν ακόμπ π κατασκευr\ τπς γραμμnς από ΙΚΑ Προς Λουτράκι 

και Κιάτο, π πλεκτροκίνπσπ τπς γραμμnς Οινόπ -Χαλκίδα και το πλέον 

δύσκολο κομμάτι Πειραιάς -ΙΚΑ που προκαλεί και τις περισσότερες 

αντιδράσεις από κατοίκους των γειτονικών περιοχών. 
Όλοι οι σταθμοί, καθώς και το τροχαίο υλικό, έχουν πρόβλεψπ για τπ 

δυνατότπτα πρόσβασπς ανθρώπων με κινπτικά προβλr\μqτα. 
Ήδπ π λειτουργία του Προαστιακού (καθώς • και προβλεπόμενες 

επεκτάσεις) άρχισε να εππρεάζει τις εξελίξεις στις περιοχές τις οποίες 

καλύπτει r\ έχει σχεδιαστεί να καλύψει στο άμεσο μέλλον. Η πλέον 

χαρακτπριστικr\ είναι π τάσπ για μετατροπr\ των παραθεριστικών περιοχών 

στα όρια του νομού σε περιοχές μόνιμπς κατοικίας, καθώς και π 
κατακόρυφπ αύξπσπ τπς αξίας και τπς ζnτπσπς για ακίνπτα σε αυτές. Πλέον 

οι πόλεις σαν το Λαύριο, τπν Κόρινθο και τπ Χαλκίδα μετατρέπονται σε 
προάστια τπς Αθnνας. 

Η πρώτπ περίοδος λειτουργίας του Προαστιακού κρίνεται ως επιτυχπμένπ, 

ενώ nδπ υπάρχει δπμόσιος διάλογος και βούλπσπ για απαλοιφr\ των 
όποιων παραλείψεων και λαθών έχουν εντοπιστεί. 

Ο <νέος> ΗΙΑΠ 

Η είσοδος τπς Αττικό Μετρό στον χάρτπ των μεταφορών τπς Αττικr\ς 

ανέδειξε τα συσσωρευμένα προβλr\ματα των ΗΙΑΠ. Η ραχοκοκαλιά των 

μετακινr\σεων συμπλr\ρωνε nδπ τα 1 3 0  χρόνια ζωr\ς και r\ταν πλέον 

αναγκαίο να προχωρr\σουν με ταχείς ρυθμούς τα έργα εκσυγχρονισμού 

τους. 
Μεταξύ των έργων που κρίθπκαν ως άμεσπς προτεραιότπτας, το πλέον 

ορατό στο επιβατικό κοινό r\ταν π πλr\ρπ ανακατασκευr\ των σταθμών. 
Η ανάπλασπ των σταθμών ξεκίνπσε με τπν αναπαλαίωσπ του σταθμού 

Πειραιά και τπν πλr\ρn ανακατασκευr\ του σταθμού Αγίου Ελευθερίου το 

200 1 και ολοκλπρώθπκε λίγο πριν τπν έναρξπ των Ολυμπιακών Αγώνων 

με τον πλέον δύσκολο σταθμό, στα Άνω Πατr\σια. 
Η ανάπλασπ περιλάμβανε: 

Νέες aποβάθρες με ειδικούς διαδρόμους για άτομα με ειδικές 

ανάγκες 

Κατασκευr\ κτιριακών εγκαταστάσεων 

Νέα στέγαστρα 
Υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις 

Α νελκυστnρες και κυλιόμενες σκάλες 
Εκσυγχρονισμός μπχανολογικών και πλεκτρονικών συστπμάτων 

Ιυστr\ματα ασφαλείας 

Επίσπς: 
Τ οποθετnθπκε κλιματισμός στους δύο υπόγειους σταθμούς, τπν Ομόνοια 
και τπν Βικτώρια. 

Κατασκευάστπκε νέο κέντρο ελέγχου λειτουργίας στον σταθμό Ειρr\νπ. 

Κατασκευάστπκαν νέοι σταθμοί έλξεως και φωτισμού σε αρκετούς 

σταθμούς. 
Δπμιουργnθπκε νέος σταθμός στπ Νερατζιώτισσα, όπου και συναντά τπ 

γραμμr\ του Προαστιακού. 

Έγινε εκσυγχρονισμός του συστnματος σπματοδότπσπς 
Ξεκίνπσε πρόγραμμα τοποθέτπσπς κλιματισμού στα οχr\ματα των ΗΙΑΠ. 

Πιλοτικά τοποθετr\θπκε σε κάποιους παλαιότερους συρμούς, και ενώ 
υπr\ρχε π φιλοδοξία να έχει ολοκλπρωθεί π τοποθέτπσπ στο nμισυ των 

συρμών μέχρι τους αγώνες, αυτr\ έχει καθυστερnσει 

Ανανεώθπκε ο στόλος των συρμών με τπ παραλαβn 1 20 νέων 

οχπμάτων ( 1 1 π παραλαβn) και διασκευr\ οχπμάτων παλαιότερων 

παραλαβών. 

Περιφέρεια 

Για τις ανάγκες του αγωνίσματος τπς σφαιροβολίας στο στάδιο τπς 
Αρχαίας Ολυμπίας ο ΟΙΕ πραγματοποίπσε έκτακτα δρομολόγια ( 1 4 σε 

μία πμέρα) με τα νέα railbυs στπ διαδρομr\ Πύργος - Αρχαία Ολυμπία. 

Ιτπν επίσπς ολυμπιακr\ πόλπ του Βόλου, ο ΟΙΕ επαναλειτούργπσε, από 

τις 1 2π Αυγούστου 2004 ως και τις 6 Οκτωβρίου 2004, το τρενάκι 



του Ππλίου και στπ διαδρομri Άναυρος Αγριά. Τα δρομολόγια, 

πραγματοποιriθπκαν με τις νέες δπζελάμαξες κατασκευriς Schoema καθώς 

και τρεις έως τέσσερις μουσειακές (καλοκαιρινές) επιΒατάμαξες. 
Καθπμερινά υπriρχαν 5 ζεύγπ δρομολογίων που έτυχαν θετικriς 

δπμοσιότπτας καθώς και αθρόας προσέλευσπς επιΒατών. 
Στα θετικά τπς επαναλειτουργίας π απόφασπ του ΟΣΕ για τπν πιθανri 

δρομολόγπσπ εκτάκτων συρμών στπ γραμμri, ανάλογα με τπν εκάστοτε 

ζriτπσπ καθώς και π πυροδότπσπ εκ νέου συζπτriσεων για τπ δπμιουργία 

δικτύου ΤΡΑΜ στπν πόλπ του Βόλου. 

Τι Μέλλει γενέσθαι 

Σίγουρα έγιναν πολλά στπν περίοδο των αγώνων αλλά χρειάζονται να 

γίνουν και άλλα ώστε να αλλάξει π αναλογία χρriσπς των ΜΜΜ στις 

μετακινriσεις του λεκανοπεδίου. Η εκφρααμένπ Βούλπσπ τπς πολιτείας είναι 
να αυξπθεί το ποσοστό αυτό κοντά στο 50 % του συνόλου των 

μετακινriσεων 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Τ π δπμιουρyία ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών με καθοριστικές 
αρμοδιότπτες πέραν από το στρατπγικό σχεδιασμό των μεταφορών, Ήδπ 

στπν Αττικri λειτουργούν οκτώ εταιρίες παροχriς συγκοινωνιακού έργου 
(ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ, ΑΜΕΛ, ΠΡΟΑΠΙΑΚΟΣ, ΟΣΕ και ΚτΕΛ), 

των οποίων ο συντονισμός δεν είναι και το πλέον εύκολο. 

Τ πν υιοθέτπσπ ενιαίας τιμολογιακriς πολιτικriς. Ενώ τα περισσότερα μέσα 
καλύπτονται από τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ, ο 

Προαστιακός, ο ΟΣΕ και τα ΚΤΕΛ παραμένουν εκτός αυτών, 

δπμιουργώντας σύγχυσπ και aποτρέποντας αρκετούς δυνπτικούς πελάτες 

από τπ χρriσπ τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι riδπ υπάρχουν 1 7 
διαφορετικά εισιτriρια, επιπλέον των εισιτπρίων του ΟΣΕ και των ΚΤΕΛ. Από 

τπν άλλπ προκαλούν απορίες οι τρόποι με τους οποίους διαμορφώνονται 
οι τιμές των εισιτπρίων, π.χ. ενώ το εισιτriριο του μετρό για τον σταθμό 

Δουκίσσπς Πλακεντίας είναι 0.70 Ευρώ το εισιτriριο του Προαστιακού για 

τον ίδιο σταθμό είναι Ί .00 Ευρώ. 

· Συνεχriς καμπάνια ενπμέρωσπς του επιΒατικού κοινού για τις δυνατότπτες 

των ΜΜΜ. Εκτός από τα παραδοσιακά μέσα που είναι riδπ γνωστά, 
αρκετοί συμπολίτες μας δε γνωρίζουν τις νέες και αναΒαθμισμένες 

υππρεσίες που παρέχουν τα ΜΜΜ .. 

Διατriρπσπ τπς 24ωρπς λειτουργίας του Τραμ, και επέκτασπ του ωραρίου 
λειτουργίας τπς" Αττικό Μετρό, των ΗΣΑΠ και του Προαστιακού. Πιθανό 

παράγοντα προΒλπματισμού αποτελεί π διαδικασία συντriρπσπς του δικτύου 

στο εναπομείναντα χρόνο. 



Μείωσπ του χρόνου διαδρομnς του Τραμ με τπν προσαρμογn τπς 
σπματοδότπσπς των κόμΒων που θα εξασφαλίσει προτεραιότπτα στο μέσο. 

Ήδπ έχουν γίνει κάποια Βnματα, αλλά όχι στις δύσκολες περιοχές πλπσίον 

του κέντρου τπς Αθnνας. 

Επανασχεδιασμός του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών ώστε να 

σταματnσουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά με τα μέσα σταθερnς τροχιάς 
και να γίνουν συμπλπρωματικά / τροφοδοτικά αυτών. Αυτό αφορά 
περιπτώσεις γραμμών που ξεκινούν και αυτές από το κέντρο και πάνε 

παράλλπλα με το μετρό, π.χ. π γραμμn 408 Ακαδnμία .Παπάγου, n και π · 

γραμμn 404 που συνδέει τους σταθμούς του μετρό 
.
Δόυκίσσπς Πλακεντίας 

και Κατεχάκπ!Ι!Ι 

Αύξπσπ των θέσεων στάθμευσπς IXE στους σταθμούς του Μετρό και του 

Προαστιακού ώστε να γίνει πιο ελκυστικn π χρnσπ τους. Ήδπ στους 

νεώτερους σταθμούς του μετρό υπάρχει κάποια πρόΒλεψπ, χωρίς αυτn να 
είναι σε θέσπ να καλύψει τπ ζnτπσπ, π.χ. Χαλάνδρι και ΒέΒαια δεν έχει 

διευκρινιστεί το κόστος χρnσπς. Αντίστοιχα και στους aπομακρυσμένους 
σταθμούς του Προαστιακού, ιδιαίτερα επί τπς Αττικnς οδού, δεν υπάρχει 
καμιά πρόΒλεψπ. 

Βελτίωσπ των μέσων πρόσΒασπς στους νέους σταθμούς του προαστιακού 

κατά μnκος τπ Αττικnς Οδού. Με δεδομένπ τπν ανυπαρξία ΜΜΜ που να 
συνδέονται με αυτούς αυτομάτως καθίσταται π χρnσπ του Προαστιακού αν 

όχι απαγορευτικn, σίγουρα αρκετά δύσκολπ. 

Τ ο μόνο ΒέΒαιο είναι ότι π εμπειρία τπς περιόδου των Ολυμπιακών 

Αγώνων απέδειξε και στον πλέον δύσπιστο ότι π ύπαρξπ ενός αξιόπιστου 
συστnματος μέσων σταθερnς τροχιάς μπορεί να κερδίσει τπν εμπιστοσύνπ 

του επιΒατικού κοινού και να συμΒάλλει αποφασιστικά στπν Βελτίωσπ των 

συνθπκών ζωnς στο λεκανοπέδιο τπς Αττικnς. Η διάθεσπ φαίνεται να 
υπάρχει από όλες τις πλευρές. 

Αρκεί να μετουσιωθεί σε πράξεις ... 
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VA C Α Ε  

Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α Σ  

Η απόλυτα επιτυχημένη συμμετοχή της MEVACO Α Ε  στα μεγάλα έργα της χώρας όπως 
το 11 I ΡΟ Α8ΗΝΩΝ το ΑΕΡ0ΔΡ0Ι80 ΣΠΑΊ'ΩΝ η AΠICH QIOΣ η ΕΓΝΑ1ΙΛ QIOΣ 
το 1'MII ο Ι'F0ΛΣ1'ΙΛΚ0Σ τα Π.U: ΙlιιιΛ και ΓtΙΠΙΔΛ των QΛΥΙ81ΙΛΚΩΝ ΙΓΚΑΤΑΣr•rιιοιι 
την καθιέρωσε ως αξιόπιστο και σοβαρό κατασκευαστή μεταλλικών στοιχείων ακριβείας. 

- ΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ LASER CNC 
- CNC ΠΡΕΣΕΣ ΚΟΠΗΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ - ΚΑΜΨΗΣ 
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ τvΠΟΥ 
- ΒΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑτtΚΗ ΚΑΙ ΥΓΡΗ 

EVA C O AE 
ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ (ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ) 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1 9  300 
ΤΗΛ: (+30) 210  55 96 623 - 31 FAX: (+30) 2 10  55 96 632 - 3  
web site: www.meνaco.gr e-mall: lnfo@meνaco.gr 
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η μάχη των σιδηροδρόμων 
Τα μεγάλα σαμποτάΖ: τη(' αντίσταση(' στην κατοχική Ελλάδα (1941-1944) 

Γ. Χανδρινός 

Συμπλπρώνονται φέτος 60 χρόνια από ένα ιστορικό γεγονός: το 
μεσπμέρι τπς 1 2 Οκτωβρίου 1 9 44 τα Γερμανικά στρατεύματα 
αποχωρούν από τπν Aθriνa, δίνοντας έτσι τέλος σε μια από τις πιο 
οδυνπρές περιόδους τπς νεώτερπς ιστορίας. Τ πς τετράχρονπς 
κατοχικriς περιόδου, κατά τπ διάρκεια τπς οποίας χιλιάδες Ελλπνες 
βρriκαν το θάνατο στις μάχες ri από τπν πείνα, τις κακουχίες και τα 
εκτελεστικά αποσπάσματα. Ανάμεσά τους και όσοι σκοτώθπκαν με το 
όπλο στο χέρι επιλέγοντας συνειδπτά το θάνατο του πολεμιστri από 
τnν επιβίωσn του ζπτιάνου ri του συνεργάτn, 

Για τους αγώνες τnς Εθνικriς Αντίστασπς στπν Kaτoχri ( 1 94 1  -

1 944),  υπάρχει ογκώδπς βιβλιογραφία που μάλιστα εξακολουθεί να 
εμπλουτίζεται συνεχώς. Ετσι, τα γεγονότα και οι Βασικοί 
πρωταγωνιστές τnς περιόδου αυτriς είναι λίγο - πολύ γνωστά 
άλλωστε πολλοί από τους τότε αγωνιστές ζουν μέχρι σriμερα. Για 
τον πολύ κόσμο, π έννοια τnς αντίστασπς συνειρμικά παραΠέμπει 
στο σαμποτάζ. Πράγματι, τα σαμποτάζ στο ' σιδnροδρομικό δίκτυο 
άρχισαν σχεδόν αμέσως (αρχές του 1 9 4 1 ) και π εξέλιξri τους riτaν 
παράλλπλn με aυτri των αντιστασιακών ομάδων που σταδιακά 
εμπλουτίζονταν σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Και είναι αλriθεια ότι 
παρόλο που στο τέλος τπς Κατοχriς μιλάμε για στρατιωτικά 
οργανωμένα αντάρτικα σώματα, ικανά να δίνουν μάχες με τους 
κατακτnτές, n αντίστασn στις ράγες, δnλ, οι μάχες, τα σαμποτάζ και 
γενικά, π δnμιουργία προβλπμάτων στπ λειτουργία του σιδπροδρομικού 
δικτύου τπς εποχriς βρίσκονταν πάντοτε στπν nμερnσία διάταξπ και σε 
πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα riτaν εντυπωσιακά. Δεν είναι 
εξάλλου τυχαίο πως στπ μάχn των σιδnροδρόμων εντάσσεται και n 
κορυφαία εκδriλωσn του αντιστασιακού κινriματος στπν Ελλάδα: n 
ανατίναξn τnς γέφυρας του Γ οργοπόταμου. 

Η τεράστια στρατιωτικri σπμασία του σιδnρόδρομου τπν εποχri εκείνπ 
είναι, Βεβαίως, αυτονόnτn. Υπενθυμίζουμε ότι στα μέσα του 
περασμένου αιώνα, το οδικό μας δίκτυο riτaν ακόμα σε πρωτόγονπ 
κατάστασn και έτσι ο κύριος όγκος τπς διακίνπσnς επιβατών και 
εμπορευμάτων γινόταν με το τρένο, διακίνπσn πού με τnν έναρξn 
του πολέμου υπερπολλαπλασιάστnκε. Οι Γερμανοί έδιναν τεράστια 
σπμασία στο σιδπρόδρομο, ιδιαίτερα δε στn βασικri σιδnροδρομικri 
αρτπρία Ειδομένπς - Θεσσαλονίκnς - Πειραιά, αφού μέσω αυτriς 
μπορούσαν, με σχετικri ευκολία, να μεταφέρουν στρατεύματα, 
πολεμοφόδια και κάθε είδους προμriθειες, τόσο για τις δυνάμεις που 
διατnρούσαν στn χώρα μας, όσο και για τον ανεφοδιασμό τπς 
στρατιάς του Ρόμμελ, στnν Β. Αφρικri κ.α. Ετσι, π γραμμri έπρεπε να 
διατπρπθεί ανοικτri πάσn θυσία, ενώ, αντίθετα, οι Εγγλέζοι και οι 
Ελλπνες αντάρτες έβαλαν, από πολύ νωρίς, ως βασικό στόχο τους 
τnν καταστροφri του δικτύου , με κάθε τρόπο. Είναι, συνεπώς, ευνόnτο 
ότι n συντριπτικri πλειαψnφία των σαμποτάζ, των μαχών κ.α. που 
σχετίζονται με το σιδπρόδρομο κατά τπν Κατοχri, καταγράφονται στο 
δίκτυο των ΣΕΚ, κυρίως δε στον άξονα Αθriνας - Θεσσαλονίκπς και 
λιγότερο στα υπόλοιπα τμriματα (Δυτ. Μακεδονία κ.α.). Για τον ίδιο 
λόγο, πολύ λιγότερα riτaν και τα σαμποτάζ στο δίκτυο των ΣΠΑΠ, 
αφού το δίκτυο τπς Πελοποννriσου είχε μικρότερn στρατπγικri 
σnμασία για τους Γερμανούς. 

Για τπν Ελλnνικri "μάχn των σιδπροδρόμων", όπως άλλωστε και 
για τπ συμβολri των σιδπροδρομικών μας στον αγώνα αυτό θα 
μπορούσαν να γραφούν πολλές σελίδες. Δυστυχώς π σχετικri 

Βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένn και διάσπαρτn, μόνον δε ο 
Γεωργίου ( 1 979 )  και οι Πρωτοπαπάς και συν. ( 200 1 )  δίνουν μια 
περιορισμένn χρονολογικri καταγραφri των σιδπροδρομικών σαμποτάζ 
τnς κατοχικriς περιόδου. Από μιά πρώτπ διερεύνnσπ τnς υπάρχουσας 
Βιβλιογραφίας, καταγράψαμε ( 2 7  Απρ. 1 94 1  - 24 Οκτ. 1 944), 

πάνω από 1 5 0 διαφορετικά περιστατικά, μικρά και μεγάλα, αλλά ο 
πραγματικός αριθμός ίσως να είναι μεγαλύτερος (Χανδρινός, σε 
προετοιμασία). Χρειάζεται, συνεπώς, λεπτομερέστερπ έρευνα όχι 
μόνον για να καταλογραφnθούν πλriρως όλα τα πραγματικά 
σιδnροδρομικά σαμποτάζ, τπς κατοχικriς περιόδου, αλλά να 
αξιολογnθούν με αντικειμενικότπτα οι επιπτώσεις τους στο συνολικό 
αγώνα, να αναδειχθούν οι πρωταγωνιστές τους κ.α. 

Στnν παρούσα εργασία πάντως, σαν συμβολri στα εξnντάχρονα τπς 
απελευθέρωσnς, αλ�ά και σαν ελάχιστπ τιμri στους Έλλπνες 
αντάρτες και στους οργανωμένους στnν αντίστασπ σιδπροδρομικούς, 
.θα αναφερθούμε συνοπτικά σε 4 μεγάλα σιδπροδρομικά σαμποτάζ 
και μία μάχπ κατά χρονολογικri σειρά. Η επιλογri aυτri δείχνει πως 
οι επιχειρriσεις στο σιδnροδρομικό δίκτυο δεν περιορίζονταν μόνο σε 
υπονομεύσεις και ανατινάξεις, αλλά πολλές φορές και σε ανοιχτές 
μάχες, καταδεικνύοντας έτσι τπν ευρπματικότπτα των ανταρτών, και 
κυρίως τnν - ατομικri τους ευψυχία διαχρονικά γενεσιουργό 
παράγοντα των αντιστασιακών κινπμάτων. 

1 . Η ανατίνaξn τnc; γέφυρα<; του Γ οργοποτάμου ( 2 5 Νοεμβρίου 
1 94 2) 

Τ ο συμμαχικό ενδιαφέρον για τnν Ελλάδα είτε ως αυτοτελές πεδίο 
επιχειρriσεων είτε ως τμriμα ενός ευρύτερου μετώπου, σπματοδοτεί μια 
αξιοσnμείωτn καταστροφri: n πολυθρύλnτn επιχείρπσπ "Harliπg", δnλ. n 
ανατίναξn τπς σιδnροδρομικriς Γ έφυρας του Γ οργοποτάμου, στις 25  

Νοεμβρίου 1 94 2, επιχείρnσπ για τnν οποίαν υπάρχει, Βεβαίως, εκτενriς 
βιβλιογραφία. Η, μriκους 2 1 Ομ. γέφυρα, επιλέχθnκε αντί τπς Παπαδιάς 
και του Ασωπού, από τn δωδεκαμελri ομάδα των Βρετανών σαμποτέρ 
που είχαν riδπ πέσει με αλεξίπτωτο στnν Ελλάδα ενάμισι μriνa πριν, 
για να κόψουν τον ανεφοδιασμό των Γερμανών στnν Αφρικri. Τ ο 
σχέδιο περιελάμβανε επίθεσn στους 8 Ο Ιταλούς που επάνδρωναν τα 
φυλάκια στά δύο άκρα τπς γέφυρας, ανατίναξn των κλειδιών και 
παρακαμπτπρίων βόρεια και νότια τnς γέφυρας και υπονόμευσπ των δύο 
νότιων μεταλλικών μεσόβαθρων. Τα πυρά άρχισαν ταυτόχρονα τα 
μεσάνυχτα. Παρά τπν καλύτερπ οχύρωσn τους, με πολυβολεία, 
συρματοπλέγματα κ.α., οι θέσεις στο νότιο φυλάκιο καταλriφθnκαν σε 
1 8 λεπτά, ενώ, ταυτόχρονα, οι Βρετανοί άρχισαν να παγιδεύουν με 
πλαστικri εκρπκτικri ύλn τα δύο νότια μεταλλικά μεσόβαθρα. Η πρώτn 
έκρπξn σπμειώθnκε στις 02 .00, περίπου, για να ακολουθriσει και n 
δεύτερn σχεδόν μια ώρα αργότερα, τnν στιγμri ιiου οι αντάρτες, με 
σφοδρri μάχπ, είχαν καθnλώσει στn βόρεια πλευρά αμαξοστοιχία 
γεμάτπ Ιταλούς, πού μόλις είχαν έρθει από το Λειανοκλάδι. Η 

επιχείρnσπ καταγράφεται ως συμμαχικό σαμποτάζ μεγάλου 
διαμετρriματος, αναμφίβολα όμως οι δάφνες ανriκουν στό ελλnνικό 
aντάρτικο: οι Βρετανοί τοποθέτπσαν μεν τα εκρπκτικά, αλλά n κατάλπψn 
των ιταλικών θέσεων και n απόκρουσn των ενισχύσεων από το 
Λειανοκλάδι είναι έργο των 200 περίπου ανταρτών που συνολικά 
συμμετείχαν στο παράτολμο αυτό εγχείρπμα. Τ ο σαμποτάζ αυτό είναι 
πασίγνωστο, αφενός επειδri riτaν μια αντικειμενικά δύσκολn επιχείρπσπ, 
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Επάνω και δεξιά: Τέμπερες του Τ άσσου απο το nμερολόγιο 1 9 8 6 τnς ΑΓΕτ Ηρακλι\ς ΑΕ με θέμα 'Έθνικri Α ντίστασn -Μνriμες Κατοχriς" 

πολύ απαιτπτική για τις, νεοσύστατες και άπειρες τότε σε νυχτερινές 
επιθέσεις, aντάρτικες μονάδες, αφετέρου δε γιατί αποτελεί τnν πρώτn 
{και δυστυχώς τελευταία) μάχn που έδωσαν από κοινού οι Έλλnνες 
αγωνιστές των δύο οργανώσεων, ΕΛΑΣ - ΕΔΕΣ και οι δύο αρχnγέτες 
τnς Ελλnνικής Α ντίστασnς: Ά.ρnς Βελουχιώτnς και Ναπολέων Ζέρβας 

2. Η ι,ιάχn στον Σ.Σ. Αι,ιφίκλειαc; ( 1 3 - 1 4  Απριλίου 1 94 3) 
Πρόκειται για συνδυασμένn επιχείρnσn για τnν κατάλnψn του Σ.Σ. 

Αμφίκλειας, με σκοπό τnν καταστροφή του. Η επιλογή του στόχου 
αυτού ήταν σοφή, αφού n Αμφίκλεια ήταν τότε qταθμός Α' Τάξnς με 
ολόκλnρο σιδnροδρομικό συγκρότnμα, με πλήρεις εγκαταστάσεις ( 
μnχανοστάσιο, περιστροφική πλάκα, υδατόπυργο, καρβουναποθήκn κ.α.). 
Η επιχείρnσn σχεδιάστnκε από τn διοίκnσn του Αρχnγείου Παρνασσίδας 
του ΕΛΑΣ και εκτελέστnκε από δύναμn 800, περίπου, ανδρών, 
συμπεριλαμβανομένων και εφέδρων από τα γύρω χωριά. Τ ο σχέδιο 
προέβλεπε πως μια ομάδα θα σαμποτάριζε τμήμα τnς γραμμής στnν 
κατωφέρεια προς τnν Τιθορέα, ενώ n κύρια αντάρτικn δύναμn, αφού 
καταλάμβανε τον σταθμό θα έστελνε όλο το τροχαίο υλικό, 
aτμάμαξες και Βαγόνια στο ανατιναγμένο σnμείο όπου και θα 
συντρiβονταν. Αμέσως μετά, θα ανατινάζονταν ο σταθμός και οι 
εγκαταστάσεις. Η επιχείρnσn είχε προγραμματιστεί για τn νύχτα τnς 
1 2nς Απριλίου, αλλά αναβλήθnκε για τnν επόμενn. Ωστόσο, το τμήμα 
που θα υπονόμευε τn γραμμή, χωρίς να γνωρίζει τnν ματαίωσn, είχε 
ήδn ξεκινήσει και -λόγω έλλειψnς εκρnκτικών - αφού ξεβίδωσε, στnν 
θέσn "Παλαβίτσα", μια σιδnροτροχιά, κατάφερε να εκτρΌχιάσει τnν 
αμαξοστοιχία 64,  με επικεφαλής τnν aτμάμαξα Λα 9 1  4 και 20 - 30 
Βαγόνια με στρατιωτικό υλικό και μικρή δύναμn συνοδείας. Τ ο άλλο 
βράδυ τα τμήματα επέστρεψαν στnν "Παλαβίτσα" και πήραν θέσεις 
50μ. από τα γερμανικά συνεργεία επιδιόρθωσnς τnς γραμμής, όταν ο 
κύριος όγκος των ανταρτών επιτέθnκε στον σταθμό. Ο αιφνιδιασμός 
όμως εκεί χάθnκε, όταν ξαφνικά έφτασε αμαξοστοιχία από τn Λιλαία 
και δέχθnκε ομαδικά πυρά. Ακολούθnσε σφοδρή μάχn μέσα στο 
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διώροφο κτίριο του σταθμού. Τ n στιγμή τnς επίθεσnς βρίσκονταν στον 
σταθμό, 5 αμαξοστοιχίες γεμάτες με στρατιωτικό εξοπλισμό τnς 
Βέρμαχτ. Ομάδα ανταρτών, με τρείς πρώnν σιδnροδρομικούς, έβαλαν 
μπρος τις aτμάμαξες και, χωρίς μnχανοδnγούς, άφnσαν 2 κατάφορτες 
αμαξοστοιχίες 

. 
να κατnφορήσουν προς τnν "Παλαβίτσα". Η μία 

τσακίστnκε στα Βράχια και n άλλn εκτροχιάστnκε λίγο πιο κάτω και 
τουμπάρισε στους θάμνους. Παράλλnλα, οδήγnσαν δύο aτμάμαξες στnν 
περιστροφική πλάκα και τις κατέστρεψαν μαζί με τnν πλάκα. Επίσnς 
κατέστρεψαν τnν καρβουναποθήκn και κατά το ήμισυ τον υδατόπυργο 
(Μάγερ, 2003) ενώ σύμφωνα με άλλες ππγές (Γεωργίου, 1 979, 
κ.α.), καταστράφnκαν 1 1 , συνολικά, aτμάμαξες. Οι  Γερμανοί που 
έφτασαν με αμαξοστοιχία από το Λειανοκλάδι τnν άλλπ μέρα Βρήκαν 
30 νεκρούς και τραυματίες συντρόφους τους. Η επιχείρnσn είχε επιτύχει 
με κόστος 3 αντάρτες νεκρούς και 1 1 κατοίκους τnς Αμφίκλειας 
εκτελεσμένους σε αντίποινα. 

3. Η ανατίναξn τπc; γαλαρίαc; του Κουρνόβου ( 1 n Ιουνίου 1 94 3) 
Στα πλαίσια τnς συμμαχικής απόβασπς στn Σικελία (Ιούνιος 1 94 3), 

οι αντιστασιακές δυνάμεις στπν Ελλάδα επιφορτίστnκαν με το καθήκον 
να αποσπάσουν τnν προσοχή των κατοχικών δυνάμεων από το ιταλικό 
μέτωπο, ανοίγοντας ένα "δεύτερο μέτωπο". Αυτόν το σκοπό 
εξυπnρέτnσαν οι γενικευμένες επιχειρήσεις δολιοφθοράς, ιδιαίτερα στο 
σιδnροδρομικό δίκτυο, που πραγματοποιήθnκαν σε όλn τn χώρα αυτό 
το διάστnμα, μία εκ των οποίων ήταν π ανατίναξπ τnς γαλαρίας του 
Κουρνόβου (χ.σ. 255 )  που πραγματοποιήθnκε τn νύχτα τnς 1 nς πρι;>ς 
2a Ιουνίου

. 
1 94 3. Οι Βρετανοί σύνδεσμοι είχαν ζπτήσει τπ συνδρομή 

των ανταρτών για τnν πραγματοποίnσn μιας ανατίναξnς στπν γέφυρα 
του Ασωπού αλλά οι αντάρτες αρνήθπκαν και aντιπρότειναν να πλπγεί 
n συγκεκριμένπ γαλαρία, ει δυνατόν τn στιγμή που θα περνούσε 
εχθρικό τρένο. Τ nν επιχείρπσn ανέλαβαν οι αξιωματικοί του Μπχανικού 
Σπύρος Μπέ�ιος ("Λάμπρος") και Κ. Καραγκούνnς, με τπν κάλυψn 3 
Λόχων του Αρχnγείου Δομοκού, που θα έπαιρναν θέσεις στnν Βόρεια 



έξοδο τπς γαλαρίας (πρός Σ.Σ. Καλλιπεύκπς), στπν νότια έξοδο (πρός 
Σ.Σ. Καρυάς), αλλά και πάνω στπν γαλαρία. Τ ο εκρπκτικό . υλικό (400 
κιλά, σε 9 φορτώματα), αφού εμπυρευματίστπκε, τοποθετnθπκε στα 
τοιχώματα τπς γαλαρίας, στπν Βόρεια έξοδο, καλύπτοντας μια 
απόστασπ 1 5 0 - 200μ., όσο δπλ. το προΒλεπόμενο μnκος τπς 
αμαξοστοιχίας. Η πυροδότπσπ έγινε με ακαριαίο φυτίλι και �πλά σπίρτα 
τπ στιγμn που περνούσε ένα μεταγωγικό τρένο που κατευθυνόταν προς 
Θεσσαλία και μετέφερε αδειούχους Ιταλούς στρατιώτες και λίγους 
Έλλπνες κρατουμένους. Από τπν τρομακτικn έκρπξπ πού ακολούθπσε, 
αποτεφρώθπκε ολόκλπρπ π αμαξοστοιχία, πού είχε και aτμάμαξα 
ώθπσπς, σώθπκε όμως π προπορευόμενπ aτμάμαξα με τπν σκευοφόρο, 
πού κατά ευτυχn σύμπτωσπ και παρά τπν πάγια πρακτικn των Γερμανών, 
είχε σε εκείνο το δρομολόγιο Ελλπνικό πλιlρωμα. Οι ιταλικές 
απώλειες, σύμφωνα με ενθουσιώδεις υπολογισμούς ανέρχονται σε 
5 5 0 - 600 άνδρες, αν και με ψυχραιμότερες εκτιμnσεις οι νεκροί 
υπολογίζονται σε λίγο περισσότερους από 200, ενώ, δυστυχώς, 

σκοτώθπκαν και οι όμπροι. Στο ίδιο σπμείο, στις 6 Ιουνίου 1 94 3  
εκτελέστπκαν 1 0 6  κρατούμενοι από το στρατόπεδο Λάρισας, ανάμεσα 
τους πολλά στελέχπ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, σε μία από τις πρώτες 
εκατόμβες αντιποίνων στπν Ελλάδα (Μπέκιος, 1 97 6). 

4. Η ανατίναξπ τ π<; γέφυρα<; του Ασωπού ( 2 Ο - 2 1 /6/ 1 9 4 3) 
Πρόκειται για το μοναδικό, στπν κατοχικn περίοδο, σαμποτάζ πού 

έγινε μόνον από κομμάντος των συμμάχων, χωρίς δπλ. τπ συμμετοχn 
Ελλιlνων αγωνιστών. Τ πν νύχτα τπς 20πς προς τπν 2 1  π Ιουνίου 
1 94 3, ομάδα 4 Βρετανών, 1 Νεοζπλανδού και 1 Παλαιστίνιου, 

καταφέρνουν, μετά από επίπονπ και επικίνδυνπ κατάβασπ - αναρρίχπσπ 
μέσα από το στενό, απόκρπμνο φαράγγι να ανατινάξουν τπν περίτεχνπ, 
μεταλλικn γέφυρα, ένα θαύμα τπς σιδπροδρομικnς μπχανικnς και μία 
από τις ωραιότερες τπς Ευρώππς. Χρειάστπκαν 2 μnνες σκλπρnς 
δουλειάς και πάνω από 1 000 στρατιώτες των Λόχων Μπχανικού του 
Γερμανικού στρατού για τπν επανακατασκευn τπς γέφυρας, χρονικό 
διάστπμα κατά το οποίο, Βεβαίως, είχε διακοπεί εντελώς π 
σιδπροδρομικn σύνδεσπ Πειραιά Θεσσαλονίκπς. Ενδιαφέρουσες 
λεπτομέρειες τπς επιχείρπσπς αυτnς δίνει ο Μάγερ ( 1 999), ενώ και 
π "Σιδπροτροχιά" δπμοσίευσε πρόσφατα σχετικό άρθρο (Βράιλας, 
2000). 

5. Η δράσπ του Μπχανικού Νοτίου Ολύμπου - Τεμπών 
Για ευνόπτους λόγους, π κοιλάδα των Τεμπών, έγινε θέατρο ενός 

πραγματικού καταιγισμού σιδπροδρομικών σαμποτάζ και επιχειρnσεων, 
σε όλπ τπν διάρκεια τπς Κατοχnς: το ανάγλυφο τπς περιοχnς, οι 

γαλαρίες, τα γεφύρια, οι στενές καμπύλες, οι τοίχοι αντιστnριξπς, αλλά 
και οι σχετικές ευκολίες διαφυγnς των ανταρτών, από τα κρυφά 
μονοπάτια και τους απόκρπμνους Βράχους προσέφεραν πολλές 
ευκαιρίες για κάθε είδους δολιοφθορές στπν υποδομn του δικτύου και 
στπν κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών. Παράλλπλα, π δραστπριοποίπσπ, 
στπν περιοχn, του Λόχου Μπχανικού Ολύμπου, τπς Ιπς Θεσσαλικnς 
Μεραρχίας του ΕΛΑΣ, με ικανά και γενναία στελέχπ, προκάλεσε, από 
τους πρώτους κιόλας μnνες του 1 9 4 1 , αδιάκοπο πονοκέφαλο στους 
Γερμανούς. Σύμφωνα με τον Αντώνπ Αγγελούλπ ("Βρατσάνο"), 
αξιωματικό του Μπχανικού, διοικπτn του λόχου και πρωτεργάτπ των 
περισσότερων επιχειρnσεων σε Βάρος του σιδπροδρόμου στπν περιοχn, 
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σε όλn τnν κατοχικn περίοδο και από τον Πλαταμώνα μέχρι τnν 
Γ υρτώνn και το Μακρυχώρι, καταγράφονται 5 6  τουλάχιστον 
διαφορετικά σαμποτάζ (σ.σ. δnλ. το 1 / 3  του συνολικού αριθμού όλnς 
τnς επικράτειας), χωρίς να υπολογίζονται σ'αυτά, οι γενικευμένnς 
έκτασnς επιχειρnσεις που διnρκεσαν σχεδόν μια Βδομάδα (Ιούνιος 
1 9 4 3 ), κατά τnν οποία, στα Τ έμπn μόνον, σnμειώθnκαν 3 8 Ο εκρnξεις 
(Αγγελούλnς, 1 978 ). Περισσότερο από κάθε άλλο πολεμικό γεγονός 
στnν κατεχόμενn Ελλάδα, n δράσn του Μnχανικού Ολύμπου nταν αυτn 
που πέτυχε το σκοπό του αντιπερισπασμού κατά τn διάρκεια τnς 
απόΒασnς στnν Σικελία. Από τα περιστατικά αυτά, αναφέρουμε εδώ, 
εντελώς ενδεικτικά, το σαμποτάζ τnς 2 3nς ΦεΒρουαρίου 1 944 σε 
Βάρος τnς γερμαiιικnς ταχείας 5 3, με προέλευσn τn Θεσσαλονίκn. 
Αξιοποιώντας πλnροφορίες πατριωτών σιδnροδρομικών για το ακριΒές 
δρομολόγιο και τους επιΒαίνοντες, n ομάδα του "Βρατσάνου" ανατινάζει 
τnν αμαξοστοιχία, μεταξύ τnς γέφυρας "Μπαμπά" και τnς γαλαρίας στnν 
Αγ.Παρασκευn. Η έκρnξn nταν τόσο σφοδρn πού n aτμάμαξα και όλα 
σχεδόν τα πολυτελrl Βαγόνια εκσφενδονίζονται στον Πnνειό. 450 
Γερμανοί σκοτώνονται, ανάμεσα τους και ένας στρατnγός με το 
επιτελείο του και πολλοί ακόμα αξιωματικοί. τ ο περιστατικό προκάλεσε 
εντύπωσn στnν Ευρώπn, με πολλά ευμενn σχόλια και ευχαριστίες από 
τους συμμάχους. 

Εύκολα διαπιστώνει κανείς από τα παραπάνω πως, πέρα από τον 
αγώνα στα Βουνά, τnν μάχn τnς σοδειάς, τnν αντίστασn στις πόλεις 
κ.α., τα σαμποτάζ σε Βάρος του σιδnροδρόμου αποτελούν ένα 
σnμαντικότατο τμnμα τnς συνολικnς αντιστασιακnς δραστnριότnτας κατά 

τnν Κατοχn. Μεγάλες θυσίες τόσο στο πεδίο τnς μάχnς, όσο και 
μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα nταν το τίμnμα ενός αγώνα ο 
οποίος συχνά κρίνεται από ορισμένους ως "στερούμενος στρατnγικnς 
σnμασίας", με το αιτιολογικό ότι οι Γερμανοί επιδιόρθωναν πολύ 
γρnγορα τις ζnμιές του δικτύου. Όποια και αν είναι n θεώρnσn των 
πραγμάτων, ουδείς μπορεί να αμφισΒnτnσει, το γνnσιο αγώνα των 
ανθρώπων αυτών που, σε στενn συνεργασία με πολλούς 
σιδnροδρομικούς, τίμnσαν τnν πατρίδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
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Η πρώτn φορά που επ ισκέφθnκο τn Νορβnγίο r\τον και n κοθοριστικr\ γιο το 

κόλλnμο που έχω με ουτr\ τn χώρο. Από τότε το τοΕίδιο μου στn βόρειο 

Ευρώπn έχουν πολλές δικαιολογίες γιο να πnγοίνω Εονό και Εονό στn 

Νορβnγίο. Φυσικές ομορφιές που δεν περιγράφονται .  άνθρωποι φιλόΕενοι .  

ευγενικοί και πολύ φιλικοί. πόλεις και χωριό με απόλυτο σεβασμό στον 

άνθρωπο. ασφαλείς δρόμοι και ονειρικές διαδρομές. συνθέτουν ένα • 

μοναδικό ποίλ που δε γίνεται να μn σΌρέσει .  Από το Oslo μέχρι το βόρειο 

οκρωτr\ρι, n πιο μακριά σε μr\κος χώρο τnς Ευρώπnς έχει χιλιάδες θέματα 

nου θα σε κάνουν να τnν ογοπr\σεις και να τn θαυμάσεις. Εάν ο καιρός r\τον 

λίγο πιο γενναιόδωρος μοlί τnς. θα r\τον όποιχτn. Η φυσικr\ τnς ομορφιά 

μοlί με τn μορφολογία τnς είναι τελείως διοφορετικr\ και δε μοιάC:ει με καμιά 

άλλn χώρο του κόσμου. Είναι μονοδικr\. 

Σε ουτr\ τnν κοτοπράσινn περιοχr\ του πλονr\τn μας με το ατελείωτο φιόρδ 

το οποίο εισχωρούν αρκετά χιλιόμετρο μέσο στn χώρο. το πονύψnλο και 

πυκνά βουνά. καθώς το εκατομμύριο ποτάμιο και οι χιλιάδες λίμνες 

συνθέτουν ονεπονάλnπτnς ομορφιάς εικόνες και δnμιουργούν ποράλλnλο 

τεράστιο προβλr\ματο στn συγκοινωνία. Αυτά το προβλr\μοτο με τnν πάροδο 

του χρόνου σιγά-σιγά επ ιλύθnκον με συνδυασμό όλων των συγκοινωνιακών 

μέσων. Το οδικό δίκτυο είναι επαρκές με εθνικούς δρόμους στnν πλειοψnφίο 

τους δύο λωρίδων (μία ανά κοτεύθυνσn) και επαρχιακούς σχετικά στενούς. 

οι οποίοι εκτός του ότι είναι πολύ γραφικοί, άριστο χαραγμένοι και με πολύ 

κολr\ σr\μονσn στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν οροιr\ κυκλοφορία. Οι 

Νορβnγοί οδnγούν αμυντικά. με σωστές γραμμές σεβόμενοι το ρεαλιστικά 

όριο τοχύτnτος, γρr\γορο και έΕυπνο. Πρέπει κάποιος. γιο να κατολάβΕ:ι 

πραγματικά τι σnμοίνει σεβασμός μετοΕύ οδnγών στον δρόμο. να 

οκολουθr\σει (εάν βέβαιο μπορεί να τον προλάβει) ένα Νορβnγό ντολικέρn 

και να μάθει τι σnμοίνει γρr\γορn φ οκριβr\ς οδr\γnσn σε φιδίσιους ορεινούς 

δρόμους. τι σnμοίνει διευκόλυνσn στnν προσπέροσn, τι σnμοίνει ολλnλεγγύn 

σε οποιονδr\ποτε άλλο οδnγό οποιουδr\ποτε οχr\μοτος. Η χώρο εκτός οπό 

οδικr\ συγκοινωνία έχει ονεπτυγμένn ναυσιπλοΊα με πάμπολλα φέρρυ. οι 

διαδρομές δε που συνr\θως κάνουν είναι n θαλάσσιο σύνδεσn των δρόμων. 

όταν τους διακόπτουν το φιόρδ. 

Η Νορβnγίο έχει και σιδnρόδρομο. Το σιδnροδρομικό δίκτυο είναι πολύ 

ανεπτυγμένο με σύγχρονο τροχαίο υλικό και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο 

μέρος τnς χώρος μέχρι τnν πόλn του Bodo. Στον βορρά υπάρχει 

σιδnροδρομικr\ σύνδεσn του λιμανιού του Naινik μέσω τnς Σουnδίος. Οι 

διαδρομές των τραίνων σε αυτό το φυσικό περιβάλλον ε ίναι Εεχωριστές και 

ιδιαίτερες. πράγμα που είναι πρόκλnσn γιο τον τοΕιδιώτn. Πολλές φορές έχω 

τοΕιδέψει με το τραίνο στnν Νορβnγίο και το πρόσωπο μου σχεδόν ποτέ δεν 

Εεκόλλnσε οπό το παράθυρο εκτός οπό τις στιγμές που το τραίνο διοσχίC:ει 

κάποιο οπό το πάμπολλα τούνελ των διαδρομών. μερικά των οποίων 

Εεπερνούν το 10 χιλιόμετρο σε μr\κος. 

Στn δυτικr\ Ευρώπn υπάρχουν 140 σιδnροδρομικές γραμμές με έντονο το 

περιπετειώδες περιβάλλον που κινούνται .  18 οπό αυτές έχουν βαθμολογία 

τριών αστέρων. που είναι και n υψnλότερn βοθμολόγnσn που μπορεί να 

δοθεί σε σιδnροδρομικr\ γρομμr\. Δύο οπό αυτές βρίσκονται στnν Νορβnγίο. 

Ο σιδnρόδρομος Oslo - Bergen και ο σιδnρόδρομος Flam - Myrdal. Στο 

βιβλίο Gebirgsbanen Europas τονίC:ετοι ότι ο σιδnρόδρομος του Flam είναι 

μία οπό τις πιο εντυπωσιακές ορεινές σιδnροδρομικές διαδρομές στον 

κόσμο. 

Flamsbana. Η nιο ανnφορικιi γραμμή κανονικού εύρου( στnν Β. 
Ευρώnn. 

Γιατί όμως ουτr\ n σιδnροδρομικr\ γρομμr\ να είναι τόσο πολύ φnμισμένn και 

να προσελκύει 450.000 επιβάτες ετnσίως όταν κατά βάσn είναι μία 

διοκλάδωσn τnς γρομμr\ς Oslo-Bergen n οποίο οπό τον ορεινό σταθμό του 

Myrdal (856m) κατnφορίC:οντος γιο 20.2 χλμ φτάνει στο παραθαλάσσιο 

χωριό Flam στnν άκρn του Auιiandsfjorden; .  Οι οποντr\σεις είναι αρκετές. 

ΚατΌρχάς n χάροΕn τnς γρομμr\ς είναι τέτοιο που στο 80% του μr\κους τnς 



(17 Km) n κλίσn τnς είναι 55%ο. Φανταστείτε ότι υπό κανονικές συνθrΊκες μία 

τυπικrΊ σιδnροδρομικrΊ γραμμrΊ με συνεχrΊ κλίσn πάνω από 28%ο απαιτεί 

οδόντωσn. Για να μπορέσει να κινnθεί το τραίνο με σύνθεσn 6 βαγονιών 

απαιτείται n χρrΊσn δύο ισχυρών nλεκτραμαΕών στα άκρα του συρμού. Οι 
στροφές και οι καμπύλες είναι πολύ απότομες με ελόχιστn ακτίνα 130 μέτρα 

n οποία είναι εΕαιρετικό μ ικρrΊ για γραμμrΊ κανονικού εύρους 1 .435 m. Η 
δρομολογιακrΊ ταχύτnτα είναι τα 40 Κm/ώρα. 

Ένα( εθνικό( θnσαυρό( m( Νορβnγία( 

Η μορφολογία τnς περιοχrΊς στnν 

οποία κινείται αυτό το τρα ίνο είναι 

εΕαιρετικό εντυnωσιακrΊ και 

παρόλλnλα πολύ "δύστpοπn " .  Το 

τραίνο ταcιδεύει σύρριία στα βουνό 

που περικλείουν τnν κοιλάδα του 

Flam και Εεπερνούν τα 1400 μέτρα 

σε ύψος. 

Υπάρχουν εκατοντάδες μ ικρό και 

μεγάλα ποτάμια που καταλrΊγουν σε 

μ ικρούς και μεγάλους καταρράκτες 

με αποκορύφωμα τον καταρρόκτn 

Rjoandefossen που πέφτει από • 

ύψος 140 μέτρων ενώ παρόλλnλα n 

ενέργεια του χρnσιμοποιείται και για 

τnν nλεκτροδότnσn τnς γραμμrΊς. Το όλο σκnνικό περιλαμβάνει μ ικρές 

φόρμες στις πλαγιές, aπότομους γκρεμούς που καταλrΊγουν σε χάσματα που 

προcενούν ίλιγγο, 20 τούνελ τnς γραμμrΊς, 4 τούνελ νερού, γραφικούς 

σταθμούς. και μία οργιώδn φύσn με δένδρα, θάμνους, λουλούδια και 

γρασίδι που σκεπόίει τα πόντο 

ΤαΕιδεύοντα( στο Flamsbana. 

Για να φτάσουμε στnν περιοχrΊ έχουμε τρεις επιλογές είτε σιδnροδρομικώς 

μέσω τnς γραμμrΊς Oslo-Bergen από τον σταθμό του Myrdal, είτε οδικώς από 

το χωριό Flam rΊ με κρουαίιερόπλοια από τnν θάλασσα, καθώς το λιμάνι του 

Flam βρίσκεται στο φιόρντ AυrtandJOΓd, το οποίο με τnν σειρά του είναι 

παρακλάδι του Sogneηiord. που είναι το μακρύτερο του κόσμου με 200 

χιλιόμετρα μrΊκος και βόθn που Εεπερνούν τα 1300 μέτρα Από τον μ ικρό 

σταθμό που βρίσκεται δίπλα από τnν προβλrΊτα του λιμανιού του Flam το 

οποίο φιλοcενεί και ένα συμπαθnτικό σιδnροδρομικό μουσείο. το τραίνο 

Εεκινόει το ταΕίδι του για να συναντrΊσει έπειτα από 1 ώρα τον σταθμό του 

Myrdal. ΑφrΊνοντας πίσω μας το βαθύ μπλε τnς θάλασσας και διασχίίοντας 

το άφθονο πράσινο τnς κοιλάδας πλnσιόίουμε τn μ ικρrΊ καφέ Cύλινn 

εκκλnσία του Flam. n οποία χρονολογείται από το 1667, ενώ πιθανολογείται 

πως υπrΊρχε όλλn παλαιότερn στnν ίδια θέσn. Δίπλα στnν εκκλnσία βρίσκεται 

ένα πέτρινο μνnμείο προς τιμrΊ του Νορβnγού ποιnτrΊ Per S iνle που γεννrΊθnκε 

εκεί και θεωρείται από τους σnμαντικότερους τnς χώρας. 

Ανεβαίνοντας συναντάμε ένα εθνικό σύμβολο τnς Νορβnγίας το θεαματικό 

καταρρόκτn Rjoandefossen του οποίου n βοrΊ αντnχεί σε όλn τnν κοιλάδα 

Εδώ πρέπει να σnμειώσουμε ότι n 

γραμμrΊ διασχίίει τn κοιλάδα και το 

ποτάμι τρεις φορές χωρίς τn χρrΊσn 

y:εφυρών. καθώς οι μnχανικοί 

οδrΊγnσαν το ποτάμι σε υπόγεια 

τούνελ κάτω από τn γραμμrΊ. Ένα 

από αυτό τα τούνελ φαίνεται δίπλα 

κα ι κάτω από το πρώτο 

σιδnροδρομ ικό τούνελ, με το 

ποτάμι να τρέχει κάτω από τις 

γραμμές και να εcαφανίίεται στο 

βρόχο. 

Στο σταθμό Berekνan υπάρχει 

παρακαμπτrΊρια γραμμrΊ που 

επ ιτρέπει δ ιασταυρώσεις μεταc:ύ 

των συρμών ανάμεσα σε ρέματα και επιβλnτικές πλαγιές. Στο Blomheller. το 

σκnνικό αλλόίει και τα βουνό είναι βαθιά χαραγμένα από τις συχνές 

κατολισθrΊσεις που υπενθυμίίουν στους διαβάτες τn βίαιn δύναμn τnς 

φύσnς. Μια φόρμα με εκατοντάδες κατσίκια στο Kardal τα καλοκαίρια 

αποτελεί δnμοφιλές θέμα για τους φωτογράφους με σκnνικό που θυμίίει 

Ελβετία Συναντώντας το μακρύτερο τούνελ τnς γραμμrΊς το Nali (βελόνα) σε 

υψόμετρο 320 μέτρα ο επιβότnς θα δει το απίστευτο θέαμα τnς γραμμrΊς 

που ανεβαίνει σε τέσσερα επίπεδα εκτελώντας 21 στροφές στnν απότομn 

πλαγιά του βουνού Myrdalsberget, καθώς και τμrΊμα του σταθμού του 

Myrdal που αποτελεί τον προορισμό του τραίνου. 

Η επόμενn στόσn είναι στο Kjosfossen. Ανάμεσα σε δύο τούνελ το τραίνο 

σταματάει και οι επιβάτες από τnν πλατφόρμα και σε πολύ κοντινrΊ απόστασn 

βλέπουν και σχεδόν αγγίίουν τον καταρρόκτn. Το φυσικό σκnνικό είναι 

. μακρόν καλύτερο και εντυπωσιακότερο από οτιδrΊποτε χολυγουντιανό 

έχουμε δει ποτέ και συμπλnρώνεται στnν πεντόλεπτn αυτrΊ στόσn από 



συμφωνικr\ μουσικr\ που δένει άψογα με το περιβάλλον. Το σκnνικό 

συμπλnρώνουν καλλίγραμμες Νορβnγίδες οι οποίες με μακριά φορέματα 

(δυστυχώς!) χορεύουν ανάμεσα στους γρανιτένιους βράχους. 

Το επόμενο θεαματικό σnμείο είναι το Vendetunnelen. Είναι μ ία σr\ραγγα 

που εκτελεί στροφr\ 180 μοιρών μέσα στο βουνό και ένα άνοιγμα του μας 

επιτρέπει να θαυμάσουμε το άγριο τοπίο και το ποτάμι στο βάθος. Πριν 

φτάσουμε στο Myrdal δίπλα από τnν λίμνn Reinungνatnet είναι n 

προτελευταία στάσn το Vatnahalsen. Εκεf θα βρούμε το ομώνυμο cενοδοχείο 

και n όλn περιοχr\ αποκαλείται " St.Moritz" τnς Νορβnγίας. Από αυτό το 

σnμείο μπορεί κάποιος να περπατr\σει r\ να κάνει ποδnλασία στο "δρόμο των 

σιδnροδρομικών" (Rallar road), μέσα από τον οποίο οι εργάτες μετέφεραν 

εφόδια και εργαλεία στn κατασκευr\ τnς γραμμr\ς για το Bergen. Ο 

συγκεκριμένος δρόμος κατασκευάστnκε το 1895-6 και μέχρι να φτιαχτεί n 

σιδnροδρομικr\ γραμμr\, r\ταν n μοναδικr\ διέcοδος τnς κοιλάδας του Flam 

με κλίσεις που έφταναν 1:6. Το χειμώνα n περιοχr\ αποτελεί ένα δnμοφιλές 

χιονοδρομικό κέντρο. Το τραίνο διέρχετα ι από στέγαστρα που το 

προστατεύουν από τις χιονοπτώσεις. και ένα άνοιγμα μας δίνει τn 

δυνατότnτα για ένα τελευταίο βλέμμα στnν κοιλάδα του Flam λίγο πριν τnν 

άφιcn στο Myrdal. Οι ταcιδιώτες που θέλουν να συνεχίσουν στο 

σιδnρόδρομο του Bergen θα πρέπει να αλλάcουν τραίνο. Αλλιώς υπάρχει και 

n επιστροφr\, με 10 ϊ:εύγn δρομολογίων τn μέρα τnν τουριστικr\ περίοδο, τα 

οποία μειώνονται σε 4 το χειμώνα. 

Ιστορία m( γραμμή( 

Οι πρώτες συϊ:nτr\σε ις για τn σύνδεσn του Flam με τn γραμμr\ Bergen-Oslo 

(n οποία βρισκόταν σε προχωρnμένο στάδιο κατασκευr\ς στα τέλn του 19ου 

αιώνα) άρχισαν το 1895. Υπr\ρχε έντονn αντίθεσn σε αυτr\ τn σχεδίασn από 

πολλές μεριές (ακόμα κι από ντόπιους), και χρειάστnκαν πάνω από 15 χρόνια 

έντονων συϊ:nτr\σεων για να Εεκαθαρίσει το τοπίο. Ακόμα και μετά από τρεις 

θετικές αποφάσεις (1908: έγκρισn γραμμr\ς, 1916: προδιαγραφr\ κανονικού 

εύρους, κανονικr\ πρόσφυσn, 1923: απόφασn για πλεκτροκίνnσn και πρώτα 

κονδύλια) του κοινοβουλίου (Stortinget) και τn δαπάνn άνω των 5 

εκατομμυρίων κορόνων, n αντίθεσn συνέχιστnκε, με κύριο επιχείρnμα πως 

ένας οδικός δρόμος θα r\ταν φτnνότερος και προτιμότερος. Η οριστικr\ 

απόφασn πάρθnκε το 1923, και οι εργασίες άρχισαν τον επόμενο χρόνο. 

Το πιο χρονοβόρο κομμάτι r\ταν τα τούνελ συνολικού μr\κους 6 χιλιομέτρων. 

Από τα είκοσι τούνελ στn διαδρομr\, μόνο δυο κατασκευάστnκαν με τn 

βοr\θεια μnχανών. Στις μεγάλες σr\ραγγες n ομάδα εργασίας r\ταν εννέα 

άτομα: τρεις φορτώνανε, τρεις τρυπάγανε και τρεις μεταφέρανε τα μπάϊ:α. 

Στα μ ικρά τούνελ οι ομάδες κατέβαιναν στα έcι άτομα, και n πρόοδος στο 

σκάψιμο r\ταν γύρω στα δυο μέτρα τnν εβδομάδα. Οι εργάτες έφτασαν τους 

220 στο αποκορύφωμα του έργου. 

Το στρώσιμο τnς γραμμr\ς άρχισε από το Myrdal το καλοκαίρι του 1936, και 

τελείωσε στο Flam το καλοκαίρι του 1940 με τn π ίεσn των Γερμανών 

κατακτnτών (το πλάνο r\ταν για έναρcn λειτουργίας το 1942). 

Στις 25 Ιουλίου, οι Νορβπγικοί Σιδπρόδρομοι (NSB) εcέδωσαν ανακοίνωσπ με 



τnν οποία ενnμέρωναν πως "Από 1n Αυγούστου 1940. n γραμμrΊ Myrdal-Flam 

ανοίγει για μεταφορά εμπορευμάτων" .  Η αρχικrΊ κυκλοφορία γινόταν με 

ατμάμαΕεc;. και το 1944 τελείωσε το έργο τnc; nλεκτροκίνnσnc; εν μέσω τnc; 

ΓερμανικrΊς κατοχrΊς και των σαμποτάι από τn ΝορβnγικrΊ αντίστασn. Οι 

ατμάμαΕεc; αντικαταστάθnκαν το 1947 από τις nλεκτράμαΕεc; τύπου El 9. Η 
nλεκτροκίνnσn κατέβασε τους χρόνους για τn διαδρομrΊ στn μια ώρα από 1:15. 

Ακόμα και μετά τnν έναρΕn λειτουργίας τnc; γραμμrΊc;. οι αναφορές στον τύπο 

και τnν κοινωνία δεν είναι και τόσο θετικές, και πολλοί αναφέρονταν σε 

πιθανό κλείσιμο μέχρι και τn δεκαετία του 1980. Η επιβατικrΊ κίνnσn 

αυΕrΊθnκε δραματικά μετά το 1980, μειώνοντας τις ενστάσεις. 

Τεχνικά στοιχεία 

ΜrΊκοc; 20,20 km 

ΥψομετρικrΊ διαφορά 863.6 μέτρα 

Ψnλότεροc; σταθμός 865.5 μέτρα απο το επίπεδο τnc; θάλασσας 

Χαμnλότεροc; σταθμός 2 μέτρα 

Μέγιστn κλίσn: 55 %ο - 1 :18 

ΜrΊκοc; > 28 %ο 16 km-79,3% 

Ελάχιστn ακτίνα στροφnς 130 μέτρα 

Εύρος γραμμnς 1435 mm 

Τάσn: 15.000 V-16 2/3 Hz 
Μέγιστn ταχύτnτα: 40 km/h 

Διάρκεια ταΕιδιού: Περίπου 60 λεπτά 

Συστnματα φρένων: 5 

Τούνελ: 20 

Γέφυρες 1 

Τούνελ νερού: 4 
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Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του μετρικού 
δικτύου τπς Πελοποννnσου ο ΟΣΕ συνέταξε 
νέο κανονισμό επιδομrlς μετρικnς γραμμrlς, 
που περιλαμβάνει αύξnσπ τπς μέγιστπς ταχύ 
τπτας ως και 1 40 km/h καθώς και εισαγω 
γn νέων - για τn μετρικn γραμμn - τεχνο 
λογιών όπως οι Συνεχώς Συγκολλnμένες 
Σιδnροτροχιές (ΣΣΣ) και οι στρωτnρες beton. 
Παράλλnλα προχώρnσε και στnν προμrlθεια 
σύγχρονων μnχανnμάτων γραμμnς με στόχο 
τn σταδιακn αναβάθμισn τnς ποιότπτας τnς 
γραμμnς, τnν αύξnσn των ταχυτnτων και φυσι 
κά τn βελτίωσn τnς ασφάλειας και τπς άνεσnς 
του επιβάτn. 
τ α πρώτα δύο σύγχρονα μnχανnματα που 
παρελrlφθnσαν το καλοκαίρι του 2003 είναι 
το μnχάνnμα υπογόμωσnς γραμμrlς 08 - 1 6U 
και το μnχάνnμα ελέγχου και καταγραφnς 
των σφαλμάτων γραμμnς ΕΜ - 80Ε και τα 
δύο του γνωστού Αυστριακού οίκου Plαsser & 
Theυrer, ενώ έως το τέλος του 2004 ανα 
μένεται να παραλnφθούν ένα μnχάνnμα υπο 
γόμωσnς αλλαγών και ένα μnχάνnμα τακ το 
ποιnσεως έρματος από τον ίδιο οίκο. 
Στο τεύχος αυτό θα παρουσιαστεί το κατ α 
γραφικό μnχάνnμα ΕΜ - 80Ε, ενώ στα επό 
μεν α τεύχn θα γίνει παρουσίασn και των υπό 
λοιπων μnχανnμάτων γραμμnς. 
Τ ο ΕΜ - 8 ΟΕ ανnκει στnν κατnγορία των 
μnχανnμάτων τnς Plαsser με τα αρχικά ΕΜ, 
δnλαδn Εναlυαtίοn και Meαsυring (αξιολόγnσnς 
και μέτρnσnς). Ο αριθμός που ακολουθεί το 
ΕΜ δίδει τn μέγιστn ταχύτnτα που μπορεί το 

όχnμα να πραγματοποnσει καταγραφn. Σm 
συγκεκρμένπ περίnτωσn το ΕΜ - 80Ε μπορεί 
να καταγράνει με ταχύτnτα ως και 80 km/h 
(το αντίστοιχο καταγραφικό μnχάνnμα κανο 
νικnς γραμμrlς ΕΜ - 1 20 που διαθέτει ο ΟΣΕ 
καταγράφει με ταχύτnτα ως και 1 20 km/h). 
τ έλος ο κωδικός Ε που ακολουθεί μετά ΤΟ 

ΕΜ - 80 πιθανώς αναφέρεται στnν έκδοσn του 
μnχανrlματος για στενn γραμμrl. 
Αναλυτικότερα το μnχάνnμα σύμφωνα με τον 

κατασκευαστn μετράει τα παρακάτω στοιχεία: 
1 .  Κατακόρυφα (υψομετρικά} σφάλματα των 
δύο σιδnροτροχιών. 
2. Στρεβλότnτα γραμμrlς για ζnτούμενο μ;κος 
(συνrlθως 3 μέτρα}. 
3. Σφάλματα οριζοντιογραφίας, βέλπ των 
σιδnροτροχιών, καμnυλότnτα γραμμrlς. 
4. Εύρος γραμμrlς. 
5 . Υπερύψωσπ γραμμrlς στις καμπύλες. 



Η yeωμeτplo mς ypcJf.lfς cΠ,ς φdνετα σmν 
οθόνn τοu καrαypσφ«ού 

Εmρόσθετα και κατόπιν παραγγελίας, το 
1-f!χάνπμα 1-f!Ορεί να μετρήσει τις πλευρκές 
και κατακόρυφες επιταχύνσεις mς γραμμ1ς, 
τπν οριζοντιογραφκn και υψομετρκn θέση του 
αγωγού επαφrlς δπλαδn του καλωδίου nλε 
κτροκίνnσnς, όταν πρόκειται για nλεκτροκινού 
μενες γρCΗJές. 

Μαζί με τα στοιχεία γραμμrlς καταγράφονται 
αυτόματα n χιλιομετρικn θέση του οχrlματος 
και n ταχύτητα του, ενώ ο χειριστnς μπορεί 
να εισάγει χαρακτηριστικά σημεία διέλευσης 
τnς γραμμrlς {Ισόπεδες διαβάσεις, γέφυρες, 
σrlραγγες, αλλαγές τροχιάς κτλ). 
Για τn μέτρηση τnς γραμμrlς το όχημα χρn 
σιμοποιεί τρεις τηλεσκοπικούς άξονες ,οι 
οποίοι βρίσκονται "ανεβασμένοι" όταν το 
όχημα κινείται σε πορεία, ενώ "κατεβαίνουν" 
και κυλούν πάνω στις σιδηροτροχιές όταν το 

Τα χεpισιφσ ο&!yπcιις ιου fM-80 
όχημα καταγράφει. Οι μετρητικοί άξονες -
όπως ονομάζονται - διαθέτουν εσωτερικά 
ευαίσθητους ηλεκτρονικούς αισθnτrlρες που 
επηρεαζόμενοι από τα διάφορα σφάλματα τnς 
γρ�ς στέλνουν τις αντίστοιχες τιμές στην 
κεντρικn μονάδα επεξεργασίας. 
τ ο πλεονέκτημα του καταγραφκού οχrlματος, 

σε σχέση με άλλες σιλές μετρητικές 
συσκευές χειρός, είναι ότι οι μετρnσεις των 
διαφόρων τιμών γίνονται με ταχύτητα πορείας 
και κάτω ·aπό το πραγματικό φορτίο του ίδιου 
του οχnματος, με αποτέλεσμα n γεωμετρία 
τnς γραμμnς τn στιγμn τnς καταγραφnς να 
βρίσκεται κάτω από τις ίδιες συνθnκες φόρ 
τισnς με αυτές τnς διέλευσης των κανονικών 
συρμών. 
Εκτό(; από το κλασικό σύστημα καταγραφnς 
με τους μετρητικούς άξονες που στηρίζεται 

Το ΕΜ - ΒΟΕ σm nεpιoxn τοο Δεοιίλλα 

Το ερι.φ των ιnολο�ν 
στην πραγματικn επαφn τροχού - σιδηροτροχιάς, 
υπάρχουν και άλλα συστnματα μn επαφικά που 
λειτουργούν συνnθως με δέσμες ακτίνων 
Laser. Σ την περίπτωση του ΕΜ - 8 ΟΕ προτιμrl 
θnκε το κλασικό σύστημα, γιατί δεν επnρεά 
ζεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως 
Βροχn, υγρασία n σκόνη και είναι πολύ ΠΙΟ 
απλό στη ρύθμιση και συντrlρnσn του. 

Αποψr τοο σιιyιφοπpαrος των μετpmιcών 
σξ6νων. 

,- --

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΥΙΚΑ 

Όλικό μήκος 

Ολικό πλάτος 

Όλικό 
---

ύψος 

Ί;νολικό Βάρος 
-::-_ ----
Μέγιστη ταχύτητα 

Μέγιστ; κλίση 

Ελάχιστη ακτίνα στροφής 

Κύριος κινητήρας 

Κινητήρας γεννήτριας 

- ---

- -
12.350 μέτρα 

2.640 μέτρα 

3.825 μέτρα 

26440 κιλά 
-

85 χαω 
--

3 % 

80 μέτρα 

Deutz BF6M, 300 
kW/21 00 rpm 

Deutz BF4M, 45 
kW, 1500 

- - -
rpm 

-



Η εξέλ ιξη με ιώνε ι το κόστος 

Pιasser & Theurer 
Export von Bah nbaumasch i nen Gesel lschaft m . b . H .  

Α- 1 0 1 0  Wien · Johannesgasse 3 · τeι .  (+43) 1 5 1 5  72 - Ο ·  Teιefax (+43) 1 5 1 3  1 8  0 1  

Ο Σ ΙΔΗ ΡΟΔΡΟΜΟΣ Σ Ε  
ΤΡΟΧ ΙΑ ΥΠ Ε ΡΒΑΣΗ Σ 
Οι γραμ μές υ ψ ηλών ταχυτήτων απαι τούν 

αυξανόμενη ακρίβεια γεωμετρίας, ενώ ταυτόχρονα 

μειώνετα ι συνεχώς ο χρόνος που διατίθεται για την 

συντή ρησή τους. Η Plasse r & Theure r, συνεργάτης 

των σιδηροδρομικών δικτύων όλου του κόσμου , 

κατασκευάζει  και συντηρεί γρα μ μές για ύ ψ ι στες 

αποδόσει ς  χρησι μοποιώντας τις πιο σύγχ ρονες 

τεχνολογίες. Σε 1 03 χώρες σε όλο τον κόσμο η 

Plasser & Theurer με περίπου 1 3 .000 βαρέα 

μ ηχανήματα γ ρα μ μής ,  σ υ μ βάλλει στην άψογη 

ποιότητα των σιδη ροδρομ ι κών γρα μ μών. 

Plasser & Theurer 





Από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα με ένα από τα έξι ομορφότερα τρένα του κόσμου, 
Ένα μοναδικό ταξfδι με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο στο φαράγγι του Βουρα)χού, 

Η ιστορfα. τα τεχνικά έργα του δικτύου. ο τρόπος κfνησης. ο ατμός. 
η ανεπανάληmη διαδρομ" του μέσα από 1 1 2  σελfδες 

και 1 32 φωτογραφfες. 
Στα Βιβλιοπωλεfα. Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  

Εκδόσεις IRON: Ζ. Πηγ(tς 35 , Τηλ. 210 6724236 



Νέοι συρμοr του Μετρό για το Αεροδρόμιο τnς Αθnνας 

Του Baσfλn Κατσαρέα 
Οι Αγώνες τnς 2 8nς Ολυμπιάδας ανnκουν 
πλέον στnν ιστορία. Είναι βέβαιο ότι 
επnρέασαν πολλούς τομείς τnς καθnμερινnς 
μας ζωnς έστω και για λίγο. Ζnσαμε έναν 
μαγικό κόσμο όπου οι μεταφορές nταν αυτές 
που όλοι ονειρευόμαστε και ποτέ δεν 
μπορούσαμε να έχουμε στnν πόλn τnς 
Αθnνας. Δυστυχώς με τn λrlξn των αγώνων 
ο μαγικός κόσμος εξαφανίστnκε λες και 
χτύπnσε μεσάνυχτα και το ονειρεμένο 
σύστπμα μεταφορών χάθnκε. 
Και όμως δεν χάθnκαν όλα. Η παρακαταθnκn 
των νέων συγκοινωνιακών υποδομών μας 
υποδέχθnκε ευχάριστα τnν επαύριον των 
αγώνων. Νέα τμnματα γραμμών, νέοι σταθμοί 
και πλrlρως ανακαινισμένοι σταθμοί του 
μnτροπολιτικού σιδnροδρόμου τnς Αθnνας, 
ολοκαίνουργιο δίκτυο τροχιοδρόμου και 
προαστιακού σιδnροδρόμου. Νέο τροχαίο 
υλικό σε λεωφορεία, τρόλεϊ, προαστιακές 
αυτοκινnτάμαξες, τροχιοδρομικά οχnματα και 
κυρίως οχnματα του μnτροπολιτικού 
σιδnροδρόμου. 

Με αριθμούς τέθnκαν σε υπnρεσία n 
εντάσσονται λίαν συντόμως: 
- 2 8 3 1 2μετρα λεωφορεία πετρελαιοκίνnτα 

1 2 1 1 2μετρα λεωφορεία φυσικού αερίου 
- 9 1 1 2μετρα τρόλεϊ 
- 5 1 1 8μετρα (αρθρωτά) τρόλεϊ 
- 35 τροχιοδρομικοί 5δυμοι συρμοί 

20 εξάδυμοι συρμοί 1 1  nς παραλαβnς 
(ΗΣΑΠ) 

1 7 προαστιακές αυτοκινnτάμαξες τύπου 
Rαilbυs και 8 τύπου Desiro Clαssic (ΟΣΕ 
Προαστιακός) 

2 1 εξάδυμοι συρμοί 2ας παραλαβnς 

(ΑΜΕΛ) 

Αφnσαμε τελευταίους τους νέους συρμούς 
τnς ΑΜΕΛ όχι τυχαία, μιας και αυτοί θα είναι 
το αντικείμενο τnς σύντομnς και συνοπτικnς 
παρουσίασnς που θα επιχειρnσουμε να σας 
κάνουμε προσπαθώντας να παρουσιάσουμε 
"από μέσα" κάποια τεχνικά στοιχεία μαζί με 
χρnστικές λεπτομέρειες. 
Όπως είπαμε παραπάνω n 2n παραλαβn των 
συρμών τnς ΑΜΕΛ αποτελείται από 2 1 

Ο χώρος εργασίας των nλεκτροδnγών του RΟτΕΜ. 

εξάδυμους (εξαβάγονους) συρμούς. Η 
σύμβασn για τnν προμrlθειά τους υπογράφnκε 
στις 5 Σεπτεμβρίου του 200 2. Τ ο κόστος και 
για τους 2 1 συρμούς ανέρχεται σε 
1 9 8 .626.4 7 1 Ευρώ. Κατασκευαστnς των 
συρμών είναι n Κορεάτικn κοινοπραξία 
HANWA -ROTEM. Οι συρμοί αυτοί καλύπτουν 
τις ανάγκες των γραμμών 2 και 3 για τις 
επεκτάσεις προς Αγ. Αντώνιο, Αγ. Δnμnτριο, 
Δουκίσσnς Πλακεντίας, Αεροδρόμιο και 
Αιγάλεω. 
Μια σnμαντικn λεπτομέρεια που δεν είναι ίσως 
γνωστn στο ευρύ κοινό είναι ότι οι 2 1 συρμοί 
Πρθαν σε δύο παραλλαγές. Οι 7 από αυτούς 
είναι κατασκευασμένοι για να κυκλοφορούν 
και στnν γραμμn του Αεροδρομίου. Για αυτό 
το σκοπό είναι επιπλέον εξοπλισμένοι με 
παντογράφους για τnν εναέρια συλλογn 
ρεύματος έλξnς, με σύστnμα σnματοδότnσnς 
τύπου ERTMS (αυτόματn προστασία συρμών). 
με σύστnμα ραδιοεπικοινωνίας GSMR και με 
πλrlρn κλιματιστικά συστnματα για τους χώρους 
επιβατών. Στα υπόλοιπα στοιχεία τους είναι 
πανομοιότυποι με τους υπόλοιπους 1 4 
συρμούς πράγμα που τους επιτρέπει να 
κυκλοφορούν απρόσκοπτα σε όλο το δίκτυο 
των γραμμών 2 και 3 του μnτροπολιτικού 
σιδnροδρόμου τnς Αθnνας. 
Όλα τα οχnματα ακολουθούν τnν κλασικn 
διάταξn θυρών με 4 θύρες εισόδου - εξόδου 
επιβατών ανά πλευρά και ανά όχnμα. Οι 1 4 
συρμοί συνεχούς ρεύματος έχουν τn 
δυνατότnτα μεταφοράς 204 καθnμενων και 
840 όρβων επιβατών, ενώ οι 7 διρευματικοί 
συρμοί έχουν 1 5 6 θέσεις καθrlμενων και 
840 όρβων. Η διαφορά κσθnμενων επιβατών 
μεταξύ των δύο εκδόσεων οφείλεται στο ότι 
οι διρευματικοί συρμοί έχουν ράφια 
μεταφοράς αποσκευών για να εξυπnρετούν 
τους μετακινούμενους από και προς το 
Αεροδρόμιο. 
Οι επιβάτες ενnμερώνονται σε πραγματικό 
χρόνο για τον επόμενο σταθμό από το 
αυτόματο σύστnμα αναγγελιών που παρέχει 
nχnτικn αναγγελία από τn μεγαφωνικn 

Φωτό: Βασίλnς Χωριάτnς 



Ενα διρευματικό RΟτΕΜ nλnσιόC:ει τα Σπάτα απο το Αεροδρόμιο Αθnνών. Φωτό: Βασίλnς Χωριάτnς 

εγκατάστασn καθώς και οπτικri αναγγελία 
μέσω ειδικών πινάκων που υπάρχουν μέσα σε 
κάθε όχnμα. Οι αναγγελίες γίνονται στα 
ελλnνικά και στα αγγλικά. 
Σε όλα τα oxriμaτa υπάρχουν ειδικοί χώροι 
για τn φιλοξενία ατόμων με κινnτικά 
προΒλriματα με ειδικά μαξιλαράκια και 
χειρολαΒές που δεν εμποδίζουν τnν είσοδο 
έξοδο των αναπnρικών αμαξιδίων. 
Οι συρμοί έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να 
αντιμετωπίσουν τα προΒλriματα θορύΒου και 
κύλισnς που παρουσίασε n πρώτn παραλαΒri 
και έτσι οι επιΒάτες απολαμΒάνουν μια oμaλri 
και αθόρυΒn διαδρομri με τους νέους αυτούς 

συρμούς ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. 
Ένα σnμαντικό χαρακτnριστικό των συρμών 
είναι οι διάδρομοι επικοινωνίας μεταξύ των 
οχnμάτων που εξασφαλίζουν τnν ελεύθερn 
μετακίνnσn των επιΒατών σε όλο τον συρμό. 
Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνεις σε ποιο 
όχnμα θα μπεις αφού όλο το τραίνο είναι 
άμεσα προσΒάσιμο από όποια πόρτα και αν 
μπεις. Οι διάδρομοι αυτοί riτaν μια ευχάριστn 
έκπλnξn γιατί εκτός τnς ευκολίας που 
παρέχουν μας παραπέμπουν και σε Βαγόνια 
του υπεραστικού σιδnρόδρομου. 
Οι πόρτες ανοιγοκλείνουν κανονικά από τον 
nλεκτροδnγό. Υπάρχει όμως και n δυνατότnτα 

ανεξάρτnτου χειρισμού τους από τον επιΒάτn 
με ειδικά πράσινα κουμπιά που υπάρχουν μέσα 
και έξω από τnν κάθε πόρτα. τ ο σύστnμα 
αυτό δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία 
καθώς δεν έχει ουσιαστικά χρειαστεί. Θα το 
δούμε όμως πολύ σύντομα να λειτουργεί 
στους διρευματικούς συρμούς κατά τn 
στάθμευσri τους στο σταθμό του 
Αεροδρομίου. Βλέπετε οι καιρικές συνθriκες 
ειδικά το χειμώνα καθιστούν απαγορευτικό το 
συνεχές άνοιγμα όλων των θυρών του 
τραίνου για όλn τn διάρκεια παραμονriς του 
τραίνου στο σταθμό. 
Ας δούμε όμως και κάποια τεχνικά στοιχεία. 
τ α νέα τραίνα έχουν σχεδιαστεί για 
λειτουργία 30 ετών. Για τnν τροφοδοσία στn 
γραμμri του προαστιακού προς το αεροδρόμιο 
n τάσn είναι 2 5 000 ν I 5 0Hz 
εναλλασσόμενο με aνoxri από 1 9500 έως 
27 500 ν. Για τnν τροφοδοσία λειτουργίας 
στο υπόλοιπο δίκτυο n τάσn είναι 7 50  ν 
συνεχές, με aνoxri από 450 ν έως 900 
ν. Οι θερμοκρασίες στις οποίες μπορεί να 
λειτουργεί απρόσκοπτα το τραίνο είναι από -
1 OC έως 4 8C (στn σriραγγα) και 5 5  C 
(εκτός σriραγγας). 

Η επιτάχυνσn καθώς και n επιΒράδυνσn 
ελέγχονται μέσω nλεκτρονικών συστnμάτων 
ισχύος τύπου Conνerter / lnνerter (C/1) σε 
συνδυασμό με πέδnσn ανάκτnσnς ενέργειας. 
Η επιΒράδυνσn είναι συνδυασμός μnχανικriς 
πέδnσnς (με αέρα υπό πίεσn δnλaδri) και 
nλεκτροδυναμικriς πέδnς (πέδnσnς ανάκτnσnς 
ενέργειας). Με απλά λόγια στις ταχύτnτες 
από τnν μέγιστn μέχρι και 20 χλμ/ω, τπν 
πέδnσn αναλαμΒάνουν οι κινnτriρες που 
"aντιστρέφουν" τnν λειτουργία τους και 
μετατρέπονται σε γεννriτριες. Κάτω από τα 
20 χλμ/ ω τnν πλriρn ακινnτοποίnσn του 
τραίνου αναλαμΒάνει αποκλειστικά το σύστnμα 
πέδnσnς με αέρα. τ α τραίνα έχουν σχεδιαστεί 
για 26 1 μέτρα ακτίνα στροφriς στις γραμμές 
λειτουργίας και 80 μέτρα στα αμαξοστάσια 
(με περιορισμό ταχύτnτας φυσικά). Μπορούν 
δε να ανέΒουν σε κλίσn 5 ,4% στnν κύρια 
γραμμri! 
τ ο κάθε τραίνο αποτελείται σχεδιαστικά από 
δύο nμισυρμούς των τριών Βαγονιών ο 
καθένας, σχεδόν ανεξάρτnτους τεχνικά 
μεταξύ τους. Αυτός είναι και ο λόγος που τα 
τραίνα που πnγαίνουν στο αεροδρόμιο 
σnκώνουν και τους δύο παντογράφους 
ταυτόχρονα. Ο κάθε nμισυρμός αποτελείται 
από το Κινnτriριο Ιθυντriριο Όχnμα (ΚΙΟ), το 
Ρυμουλκούμενο Όχnμα (ΡΟ) και το Κινnτriριο 
Όχnμα (ΚΟ). Τα oxriμaτa αυτά τα συναντάμε 
ξεκινώντας από τnν άκρn του τραίνου και 
προχωρώντας προς τn μέσn του. Έτσι το 
πλriρες εξάδυμο έχει τn σύνθεσn ΚΙΟ - ΡΟ 
KO - KO - PO - KIO. Το συνολικό μriκος του 
τραίνου είναι 1 06 μέτρα, το πλάτος του 2,8 
μέτρα, το συνολικό ύψος 3,69 μέτρα και το 
Βάρος του 20 1 τόνοι (άφορτο). Τ ο ύψος του 
δαπέδου είναι 1 , 1 5 μέτρα από τnν 
σιδnροτροχιά. Μια λεπτομέρεια που σίγουρα 
θα ενδιαφέρει είναι ότι κατά τn διάρκεια των 



δοκιμών το τραίνο έκανε αρκετά χιλιόμετρα 
σε ακραίες συνθnκες φόρτωσnς nου του 
δnμιούργnσαν ένα μεικτό βάρος πάνω από 
370 τόνους! Για να γίνει αντιλnπτό το 
μέγεθος αναφέρουμε ότι ένας τυπικός 
φορτωμένος συρμός σε ώρα αιχμnς στο 
Σύνταγμα μόλις και ξεπερνά τους 240 
τόνους! 
Τα τραίνα έχουν σχεδιαστεί για μέγιστn 
ταχύτnτα 80 χλμ/ω για κίνnσn στn σnραγγα 
και 1 20 χλμ/ ω στn γραμμn προς το 
αεροδρόμιο. Παρόλα αυτά στις δοκιμές στn 
γραμμn αεροδρομίου προσεγγίστnκε άνετα n 
μέγιστn ταχύτnτα που επιτρέπει n γραμμn ( 1 60 
χλμ) και το τραίνο είχε .. .ψυχn για πολύ 
περισσότερο... Η μέγιστn επιτάχυνσn έχει 
σχεδιαστεί να είναι 1 ,0 m/s2 και n μέγιστn 
επιβράδυνσn 1 ,2 m/s2 . Βέβαια σε κανονικn 
κίνnσn ο επιβάτnς δεν θα αντιλnφθεί πέδnσn 
παραπάνω από 1 , 1  m/s 2 , καθώς n μέγιστn 
επιβράδυνσn ανταποκρίνεται μόνο στnν πέδnσn 
εκτάκτου ανάγκnς. 
τ ο τραίνο κινείται από 1 6 κινnτnρες ισχύος 
1 70 KW έκαστος, κατανεμnμένους από 
τέσσερις σε κάθε ΚΙΟ και ΚΟ. Αξίζει να 
σnμειωθεί εδώ ότι n διάταξn αυτn των 
κινnτnρων είναι τελείως διαφορετικn από τnν 
κατανομn των συρμών 1 nς παραλαβnς του 
Μετρό ενώ είναι τελείως όμοια με τnν 
κατανομn των συρμών 8nς, 1 Οnς και 1 1 nς 
παραλαβnς των ΗΣΑΠ. 
Οι συρμοί έχουν ταξινομnθεί στον στόλο τnς 
ΑΜΕΛ (Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας) με 
αριθμούς τροχαίου υλικού από 3 1  έως 37. 
Αξίζει να σnμειωθεί ότι στn μέχρι τώρα 
λειτουργία τους έχουν παρουσιάσει πολύ 
λίγες αβαρίες παρά το γεγονός ότι και οι 
επτά συρμοί έχουν διανύσει μέσα σε σχεδόν 
τέσσερις μnνες πάνω από 40.000 χλμ ενώ 
υπάρχει συρμός που πλnσιάζει τα 60.000! Η 
καλn αυτn συμπεριφορά τους αποτελεί 
ευχάριστn έκπλnξn για όσους ταξιδεύουν αλλά 
και για όσους τα χειρίζονται και τα συντnρούν. 

Εναc; αηρόσμενοc; εηισκέητηc; αηο Ελβετία ηαρατnρεί τη διασταύρωση κοντά στο Αεροδρόμιο. 
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Φύλλο πορείας μιάς ζωής (απόσπασμα) 
+Ιωάννnς Φιλιnnουnολίτnς (δια χειρός ΔΗΝΙΑΝ) 

Σημειώσεις 
α. Στπν ορχri κάθε υποτίτλου τών φωτογραφιών, ο πρώτος αριθμός υποδπλώνει τπν εποχri στπν οποία αναφέρεται π φωτογραφία και ο δεύτερος το έτος 

κατά το οποίο τραβriχτπκε π φωτογραφία ουτri. 
13. Φράσεις γραμμένες με πλάγια γραφri, διατυπώνονται από τους επεξεργοστες τού κειμένου και όχι από τον Ιωάννπ Φιλιππουπολίτπ. 

γ. Η ένδειξπ - σπμαίνει 'περίπου'. 

Ονομάζομαι Ιωάννης Φιλιππουπολίτης και μπnκα στον Σιδηρόδρομο 
στις 2 Ιανουαρίου τού 1 9  3 9  ως έκτακτος ζυγιστnς. Αυτό για μένα 
nταν πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί μέχρι τότε είχα τραβnξει ουκ ολίγα. 
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1 939. Έτσι άρχισε π ζωri μου στον σιδηρόδρομο. 
(αρχείο: ΑΙΦ) 

Εννιά χρονών 
μ'έστειλαν απ'το 
νησί, τη Νάξο, να 
δουλέψω στην 
Αθnνα για να τους 
Β ο η θ ά ω 
οικονομικώς. Εννιά 
χρονών! Π να 
κάνουμε, έτσι nταν 
τότε τα πράματα κι 
εγώ αναρωτιόμουν 
γιατί άραγε ζούσαμε; 
Έκανα διάφορες 
δουλειές, τις 
περισσότερες φορές 
σαν 'παιδί' τού 
μαγαζιού. Δούλεψα 
σε λατομεία 
μαρμάρων, σε 
εμπορικά, σε ... , σε ... , 
και το Βράδυ 
πnγαινα 
νυχτερινό 
γιατί nθελα 
γράμματα. 

σε 
σχολείο, 
να μάθω 

Κάποτε 
που δούλευα σ'ένα 
Βενζινάδικο, από τα 
ελάχιστα που 
υπnρχαν τότε στην 

... 
ΕΡΓΟΙfΛΙιΟΗ ΖveοποιτΛΙ ΑιιΗΗQΗ ··-�'.ιιrι,.α. .. tιι Αθnνα, από απροσεξία 

ενός οδηγού που 
κάπνιζε, το πρατnριο 
πnρε φωτιά και μαζί 
μΌυτό κι εγώ. 
Μ'έσωσαν οι διπλανοί 
μαγαζάτορες, αλλά 
τέρμα η δουλειά, τέρμα 
και το σχολείο στην 
τετάρτη Δημοτικού... Ως 
κι από τη ζυθοποιία τού 
Κλωναρίδη, στην οδό 
Πατπσίων, πέρασα. 
Μετά λοιπόν από ένα 
σωρό πιθανούς και 
aπίθανους εργοδότες, 
έγινα, όπως είπα, 

Γ. κ. J1l""" ... 

1926. τότε το πράγματα riτσν διαφορετικά. 
(Αρχείο ΑΙΦ) 

Σιδηροδρομικός. Τ ο σπουδαίο για μένα δεν nταν μόνο που σταμάτησαν 
οι ταλαιπωρίες, αλλά που έγινα Σπαπικός! Βγnκα από μιά μίζερη και 

ταλαίπωρη ζωn. Τότε οι ΣΠΑΠ 
nταν αλλιώς, nταν σπουδαίος 
οργανισμός. τ ο προσωπικό τους 
είχε καλr1 θέση στην κοινωνία, 
όπως οι τριατατικοί κι οι τραπεζικοί. 

Τ ο κτnριο τnς Διοίκησης και των 

/ 939/Φ; Το μέγφο των ΠΊΑΠ 
ίσως nταν το ωραότεpο κτιpσ 
γpαpείων σmν Αtnνα. Σmν cpισrεpri 
πλευpό, &ιλα σιό m μεταλλικn 
καγκελάιορτα, διcικpίνετα, με mν 
εrrκλινn στέγn, n εσοχn όπου 
στψυαν τα λεωφορεία τών ΠΊΑΠ 
Στο f3άθος πiς εσοχιiς στεγαζόταν 
το Γpαpείο Πόλεως (Γyχ:ισορείο 
εισιπpίων). {Αpχείο ΟΣΕ} 

γραφείων Βρισκόταν στην οδό Καρόλου 1 ,  γωνία με την Ψαρών, και 
nταν σαφώς πιο μικρό από ΤΟ σημερινό μεγαθnριο τού ΟΣΕ. Δίπλα 
υπnρχαν ένα - δυό ουζερί και παραδίπλα, στη γωνία με την οδό 
Νικηφόρου, το υπαίθριο 
θέατρο τού Σαμαρτζn. Τ ο 
κτnριο nταν ξεχωριστό ΚΙ 

όπως έλεγαν τότε οι 
μηχανικοί μας, nταν 
κατασκευασμένο ειδικά για 
έδρα σιδπροδρομικnς 
εταιρείας. Είχε ευρύχωρα 
πανύψηλα δωμάτια και στο 
πιο μεγάλο απ'αυτά είχαν 
τοποθετnσει πολλές 
τηλεγραφικές 
Αυτοί οι 
επικοινωνούσαν 
σημαντικότερους 

συσκευές. 
τηλέγραφοι 

με τους 
σταθμούς 

1 958/2004. Το φφμcιι.είο των mΑΠ 
μός χορnγΟΟαε φέσως κα δωρεάν το 
φάρμακο που μας έγροφον 01 γιατροί τriς 
ιmρεσίος. [Αρχείο ΑΙΦ] 

κι έτσι ο Συντονιστnς Κινnσεως παρακολουθούσε την πορεία τών 
τραίνων σ'όλο το δίκτυο. Στο ημιυπόγειο του κτηρίου υπnρχε ένα 
πιεστnριο για την εκτύπωση τών εισιτηρίων, που nταν από χαρτόνι 
έγχρωμο. Επίσης εκεί Βρισκόντουσαν τα ιατρεία τnς Εταιρείας για τους 
Σιδηροδρομικούς και τις οικογένειές των. Τ α ιατρεία, πέρα από τα 
εξεταστnρια, διέθεταν κι ένα μικρό χειρουργείο για πρόχειρες 
επεμβάσεις. Ο διάδρομος των ιατρείων οδηγούσε στο ιδιωτικό 
φαρμακείο των ΣΠΑΠ που nταν μεγαλοπρεπές. Ξύλινα, λουστραρισμένα 
ερμάρια. Πινακίδες εμαγιέ και από πορσελάνη. Τοίχοι με ξύλινη 
επένδυση, με · πίνακες ζωγραφικnς. Πάτωμα παρκέ, πάντα περασμένο 
με παρκετίνη. Είχαμε και δικn μας κλινικn, για το προσωπικό τnς 
Εταιρείας. Βρισκόταν στην οδό Κύπρου, σ'ένα αρχοντικό. Η κλινικn nταν 
ανθρώπινη και το προσωπικό της μάς αντιμετώπιζε με ευγένεια και 
καλωσύνη. Ως -και ξενοδοχεία διέθεταν οι ΣΠΑΠ, στην Ολυμπία, στου 
Καϊάφα, στην Κυλλnνη... Είχαμε ακόμα και δικές μας κατασκηνώσεις 



για τα παιδιά μας, κοντά στο Μεγάλο Πεύκο κι όπως έλεγε ο 
κόσμος nταν από τις καλύτερες εκείνπ τπν εποχn. 

τ α τραίνα nταν καθαρά και οι aτμάμαξες, παρά το κάρβουνο 
που έκαιγαν, aστραποβολούσαν, γιατί το πλιlρωμά τους δεν τις άφπνε 
να βρωμιστούν. Άλλωστε, το προσωπικό, εκτός που τις αγαπούσε σαν 
να nταν δικοί του άνθρωποι, τις χρεωνόταν κιόλας ονομαστικά. Οι 

1939/Φ 1 999. Ο 'καλές' μας m3ατφαξες r\ταν aυατpκ:ι<ές, κα είχαν 
διφερίσματα (καυnέ). Ήταν γερές κα καλοτάξειδες, αλλά ο στρατός κατοχr\ς 
δεν λογψαζε τΠοτα κα τις γκρέμσε σmν Κακιά Σκάλα, σm Διώρυγα κα 
αλλού. Μετά τον πόλεμο τα συνεργεία μας ης έβγαλαν κα ης ξανάρτειαξαν, 
μετατρέποντός τες σε οχr\ματα κεντρι<ού διαδρόμου. {Εξατίcκ; τών νεφώσεων 
πiς οροφlις, α νεότερα nς ονομάζοον 'ρι:i3δωτές� Τέταες είνα κα α 
ειωνιζόμενες σm φωτογραpίσ, στον naλαό στciμ) ταJ Νcuιλίοu.} {Φωτ. ΑΙΦ) 

aτμάμαξες είχαν ονόματα ανάγλυφα σε μπρούτζινες πινακίδες 
τοποθετπμένες στο πλάι τους, όπως ΈΡΥΜΑΝΘΟΣ', 'ΝΕΟΣ ΕΡΙΝΕΟΣ', 
ΊΘΩΜΗ'. Οι ΣΠΑΠ, nδπ, από τnν εποχn τού Μεσοπολέμου, διέθεταν 
Βαγόνια -εστιατόρια με ποικιλία φαγnτών που τα παρασκεύαζαν στα 
μικρά μαγειρεία των εστιαμαξών. Οι 'καλές' μας επιβατάμαξες nταν 
αυστριακnς κατασκευnς, πλαϊνού διαδρόμου. Τις περισσότερες οι ΣΠΑΠ 
τις ανακατασκεύασαν μετά τον δεύτερο πόλεμο και τις μετέτρεψαν σε 
κεντρικού διαδρόμου και αργότερα σε υπnρεσιακά οχnματα. Είναι τα 
'ραβδωτά' βαγόνια, όπως τα λένε σnμερα. 

Διορίστnκα λοιπόν έκτακτος Ζυγιστnς στο 'Ζυγιστnριον Ελέγχου 
Φορτnγών Αυτοκινnτων Διώρυγας Κορίνθου' που βρισκόταν δίπλα από 

1 939 Κι έτσι ανέλd3α ι.πpεοία. (Αρχείο ΑΙΦ) 

τον τότε σιδnροδρομικό σταθμό Λουτρακίου n Διώρυγας, με Σταθμάρχn 
τον κατόπιν καλό μου φίλο, τον Χρίστο Πανόπουλο. Αυτn n θέσn τού 
Ζυγιστn nταν υπέυθυνn. Οι ΣΠΑΠ είχαν εγκαταστnσει φυλάκιο για τον 
έλεγχο τών φορτnγών αυτοκινnτων δίπλα από τον σταθμό, για να 

αποφύγουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα φορτnγά αυτοκίνnτα. 
Σ' αυτό το φυλάκιο υπnρχε γεφυροπλάστιγγα όπου ζυγιζόντουσαν 
υποχρεωτικώς όλα τα διερχόμενα φορτnγά, και ο ζυγιστnς nλεγχε το 
βάρος τους, μnπως είναι υπέρβαρα κι ανταγωνίζονται παράνομα τον 
Σιδnρόδρομο (Θα μου πείτε, σnμερα 
τι γίνεται; Ας το αφnσουμε όμως 
αυτό .. ). Μάλιστα το ίδιο το Κράτος 
για τnν ανημετώnισn των οδnγών 
που δυστροπούσαν, είχε τοποθετnσει 
στο φυλάκιο μόνιμο χωροφύλακα κι 

1 939/Φ 1 939. Ο ΣΙΊΑΠ, για να 
ανημετωrίσοον τον αθέμ:τον ανταγωνισμό 
mό τα φορmγά αυτοκίνnτα, r\λεγχαν το 
Βάρος τών φορτίων τοος ώστε αυτό να 
συμφωνεί με mν άδεια τού αυτοκινr\του. 
Εδώ λοnόν τοποθετήθnκα ως ζυγιατr\ς 
στn γεφυροπλάστιγγα, όπου 
ζυγιζόντουσαν όλα τα διερχόμενα 
φορmγά λίγο φν mό mν είσοδό τους 
σm γέφυρα τr\ς Διώρυγας. 
(Φωτ. Ι. ΦιλΠ10010λimς, αρχεία ΑΙΦ) 

έτσι κάθε κατεργάρnς στον πάγκο του! Εδώ θα nθελα να πω μετά 
λύπnς μου ότι δεν έλειπαν οι αναιδείς φορτnγατζnδες που στnν αρχn 

Γ Ο ) 
1 939/Φ 1 939. Ο έλεγχος 
γινόταν συνεχώς κα πάντοτε. 
γrrρχε κα ένας αστυνομκός 
στο φυλάκιο για τnν 
ανημετώnσπ κάlοιων οδrιγών 
που έκαναν τον ζόρι<ο. Εδώ 
είμαστε ο κλειδούχος 
υnnρεσίας, εγώ, ο χωροφύλαξ 
υnnρεσίας κα ο συνάδελφος, 
κι αυτός ζυγιστr\ς, Αντώνιος 
Εwανουλλ. [Αρχείο ΑΙΦ] 

προσπαθούσαν να μας λαδώσουν, ώς και τους χωροφύλακες. 
Γ ρnγορα όμως σταμάτnσαν, σαν είδαν τα ζόρικα. 

Αυτός ο σιδnροδρομικός σταθμός τού Λουτρακίου Βρισκόταν στο l ,6 
χιλιόμετρο τnς γραμμnς από τον σnμερινό σταθμό τού Ισθμού προς 
το Λουτράκι, σ'εκείνο το σnμείο όπου μέσα στα πεύκα, πλάι στn 
γραμμn, σώζεται μέχρι σnμερα ένα μικρό προσκυνnτάρι. ο σταθμός 

1 9 39 /Φ 1 9  39. Στον τότε εθνικό 
δρόμο, ι.η:>οστά στον Σταθμό. 
Αριστερά ο συνάδελφος Αντώνιος 
Ει-4Jανουr\λ .[Αρχείο ΑΙΦ] 

είχε τέσσερα κλειδιά για τις δύο 
παρακαμπτnριες γραμμές, και 
αμέσως μετά τnν νότια έξοδο n 
κύρια γραμμn έστριβε αριστερά, 
κάθετα προς το κανάλι, και περίπου 
1 50 μέτρα πέρα από το μεγάλο 
πολυβολείο που υπάρχει ακόμα, 
έμπαινε στn γέφυρα. Ο σταθμός 
αυτός εξυππρετούσε τότε τnν πόλn 
τού Λουτρακίου, και οι ΣΠΑΠ είχαν 
σύμβασn με κάνα - δυό ιδιοκτnτες 
ταξί για τnν πραγματοποίπσn 
ανταποκρίσεων. Αυτοί οι ταξιτζnδες 
nταν παλποί αμαξάδες ΚΙ είχαν 
αυτοκίνπτα κονβερτίμπλ, με κ ου 
κούλα. Σ'έναν μάλιστα απ'αυτούς, 
εξαίρετο επαγγελματία, τον Θανάσπ 
Λογοθέτn, είχαν κολλιlσει το 
παρατσούκλι 'Μπάμιας' κι έτσι nταν 
γνωστός στnν πιάτσα! Εκτός αυτού, 



1 940/Φ 1 940. Οι mΑΠ σιό το 1 937 διέθεταν αυτοκινnτφαξες. Ήταν 
σnouδcίa τρcίνα. Σm Γερμανία ωτομοτρίς σαν κι αυτά, αλλά για κανονική 
γρ�, έτρεχαν σιό τότε με 1 50 χιλιόμετρα mν ώρα! Εδώ n 
αυτοκινnτάμαξα είνα σταθμεψένn μnροστά σιό τον τότε Στ� τού 
Λουτρακίου. Στο nλά αριστερά διακρίνετα το μικρό nρασκυνnτψ nou υnάρχει 
κα σήμερα στο ίδιο σημείο. Στο nρώτο nλάνο, το κομ3ερτμ,λ ταξί ενός 
καλού εnαγγελματία, τού Θανάσn Λογοθέm nου, για άγνωστο λόγο, τον 
σιοκαλούσαν 'Μπψα'. Ο Μnψας περ�ένει για να παραλάβει επ&πες ττiς 
αυτοκινπτάμαξας κα να τους πάει στο Λουτράκι, σψφωνα με m σι:,..Βασn 
που είχε συνάψει με τους mΑΠ. [Φωτ. ι Φιλmουnολίτnς, αρχείο ΑΙΦ] 

ήδn από το 1 9 30, το καζίνο τού Λουτρακίου είχε Βάλει αυτοκίνητα 
για να ανταποκρίνοντα με το ονομαστό 'τραίνο των γλεντζέδων', nου 
είχαν δρομολογήσει οι mΑΠ για να εξι.mρετεί ειδικά τους θφώνες 
τού καζίνου, οι οποίοι 
μπορούσαν να 
ταξειδέψουν από την 
Αθήνα στο Λουτράκι 
με εισιτήριο 1 00 
δ ρ α χ μ ώ ν 
μετ'επιστροφής. Το 
τραίνο αυτό είχε 
συνήθως δύο 
Βαγόνια πολυτελείας 
(λουξ, όπως τα 
έλεγαν τότε) με 
θέρμανση, κα μία 
σ κ ε υ ο φ ό ρ ο  
μετασκευασμένη σε 
μπουφέ όπου έκανε 
κουμάντο ο Κώστας 
Γ κούμας, ιδιαίτερα 
αγαπητός για την 
εξυπnρετικότnτα και 

1 940/Φ 1 940. Ο Σταθμός διέθετε τέσσερα 
κλειδιά για πς δύο nαρακ�ς γρψς του. Η 
δεύτερη παρακαμrπφα χρειαζόταν για mν 
αναστροφι1 πορείας τών ατμq.ιαξών, οι οποίες 
ωθούσαν πς φαξοστοιχίες από το Καλφάκι μέχρι 
τον Στ� μας. Η ώθnσn aum ήταν σιαρcίmm 
εξατίος της aνηφόρας από το Καλφάκι μέχρι τον 
σημερινό στ� τού �. από τον οοοίον ο 
δικός μας σιείχε γύρω στα 1 .600 μέτρα. 
[Φωτ. ι Φιλmουnολίτπς, αρχείο ΑΙΦ] 

το χιούμορ 
του. Το 

1 939/Φ 2004. Αφι1νοντας δεξιά το nολι.&λείο, 
nραχωρούσαμε 1 50 μέτρα κα φτάναμε σm γέφφα της 
Διώρυγας.[Φωτ. ΑΙΦ] 

'τραίνο των 
γλεντζέδων' 
αναχωρούσε 
από την 
Α θ ή ν α 
π ά ν τ ο τ ε  
α π ό γ ε υ μ α ,  
γιατί το 
κ α ζ ί ν ο 
λειτουργούσε 
μόνο νύχτα. 

40 

1 939/Φ 1 930. Το περίqη..ιο 'τρcίνο τών γλεντζέδων' στον Στc4ιά 
Πελοnοννήαου σmν Αθήνα. Τ nν εκμετάλλευσn τού J.Ι10ΙΧΡέ είχε αναλάβει π 
'Coιφa91ie nternotionde des Wagons -Lits'. Ο συνοδός με το χαρακmριστικό 
mλίκιο διακρίνετα στον εξώστn τού οχr'μπας. [Αρχείο Γ. Ιωάννου] 

Λίγα μέτρα από τον στc:4ιό, μέσα στην ερrμά, ική>χε το σrίn κα 
μαζί κα<Ρενεδάκι τού κυρ -Γ αρυφσλλή που εξι.mρετΟΟσε τους 

τσξειδιώτες κα το λιγοστό φοσωπκό 
με δυο - τρία τραπεζάκια πάνω στην 
αποΒάθρα, κι εκεί καθόμαστε συχνά 
με m γυναίκα μου mν Κική να rιοψε 

1 939/Φ; Σmν σd3άθpα τού 
μικρού Σταθμού με mν κουνιάδα 
μου κα m γυναίκα μου. Οι 
άνθρωποι πάνε με ευχαρίσmσn 
στο καφενεδάκι τού σταθμού να 
rιούν το ούζο τους. (rpέnει να 
είνα κανείς πολύ Βιτσιόζος για 
να πάει για ουζάκι στο καφενείο 
τού Κ7ΈΛ). Η γ� στο Βάθος 
στρίβει δεξιά κι ύστερα 
κστεuθύνετα nρας τον σψερινό 
Στc4ιά τού �. όπου φτάνει 
μετά από ενάμσυ περίπου 
χιλιόμετρο. [Αρχείο ΑΙΦ] 

1 939/Φ 1 939. Στον Στc4ιά Λοοτρακίοιι 
στc4ιεύει μα εr&τιςή φαξοστοιχία, mν 
οοοίο έλκει μία μηχανή 'Ζ'. [Φωτ. L 
Φιλmοmολίτπς, αρχείο ΑΙΦ] 

1939/Φ 1 973. Τα 'Ζnτάκια' έκαναν για όλες nς 
δουλειές: nορεία εr&τιςών, ελιγμούς, ώθnσn. Ήταν 
φόγμaπ σnouOOa! {Εδώ πέντε αιόμαχες 'Ζ' πεpf.Ιένοιιν 
στον στc:4ιό τού fψyou τον εργολάJο που θα nς κόψει 
για nολnοσίδερα. Μνψείο mς εnοχιiς τού σr,.ού, που θα 
μιοpούσαν να εψισκσν σξισφεm θέσrι σενα μουσείο, 
σενα τεχvολογl(ό φ.,.ισ, σενα σχολείο, ιnέστnσσν τα 
ετίχεpσ π)ς ειιιθείσς κάJοιων κφεχλΟI(έντοψων γρσφειο 
ιφστών .. ] [Φωτ. ΑΙΦ] 

ένα καφεδάκι. 
ο σταθμός 
ήταν μσ όσσn 
στην ερnμά, 
γισιi μέχρι m 
Βίλλα τού 
Μ π σ χ τ σ λ ι ά ,  
σmν είσοδο 
τής πόλεως, 
δεν υrή>χε 
α π ο λ ύ τ ω ς  
mοτε, εκτός 
α π  ' τ ι ς  
πικροδάφνες 

στο πλά τώ 
δρόμου. Οι 
μ η χ α ν έ ς  
ξεφυσώντας 
ζωντάνευαν 

με ΤΟ 

nέροαμά τους 
τον στc4ιQ. Οι περισσότερες ήταν το nερίφψο 'Ζnτάκιο' κα γta rιο 

Βαρειές φσξοστοιχίες Βάζαν πς μεγάλες μας μnχσνές, πς 'Έψλον'. 



1 940/Φ 1 940. Μία Έ' στη γέφυρα, έλκοντας εηιβοτικιi αμαξοστοιχία, 
κατευθύνεται nρος Πελοπόννησο. Οι Έ' ιiτον οι πιο όμορφες aτμάμαξες τού 
δικτύου μας. (Φωτ. I. Φιλιnnουπολίτης, αρχείο ΑΙΦ] 

Κάποιες φορές ερχόντουσαν και οι παληότερες aτμάμαξες, οι 'Γ', 
συνnθως ωθώντας αμαξοστοιχίες στπν ανάΒασπ από τπν Κόρινθο 
μέχρι τη Γ έφυρα. Εκείνες όμως που τις κοιτούσαμε με καμάρι nταν οι 
αυτοκινπτάμαξες, οι 'ωτομοτρίς' όπως τις έλεγαν οι περισσότεροι. Τις 
καμαρώναμε, γιατί nταν τα πιο μοντέρνα τραίνα τnς εποχnς και τις 

είχαν μόνο οι ΣΠΑΠ. Τ ο 
σχέδιό τους nταν ίδιο μ'εκείνο 
το γερμανικό τραίνο τού ' 30, 
που έτρεχε με 1 5 0  
χιλιόμετρα τnν ώρα [Εννοεί 
τον Ιπτάμενο Αμf3ουpγιανό}, κι 
όλα τα τραίνα σφύριζαν όταν 
πλπσίαζαν για να μας 

1 940/Φ 1 940. Η τ 2 1 1 I μόλις έχει 
φτάσει στον Σταθμό Λουτροκίου, ωθώντας 
αμαξοστοιχία οπό την Κόρινθο μέχρι τη 
Διώρυγα. [Αυτn οκpι13ώς n aτμάμαξα 
l3pίσκεται στο Σιδnpοδpομικό Μουσείο 
Aθnvώv. Διασώθnκε οπό τον σπουδαίο 
Μnχαvικό τού ΟΣΕ +Χpιστόδουλο 
Χριστοδούλου.} [Φωτ. I. Φιλιππουπολίτη, 
αρχείο ΑΙΦ] 

ειδοποιnσουν, 
έφευγαν για 
aποχαιρετίσουν. 

ΚΙ όταν 
να μας 

Εμείς 
τ' αγαπούσαμε τα τραίνα, τα 
φροντίζαμε, κι όταν στάθμευε 
το ωτομοτρίς, όλο και τού 
δίναμε ένα φιλικό χτύππμα 
στπν κατακάθαρπ λαμαρίνα 

του με τπν ευχn 
'καλοτάξειδο'. Θυμάμαι 
ακόμα, που κοντά στον 
σταθμό μας, παράλλπλα με 
ΤΟ χείλος τnς Διώρυγας, 
υπnρχαν αφπμένα, πάνω στις 
ράγες τους, αρκετά ανοιχτά 
μικρά φορτπγά Βαγόνια από 
τπ διάνοιξn τnς Διώρυγας. 

Πέρναγαν λοιπόν οι μέρες 
κι εγώ πnγαινα με το 
ποδnλατό μου στον σταθμό 

1 9 40. Η aυτοκινητάμαξα κατευθύνεται 
προς Κόρινθο. Ο κόσμος συνιiθως τίς 
έλεγε Ίο ωτομοτρίς' ιi 'η ωτομοτρίς'! 
[Φωτ. I. Φιλnπουnολίτη, αρχείο ΑΙΦ] 

1 9 39/Φ 1 95 2 .  Πιο 
πάνω από τον ποληό 
σταθμό, προς το 
Ίσθμιο και κοντά στο 
χείλος τιiς Διώρυγας, 
Β ρ ι σ κ ό ν τ ο υ σ α ν  
δεκάδες φορτηγά 
Βαγόνια που είχαν 
μείνει εκεί οπό τις 
εργασίες γιο τη 
διάνοιξιi της. 
( Φωτ . Ι .Φιλιππουπολίτη, 
αρχείο ΑΙΦ] 

απ'τπν πόλπ, απ'το 
σπίτι που μας είχαν 
νοικιάσει οι φίλοι 
μας. ο κυρ - Σπύρος 
και π κυρα - Αθπνά 
ΚαραΒούλπ. Μ'άρεσε 
π δουλειά μου, κι π 
διαδρομn με το 
ποδnλατο nταν 
ξεκούραστπ κι nσυχπ. 

1 940/Φ 1 940. Τότε ο κόσμος μάς αποκαλούσε Σιδηροδρομικούς κcι όχι 
Όσετζιiδες'. Τ ην αγαπούσαμε τη δουλειά μας. Οι εργαζόμενοι, με δικιi τους 
nρωτοβουλίο και εργασία, φρόντιζαν τους σταθμούς κcι σχεδόν πάντα, 
έφτειοχνον παρτεράκιο .με άνθη και φυτά, όπως εδώ που έχω έλθει με τη 
γυναίκα μου κcι το π�δί μας. [Αρχείο ΑΙΦ] 

Είναι ζnτπμα αν συναντούσα έστω και ένα αυτοκίνπτο μέχρι να φτάσω. 
Κι όταν nρθε ο Δεκαπενταύγουστος, γεννnθπκε ΤΟ πρώτο μου παιδί, 
ο Αντώνπς, που πολλές φορές, μωράκι ακόμα, μαζί με τn γυναίκα 
μου, τους έπαιρνα κοντά μου στον σταθμό όπου είχαμε φτειάξει 
κnπάριο και πςφτεράκια με άνθπ, όπως κάναν τότε οι Σιδπροδρομικοί. 

Κι nρθε το I 40. Όσο περνούσαν οι μnνες, όλο και ΠΙΟ παράξενο 
μάς φαινόταν. Ο κόσμος συζnτούσε στα σπίτια και στις γειτονιές, τα 
τραίνα που περνούσαν nταν όλο και περισσότερα, και γύρω μας 
νοιώθαμε κάτι αλλιώτικο. Ώσπου συνταραχτnκαμε όλοι. Τ ο πολεμικό 
μας, n 'Έλλn' I τορπιλίστπκε στnν τ nνο. Είχαμε πια καταλάΒει ότι τα 
πράγματα δεν πnγαιναν καθόλου καλά, αλλά δεν μπορούσαμε να 
φανταστούμε πού θα μας έΒγαζε αυτn n κατάστασn. Μα όταν έφτασε 
n 2 8n ΟκτωΒρίου, το καταλάΒαμε πεντακάθαρα. Πόλεμος. Με τnν 
άμεσn κnρυξn τnς επιστράτευσnς, εγώ ως Σιδπροδρομικός 
επιστρατεύτnκα αμέσως στο Α' Τάγμα Σιδnροδρόμων, με εντολn 
παραμονnς στπ θέσn όπου Βρισκόμουνα. Η δουλειά μας είχε πια άλλο 
ρυθμό και n κίνnσn στον σιδnρόδρομο εξυππρετούσε κυρίως 
στρατιωτικές ανάγκες. τραίνα με επίστρατους γεμάτους ενθουσιασμό 
και πίστn για τn νίκn, και τραίνα με διάφορα εφόδια περνούσαν 
νυχθnμερόν απ' τον σταθμό, και τα νέα από το μέτωπο σκόρπιζαν 
αισιοδοξία γύρω μας. 

1 9 4 1 /Φ 1 9 4 1 . Έτσι έβλεπαν οι Γ ερμονοί 
αεροπόροι τη Διώρυγα, καθώς Βομβάρδιζαν 
τους Εγγλέζους στην περιοχιi τού Ισθμού. 
(Στροτιωτ. γερμανικό περιοδ. 'Σύνθημα'] 

I Αποσπάσματος Ισθμού' τού ταξιάρχου 

Από τις 6 όμως Απριλίου 
τού '4 1 τα πράγματα 
άρχισαν να αλλάζουν. Οι 
Γερμανοί μάς επιτέθηκαν κι 
όπως nταν πολλοί, πάνοπλοι 
και ξεκούραστοι, n ζυγαριά 
έγειρε προς το μέρος τους, 
το μέτωπο έσπασε κι άρχισε 
όπως -όπως n πορεία τnς 
εnιστροφnς τών στρατιωτών 
μας. Τ ο Βρετανικό 
εκστρατευτικό σώμα αρχίζει 
να υποχωρεί. Στον Σταθμό 
μας, παγωνιά. Με σφιγμένn 
τnν καρδιά Βλέπουμε τους 
Εγγλέζους τού 

Λn να παίρνουν θέσεις για να 

4 Ι 
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κ ρ α τ n σ ο υ ν  
ανοιχτό τον 
δρόμο από τα 
Μέγαρα μέχρι 
τn γέφυρα και 
να τπν υπονο -
μεύσουν για να 
τπν ανατινάξουν 
μετά τnν απο -
χώρπσπ και των 
τ ε λ ε υ τ α ί ω ν  
Β ρ ε τ α ν ι κ ώ ν  
τμnμάτων. τ α 
τραίνα μας πια 
εκινούντο εκτός 
κ α ν ο ν ι κ ώ ν  
δρομολογίω ν ,  

1 9 39 /Φ 1 9 39. Οι μεγαλύτερες ατμάμαξές μας riτaν 
τότε οι Έ', fΧΙΧΟνές κατάλλnλες για εfΧΙοpικές 
αμαξοστοιχίες αλλά κα για aνωφέρειες. Έδω, σταύμευσn 
στό Λουτράκι 
[Φωτ. I. Φιλrηοuπολίτnς, αρχείο ΑΙΦ] 

και μετέφεραν ταλαιπωρnμένους φαντάρους και πολίτες. Οι διαδόσεις 
έδιναν κι έπαιρναν κι είχαμε όλοι τον ίδιο φόβο. Φnμες που 
διεδίδοντο σε χρόνο μnδέν μιλούσαν για βομβαρδισμό τnς πόλnς μας, 
γιατί στο Λουτράκι υπnρχαν αγγλικά στρατεύματα και δύο επίτακτα 
νοσοκομειακά πλοία που είχαν δέσει μπροστά στις κρατικές ιαματικές 
ππγές με παλαμάρια πιασμένα σε μεγάλους ευκαλύπτους. Ο φόβος 
αυτός Βγnκε αλnθινός όταν οι Γερμανοί άρχισαν να βομβαρδίζουν τις 
βρετανικές θέσεις κοντά στον Σταθμό, δίπλα από τn γέφυρα. Κάποια 
στιγμn, όταν ακούστnκαν τα αεροπλάνα να πλπσιάζουν για να 
βομβαρδίσουν πάλι, ο κλειδούχος κι εγώ aρπάξαμε τα ποδnλατά μας 

για να φύγουμε 
από τον σταθμό 
και να πάμε 
γρnγορα κάτω 

1 9 4 1 /Φ 1 9 4 1 .  Τ α γερμανικά αεροπλάνα 
βομβάρδιζαν τις βρετανικές θέσεις στnν nεριοχri τriς 
Διώρυγας, προετο�άζοντας το έδαφος για τnν nτώσn· 
τών αλεξΗΊτωτιστών. [Αρχείο Bundesarchiν, έρευνα Β. 
Μαθιόnουλου] 

στπν πόλπ. Καθώς 
έπεφταν πάνω μας 
χώματα και πέτρες 
από τις εκρnξεις 
των Βομβών, 
χωθnκαμε κάτω 
από ένα γεφυράκι 

·τ�ύ δρόμου. 
Ξαναπnραμε τον 
δρόμο για τnν 

π μεγάλπ έντασπ. 
Βεβαιωθnκαμε πως 
nταν όλοι καλά, 
ξαναγυρίσαμε στον 
σταθμό, από 
ευσυνειδnσία, γιατί 
τότε είχαμε 
συνείδnσn των 
υποχρεώσεών μας. 
Είδαμε τότε ότι το 
μισό γεφυράκι δεν 
υπnρχε πιά. 

Στnν 
αναστάτωσπ. 
Γερμανός, 
ζούσε καιρό 

πόλn, 
Ένας 

που 
στο 

Λουτράκι, αλλά 
κανείς δεν γνώριζε 
τι ακριβώς έκανε, 
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πόλπ, όταν έπαψε 
Αφού πnγαμε στις οικογένειές μας και 

1 94 1  /Φ 2004. {Η εκκλnσία τriς αγίας Κυpισκriς στα 
Γεράνια όρn. Στο Βάθος Βρίσκετσ ο λφός τού 
ισθμού τriς Κορίνθου και n nεpιoxri τriς Διώpυγας). 
Από εδώ βλέπαμε fΧΙροστά μας τα αεροπλάνα, ως 
και τους πιλότους των, καθώς έκαναν στροφri για 
να επιτεθούν ξανά. [Φωτ. ΑΙΦ] 

γύριζε στους δρόμους φωνάζοντας στους κατοίκους πως οι Γερμανοί 
δεν έχουν τίποτα μαζί τους και να μnν φοβούνται, γιατί κανένας δεν 
θα τους πείραζε. Τέτοια ώρα όμως, τέτοια λόγια! Με τπ γυναίκα μου 
πnραμε τον γιο μας και με μερικούς άλλους γείτονες ανεβnκαμε προς 
τα Γεράνια, στπν Αγία Κυριακn, όπου υπnρχε μια μικρn σπnλιά, και με 
εφόδια νερό, μια - δυό κουβέρτες και γάλα για το παιδί χωθnκαμε εκεί 
μέσα. Καθώς τα στούκας έκαναν στροφn για να ξαναριχτούν στους 
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Εγγλέζους, πετούσαν 
τόσο κοντά μας, που 
βλέπαμε τους πιλότους. 
Κάποια από αυτά 
Βομβάρδισαν τα 
νοσοκομειακά πλοία που 
Βυθίστnκαν αμέσως, 
ξεριζώνοντας τους 
μεγάλους ευκαλύπτους. 
Γινόταν κυριολεκτικώς 
χαλασμός κόσμου. 

τ ο πρωί τnς 2 6nς 
Απριλίου 1 9 4 1 μετά από 
σκλπρό βομβαρδισμό 
κατά τών Βρετανών, 
άρχισαν να πέφτουν 
εκατοντάδες Γερμανοί 
αλεξιπτωτιστές, με στόχο 
να καταλάβουν τπ 

1 9 4 1 / Φ 1 9 4 1 . Πρώτn μας φορά βλέπαμε 
τέτοιο θέαμα. Εκατοντάδες άνθρωποι να 
πετάγοντα μέσα από τα αεροπλάνα και να 
πέφτουν στnν περιοχri τriς Διώρυγας για να 
καταλάβουν τn γέφυρα προτού τnν ανατινάξουν 
οι Εγγλέζοι. 

γέφυρα πριν να τnν 
ανατινάξουν οι Εγγλέζοι. 
τ ους βλέπαμε στπν αρχn 
σαν σπμάδια να πέφτουν 
από τα αεροπλάνα τους , 
και σιγά -σιγά αυτά τα [Αρχείο Bundesarchiν, έρευνα Β. Μαθιόπουλου] 

σπμάδια έπαιρναν το 
σχnμα ανθρώπου. Δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Πολύ αργότερα 
μάθαμε ότι τότε, για τπν κατάλnψn τπς γέφυρας τπς Διώρυγας, 
χρnσιμοποιnθnκαν για πρώτn φορά στnν ιστορία οι αλεξιπτωτιστές. Ot 
Γερμανοί είχαν σπμαντικές 
απώλειες 
αμυνόμενους 
οποίοι, λόγω 
γερμανικnς 
οπισθοχώρnσαν 

από τους 
Βρετανούς, οι 

τnς ραγδαίας 
επίθεσπς, 

προς 
Πελοπόννπσο, και οι Γερμανοί 
κατάφεραν να καταλάβουν τn 
γέφυρα ανέπαφπ. Έτσι, n 
γέφυρα έπεσε στα χέρια των 
Γερμανών, και όπως μάθαμε 
αργότερα, αμέσως 
αποσυνέδεσαν και 
συγκέντρωσαν τα εκρnκτικά 
στπ μέσn τnς γέφυρας. Ot 
Εγγλέζοι πάλι, ανακτώντας τπν 
ψυχραιμία τους, πυροβόλnσαν 
από μακρυά πάνω στα 
μαζεμένα εκρπκτικά. Η γέφυρα 
τnς Διώρυγας κόπnκε στα δύο 

1 94 1 /Φ 1 94 1 .  Οι Γερμανοί fΧΙόρεσαν 
και κατέλαf3αν τn γέφυρα, λίγο μετά 
όμως οι Άγγλοι τnν ανατίναξαν. [Αυτri 
είνσ n στιγιfι τriς κατάλnψις τriς γέφυpας 
από τους Γερμανούς. Ο φωτογpάφος 
σκοτώθnκε με τnν ανστίναξn, λίγα 
δευτεpόλεnτσ κατόπιν. Η φωτογpσφικri του 
μιχανri Βpέθnκε μέσα στα χαλάσματα κι 
έτσι διασώθnκε n αnοτύnωσn αυτriς τriς 
δpαματικriς στιγιfις.} [Αρχείο Bundesarchiν, 
έρευνα Β. Μαθιόπουλου, φωτ. Φον Ντερ 
Χόυντεν] 

κι έπεσε., γρnγορα όμως το γερμανικό μnχανικό έφτειαξε μιά πλωτn 
γέφυρα στα Ίσθμια για τπν αντιμετώπισn τών αμέσων στρατιωτικών 
τους αναγκών. 

Η συνέχεια στο επόμενο ... 



Μοντελισμός είναι π τέχνη του να μπορεί να 
δημιουργήσει κάποιοι; ένα υπό κλίμακα αντίγραφο 
ενόc; πρωτότυπου αντικειμένου. Η επιθυμία αυτή του 
ανθρώπου να θέλει να έχει κοντά του μία ρέπλικα 
αυτού που αγαπά, ενόc; πλοίου, ενόc; αεροπλάνου, 
αυτοκινήτου ή τρένου, π πρόκληση τnc; μικροδπμιου 
ργίαc; και π γοητεία του μικρού μεγέθουc; οδήγησε 
στη δημιουργία αναρίθμητων εταιριών που 
υποστηρίζουν το hobby του μοντελισμού με έτοιμα ή 
συναρμολογούμενα μοντέλα, λειτουργικά ή στατικά 
σε διάφορεc; κλίμακεc;. 

Ο μοντελισμός σιδηροδρόμων είναι ο παλαιότεροι; 
κλάδοι; του λειτουργικού μοντελισμού, διότι κρατεί 
από την γέννηση του σιδηροδρόμου. Ηταν τότε που 
πρώτη φορά φτιάχτηκαν μοντέλα που όχι μόνον 
έμοιαζαν αλλά κινούνταν κιόλαc; όπωc; το πρωτότυπο 
μόνα τουc;, χωρίc; να τα αγγίζει ανθρώπινο χέρι. 
Σήμερα ο μοντελισμός σιδηροδρόμων κρατά ακόμα 
αυτή τη μοναδικότητα τnc; κίνπσπc; στον περιορισμένο 
χώρο ενόc; σπιτιού. Δίνει όμωc; και ένα ακόμα 
μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων κλάδων 
του μοντελισμού. Δεν περιορίζεται μόνο στο 
αντικείμενο, το τραίνο, αλλά χρειάζεται απαραίτητα 

τον περιβάλλοντα χώρο, τη φύση με μια λέξη, την 
ατμόσφαιρα του σιδηροδρόμου για να ολοκληρωθεί, 
διευρύνονται; έτσι τον 'ορίζοντα' του μοντελιστή. 
Αποδεικνύονται; δε παράλληλα αυτό που όλοι 
πιστεύουμε, μοντελιστέc; και μη. Σιδηρόδρομοι; δεν 
είναι μόνον οι μπχανέc; και τα βαγόνια. Είναι τα 
πάντα σε απόσταση 50 μέτρων από τιc; ράγεc;! 

Τ ου Γιάννη Χαζάππ 



Και περνούν τα τραίνα. Κι εμείς τα χαζεύουμε, 
μας γοπτεύουνε και τα κοιτάζουμε με κείνο 
το χαμόγελο που μόνο εμείς, οι φίλοι τους, 
διαθέτουμε! Μειδίαμα για το 'Μανάκι', το 
Ιντερσίτυ το τετριμμένο, κανονι�ό για 
ελκόμενο ADT rαπz, πλατύ (συχνά 
συνοδευόμενο από επιφωνnματα) όμα δούμε 
τον έμπορα με ML W n καμιά παράξενπ 
σύνθεσπ! Και μας φτιάχνουν το κέφι, 
χαιρόμαστε που πέρασαν από μπροστά μας 
(λες και μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς) και 
γυρνάμε σπίτι σκεπτόμενοι έλξεις, συνθέσεις, 
γραμμολογίες, Βελτιώσεις, αλλά κυρίως τι θα 
κάναμε εμείς, άν nμασταν στπ θέσπ του. Στπ 
θέσπ του ΟΣΕ, του υπουργού, τπς κυβέρνπσπς! 
Και φανταζόμαστε μια Ελλάδα με ένα τέλειο 
σιδπροδρομικό δίκτυο, με ατέλειωτα δάσπ που 
δεν καίγονται (κι όπου κάπκαν τα 
αναδασώσαμε γρnγορα - γρnγορα), με 
πανέμορφες διαδρομές, εκπλπκτικά 
κουκλίστικα χωριά που φυσικά το κάθε ένα, 
όλα, εξυππρετούνται σιδπροδρομικά. Και οι 
πόλεις είναι κι αυτές υπέροχες, με όμορφα 
πάρκα, τραμ, χωρίς μποτιλιαρίσματα, 
πολυκατοικίες και άχρωμα γκρι κτίρια, όπου π 
μόνπ εστία Βρωμιάς και ίσως κάποιας 
μόλυνσπς είναι το μπχανοστάσιο, που φυσικά 
μια καθώς πρέπει πόλις πρέπει να διαθέτει! 
Αυτn π επιθυμία, αυτό το όνειρο είναι που 
γεννά μέσα από τους σιδπροδρομόφιλους μια 
ακόμα ομάδα ανθρώπων, τους μοντελιστές 
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σιδπροδρόμου. Αθεράπευτα ρομαντικοί, 
ονειροπόλοι (έως φαντασιόπλπκτοι ίσως!) και 
φυσιολάτρες, Βλέπουμε πολλές φορές τον 
κόσμο μας υπό κλίμακα και μέσα από ... 
φίλτρα! CDίλτρα σκουπιδιών, κακοτεχνιών, 
φίλτρα του κακού και του άσχπμου. Στο δικό 
μας κόσμο δεν νοείται π μίζα, το συμφέρον, 
ο κακός πολιτικός, ο πλούσιος εργολάβος, ο 
φτωχός ταλαίπωρος πολίτπς. Με το δικό μας 

φακό, δεν θα αποκλείετο ο Πλαταμώνας, 
ούτε θα κλείνανε τα Τ έμππ. Η μετρικn θά'μενε 
στπ θέσπ τπς στπν Αττικn και ο ρόλος τπς 
στπν Πελοπόννπσο θα αναβαθμιζόταν αντί 
αυτού που τπς προδιαγράφουν. Γιατί έτσι 
είμαστε εμείς. Μας αρέσει το όμορφο, το 
κλασσικό, το ρομαντικό, δε μας διακατέχει π 
λύσσα για ταχύτπτα, δεν εντυπωσιαζόμαστε 
από τους σούπερ μοντέρνους 'εξυππρετικούς' 
σταθμούς, αυτοί είναι 'μπετό'. Μας αρέσει το 
χειροποίπτο, το πέτρινο το λουλουδιασμένο και 
συχαινόμαστε το μαζικό, το copy -pαste, το 
καλούπι. Αναχρονιστές; Οχι! Είπαμε, 
ρομαντικοί. Λάτρεις τπς φύσπς, του παλαιού 
και τπς αξίας του κόπου του ανθρώπου. 
Κι όσο αυτός 'ο κόσμος μας' εκλείπει όλο 
και περισσότερο κάθε μέρα, τόσο εμείς 
θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας. Δίπλα 
μας. Ανασκαλεύοντας στο μυαλό μας, 
ξεθάβουμε εικόνες από ταξίδια και διαδρομές, 
πολλές φορές από παλαιότερες εποχές και 
τις κάνουμε... μακέτα. Με θέμα το 
σιδπρόδρομο πάντα, αφού αυτός μας αρέσει, 
ξεδιπλώνουμε σκέψεις, συναισθnματα και τπ 
φαντασία μας στρώνοντας γραμμές, 
φτιάχνοντας σταθμούς, χτίζοντας πόλεις και 
χωριά, διαμορφώνοντας τπ φύσπ τριγύρω. 
Αλλοτε δραματικn, άλλοτε nπια, πάντα όμως 
παρούσα. Μια τρισδιάστατπ απεικόνισπ του 
'πως nταν' n του 'πώς είναι' (αν είμαστε 
τυχεροί), n του 'πώς θά'θελαμε να είναι'. 
Ενα 'διόραμα' και συγκεκριμένα ένα 
'σιδπροδρομικό διόραμα'. Ελλπνικότατπ π λέξπ, 
λιγοστοί όμως ΟΙ Ελλπνες ι οπαδοί ι Γιατί; 

"Χώρος -Χρόνος -Χρήμα", τα περίφπμα 
" 3Χ", είναι ουσιαστικά οι 'περιορισμοί' και οι 
παράγοντες που αποθαρρύνουν τους 
περισσότερους. Να είστε σίγουροι όμως, 
κανένα από τα τρία δεν είναι απολύτως 
απαραίτπτο. Ολα είναι σχετικά. Υπάρχουν 
φθπνά και ακριβά μοντέλα, ο απαιτούμενος 
χώρος μπορεί να είναι μικρός όσο το ράφι 
τπς Βιβλιοθnκπς μας n όσο ... ένα γnπεδο. Και 
ο χρόνος πάντα Βρίσκεται. Τ ο κάθε τι απαιτεί 
χρόνο, αλλά κανείς δεν θα μας Βάλει 
ρnτρες εάν δεν παραδώσουμε το έργο στπν 
ώρα του! Κάθε ανασταλτικός παράγοντας έχει 
Βάρος ανάλογο των στόχων που θέτουμε. 



Η εξέλιξη αηο τραινακι σε ... μακέτα περιωπής 
είναι κάτι που ούτε χρήματα χρειάζεται ούτε 
περισσότερο χώρο! Μόνο λίγο χρόνο και 
φυσικά... έμπνευση. Η έμφαση στην τρίτη διάσταση 
μπορεί να φέρει θεαματικά αποτελέσματα. 

Μπορούμε να ξεκινnσουμε συντηρητικά και, 
παρόλα αυτά, να απολαμβάνουμε κάθε μας 
επίτευγμα. Μέσα από αυτά τα κείμενα της 'σ', 
εκτός από μια πρώτη γνωριμία με το 
μοντελισμό του σιδηροδρόμου, θα δούμε 
λύσεις για το πώς μπορούμε να έχουμε το 
'τραινάκι' μας χωρίς επιπτώσεις στο πορτοφόλι 
n την οικογενειακn μας ευτυχία ... 

Οι σωστες επιλογές, π καλύτερη 
συνταγή για την επιτυχία 
Ακούγεται σαν διαφnμιση από IIEK όμως, είναι 
μια μεγάλη αλr1θεια που ταιριάζει και στον 
μοντελισμό. Για να μας ικανοποιεί και να μας 
ευχαριστεί όμως αυτό που τελικά θα 
φτιάξουμε, πρέπει κατ' αρχάς να θέσουμε τις 
προδιαγραφές, τους περιορισμούς και τα όριά 
του. Αυτά κατόπιν θα μας οδηγnσουν στην 
επιλογn της κλίμακας και του τρόπου 
κατασκευnς. 

α. Τι χώρο θα μπορούσαμε να 
διαθέσουμε για τη σιδηροδρομική μακέτα; 
Τ ο ερώτημα τίθεται εάν ΔΕΝ ζείτε μόνος n 
το σπίτι σας ΔΕΝ ξεπερνά τα 1 50 
τετραγωνικά! 
Προσωπικά πιστεύω οτι η εnιλογn/ εύρεση του 
χώρου είναι το πιο σημαντικό Bnμa στο στάδιο 
της προεργασίας. Οχι τόσο το πού θα στηθεί 
η τελικn κατασκευn (όπως θα δούμε παρακάτω 
μια μακέτα μπορεί να ολοκληρωθεί τμηματικά), 
όσο ο χώρος που θα δουλεύουμε! Αν ζούμε, 
όπως οι περισσότεροι από μας, στον nεριορι 
σμένο χώρο ενός διαμερίσματος, η επιλογn 
του 'πού θα δουλεύουμε' είναι ζωτικnς 
σημασίας. Αν υπάρχει διαθέσιμο ένα 
ολόκληρο δωμάτιο, θεωρείστε τον εαυτό σας 
τυχερό, η μακέτα μπορεί να κατασκευασθεί, 
και να στηθεί ίσως, εκεί. Τις περισσότερες 
φορές όμως δεν είναι έτσι. Είμαστε 
αναγκασμένοι να Βγάζουμε τη μακέτα από το 
'χώρο αποθnκευσης' (κάτω από ένα κρεβάτι, 
n μέσα σε μια ντουλάπα) να δουλεύουμε μια 
ώρα και να την ξαναβάζουμε στη θέση της. 
Κουραστικό, αλλά αναγκαίο τουλάχιστον μέχρι 
να γίνει η μακέτα παρουσιάσιμη ... 

Οσοι δεν διαθέτουν καθόλου χώρο ή θεωρούν 
τα όνειρα τους για μακέτα ... άφταστα, υπάρχει 

λύση. Μόνος ή σε συνεργασία με φίλους 
μπορείτε να φτιάξετε μια μεγάλη μακέτα 

κατασκευάζοντάς τη κομμάτι -κομμάτι. Με mν 
'τμηματική κατασκευή' ηροσηερνάται τσ εμπόδιο 

'χώρος' ενώ η συλλογική δουλειά και η 
ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και ιδεών είναι 

πάντα ευεργετική για το χόμηυ μας. 

1 ,ΟΟΧ 1 ,00 σε ΗΟ ή ακόμα και 0,60ΧΟ,60 σε HOe {τι είναι το 'e' θα το δούμε στο επόμενο 
τεύχος). Δεν θα ήταν τέλειο τραπεζάκι για το σαλόνι; 

Β. Ποιό ειναι το σιδηροδρομικό μας 
ενδιαφέρον; Τι μας αρέσει να Βλέπουμε 
στο τρένο, τι θα θέλαμε να φτιάξουμε; 
Ποιός είναι ο στόχος μας; 
Δεδομένου του προβληματισμού α., μάλλον 
εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε το 'θα nθελα 
να ... ' από το 'αρκούμαι στο ... '. Πολλά θα 
θέλαμε να κάνουμε, λιγότερα όμως τελικά 
μπορούμε! ΣυμΒιΒασμός, είναι ο μόνος 
τρόπος για να μη σηκώσουμε τελικά τα πό9ια -
ψηλά και γυρίσουμε στην · τηλεόραση. Ευτυχώς 
υπάρχουν πολλά Βολικά 'γούστα' στο 
σιδηρόδρομο. Για παράδειγμα, άν Βλέηουμε το 
τραίνο μόνον από την δυναμικn του πλευρά 
και αρκούμαστε στην όψη της τεχνολογικnς 
λεπτομέρειας μιας μηχανnς, n γοητευόμαστε 
κυρίως από μικρούς ορεινούς σταθμούς ... , n 
μας αρέσουν οι ελιγμοί, τα μικρά φορτηγά 
τραίνα και όχι τόσο η διαδρομn αλλά 
περισσότερο η 'λειτουργία' του σιδηρο 
δρόμου, τότε είναι μικρό το 'κακό'. τ ο 
διόραμά μας δεν χρειάζεται ιδιαίτερο χώρο 
και ανάλογα της κλίμακας μπορεί να είναι 
πολύ μικρό. Αυτό που μετράει πάντα είναι η 
ατμόσφαιρα. 
Α ν πάλι ελκόμαστε από τραμ μετρικn, στενn 
n Βιομηχανικn γραμμn, η μικρn απαιτούμενη 
ακτίνα καμπυλότητας γι' αυτούς τους 
σιδηροδρόμους Βολεύει στην οικονομία 
χώρου ακόμα και για ένα πολύ πειστικό 
διόραμα. Εχουμε δει θαύματα σε 60Χ60 

εκατοστά ... 
Βλέπουμε ότι τα τρία ανασταλτικά 'Χ' σε αυτές 
τις περιπτώσεις μπορούν να περιοριστούν πολύ. 
Α ν τώρα, η μοναδικn μας επιθυμία είναι να 

Οι διαστάσεις αυτής της μακέτας είναι μόνον 
1 ,50Χ 1 ,00 μέτρα σε ΗΟ {ή 0,75ΧΟ,50 σε Ν), 
που σημαίνει ότι χωράει ακόμα και κάτω από ένα 
κρεβάτι 

τρέχουμε μεγάλους συρμούς 
διαδρομές μέσα από πόλεις 
μην αισθανόμαστε άβολα, 

σε aτέλειωτες 
και χωριά, ας 
δεν είμαστε 



Κλίμακα Πρώτοι 
κατασκευαστές 

Λόγος Αντιπροσωπευτικές 

Εταιρείες 
Υπέρ Κατά Σχόλια 
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Απαιτεί χώρο και χρr\μα, αν 
και σnμερα υπάρχουν 

Λόγω των μεγάλων διαστάσεων, 

Fυlgυreχ,  Lemαco να είναι πραγματικές και οι 
1-::----+--,...,..-----+---+--=-----..,.-----Ιντίζελ εσωτερικnς καύσεως! Ο Mαrkliπ 1 900 1 :4 3,5 Lemαco, Fυlgυreχ,  Εύκολες 01 ιδιοκατασκευές που 

φθπνά έτοιμα μοντέλα. Η 
κλίμακα υποστπρίζεται από 
αρκετές εταιρίες όχι όμως 
τόσες όσο οι πιο εμπορικές, 
μικρότερες κλίμακες 

οι εσωτερικού χώρου μακέτες είναι 
συνnθως μικρές, στον κnπο όμως n 
στο μπαλκόνι π χρnσπ των 

00 Morkliπ 1921 1 :76 

Limα, MicroMetαkit, · ρίχνουν και το κοστος ... 
κλιμάκων αυτών ενδείκνυται! Λόγω 
του μεγέθους δεν πτοούνται από 

Fleischmαππ 

Horπby, Limα, 
Βαchmαππ, Peco και 
οτιδnποτε Βρετονικό 

τις κλιματολογικές συνθnκες. 

Ικανοποιπτικr\ λεπτομέρεια, και Τ ο εύρος τπς γραμμnς που Οι πιο δπμοφιλείς κλίμακες, αφού 
με τπ Βοnθεια τπς τεχνολογίας χρπσιμοποιείται είναι αυτό τπς αποτελούν τπ χρυσn τομn μεταξύ 
πολύ καλΠ κίνπσπ. Λόγω τπς ΗΟ ( 1 : 87). Ένα σφάλμα που ικανοποιπτικού μεγέθους σκπνικού 
μικρr\ς διαφοράς μεγέθους, κάνει τα μοντέλα να και λεπτομέρειας των μεμονωμένων 
μπορούμε να πούμε οτι οι δύο φαίνονται πολύ μεγαλύτερο μοντέλων. 
κλίμακες ολλπλο - οπο οσο θα έπρεπε να 
ϋποστπρίζοντοι οπό μια τεράστιο είναι. 
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eίsc mοππ, oco, r ιχ  7 6 r\ 87 φορές μικρότερο 
'δ πλπθώρο των δυνοτοτnτων και εκατοντα ες του πραγματικού! Ο αριθμός που δίνει στον μοντελιστn ακόμα! των εταιριών που τις n κάνοντας τον να υπερυαίνει 

1 : 1 20 Hig 

υποστπρίζουν ξεπερνά τις πολλές φορές τις δικές του 
1 000 παγκοσμίως! δυνοτότπτες! 

'Χωράει' καλύτερα οπό τπν ΗΟ 
και π λεπτομέρεια των 
μοντέλων σnμερο δεν είναι 
καθόλου κακr\ 

Μικρr\ υποστnριξπ 
κατασκευαστών. Πριν 1 Ο 
χρόνιο όμως γιο να 
αποφευχθεί π εξοφάνισπ τπς 
κλίμακας πολλοί 
κατασκευαστές οργάνωσαν 
το προϊόντα τους και 
προσέθεσαν κι άλλο γιο να 
τπν υποστπρίξουν. τ ο πέτυχαν 
και σr\μερο aνθίζει και πάλι. 

MiniTrix, Lone 1 : 1 60 Limo, Arπold, Triχ, Η επόμενπ πιο δπμοφιλΠς τπς Στενεύουν το όριο 

Star n Arnold Fleischmonπ, Roco και 

- 1  960 επίσπς εκατοντάδες 
ακόμα! 

ΗΟ. Ανορίθμπτοι οι εφορμογr\ς λεπτομέρειας 
υποστπρικτές κατασκευαστές και καλΠς κίνπσπς. Η σκόνπ 
τπς, και αρκετά κολΠ αρχίζει να γίνεται ο 
λεπτομέρεια και κίνπσπ. Ο μεγαλύτερος εχθρός. Λόγω 
χώρος δεν είναι πια μεγέθους είναι δύσκολες και 
πρόβλπμο. οι ιδιοκατασκευές. 

Πολιά ο 'φτωχός συγγενnς' τπς 
ΗΟ, φθπνά μοντέλο και 
υποστπρικτές τπς κυρίως οι 
μοντελιστές του Ανατολικού μπλοκ! 
Σnμερα π λεπτομέρεια των 
μοντέλων είναι εξοιρετικr\ με λογικr\ 
τπν μικρr\ ούξπσπ τπς τιμnς τους. 

Ιδονικr\ π χρr\σπ τπς για 
περισσότερπ έμφοσπ στπν 
ατμόσφαιρα του σιδπροδρόμου 
το τραίνο το ίδιο. 

παρά 

z Marklin 1 97 2  1 :2 20 Mαrkliπ Χωράει παντού και Αναμενόμενο φυσικά, το Κλίμακα των άκρων. Μπορεί να 
κυριολεκτούμε! Η ιδανικr\ ακόμα χομπλότερο επίπεδο χρπσιμοποιπθεί από πολύ μικρά 
κλίμακα γιο όποιον θέλει να λεπτομέρειας και κίνπσπς. Αν διοράματα που χωρούν παντού 
έχει μοκέτα ακόμα κι ον μένει και π Mαrkliπ έχει φροντίσει μέχρι να αναποραστnσουμε υπό 
σε περίπτερο! Τ α μοντέλο γιο το πάντα, σε σχέσπ με κλίμακα πραγματικούς σταθμούς. 
πραγματικά εντυπωσιάζουν. τις υπόλοιπες κλίμακες π Ολος ο Σταθμός Λορίσπς γιο 

Σημείωση 1 :  Η 00 είναι π πολοιότερπ 'επιτραπέζια' κλίμακα 
και κροτεί οπό το 1 900! Δυστυχώς όμως με λάθος εύρος 
γραμμnς. Ηταν το 1 921, όταν π εταιρία Biπg οπό τπ 
Νυρεμβέργπ ξεκίνπσε τπν Holf Ο κλίμακα γιο εντός οικίας 
χρnσπ. Το πλάτος τπς γρομμnς μίκρυνε μεν στα 1 6,5mm 
όμως όχι αντίστοιχο και το τροχαίο υλικό. Οι κινπτnρες δεν 
χώραγαν στο κουβούκλιο κι έτσι απλά, το έκαναν λίγο πιο 
μεγάλο, ονόμασαν δε τπν κλίμακα 00/ΗΟ. Οι δύστυχοι 
όμως Βρετανοί συνέχισαν να έχουν το πρόβλπμο, ακόμα κι 
όταν οι κινπτr\ρες έγιναν μικρότεροι ('60 - '70), λόγω του 
μικρότερου περιτυπώμοτος των τραίνων τους! Γι' αυτό και 
επειδn μέχρι τότε είχαν παραχθεί πάρα πολλά μοντέλο στπν 
1 :7 6, οι Βρετανοί έχουν τπ δικr\ τους, ΌΟ' κλίμακα. Κατά 
παράδοσιν . . . 
Σημείωση 2: Η στr\λπ των πρώτων κατασκευαστών περιέχει τις 
εταιρίες που όχι μόνο Βάφτισαν τπν κλίμακα αλλά και 
κατασκεύασαν το πρώτο μπχονοκίνπτο τροχαίο υλικό. 
Σημείωση 3: Ο πίνακας περιέχει τις κυριότερες κλίμακες γιο 
τις οποίες μοντέλο μπορούν να Βρεθούν εύκολα στπν αγορά. 
Υπάρχουν κι άλλες πολλές μεγαλύτερες και ενδιάμεσες γιο 
τις οποίες όμως υπάρχει μικρn εμπορικn υποστnριξπ. 

διοθέσιμπ γκάμα μοντέλων παράδειγμα, σε Ζ θα είχε μnκος 3 
είναι μικρn. με 4 μέτρα! Συνιστάται γιο όσους 

στόχος είναι το σιδπροδρομικό 
σκπνικό. 

Το μεγάλο βογάνι είνοι οπό τnν Μαg1υs για μετρικό δίκτυο σε 1 :2 2,5 ιi αλλιώς 'IIm', φτιαγμένο εξ 
ολοκλιiρου αnό μέταλλο. Το μικρότερο nάνω του είναι το ίδιο βαγόνι σε 1 :87(ΗΟ) αnό τnν Bemo. Το 
μικρό σε Ζ αnό τn Mαrklin ίσα nου ξεχωρίζει κάτω αnό το φορείο του μεγαλύτερου μοντέλου. 



Μία όχι και τόσο Όικο -φιλική' μακέτα διαστάσεων 1 0  τ.μ. Είναι η άποψη τnc; λειτουργίαc; του τραινου. 
Εκτείνεται σε τρία εηίηεδα, είναι 1 00% ψηφιακά ελεγχόμενη, και μπορούν να κινούνται συγχρόνωc; 
μέχρι και 1 Ο συρμοί χωρίc; κίνδυνο σύγκρουσηc; 

παράξενοι (όλοι θα το'θελαν αυτό!) μόνο 
λιιίγο πιο απαιτnτικοί. Στnν περίπτωσn αυτn, 
δεδομένου οτι δεν έχουμε άνεσn χώρου, n 
επιλογn μικρότερnς κλίμακας είναι n μία λύσn 
στο πρόβλnμα. Η άλλn είναι n τμnματικn 
κατασκευn τnς μακέτας, μια οπωσδnποτε πιο 
δύσκολn μέθοδος κατασκευnς, με πάρα 
πολλά όμως πλεονεκτnματα. 

γ. Σε ποιά κλίμακα λοιπόν θα 
δουλέψουμε; 
Βρnκαμε το χώρο που θα εργαζόμαστε, 
Βρnκαμε και τι περίπου θέλουμε να κciνουμε. 
Χωράει όμως το ένα στο άλλο ... ; Η επιλογn 
τnς κλίμακας που θα δουλέψουμε δίνει, 
σίγουρα, τn λύσn, όμως, πρέπει να λάβουμε 
υπ'όψιν τα πλεονεκτnματα και τα μειονεκτnματά 

τnς Άλλωστε τnν επιλογn μας θα τnν 
'κουβαλάμε' σε όλn τn 'μοντελιστικn' μας 
σταδιοδρομία. Α ναμφισβnτnτα n πιο δnμοφιλnς 
κλίμακα στον κόσμο είναι n l :87 n ΗΟ. Αν 
όμως, λαμβάνοντας υπ'όψιν τα παραπάνω, 
μπορούμε να δουλέψουμε μια μεγαλύτερn 
κλίμακα, γιατί θα πρέπει να δεχτούμε τους 
περιορισμούς στnν κίνnσn και τn λεπτομέρεια 
τnς ΗΟ; Αν πάλι ο διαθέσιμος χώρος είναι 
μικρός, γιατί να στριμωχτούμε, όταν σε μια 
μικρότερn κλίμακα θα αποδοθεί καλύτερα αυτό 
που θέλουμε να φτιάξουμε; Ο παρακάτω 
πίνακας μπορεί να φανεί χρnσιμος, γιατί δίπλα 
σε κάθε κλίμακα έχουμε παραθέσει τα υπέρ 
και τα κατά τπς. Με μία παρατnρπσn. Σαφώς 
όσο μεγαλώνει π κλίμακα και το μοντέλο 
πλπσιάζει το πραγματικό, n κίνπσn και n 
λεπτομέρεια δεν έχουν σύγκρισn. Με τn 
Βοnθεια τnς τεχνολογίας, μικρότερnς κλίμακας 
μοντέλα πλnσιάζουν αρκετά τα δύο αυτά 
πλεονεκτnματα των μεγαλύτερων, ποτέ όμως 
δεν θα τα φτάσουν! 

Επίλογοc; (Π μια αρχn;) 
Αυτά είναι τα τρία πρώτα Βασικά Βnματα. Οι 
τρεις πρώτες Βασικές αποφάσεις που πρέπει 
να πάρουμε ώστε να μπ συναντnσουμε 
προβλnματα στο μέλλον τπς σιδπροδρομικnς 
μοντελιστικnς μας πορείας. Στπν επόμενπ 
έκδοσπ τπς 'Σ' θα δούμε τα εύρπ γραμμών 
και πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια 'υπό 
κλίμακα' μακέτα σε σχετικά μικρό χώρο. 
Επίσnς θα δούμε τn μέθοδο τμπματικnς 
κατασκευnς μακετών, ΤΟ μόνο τρόπο ΠΟυ 
επιτρέπει τnν κατασκευn μιας μεγάλnς μακέτας 
σε μικρό χώρο, όπως και τnν δυνατότπτα 
μεταφοράς τnς χωρίς να καταστραφεί. 



ΜΟΝΤΕΛΙΙΤΙΚΑ ΝΕΑ 
τ ο τελευταίο χρονικό διάστnμα nαρουσιάστnκαν στnν αγορά 

αρκετά μοντελιστικά θέματα που αφορούν στους ελλnνικούς 

σιδnροδρόμους . Ας τα πάρουμε όμως με τn σειρά. 

Καταρχnν τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε τnν 

εμφάνισn τnς μια νέα εταιρία παραγωγnς μοντέλων σε 

κλίμακα ΗΟ ( 1 :87), n γνωστn πια σε πολλούς "ALPHA 

TRAINS". Η εταιρία εδρεύει στnν Γερμανία και σκοπεύει να 

ασχολnθεί με θεματολογία Βαλκανικών και πρώnν ανατολικών 

χωρών. Ιδιοκτnτnς τnς είναι ο ομογενnς μας κ. Βαγγέλnς 

Παπακωνσταντnς πολιτικός μnχανικός και λάτρnς του 
σιδnροδρομικού μοντελισμού. τ α μοντέλα τnς σχεδιάζονται από 

τn δικn τnς ομάδα μnχανικών και κατασκευάζονται στnν Κίνα. 

Είναι εξ ολοκΜρου πρωτότυπες σχεδιάσεις και δεν έχουν δε 

καμία σχέσn με παρόμοια θέματα που κυκλοφόρnσαν 

παλιότερα από άλλες εταιρίες n καταστnματα. 

Η ALPHA TRAINS ξεκινά παρουσιάζοντας ένα σετ 3 
Βαγονιών. Τ ο σετ αυτό περιλαμβάνει 2 Βαγόνια Β θέσnς και 

ένα ΑΒ θέσnς του ΟΣΕ τύπων Bmhe και ABmhe, των 

γνωστών μας "ναυπnγάδικων" (κατασκευάστnκαν στις αρχές 

τnς περασμένnς δεκαετίας στα Ελλnνικά Ναυπnγεία). Οι αριθμοί 

τους είναι: 
ABmhe 

Bmhe 

Bmhe 

5 1 7 3 3 9  80 205 - 4  

5 1 7 3 3 9  8 0  657 - 6  

5 1 7 3 3 9  8 0  65 8 - 4 

τ α πρωτότυπα μπορούσε να τα δει κανείς σε 

οποιοδnποτε τρένο του ΟΣΕ. Πριν ένα χρόνο ξεκίνnσε ο 

από τον Στέφανο Γ ουλάκο 

εκσυχρονισμός τους που αφορούσε κυρίως στnν τοποθέτnσn 

κλιματισμού. Άλλαξαν επίσnς και οι αριθμοί τους. Τ α μοντέλα 

τnς Alphα Τ rαins αναπαριστούν τα Βαγόνια πριν υποστούν 

εκσυγχρονισμό. 

τ α μοντέλα αυτά μοιάζουν πολύ σε αυτά που είχαν 

κυκλοφορnσει πριν ένα χρόνο από τnν εταιρία HERIS, και είναι 

αναμενόμενο αφού Βασίζονται στα ίδια καλούπια, τα οποία 

τώρα ανnκουν στnν Alphα Trαins αλλά είναι πολύ Βελτιωμένα. 

Συγκεκριμένα διορθώθnκε το εσωτερικό που αναπαρίσταται σε 

σωστό χρωματισμό και έγιναν πλnθώρα Βελτιώσεων στο 

εξωτερικό, όπως ξεχωριστές χειρολαβές και διαφανn φώτα 

στις μετώπες. Ουσιαστικά πρόκειται για καινούργια μοντέλα. 

Η εταιρία σκοπεύει μέχρι τα τέλn του χρόνου να 

παρουσιάσει ένα ακόμn σετ με τρία εμπορικά Βαγόνια αυτn τn 

φορά. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τρία μοντέλα τnς 

φορτάμαξας Ζ 3 όπως κατασκευαζόταν από τα Ναυππγεία 

Ελευσίνας πριν 1 5 χρόνια. Θα περιλαμβάνονται στο σετ 3 

εκδόσεις. Ένα σε καφέ χρωματισμό, ένα σε κίτρινο 

μεταφοράς ανταλλακτικών καθώς και ένα πανομοιότυπο Ζ5. 

Στις αρχές του νέου χρόνου n εταιρία προγραμματίζει 
να παρουσιάσει μοντέλο τnς δnδελάμαξας σειράς Α470 τnς 

γνωστn μας ADtrαnz. Αμnν και πότε. 

Για το απώτερο μέλλον υπάρχουν πολύ καλές ιδέες 

που θα γνωστοποιnθούν στο μέλλον. Εμείς ευχόμαστε καΜ 

επιτυχία στnν προσπάθεια του κ. Παπακωνσταντn και θα είμαστε 

στο πλευρό του. 



Οι επαγγελματίες και οι φανατικοί τπς 
φωτογραφίας έχουν ένα ραντεβού κάθε δυο 
χρόνια στπν Κολωνία. Η έκθεσπ Photokiπa 
είναι π μεγαλύτερπ έκθεσπ φωτογραφίας 
στον κόσμο. Οι κατασκευαστές παρουσίασαν 
εκατοντάδες νέα προϊόντα, απο τα οποία 
παρουσιάζουμε ένα δείγμα. 
Μόλις μια στάσπ απο τον κεντρικό 
σιδπροδρομικό σταθμό τπς πόλπς (δίπλα στον 
εμβλπματικό καθεδρικό ναό), κι αφού 
διασχίσουμε με το τραίνο τπν επιβλπτικn 
γέφυρα Hoheπzollerπ (με έξι σιδπροδρομικές 
γραμμές και δυο λωρίδες πεζών) πάνω απο 
το Ρnνο βρισκόμαστε στο σταθμό Koelπ 
Deυtz, δίπλα στους εκθεσιακούς χώρους τπς 
πόλπς (ανάλογοι με τπ δικn μας Διεθνn 
Εκθεσπ Θεσσαλονίκπς, αλλά ΠΟΛ Υ 
μεγαλύτεροι - ο υπογράφων έχει οδυνπρn 
προσωπικn εμπειρία, καθώς κουβαλούσε 
τσάντες με διαφπμιστικά απο το ένα κτίριο στο 
άλλο ... ). Για να καταλάβετε τα μεγέθπ, π 
έκθεσπ του 2002 είχε 1 57.9 1 1 επισκέπτες 
και 1 .546  εκθέτες ... Φέτος π έκθεσπ έγινε 
απο τις 2 8 Σεπτεμβρίου έως τις 3 
Οκτωβρίου. 
τ α μεγέθπ είναι πραγματικά εντυπωσιακά, και 
τις πρώτες μέρες ένας aρχάριος μπορεί να 
τις σπαταλnσει μόνο με τπ βόλτα απο 
περίπτερο σε περίπτερο. Πέρα απο τπν έκθεσπ 
(οι εγκαταστάσεις χρπσιμοποιούνται όλο το 
χρόνο σε εκθέσεις, όχι μόνο στπ Photokiπa), 
υπάρχουν άπειρα πράγματα να κρατnσουν 
απασχολπμένο τον επισκέπτπ στπ Κολωνία: 
απο τουριστικές εξορμnσεις τριγύρω, είτε κατά 
μnκος του Ρnνου έως τα άφθονα εστιατόρια 

που σερβίρουν μπύρα σε στενόμακρα ποτnρια 
που γεμίζουν συνέχεια και ψπτό χοιρινό .. 

�dobe 
Πέρα απο το Photoshop, που είναι το 
πρόγραμμα αναφοράς στπν επεξεργασία 
εικόνας, π εταιρεία παρουσίασε μια έκδοσπ 
χαμπλότερου κόστους με τπν επωνυμία 
Adobe Photoshop Elemeπts 3.0. Η μεγάλπ 
διαφορά απο τπν προπγούμενπ έκδοσπ είναι 
π υποστnριξπ των διάφορων RA W formats 
απο ψπφιακές κάμερες, καθώς και π αυτόματπ 
διόρθωσπ των "κόκκινων ματιών" που 
βασανίζουν πολλούς απο εμάς, όταν τραβάμε 
με φλας. Μερικές επιπλέον δυνατότπτες που 
έχουν μεταφερθεί απο το "μεγάλο αδελφό" 
Photoshop CS περιλαμβάνουν ακριβn έλεγχο 
στα φωτεινά και σκιερά μέρπ τπς εικόνας, το 
Healiπg brυsh, καθώς και δυνατότπτες 
οργάνωσπς των φωτογραφιών. Επίσπς, π 
εταιρεία ανακοίνωσε τπ νέα προδιαγραφn 
DNG (Digital NeGatiνe), που ελπίζει πως θα 
σταματnσει το χάος ανάμεσα στα διάφορα 
RA W formats των κατασκευαστών. 

Canon 
Η γνωστn Ιαπωνικn εταιρεία είχε ένα τεράστιο 
περίπτερο με τα πλnθπ να συρρέουν για να 
δούν τις δυο νέες ψπφιακές SLR (siπgle leπs 
refleχ). Η EOS 20D αντικαθιστά τπ δπμοφιλn 
1 OD, και παρέχει πολλές νέες δυνατότπτες. 
Αντί για τα 6 megapiχels τnς προκατόχου τnς, 
n 20D παρέχει εικόνες με ανάλυσn 8 
megapiχels, που επιτρέπουν εκτύπωσn σε 

μέγεθος Α 3  χωρίς προβλnματα ποιότnτας. 
Συγκριτικά με τn 1 OD, το νέο μοντέλο είναι 
ελαφρύτερο και μικρότερο σε διαστάσεις, 
διαθέτει 9 αισθnτnρες για γρnγορn αυτόματn 
εστίασn, ανάβει άμεσα (λιγότερο απο μισό 
δευτερόλεπτο), υποστnρίζει τους ελαφρύτερους 
φακούς EF - S για τις φτnνές ψnφιακές Canon 
(πέρα απο τους συμβατικούς φακούς EF), 
μπορεί να τραβάει με 
ρυθμό 5 καρέ/δευτ., 
γράφει ταυτόχρονα 
RA W και JPEG αρχεία 
στn κάρτα μνnμnς και 
διαθέτει σύνδεσn με 
υπολογιστn υψnλnς 
ταχύτnτας USB 2.0. 
Συνολικά οι βελτιώ 
σεις τnς 20D ως προς 
τn προκάτοχό τnς ξεπερνάνε τις 30 και n τιμn 
εκτιμάται πως θα κυμαίνεται αρχικά στα 1 5 00 
Ευρώ. Δυο νέοι φακοί EF - S  (ένας 1 7 - 85 
lmage Stabilizer κι ένας 1 0 - 2 2) αυξάνουν τις 
επιλογές για αυτούς που �έλουν μια φτnνn 
λύσn για να τραβάνε ευρυγώνιες 
φωτογραφίες με τnν 20D n τn παλιότερn 
3 00D χωρίς να αγοράσουν τους 
ακριβότερους συμβατικούς φακούς τnς 
εταιρείας. Για πρώτn φορά μετά απο χρόνια 
παρουσιάστnκε και νέο φλας απο τnν 
εταιρεία:το 5 80 ΕΧ είναι το νέο κορυφαίο 
μοντέλο στn θέσn του 550ΕΧ, με δυνατότnτα 
να φωτίζει υπερευρυγώνιες λnψεις μέχρι τα 
1 4mm, αυτόματn προσαρμογn στον αισθnτnρα 
τnς ψnφιακnς κάμερας και πολλές άλλες 
δυνατότnτες. Στn κορυφn τnς γκάμας τnς 



εταιρείας π κορυφαία EOS 1 Ds, που nταν ο 
αδιαφιλονίκπτος πγέτπς σε ποιότπτα (και τιμn ... ) 
απο τπν παρουσίασn τπς στπν προπγούμενπ 
Photokiπα, αντικαταστάθπκε απο τπ δεύτερπ 
γενιά με τπν επωνυμία EOS 1 Ds Mαrk 11. 
Οπως και π προκάτοχός τπς, π 1 Ds Mkll 
χρπσιμοποιεί όλπ τπν επιφάνεια που διαθέτει το 
φορμά των 36χ 24 χιλιοστών για τον 
αιαθπτnρα, μόνο που αυτn τπ φορά π ανάλυσπ 
φτάνει στο τερατώδες επίπεδο των 1 6.7 
megαρixels αντί για τα προπγούμενα 1 1 . 1 
ανταγωνιζόμενο ευθέως το μεσαίο φορμά 

στο φιλμ. Η κάμερα 
διαθέτει υποδοχές για 
κάρτες μνnμπς Comραct 
Flαsh και Secυre Digitαl, 
και μπορεί να γράφει 
παράλλπλα ατις δυο 
υποδοχές (πχ. RA W 
αρχεία στπ μια και JPEG 
στπν άλλπ). Η κάμερα 
μπορεί να τραΒάει με 
ρυθμό 4 καρέ/δευτ. επι 
3 2 φωτογραφίες στπ 

σειρά όταν τραΒάει JPEG ( 1 1 για RA W), 
διαθέτει Βελτιώσεις στπν αυτόματπ εστίασπ, 
μπορεί να τραΒάει μέχρι ευαισθπσία 3 200 
ISO, κ.ά. Με τπ χρnσπ τπς προαιρετικnς λαΒnς 
WFT -Ε 1 π κάμερα μπορεί να στέλνει 
ασύρματα τις εικόνες με το πρωτόκολλο 
80 2. 1 1 b/ g (Wifi) n με Etherπet κατευθείαν 
σε υπολογιστn για επεξεργασία (υπάρχει και 
Firewire επάνω στο σώμα). Οι φανατικοί 
φωτογράφοι και ΟΙ επαγγελματίες nδπ 
μαζεύουν απο τώρα λεφτά για τπ νέα 
ναυαρχίδα, που εκτιμάται ότι θα κοστίζει γύρω 
στις 8 .000 Ευρώ. Στο μέτωπο των κόμπακτ 
μοντέλων, π εταιρεία δεν έπαναπαύτπκε στις 
δάφνες τπς και παρουσίασε ένα μπαράζ 
μοντέλων. Η PowerShot G6 εμφανίστπκε στπ 

κατπγορία των 7 
m e g α p i x e l s  
διαθέτοντας σχεδόν 
τον ίδιο φακό με τπ 
δπμοφιλn G5 
(ισοδύναμος με 3 5 -
1 40mm), ελαφρά 
μικρότερο σώμα κι 

άφθονες χειροκίνπτες ρυθμίσεις. Η S70 
αντικαθιστά τπν S60 
προσφέροντας κι 
αυτn αισθπτnρα 7. 1 
megαpixels σε ένα 
συμπαγές σώμα, με 
τιμn που εκτιμάται 
γύρω στα 600 

Ευρώ. Σε μικρότερα μεγέθπ, π κομψn Digitαl 
lxυs i5 είναι π μικρότερπ κόμπακτ κάμερα τπς 
εταιρείας με αισθπτnρα 5 megαpixels και 
δυνατότπτα λnψπς Βίντεο κλιπ μέχρι 3 λεπτά, 
ενώ προσφέρεται σε τέσσερα χρώματα. Ο 
μικροσκοπικός όγκος τπς κάμερας (μισός 
όγκος απο πολλά κινπτά) οφείλεται στπν 
απουσία οπτικού ζουμ φακού (π μεγέθυνσπ 
γίνεται ψπφιακά). Τ ο ζευγάρι των Digitαl lxυs 
30 και Digitαl lxυs 40 παρέχουν 3 και 4 
megαpixels αντίστοιχα σε ένα ιδιαίτερα μικρό 
σώμα με οπτικό ζουμ 3χ, ενώ παρέχουν τπ 
δυνατότπτα Μψεων Βίντεο κλιπ με nxo και μια 
τερaστια οθόνπ δυο ιντσών. Οπως π 
,ιδιαίτερα κομψn Α400 που παρέχει 3 
megαpixels με φακό 
ζουμ 2 .2χ (ισοδύναμος 
με 45 - 1 OOmm) και 
προσφέρεται σε 
τέσσερα διαφορετικά 
χρώματα, ΟΙ νέες 
κόμπακτ χρπσιμοποιούν 
κάρτες SD για τπν αποθnκευσπ δεδομένων. 
Αντίθετα, οι νέες Α85  και Α95 (με 4 και 
5 megαpixels αντίστοιχα) που αντικαθιστούν τις 
ιδιαίτερα δπμοφιλείς Α70 και Α 8 0  
συνεχίζουν ν α  χρπσιμοποιούν κάρτες Compαct 
Flαsh για αποθnκευσπ, ενώ διαθέτουν ένα 
εντυπωσιακό μείγμα ευκολιών επαγγελματικού 
επιπέδου με ευκολία στn χρnσn και τn 
μεταφορά. 

Casio 
Η πετυχnμένn σειρά Exilim επεκτείνεται με τις 
Ζ50 και Ζ55 .  Και τα δυο μοντέλα 
μοιράζονται τον ίδιο αισθnτnρα 5 .3 megαpix 
els σε ένα λεπτό σασί με αλουμινένιο 
φινίρισμα, με τn μόνn διαφορά τπν οθόνπ στπ 
πλάτπ (2 .5  ίντσες στπ Ζ55 ). Ο φακός ζουμ 
3χ είναι ισοδύναμος με 35 - 1 05mm και το 

. . .  

11 
Βάρος χωρίς μπαταρία 
είναι 1 30 γραμμάρια 
( 1 20  στπ Ζ50). 
Αλλες ενδιαφέρουσες 
δυνατότπτες είναι π 
αυτόματπ δπμιουργία 

HTML κειμένων με τις φωτογραφίες, 
κατάλλπλα για χρnσπ στο Διαδίκτυο, ενώ, αν 
τοποθετπθούν στπ Βάσπ τους, μπορούν να 
εκτελούν ένα slide show με τις 
αποθπκευμένες φωτογραφίες (σε κάρτα SD). 
Πιο ενδιαφέρουσα τεχνολογικά είναι π S 1 00, 
που διαθέτει τον πρώτο 
φακό κατασκευασμένο 
απο κεραμικά υλικά αντί 
για οπτικό γυαλί. Χάρπ 
σε αυτn τπν καινοτομία, 
έγινε εφικτn n 
κατασκευn κάμερας σε 
μέγεθος πιστωτικnς κάρτας με φακό ζουμ 
2.8χ (ισοδύναμος με 36 - 1 02mm), αν και το 
ατσάλινο σώμα έχει ένα καθπσυχαστικό 
Βάρος ( 1 1 3 γραμμάρια χωρίς μπαταρία). Τ ο 
πάχος κυμαίνεται απο 1 6.7 έως 1 4. 2  
χιλιοστά ( ... ) .  Συνεχίζοντας στα Βnματα τπς 
πλπθωρικnς ΕΧ - Ρ600 (π οποία κέρδισε τον 
τίτλο 'ψπφιακn κόμπακτ κάμερα τnς χρονιάς 
2004 - 2005'), π εταιρεία ανακοίνωσε μια 
Βελτιωμένπ έκδοσn με αισθπτnρα 7 megαpix 
els και τπν ονομασία 
ΕΧ - Ρ700. Μαζί με 
τον φακό ζουμ 4χ 
του προκατόχου τπς 
υπάρχει και μια 
οθόνπ 2 ιντσών στπ 
πίσω πλευρά του 
μαύρου σώματος 
απο ανοξείδωτο 
ατσάλι, ενώ υπάρχει υποδοχn για σύνδεσπ με 
επαγγελματικά φλας σε στούντιο. Ακόμn και 
π "μικρn" σειρά QV απέκτπσε τn δικn τnς 

ναυαρχίδα, με τον κωδικό 
QV -R6 1 .  Μέσα σε ένα 
μικροσκοπικό σασί είναι 
ένας αισθπτnρας 6 .  1 fmegαpixels και φακός 
ζουμ 3χ, ισοδύναμος με 
39 - 1 1 7mm, καθώς και 

μια οθόνπ 2 ιντσών μαζί με άφθονες 
τεχνικές δυνατότnτες. 

Epson 

Στο περίπτερο τπς εταιρείας το σπμαντικότερο 
νέο έκθεμα nταν n φορπτn μονάδα 
αποθnκευσπς Ρ - 2000, με μια εξαίρετπ οθόνπ 
3 .8  ιντσών διαγώνια κι ανάλυσπ επιπέδου 
VGA. Με δίσκο 40 GB, υποδοχές για 
κάρτες Compαct Flαsh και SD, το νέο 
μπχανάκι δίνει τπ δυνατότπτα να "αδειάσει" 
κάποιος τα αρχεία απο ψnφιακές 
φωτογραφικές μπχανές (δείχνει JPEG, Μοtίοπ 
JPEG, MPEG4 σε ταχύτnτες μέχρι 30fps, 
RA W αρχεία απο πολλές ψπφιακές SLR), ενώ 
μπορεί να παίζει αρχεία μουσικnς ΜΡ 3 και 
AAC. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λύσπ για 
όποιον δε θέλει να κουΒαλάει ένα ογκώδες 
και Βαρύ φορπτό υπολογιστn σε ταξίδια. 
τ ο άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον μοντέλο τnς 
εταιρείας, που εμφανίστπκε σε δείγματα 
προπαραγωγnς που δοκίμαζε ο κόσμος nταν 
π κάμερα R -D 1 . Πρόκειται για μια ψπ"φιακn 



τπλεμετρικn κάμερα που δέχεται φακούς με 
μοντούρα Leicα(!). Σε αυτn τπν τπλεμετρικn 
κάμερα υπάρχει ακόμα κι ο χειροκίνπτος 
μοχλός προώθπσπς φιλμ, μόνο που 
προχωράει τις ψπφιακές φωτογραφίες. 
Πολλοί εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για 
τπν όλπ σύλλπψπ, που κερδίζει ΒραΒείο 
πρωτοτυπίας. 

Fujifilm 

Στο κλασικά τεράστιο περίπτερο τπς εταιρείας 
με τους τόνους του πράσινου να κυριαρχούν, 
τα φώτα στις ψπφιακές κάμερες τράΒπξε π 
νέα ναυαρχίδα FiπePiχ S 3 Pro με αισθπτnρα 
νέας γενιάς Sυper CCD SR 11, που εστιάζει 
όχι τόσο στπ μέγιστπ ανάλυσπ όσο στπ 
δυνατότπτα καλύτερπς καταγραφnς 
ταυτόχρονα των σκιερών και των φωτεινών 

σπμείων τπς εικόνας. 
Παράγοντας αρχεία 
ανάλυσπς 4 . 2 5 6χ 
2 .848 σπμείων ( 1 2 
εκατομύρια pixels), π 
νέα κάμερα 
φιλοδοξεί να 
διευκολύνει τους 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς  
φωτογράφους με τπ 
δυνατότπτα να 

παράγουν εικόνες που προσομοιώνουν τπν 
υφn διαφορετικών φιλμ (έντονα χρώματα απο 
Fυji Velνiα n ουδέτεροι τόνοι δέρματος απο 
Fυji Astiα πχ.) χωρίς να χρειάζονται ενδιάμεσα 
RA W αρχεία. Αυτn π ψπφιακn SLR δέχεται 
φακούς απο Nikoπ (μάλιστα Βασίζεται επάνω 
στπ Nikoπ F80) κι αποθπκεύει εικόνες σε 
κάρτες CompαctFiαsh Π χD - Pictυre. Οι 
παραδόσεις πρέπει να έχουν αρχίσει τπν ώρα 
που διαΒάζετε αυτές τις γραμμές. 
Στις υπερκόμπακτ κάμερες, π εταιρεία 

παρουσίασε τπν F455 
Ε:::] Zoom. Με επιφάνεια 

όσο ένα πακέτο 
τραπουλόχαρτα, το 
νέο μοντέλο παρέχει 
5 megαpiχels, οπτικό 
ζουμ 3.4χ (ισοδύνα 

μο με 3 8 - 1 30mm), ενώ αποθπκεύει τις 
εικόνες σε κάρτες χD - Pictυre (π Fυji μάλιστα 
παρουσίασε και μια έκδοσπ 1 GByte των 
καρτών αυτών). Σε μια άλλπ υποκατπγορία, 
των μικρών κόμπακτ με μεγάλπ οθόνπ και 
δυνατότπτα ευρυγώνιων λrlψεων, π εταιρεία 
παρουσίασε τις Ε500 και Ε5 1 Ο Zoom, με 4 
και 5 megαpiχels αντίστοιχα, φακό ισοδύναμο 
με 2 8  - 90mm και μια οθόνπ 2 ιντσών. 
Για ενθουσιώδεις φωτογράφους που επιζπτούν 
χειροκίνπτο έλεγχο παρουσιάστπκε π F8 1 Ο, 

με τον νέο αισθπτnρα 1 

Sυper CCD HR (High 
Resolυtioπ), που παρέχει 
αρχεία με 4048χ 3040 
σπμεία. Η ασυνnθιστπ 
οθόνπ 2. 1 ιντσών στπ 
πίσω πλευρά είναι 
στενόμακρπ (σε αναλογίες 3 :2 αντί τυπικό 
4:3,  που αντιστοιχεί στις αναλογίες του 
κλασικού φιλμ), ενώ ο φακός ζουμ 4χ είναι 
ισοδύναμος με 3 2.5 - 1 30mm σε τυπικn 
λειτουργία. Διαδεχόμενπ τπ δπμοφιλn S 3000, 
π έκδοσπ S3500 παρέχει πλέον αισθπτnρα 4 
megαpiχels, και διατπρεί τπν αισθπτικn άποψπ 
τπς προκατόχου τπς, με το γυαλιστερό 
φινίρισμα και τπ κοψιά που θυμίζει SLR 
κάμερες, συν ένα φακό ζουμ 6χ ισοδύναμο 
με 39 - 2 3 4mm. Παρόμοια, π S5500 
αντικαθιστά τπ δπμοφιλrl S5 000, με το μαύρο 
φινίρισμα, αισθπτnρα 4 megαpiχels και φακό 
ζουμ 1 Οχ ισοδύναμο με 37 - 370mm. 

Hewlett - Packard 

Στο περίπτερο τπς γνωστnς εταιρείας 
πλπροφορικnς δέσποζε το πορτοκαλί χρώμα, 
ενώ μια Φόρμουλα 1 τραΒούσε τα Βλέμματα 
των περαστικών. Πέρα απο τους άφθονους 
σαρωτές κι εκτυπωτές τπς εταιρείας, 
παρουσιάσπκε μια 
παράταξπ νέων 
ψ π φ ι α κ ώ ν  
φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  
μπχανών με κύριο 
χαρακτπριστικό τπν 
ευχρπστία και τπ 
συμπαθπτικn αισθπτικn. Η μικρομεσαία σειρά τπς 
εταιρείας είναι π Μ, και το μοντέλο Μ307 
ως τυπικός εκπρόσωπος παρέχει 3 megαpiχ 
els, αλουμινένιο σώμα και πλαστικοποιπμένπ 
πλάτπ, αρκετά μεγάλπ οθόνπ 1 .8 ιντσών και 
φακό ζουμ 3χ, ενώ π αποθnκευσπ εικόνων 
γίνεται σε κάρτες 
μνnμπς SD. Στπ 
μεσαία σειρά, ο 
R507 είναι ένας 
τυπικός εκπρόσωπος 
με φακό ζουμ 3χ 
(ισοδύναμος με 
3 5 - 1  0 5 m m )  
δανεισμένο απο τπ 

(/) 
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Ρeπtαχ κι αισθπτnρα 4 megαpiχels. Η 
τεχνολογία Adαptiνe Lightiπg προσπαθεί να 
καταγράψει όσο γίνεται πιο καλά τα σκιερά 
και τα φωτεινά σπμεία τπς εικόνας 
ταυτόχρονα, όταν τραΒάτε σκπνές υψπλrlς 
αντίθεσπς (κοντράστ). Αλλες ευκολίες 
περιλαμΒάνουν αυτόματπ αφαίρεσπ "κόκκινων 
ματιών" στις λrlψεις με φλας, ανάλυσπ 
εικόνας που δίνει συμΒουλές για καλύτερπ 
λnψπ, Βοnθπμα σε πανοραμικές λrlψεις κτλ. 

Kodak 

Ο γίγαντας απο το Rochester, παρά τις 
δυσκολίες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
λόγω τπς απότομπς μετακίνπσπς τπς αγοράς 
προς το ψπφιακό "φιλμ" είχε ένα τεράστιο 
περίπτερο σε τόνους του κίτρινου, με λύσεις 
για τους ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες 
τπς εικόνας. Αλλωστε είναι κοινό μυστικό πως 
τα μεγάλα περιθώρια κέρδους είναι στις 
εκτυπώσεις παρά στις πωλrlσεις φιλμ n 

) Ι 

• 



ψπφιακών, και π παρουσία τπς εταιρείας nταν 
κάτι παραπάνω απο αισθπτn σε όλπ τπ γκάμα 
παραγωγnς κι εκτύπωσπς εικόνων, με το 
κλασικό φιλμ να αποτελεί μόνο μια μικρn 
γωνία στο σύνολο των δραστπριοτnτων. 

Η πιο ενδιαφέρουσα 
τεχνικά κάμερα nταν π 
EasyShare DX75 90, π 
νέα ναυαρχίδα τπς 
εταιρείας στις κόμπακτ 
κάμερες, με φακό 
ζουμ l Οχ σχεδίασπς 
Schπeider - Kreυzπach 
Variogoπ, ισοδύναμο 
με 3 8 - 380mm. Με 
αισθπτnρα 5 megapiχ -

els, ο συνδυασμός με τον φακό υπόσχεται να 
καλύψει σχεδόν ολοκλπρωτικά τις ανάγκες 
του ενθουσιώδπ φωτογράφου. Με πλrlρπ 
χειροκίνπτπ λειτουργία, l 6 προγράμματα για 
aρχάριους, μεγάλπ οθόνπ 2 .2 ιντσών και 
πλεκτρονικό σκόπευτρο (EVF), π κάμερα 
προσπαθεί να ικανοποιnσει ταυτόχρονα τους 
ενθουσιώδεις και τους aρχάριους 
φωτογράφους. Αισθπτικά, το νέο μοντέλο 
παραπέμπει σε μεγαλύτερες κάμερες και π 

μεγάλπ λaBn εμπνέει 
εμπιστοσύνπ στο κράτπμα. 
Με τιμn κοντά στα 500 
Ευρώ, προΒλέπεται να 
πουλrlσει καλά. Μια έκπλπξπ 
για πολλούς nταν π νέα 
LS755 ,  μια κομψn μικρn 
κάμερα (επιφάνεια όσπ μια 
τράπουλα) με αισθπτnρα 5 
megapiχel και διαθέσιμπ σε 

ασπμί και κόκκινο. Η έκπλπξπ έγκειται στο 
γεγονός πως για τπν αποθnκευσπ εικόνων 
χρπσιμοποιεί κάρτες μνnμπς χD -Pictυre, οι 
οποίες μέχρι στιγμnς nταν περιορισμένες στπν 
Olympυs και τπ Fυji. Μια μεγάλπ οθόνπ 2.5 
ιντσών κι ένας φακός ζουμ Schπeider 
Kreυzπach C - Variogoπ ισοδύναμος με 3 6 -
l 08mm συμπλπρώνουν το πακέτο, που 
στέκεται επάνω σε μια φουτουριστικn Βάσπ. Η 
εταιρεία προΒλέπεται να διαθέσει το σχετικό 
μοντέλο μόνο στπν Ιαπωνικn αγορά, αλλά 
δεν αποκλείεται να το δούμε και στπν 
Ευρώππ, ειδικά αν λάΒουμε υπόψιν πως π 
εταιρεία θα αρχίσει να παράγει κάρτες χD -
Pictυre που θα μεταπουλάει π Leχar. 

Konica - Minolta 

Παρουσιαζόμενες για πρώτπ φορά με κοινό 
περίπτερο μετά τπ συγχώνευσn τους, οι δυο 
εταιρείες εμφάνισαν μια μεγάλπ γκάμα 

μπχανών, με πιο πολυαναμενόμενπ τπ Dyπaχ 
7D. Η τελευταία εταιρεία απο τους "τέσσερις 
μεγάλους" Γιαπωνέζους κατασκευαστές που 
παρουσίασε ψπφιακn SLR, π Miπolta άργπσε 
αρκετά να παρουσιάσει μια λειτουργικn κάμερα 
(πιθανότατα και λόγω τπς αναστάτωσπς που 
προnλθε απο τπ συγχώνευσπ με τπ Koπica). 
Οι οπαδοί του συστnματος Dyπaχ (Μαχχυm 
στις ΗΠΑ) πάντως έχουν κάθε λόγο να είναι 
ικανοποιπμένοι. Η μεγάλπ καινοτομία τπς 
συγκεκριμένπς κάμερας είναι το σύστπμα aπti 
shake στον αισθπτnρα λrlψπς (που είναι στπν 
τυπικn ανάλυσπ των 6 megapiχel για τπ 
συγκεκριμένπ κατπγορία). Με αυτό το σύστπμα 
σταθεροποίπσπς, ένας που τραΒάει 
φωτογραφίες με ταχύτπτα πχ. l /250" με 
τπλεφακό 200 χιλιοστών θα μπορεί να έχει 
το ίδιο σταθερn εικόνα τραΒώντας σε 
ταχύτπτα l / 60" (κατά δπλώσεις τπς εταιρείας, 
το κέρδος θα είναι 2 στοπ). τ ο σπμαντικό 
πλεονέκτπμα είναι πως το σύστπμα 
σταθεροποίπσπς στον αισθπτnρα θα λειτουργεί 
με όλους τους φακούς τπς εταιρείας, σε 
αντίθεσπ με τις Cαποπ και Nikoπ (με τους 
φακούς IS και VR αντίστοιχα, οι οποίοι 
κοστίζουν αρκετά περισσότερο απο τους 
συμΒατικούς φακούς), κάτι που αναμένεται να 
κάνει ευτυχείς τους ιδιοκτnτες φακών Miπolta. 
τ ο κόστος αναμένεται ελαφρά ψπλότερο απο 
τπν Cαποπ 20D ενδεικτικά, και συνοδεύεται 
απο μια δραστικά Βελτιωμένπ έκδοσπ του 
λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών τπς 
εταιρείας (DiMAGE Master) ,  ενώ 
ανακοινώθπκαν δυο φακοί ( 1 7 - 35/2.8 - 4  
και 2 8 - 75/2 .8 )  που αναμένεται να 
ενισχύσουν τπν υπάρχουσα σειρά (πάνω απο 
40 φακοί). 
Η δπμοφιλrlς Α 2 προΒλέπεται να 
αντικατασταθεί απο τπν Α200, π οποία δείχνει 
περισσότερο μια αισθπτικn παρά τεχνολογικn 

αναΒάθμισn τπς. Με αισθπτnρα 8 megapiχels, 
φακό ζουμ 7χ ισοδύναμο με 2 8 - 200mm, 
περιστρεφόμενπ οθόνπ κι ελαφρύτερπ κατά 
60 γραμμάρια, προΒλέπεται να ενθουσιάσει 
πολλούς. Αναμενόμενο είναι ότι παρέχει και 
τπν τεχνολογία AS (AπtiShake) που μειώνει 
δραματικά τις "κουνπμένες" εικόνες. 
Στπ σειρά υπερκόμπακτ Χ, π X 3 l  παρέχει 3 
megapiχels ενώ π Χ50 παρέχει πέντε. 
Χρπσιμοποιώντας το εντυπωσιακό τρυκ του 
"διπλώματος" του φακού, οι νέες κάμερες 
καταφέρνουν να διαθέτουν ένα ζουμ 2.8χ 
φακό σε ένα ιδιαίτερα λεπτό σώμα, ενώ 
ξεκινάνε πολύ γρnγορα. 
Μεταξύ τους οι δυο νέες 
κάμερες είναι αρκετά · 
διαφορετικές, με τπν Χ50 να 

έχει το διπλωμένο φακό 
σε οριζόντια διάταξπ αντί 
για τπν κάθετπ διάταξπ 
που υιοθέτπσε π πρώτπ Χ, 
ενώ διατίθεται σε τρία 
διαφορετικά χρώματα 
(ασπμί, κόκκινο και 
μαύρο). Στπ σειρά Ζ με 
τους μεγάλους ζουμ 
φακούς, π Ζ 3  παρέχει 4 
megapiχels, με τπ τεχνολογία AS να 
"κατεΒαίνει" και σε μικρότερα μοντέλα πλέον. 
Με ένα θπριώδπ φακό ζουμ l 2χ (ισοδύναμο 
με 35 - 4 20mm) και τπ Βοnθεια του AS δε 
θα εκπλαγούμε αν τπ δούμε να καλύπτει 
ακόμπ και αθλπτικές δραστπριότπτες. Σε πιο 
"φυσιολογικά" επίπεδα, π Ζ l Ο προσφέρει ένα 
φακό ζουμ 8χ (ισοδύναμος με 36 - 290mm) 
κι αισθπτnρα 3 megapiχels, θυμίζοντας τπν 
πρωτοποριακn σειρά Ζ l /Ζ2 και στοχεύει σε 
σαφώς προσιτότερες τιμές. 

Leica 

Η γνωστn εταιρεία, με το Digital Modυi - R  
εντυπωσίασε πολύ κόσμο. Πρόκειται για τπ 
μοναδικn γνωστn περίπτωσπ ψπφιακnς πλάτπς 
για κάμερα 35  χιλιοστών, 
στπν οποία μπορεί ο 
χρnστπς να τραΒάει είτε 
με φιλμ είτε ψπφιακά. Η 
πλάτπ μπαίνει στις Leica 
R 8  και R9, και π ποιότπτα 
κατασκευnς (μιλάμε για 
Leica, μπν το ξεχνάμε) σε 
συνδυασμό με τπ ταχύτπτα 
λειτουργίας του αισθπτnρα ανάλυσπς l Ο 
megapixels τράΒπξαν το ενδιαφέρον πολλών. 

Mamiya 

Μια απο τις μεγαλύτερες εκπλrlξεις στπ 
Photokiπa nταν π νέα Mamiya ZD, μια 
ψπφιακn SLR που παίρνει φακούς μεσαίου 
φορμά (απο τπ σειρά 6χ4.5 aυtofocυs), με 
ένα κτπνώδπ αισθπτnρα που 
παρέχει 2 2(!) megapiχels 
σε διαστάσεις 4 8 χ 3 6mm. 
Παρά το σχετικά μεγάλο 
όγκο, το νέο σώμα είναι 
πολύ άνετο στο χειρισμό, 
ενώ π εταιρεία έχει 
ανακοινώσει τπ δπμιουργία 
αποσπώμενπς πλάτπς με 
τον νέο αισθπτnρα που θα 
μπαίνει στις σειρές 645AF και RZ67 Pro 11. 
Nikon 

Ο μεγάλος aντίπαλος τπς Cαποπ ξάφνιασε 
πολλούς φωτογράφους με τπν παρουσίασπ 
τπς νέας Nikoπ F6 (ναι, πρόκειται για νέα 
κορυφαία κάμερα φιλμ!). Οκτώ χρόνια μετά 
τπν εμφάνισπ τπς F 5, ο διάδοχός τπς 
παρουσίασε πολλές ενδιαφέρουσες 
προσθnκες και Βελτιώσεις. Επιγραμματικά, το 
Βάρος κι ο όγκος μειώθπκαν, το 
αφαιρούμενο πεντάπρισμα έγινε μόνιμο, 
προστέθπκε οθόνπ υγρών κρυστάλλων στπν 
πλάτπ, που κάνει εύκολο το χειρισμό και τις 
ρυθμίσεις, ενώ είναι εφικτό να γράφονται στο 
φιλμ τα στοιχεία λnψπς (ταχύτπτα, διάφραγμα 
κτλ.) χωρίς ανάγκπ για ειδικn databack. 
Πολλές επιπλέον Βελτιώσεις χαρακτπρίζουν 



τπν κορυφαία Nikoπ σε 
φιλμ κάμερες, και ο 
νέος θπριώδπς φακός 
300mm/ 2.8G VR με 
μείωσπ κραδασμών 
(νibrαtioπ redυctioπ) 
έκανε πολλούς να 
αναστενάζουν. 

Στο ψπφιακό μέτωπο, π Nikoπ παρουσίσε τον 
διάδοχο τπς D 1 Χ με τπν επωνυμία D2X. Για 
πρώτπ φορά π εταιρεία καταφεύγει σε 
αισθπτnρα τεχνολογίας CMOS στις διαστάσεις 
2 3.7χ 1 5.7mm (επιφάνεια περίπου το μισό 
καρέ του φιλμ, όπως και οι περισσότερες 
ψπφιακές SLR). Η ανάλυσπ φτάνει τα 1 2.4 
εκατομύρια pixels, ενώ για όσους κάνουν 
φωτορεπορτάζ και θέλουν ταχύτερες λnψεις 
n και μακρύτερες λnψεις με τπλεφακό υπάρχει 
δυνατότπτα λnψπς στπ μισn ανάλυσπ ( 6.8 
εκατ. pixels) σε μικρότερπ επιφάνεια (σε αυτn 
τπν περίπτωσπ, ένας 300mm/2.8 φακός 
γίνεται ισοδύναμος με έναν 600mm/ 2.8 ... ). 
Η δυνατότπτα ασύρματπς μετάδοσπς των 
φωτογραφιών με τεχνολογία WiFi 
προβλέπεται εξαιρετικά χρnσιμπ σε υποψnφιους 
φωτορεπόρτερ. 
Στις κόμπακτ κάμερες, π Coolρix 8 800 είναι 
εξοπλισμένπ με ένα θπριώδπ φακό ζουμ 1 Οχ 

ισοδύναμο με 3 5 -
350mm, αισθπτnρα 8 
megαpixels και (για 
πρώτπ φορά στπν ιστορία 
τπς εταιρείας) σύστπμα 
σταθεροποίπσπς VR, που 
είναι βέβαιο πως θα 
βοπθnσει όσους τραβάνε 
συχνά φωτογραφίες με 
τπλεφακό. Ο διάδοχος 

τπς 8700, παρέχει περιστρεφόμενπ οθόνπ 
υγρών κρυστάλλων 1 . 8 ιντσών, μπαταρία 
μεγαλύτερπς χωρπτικότπτας 
και USB 2.0. Στπν κατπγορία 
των 8 megαpixel, π 8 8 00 
έχει "βοπθό" τπ 8400, π 
οποία διαθέτει ευρυγώνιο 
φακό ζουμ "μόλις" 4χ 
ισοδύναμο με 24 - 85mm. 
Στπ μεσαία κλάσπ τπς 
συνεχώς διευρυνόμενπς σειράς Coolpix, π 
Nikoπ παρουσίασε στπν Κολωνία τπν 4800 
με ένα πλπθωρικό φακό ζουμ 8 .3χ 
ισοδύναμο με 36 - 300mm, δυνατότπτα λnψπς 
μακροσκοπικών φωτογραφιών σε απόστασπ 
μόλις 1 εκατοστό από το φακό κι άφθονες 
δυνατότπτες. Θα μπορούσε κάποιος να τπ 
θεωρnσει σαν μια οικονομικn εκδοχn τπς 
κορυφαίας 8 8 00 για όποιον δεν απαιτεί 
ανάλυσπ 8 megαpixels (π 4800 παρέχει 
"μόλις" τέσσερα, όπως μπορεί κάποιος να 
μαντέψει από τον κωδικό τπς). Η εμφάνισπ 
μιας "πειραγμένπς" Coolpix 3 1  00 με 
δυνατότπτα ασύρματπς μεταφοράς εικόνων 
χάρπ σε μια ειδικn κάρτα WiFi υποδεικνύει 
πως σύντομα μπορεί να δούμε αυτn τπ 
δυνατότπτα και σε μπ επαγγελματικά μοντέλα. 

Olympus 

Η Olympυs πάντα συνπθίζει να κάνει 
εντυπωσιακές παρουσιάσεις στο περίπτερό τπς, 
και φέτος οι διάφοροι χορευτές τπς εταιρείας 
παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό σόου, ενώ ένα 

αυτοκίνπτο από τπν ομάδα Formυlα τπς 
Ferrαri (τπς οποίας π Olympυs είναι χορπγός) 
έκανε αισθπτn τπν παρουσία του. 
τ ο σπμαντικότερο ίσως νέο μοντέλο τπς 
εταιρείας είναι π νέα Ε - 300 ψπφιακn SLR, 
που συμπλπρώνει προς το οικονομικότερο στπ 
γκάμα τπν Ε - 1 που είχε παρουσιαστεί στπ 
Κολωνία πριν ακριβώς δυο χρόνια, 
εγκαινιάζοντας τπ νέα σειρά 4/ 3 (πολλοί τπν 
αναφέρουν ως σειρά Ε). Η τεχνολογικn 
εξέλιξπ σπμαίνει πως στπ θέσπ του αρχικού 
αισθπτnρα 5 megαpixels υπάρχει ένας 
αισθπτnρας 8 megαpixels, ενώ το σώμα από 
χυτό αλουμίνιο φαίνεται να είναι πολύ 
καλοσχεδιασμένο κι άνετο στο χειρισμό. Αντί 
για το κλασικό πεντάπρισμα από οπτικό' 
κρύσταλλο, π νέα κάμερα χρπσιμοποιεί 
καθρέφτες, επιτρέποντας μείωσπ όγκου (και 
κόστους). Η νέα κάμερα χρπσιμοποιεί ένα 
σύστπμα καθαρισμού με υπέρπχους του 
αισθπτnρα από τπν σκόνπ, το οποίο 
πρωτοεμφανίστπκε στπν Ε - 1 . Τ ο σύστπμα 
4/ 3 απέκτπσε νέους φακούς με εστιακές 
αποστάσεις 1 4 - 45m, 40 - 1 5 0mm 
(διπλασιάζοντας τις αποστάσεις βγάζουμε τους 
αντίστοιχους φακούς για 35mm: 2 8 - 90mm, 
80 - 300mm), καθώς και το νέο φλας FL -
36 .  Η γκάμα των φακών Zυiko Digitαl έχει 
πλέον 1 Ο μοντέλα. 
Στις κόμπακτ κάμερες, • π νέα ΑΖ - 2 είναι μια 
πολύ κομψn παρουσία 
στα 4 megαpixels, με 
πάχος που ίσα 
ξεπερνάει τα 2 
εκατοστά και παρόλα αυτά κατορθώνει να 
περιλάβει ένα φακό ζουμ 2 .8 ισοδύναμο με 
40 - 1 1 2mm. Στπν πίσω πλευρά τπς κάμερας 

βρίσκεται μια ιδιαίτερα 
μεγάλπ οθόνπ 2.5 
ιντσών, 
σχεδόν 
απουσία 

ενώ είναι 
πλnρπς π 
εξωτερικών 

κουμπιών και χειριστπρίων. 
Η δπμοφιλnς σειρά mjυ (μ) τπς εταιρείας 
πλαισιώθπκε από τπ γ λυκύτατπ mjυ:miπi, π οποία 
έχει ένα πολύ στρογγυλεμένο λουκ σε ένα 
ολομεταλλικό σώμα. τ ο νέο μοντέλο υπάρχει 
σε έξι αποχρώσεις, και οι προδιαγραφές είναι 
σχεδόν ταυτόσπμες με τπ mjυ 4 1 Ο, με τπν 
εξαίρεσπ του φακού 
ζουμ 2χ.  Στις 
κόμπακτ, π νεότευκτπ 
κατπγορία των 7 
megαpixel απέκτπσε 
τπ C - 70 Zoom, με 
πλπθωρικές προδια 
γραφές οι οποίες 
προβλέπεται να 
ικανοποιnσουν σχεδόν οποιοδnποτε: μεταλλικό 
σασί, φακός ζουμ 5χ ισοδύναμος με 38 -
1 90mm, πλnρως χειροκίνπτος έλεγχος, 
δυνατότπτα φύλαξπς αρχείων RA W, 
μακροφωτογράφπσπ σε απόστασπ 2 εκατ. 
από το φακό, οθόνπ 2 ιντσών, κτλ. Η 370 
( 3 megαpixel, ζουμ 3χ) και π C- 470 (4 
megαpixels) συμπλπρώσανε τις ανακοινώσεις 
τπς εταιρείας σε νέα προϊόντα στο κάτω όριο 
τπς αγοράς. 

Panasonic 

Τ ο μεγάλο περίπτερο τπς Ραπαsοπic περιείχε 
πολλές τεχνολογίες απο βίντεο έως 
τπλεόρασπ υψπλnς ευκρίνειας. Στο 
φωτογραφικό τομέα π κύρια εκπροσώππσπ 
nταν στπ σειρά Lυmix 
με φακούς σχεδίασπς 
Leicα, με πέντε νέα 
μοντέλα να 
εμφανίζονται επίσπμα 
για πρώτπ φορά στπν 
Κολωνία. Οι κόμπακτ 
DMC - FX 2  και DMC 
FX7 έχουν 4 και 5 megαpixel αισθπτnρες 
αντίστοιχα, και παρά το πολύ μικρό τους 



μέγεθος έχουν οπτικn 
σταθεροποίπσπ εικόνας 
στους φακούς ζουμ 3χ 
που διαθέτουν (οι 
πρώτες στπν κατπγορία), 
ενώ υπάρχουν εκδόσεις 
σε μαύρο, μπλε και 
κόκκινο χρώμα. Η εταιρεία αναφέρει αυτn τπ 
δυνατότπτα ως MEGA O.I.S. (Oρticαl lmαge 
Stαbilizer). Για όσους αρέσκονται σε κάμερες 
με μεγάλους ζουμ φακούς, π νέα DMC -FZ3  
παρέχει ένα φωτεινό ζουμ 1 2χ (ισοδύναμος 

με 35 - 4 20mm) με 
σ τ α θ ε ρ ο π ο ί π σ π  
εικόνας κι αισθπτnρα 
3 megαρiχels σε ένα 
πολύ μαζεμένο 
σώμα. Για όσους 
θέλουν περισσότερπ 
ανάλυσπ, π κορυφαία 

DMC -FZ20 προσφέρει 5 megαpiχel και φακό 
ζουμ 1 2χ (ισοδύναμο με 3 6 - 4  3 2mm) με 
σταθεροποίπσn εικόνας σε ένα σώμα που 
αισθnτικά θυμίζει SLR κάμερες. Η 
οικονομικότερn DMC - LC80 προσφέρει κι αυτn 
5 megαpiχel και φακό ζουμ 3χ για όσους 
δεν επιζnτούν τεράστιες εστιακές αποστάσεις. 

Pentax 

Στο περίπτερο τnς Pentαχ εμφανίστnκαν πολλά 
νέα προϊόντα. Σnμαντικn παρουσία είναι n νέα 
ψnφιακn SLR * ist DS, που αποτελεί το 
οικονομικότερο αδελφάκι τnς * ist D, με 6 
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megαpiχel αισθnτnρα κι αυτn. 
Παρά το γεγονός πως n 
* ist είναι riδn μια πολύ 
μαζεμένn κάμερα, n * ist DS 
είναι ακόμn μικρότερn σε 
διαστάσεις (χάρn και στn 
χρnσn καρτών SD αντί 
Compαct Flαsh για 
αποθnκευσπ εικόνων). Από 

νέους φακούς, n εταιρεία παρουσίαςε τον D 
FA Mαcro 50mm f2 .8 ,  τον D FA Mαcro 
1 OOmm f2.8 και τον DA 1 8  - 5 5mm f3.5 -
5.6 AL, αυξάνοντας τnν riδn μεγάλn γκάμα 
τnς εταιρείας. Στις κόμπακτ κάμερες, τα 
περισσότερα Βλέμματα τράβnξε n ασυνnθιστπ 
Optio Χ, με ένα σπαστό σώμα που θυμίζει τπ 
σχολri των πρώτων Nikon 
Coolpiχ, αλλά σε μια 
αισθnτικά όμορφn και 
λεπτοκαμωμένn εκδοχn 
για όσους τnν είδαν. Στn 
σειρά S, n Optio S50 
απευθύνεται στους νεοφερμένους στnν 
ψnφιακn φωτογραφία, με αρκετά εύχρnστα 
χειριστnρια κι αισθnτnρα 5 megαpiχel σε ένα 
συμμαζεμένο πακέτο χάρn στο σύστπμα 

'συρταρωτού' φακού που 
αποτελεί πατέντα τπς 
εταιρείας. Στο καυτό 
μέτωπο των 7 megαpiχel π 

�;;;;;:=--�-� 7 50Ζ ακολουθεί μια ρετρό 
αισθnτικn σε ένα αλουμινένιο σώμα, το οποίο 
κρύβει ένα φακό ζουμ 5χ (ισοδύναμος με 
3 8 - 1 8 8mm) με πλriρεις δυνατότnτες 
χειροκίνnτου ελέγχου. Η υπερλεπτn S5i έχει 
πάχος περίπου 2 1 χιλιοστά, παρά το φακό 
ζουμ 3χ και τον αισθπτnρα 5 megαpiχel, ενώ 
n Sν παρέχει φακό ζουμ 5χ. 
Η πιο περίεργn κάμερα στο σώου ίσως nταν 
n Optio ΜΧ4, με μια αισθnτικn Βιντεοκάμερας, 
n οποία τραβάει και 
φωτογραφίες (με αισθπτnρα 
4 megαpiχel και φακό ζουμ 
1 Οχ, ισοδύναμο με 37 -
370mm). Τα Βίντεο κλιπ 
γράφονται σε κάρτα μνnμnς, 
και πολλοί αναρωτιούνται αν 
αυτn π μnχανn είναι 
πρόδρομος των πραγμάτων 
που θα έρθουν. 

Samsung 

Στο τεράστιο περίπτερο τnς Κορεατικnς 
Sαmsυng μπορούσε ο καθένας να δει ό,τι 
έβγαζε n εταιρεία, απο Βίντεο και φωτοκινnτά 
μέχρι ψnφιακές φωτογραφικές μnχανές. 
Ειδικά απο τις τελευταίες, n εταιρεία 
παρουσίασε για πρώτπ φορά επτά νέα 
μοντέλα. Στnν κορυφαία σειρά ν, n ν7Ο 

.παρέχει αισθnτnρα 7 megαpίχel, δυνατότnτα 
Βιντεοκλίπ σε φορμά MPEG4, περιστρεφόμενπ 
οθόνn 2 ιντσών, μακροφωτογράφnσπ στα 4 
εκατοστά κτλ. Η ν60 αποτελεί αναβάθμισn 
τnς ν 5 ο  στα 6 megαpiχel, με φακό 
Schneider -Kreυznαch κ.ά., 

.,..., ·. ενώ εμφανίστnκε σειρά -.J 
αδιάβροχων θπκών για τα 
μοντέλα αυτά. Στn σειρά υ, � 

π υ - CΑ 4 (4 megαpiχel) 
και n υ - CA 5 05 έχουν ένα περλέ φινίρισμα, 
που σε μερικούς αρέσει και σε άλλους όχι. 
Στn σειρά Α, οι Α5 και Α6 παρείχαν 5 και 
6 megαpiχel αντίστοιχα, ενώ n Α400 των 4 
megαpiχel απευθύνεται σε νέο κοινό. 

Sigma 

Στο περίπτερο τnς Sigmα, το μεγάλο νέο είναι 
ο φακός 1 8 - 1 25mm, που είναι κι ο πρώτος 
φακός διαθέσιμος για το σύστnμα 4/ 3 έξω 
από τnν Olympυs. Αλλοι 
φακοί που παρουσιάστn 
καν στις περισσότερες 
γνωστές αρμώσεις nταν 
ο ΑΡΟ Mαcro 1 5 Omm i 11 
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AWI MOST WANTED 
MODEL 

Η φωτοyραφικΓι f3ιoμnxovίa έχει πάντα avάyκn νέες παρουσίες. 

F2.8 ΕΧ DG HSM, ο 24 - 70mm F2.8 ΕΧ DG 
κι ένας καινούργιος 2 8 - 70mm F2.8 ΕΧ DG. 

Sony 

Τ ο μεγάλο περίπτερο τπς Soπy έκανε αίσθnσπ 
με τn λιτn αισθπτικn του. Στπν κορυφαία 
κατπγορία π εταιρεία παρουσίασε τπ DSC - ν 3 ,  
που ανακοινώθπκε πως αντικαθιστά τn ν 1 (αν 
και είναι αρκετά μεγαλύτερπ σε όγκο και με 

μαύρο φινίρισμα). Ενας αισθπτnρας 7 
megαpiχel, άνετn λαβn, μεγάλπ οθόνn 2.5 
ιντσών και φακός ζουμ 4χ (ισοδύναμος με 
34 - 1 36mm) πλαισιώνονται από πλnθώρα 
ευκολιών. Η εταιρεία επίσnς καυχιέται πως 

έχει τn μικρότερn 
ψnφιακn κάμερα στα 7 
megαpiχel στο πρόσωπο 
τnς DSC - Ρ  1 5 0, με 
φακό ζουμ 3χ. Στn 
μικροσκοπικn τ 3 '  n 

χρnσπ αναδιπλούμενων οπτικών κάνει εφικτό 
ένα ζουμ φακό που δεν προεξέχει από τnν 
επίπεδπ πρόσοψπ τnς κάμερας, n οποία 
παρέχει αισθnτnρα 5 megαpiχel και μια 
μεγάλπ οθόνn 2.5 ιντσών. 
Στις υπερκόμπακτ κάμερες, 
π ι 1 θυμίζει πολύ τις ιίίί�ίj;�;; 
δnμοφιλέστατες κάμερες ιr 
τπς σειράς υ, παρέχοντας 
ένα σχετικά ευρυγώνιο 
φακό ζουμ (που 
"κατεβαίνει" μέχρι τα 
3 2mm). Η συγκεκριμένπ κάμερα προβλέπεται 
να είναι διαθέσιμπ σε διάφορες αποχρώσεις. 

Η υβριδικn Μ 1 δεν 
προβλέπεται να πουλnθεί 
στnν Ευρώπn (ποτέ δε 
ξέρει κανείς όμως ... ), 
αλλά έχει αρκετές 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς  
δυνατότnτες, όπως 
εγγραφn MPEG4 Βίντεο 
κλιπ και φωτογραφιών 

ανάλυσπς 5 megαpiχels. Δε θα εκπλαγούμε 
αν δούμε στο μέλλ ν περισσότερες συσκευές 
σε αυτό το στυλ, που θυμίζει λίγο κινnτό 
τnλέφωνο με κάμερα. 



Φωτογραφικός διαγωνισμός του περιοδικού ''Σιδηροτροχιά'' 
τ ο περιοδικό ''Σιδηροτροχιά" 
σε συνεργασία με τπν εταιρία 
θυρών ασφαλείας STEEL DOOR 
διοργανώνει φωτογραφικό διαγωνισμό 
με θέμα: 

"Ο σιδηρόδρομος στις τέσσερις εποχές". 

Τ α ΒραΒεία που θεσμοθετούνται είναι τα ακόλουθα: 

1 ο βραβείο: 1 ψπφιακr\ DSLR κάμερα τπς Olympυs Ε - 300, με ανάλυσπ 8 megapixels και φακό Digitαl Zυiko 
ζουμ 1 4 - 45mm (ισοδύναμος με 2 8  - 90) στο σύστπμα 4/ 3 .  Χάρπ στπν υψπλr\ ανάλυσπ 3 264 χ 2448  ρixels 
και τπ μεγάλπ ποικιλία εναλλάξιμων φακών υψπλr\ς ποιότπτας, π συγκεκριμένπ κάμερα είναι μια σοΒαρr\ λύσπ 
για επαγγελματίες φωτογράφους, επιπλέον χάρις στο σύστπμα καθαρισμού του αισθπτr\ρα με υπερr\χους τα 
προΒλr\ματα σκόνπς που Βασανίζουν άλλες πλατφόρμες είναι μπδενικά. 

2ο βραβείο: 1 ψπφιακr\ κόμπακτ κάμερα Nikoπ 5 400, με ανάλυσπ 5 megαρixels και φακό ζουμ Nikkor - ED 
4χ ισοδύναμο με 2 8 - 1 1 6mm. Με αρχεία μέγιστπς ανάλυσπς 2592χ 1 94 4  ρixels και ρυθμό λr\ψπς 3 
καρέ/δευτ., αυτr\ π κάμερα καλύπτει τόσο τις ανάγκες ερασιτεχνών όσο κι επαγγελματιών. 

3ο βραβείο: 1 ψπφιακr\ κόμπακτ Yαshicα Kyocerα SL400R, με ανάλυσπ 4 megapixels και φακό ζουμ 3χ 
ισοδύναμο με 3 8 - 1 1 5mm. Με αρχεία ανάλυσπς 2 27 2χ 1 704 ρixels και μια κομψr\ σχεδίασπ με 
περιστρεφόμενο φακό, π κάμερα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δπμοφιλr\ς. 

1 ος έπαινος: Αντίτυπο του ΒιΒλίου " Σ,Π.Α.Π. Τ ο ωραιότερο ταξίδι" του Σ. Νικολόπουλου των εκδόσεων IRON, 
υπογεγραμμένο από- το συγγραφέα 

2ος έπαινος: Αντίτυπο του ΒιΒλίου ''Ο Ελλπνικό<; οδοντωτό<; σιδπpόδpομο<;" του Σ. Νικολόπουλου των 
εκδόσεων IRON, υπογεγραμμένο από το συγγραφέα 

3ος έπαινος: Αντίτυπο του ΒιΒλίου 'Ή Ελλάδα των τρένων" των Γ. Χανδρινού, Κ .ΚακαΒά και Ν. Φώτπ, 
εκδόσεις 'Έλλπνικά Γ ράμματα", υπογεγραμμένο από τους συγγραφείς 

bροι του διαγωνισμού: 
- Ο διογωνσμός είνα ανοιχτός σε οnοιονδmοτε, μέλλος n όχι του ΣΦΣ .. Ο φωτογροφiες μ-ιορεί να έχουν λnφθεί είτε με ψΊφιCJ<ιi είτε με 

ονολογκιi κc'μ;ρο. 

- Τ ο βρcΒείο nου θα αnονεμ-ιθΟΟν δεν είνα οντολλάξμο με χρι'ματο. Σε nερmωσn nou οι κc'μ;ρες έχουν κστοργnθεί αnό τις εταρείες m 

περίοδο mς αnονομiς, θα οντκστοοταθούν οnό ισοδύνφο μοντέλο. 

- Ο τι.nωμένες φωτογραφίες rρέnει να είνα μεγέθους Α4 έως Α 3  .. 

- Ο φωτογραφίες rρος κρίσn rρέnει να φτόσουν στο γραφείο του Συλλόγου Φίλων του Σιδrροδρόμου μέχρι τις 30 Σεπτεμ3ρίου 2005. 

στιi διει:&ινσn Σιώκου 4 τκ 1 04 4 3 Α&iνο με mν ένδειξη στο φό<ελο •rιο Διαγωνισμό Φωτογροφiος". 

- Τ ο μέλn mς πενταμελούς επτραής, καθώς κα συγγενείς τους, δεν επτρέπετα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 

- Κάθε φωτογροφiο στο πίοω μέρος mς rρέnει να έχει το στοιχείο του φωτογράφου (ονοματεπώνυμο, διει:θυνσn κα mλέφωνο), καθώς κα 
στοιχείο γιο το θέμα (nou κα nότε τρcΒιiχτrκε, καθώς κα n οnεικονζει). Η επτροrή επλογιiς θα εrι<οινωνιiσει με τους νκnτές αμέσως μετό 

mν ειπλογιi των καλύτερων φωτογροφών, κ α οι ίδιοι θα πορολc13ουν ουτοιπροσώπως το βρcΒείο τους σε ειδκιi εκδr\λωσn. 

- Ο νκnτιiριες φωτογροφiες θα διπμοσιευτούν σε ειδκό οφέρωμο του περιοδικού "Σιδφοτροχιά" στις αρχές του 2006. 
- a φωτογροφiες δεν θα ειπστροφούν μετά το τέλος του διαγωνισμού. τ όσο οι νκnτιiριες φωτογροφiες όσο κ α οι υπόλοοες θα ενταχθούν 

στο Φωτογροφκό Αρχείο του ΣΦΣ, με rροοπτκιi χρήσnς σε εκδόσεις κα διπμοσιεύσεις του ΣΦΣ (πάντα με ονσφορά στο ονοματεπώνυμο του 

φωτογράφου). 



ΟpιΛεlrε Σι6ηρο� 
fOU Ηιώλαου Σμιιοροόνη 

Μικρό ερμηνευτικό λεξιλόγιο σιδηροδρομικής ορολογίας 

Εισαγωγή 

Όσοι ασχολούνται με το σιδnρόδρομο επαγγελματικά, αλλά και εροοιτεχνικά, συχνά ακούν (n οκόμn χειρότερο 
διαΒάζουν ) διάφορες έννοιες τnς σιδnροδρομικnς κοθnμερινότnτας με όρους λανθασμένους n εσφαλμένο χρnσιμοποιούμενους. 
Αυτό το φαινόμενο οφείλεται και στnν υποΒάθμισn τnς γλωσσικnς παιδείας, αλλά και τnς επογγελμοτικnς εκποίδευσπς στις 
σιδnροδρομικές επιχειρnσεις, πού έχει ως αποτέλεσμα τnν άμΒλυνσn τnς παροδοσιοκnς σιδnροδρομκnς κουλτούρας. Αυτό δεν 
ενοχλεί μόνο τους ευαισθnτοποιπμένους στα θέματα γλωσσικnς ορθότπτας κα δεοντολογίας -που αποτελούν επαρκn λόγο 
παρεμΒάσεως riδn από μόνο τους - ,  αλλά θίγει τπν ίδια τn λειτουργικότnτο και τπν ασφάλεια των σιδnροδρόμων,  καθώς n ορθr\ 
λειτουργία τους, απαιτεί και τnν ορθn - τυποποιnμένn, αλλά και σοφn συνεννόnσn μεταξύ των εμπλεκομένων. Η ορθότπτο στnν 
έκφροσn αντικατοπτρίζει και το επίπεδο των σιδπροδρομικών. Η αδυναμία εκφράσεως πιθανότατο υποκρύπτει οντίστοιχπ αδυναμία 
σκέψεως. 
Ανατρέχοντας κανείς στnν επίσπμn σιδnροδρομικn ορολογία ορθά δομnμένων γλωσσών -όπως π Ελλnνικn αιλr\ καθαρεύουσα, π 
Γ ολλικn και n Γ ερμονικn - θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μία. αντιστοιχία, μία λογικn δομn και μία σχεδόν μσθnμοτικn συνέπεια στον 
τρόπο διοτύπωσπς των σιδnροδρομκών εννοιών, προχωρώντας οπό τις πιο αιπλές και Βασικές, στις πιο περίπλοκες. Ας μn 
λπσμονούμε ότι γιά ένα διάστπμα στπν Ευρώππ n φιλοσοφία τπς γλώσσας είχε καταστεί συνώνυμn τnς ονολυτικnς φιλοσοφίας. 
Αυτn n λογικn πολλές φορές παραΒιάζεται, π.χ. στπν Αγγλικn, γλώσσα ως επί το πλείστον σnμειολογικn και χωρίς μοθnμοτικn 
δόμnσn. Δυστυχώς, π σχεδόν δικτοτορικn Αγγλοομερικονικn γλωσσικn, πολιτιστικn, πθικn και επιχειρπμοτικn επιΒολr\ καταλύει αργά, 
αλλά σταθερά τπν Ευρωnαϊκn σιδnροδρομικn παράδοσn, ιδιαίτερο σε χώρες πάσχουσες αιό χρόνιο σιδπροδρομικn "πττοπάθειο" 
όπου οι αντιστάσεις είναι οσr\μοντες (μr\πως φωτογραφίζουμε κάποιο ;) 
Η νεοταξικn aσυνέχεια στο σιδπροδρομικό μάνατζμεντ, αλλά και στπ γενικότερn στελέχωσn, πού προέκυψε διεθνώς οπό τον 
παραγκωνισμό n τnν υποΒάθμισπ υγιών στοιχείων των παραδοσιακών σιδnροδρομικών φορέων είχε ως αποτέλεσμα τπ Βίοιn 
οποκοπn αιό χρnσιμο και οποροίτnτα χοροκτπριστικά. Ενο αιό αυτά είναι και π ορθn σιδnροδρομικn ορολογία, π οποίο ογνοnμένn 
από διάφορα μεγαλόσχnμα -π επίδοξα - στελέχn, υποκαθίσταται με χαλκευμένους, αδόκιμους ΒάρΒαρους νεολογισμούς n 
χρnσιμοποιείτοι εσφαλμένο λόγω nμιμάθειος. Και αυτό οκόμn καταδεικνύει εσωτερικn ασυνέπεια του συστnμοτος διοίκπσπς, μία 
εποχn πού ακριΒώς n ζnτούμενπ διολειτουργικότπτο των σιδnροδρόμων θα απαιτούσε τουλάχιστον ένα κοινό μέσο συνεννόnσnς. 
Αυτό δεν είναι άλλο από τnν δόκιμn σιδnροδρομικn ορολογία. 
Η παρούσα σειρά δε φιλοδοξεί να καταστεί ένα πλnρες ερμnνευτικό σιδnροδρομικό λεξικό, διότι κάτι τέτοιο θα περιελάμΒανε 
πολυάριθμους όρους, έξω από τις δυνατότπτες αυτού του περιοδικού τεύχους (περί τούς 1 2.000 αριθμεί το λεξικό τπς Διεθνούς 
Ένωσπς Σιδπροδρόμων), και διότι σιδπροδρομκά λεξικά υπάιρχουν nδπ αρκετά, πολύγλωσσο και μn. Αντίθετο, φιλοδοξεί να 
προσφέρει στο Ελλπνόγλωσσο κοινό ένα ενδεικτικό ερμπνευτικό λεξιλόγιο, πού αφ' ενός μεν το εισάγει σε επιλεγμένες 
Βασικές έννοιες και όρους τπς σιδπροδρομικnς τεχνικnς, αφ' ετέρου δε και σnμοντικότερο καταδεικνύει τn γενικότερπ διαδικασία 
και φιλοσοφία τπς παραγωγnς των σιδnροδρομικών όρων. Επειδri οι φιλόσοφοι δεν οφr\νοντοι να Βοσιλεύσουν, θα πρέπει να 
φιλοσοφriσουν οι Βα01λείς (τουλάχιστον κατά τον Πλάτωνα), έτσι μέσο οπό αυτn τπ σειρά επιχειρείται να καταστούν τα στελέχπ 
των συγκοινωνιακών φορέων -και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος - κοινωνοί τπς σιδπροδρομικnς κουλτούρας κα κατά το δυνατόν 
γνώστες του αντικειμένου, το οποίο καλούνται να διαχειρισθούν χωρίς να είναι σιδπροδρομκοί καριέρας. 
Η δομn αυτού του "ερμπνευτικού λεξιλογίου", δεν μπορεί να είναι ουστnρά ολφοΒπτικn λόγω τπς στοδιακnς εμφάνισnς σε 
συνέχειες (γιατί τότε μπορεί να είχαμε π.χ. παράγωγες έννοιες από το Α, πού γιά να κοτονοnθούν θα έπρεπε να περιμένουμε 
να εκδοθεί και το Ω !) , αλλά θα έχει θεμοτικn/ ιερορχnμένπ δομr\. Γιο παράδειγμα, θα καλύπτεται γενικn ορολογία τπς έλξπς 
σε ένα τεύχος και στο επόμενα 3 τεύχn εξειδικευμένπ ορολογία γιά τnν ατμοκίνπσn, τπν πλεκτροκίνπσπ και τπ δπζελοκίνπσn 
αντίστοιχο, ενώ μετά θα ξεκινά άλλπ θεμοτικn ενότnτο (π.χ. υποδομές). Με αυτό τον τρόπο αιοκτά π κάθε συνέχεια κάποιο 
είδος αυτοτέλειας, ενώ π ουστπρn αλφαΒπτικn εκδοχn θα nτον μάλλον περισσότερο δυσλειτουργικn έως ότου όλπ π έκδοσn 
να ολοκλπρωθεί. Στο πλαίσιο τπς ίδιας θεμοτικnς ενότπτος ΒεΒαίως, π κοτάτοξπ των όρων είναι σκόπιμο να γίνεται ολφοΒπτικά. 
Γιά να έχει έστω τπν πορομκρn χρπσιμότnτο αυτό το έργο, πρέπει να είναι σελιδοποnμένο έτσι ώστε το φύλλο του -ον 
επιθυμεί ο αναγνώσmς - να μπορούν να αποχωρίζονται και να ταξινομούντα σε ιδιαίτερο φάκελο (dossier), χωρίς να θίγετα το 
υπόλοnο περιοδικό. Κάθε φύλλο θα είναι επίσπς ιεραρχικά οριθμnμένο ώστε να μπορούν εκ των υστέρων να προστίθεντα υπο 
ενότπτες, είτε οπό τον γράφοντα, είτε οπό τον ίδιο τον ονογνώστπ με δικn του πρωτοΒουλία. Έτσι, θα σχπμοτισθεί σιγά -σιγά 
ένα μικρό εικονογραφπμένο και επεκτάσιμο σιδπροδρομικό εγκυκλοπαιδικό εγκόλπιο. Θα διανέμεται κατά διαστr\ματο και ένα 
φύλλο - αλφc&πικό ευρετnριο των έως τώρα εκδοθέντων όρων, το οποίο θα αντικαθιστά φυσικά κάθε προπγούμενο. 

Εναλλακτικά, θα διατίθεται στπν ιστοσελίδα του περιοδικού προς εκτύπωσn το εκάστοτε εnικαροποnμένο αλφαΒπτικό ευρετriριο. 
Εκτός αιό τους καθαρά σιδπροδρομικούς όρους, θα παρουσιάζοντα και γενικότερες συγκοινωνιολογικές έννοιες στο Βαθμό πού 
π κοτανόπσn τους απαιτείται γιά τnν εισογωγn στο ευρύτερο αντικείμενο του σιδπροδρόμου. 
Αναφέρουμε δειγματολππτικά μία μικρn επιλογn οπό όρους κοινούς από διαφόρους τομείς τnς σιδπροδρομικnς: 

Αυτόματο τηλεγραφικό κέντρο σιδηροδρόμου: Ιδιόκτnτπ εσωτερικn τπλεπικοινωνιοκn εγκατάστασn σιδnροδρομκnς επιχεpnσπς, π 
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οποία επιτρέπει στο χρriστn τnν επιλογri αποδέκτn -n ομάδας αποδεκτών - του αποστελλάμενου κειμένου. 

Σιδηροδρομικές εκτάσεις: Τ ο σύνολο των διατιθεμένων εκτοσεων γnς γιά τις λειτουργικές και συγκοινωνιακές ανάγκες ενός 
σιδnροδρόμου. 

Σιδηροδρομική υπηρεσία: Η επαγγελματικri δραστπριότπτα προσωπικού σιδnροδρομκriς επιχείρπσnς, π οποια έχει σχέσn με τn 
λειτουργία, φύλαξn και συντriρnσn του σιδηροδρόμου. 

Σιδηροδρομική Τάφρος: Αποστραγγιστική τάφρος σκαμμένn κατά μήκος τnς σιδnροδρομκriς γραμμής. 

Σταθμός: Ο ορισμός του ποικίλλει από δίκτυο σε δίκτυο. Κοινό χαρακτnριστικό όλων των ορισμών είνα οτι οι σταθμοί αποτελούν 
εγκαταστάσεις τnς σιδnροδρομικriς εκμετάλλευσnς, εφοδιασμένες με αλλαγές τροχιάς. Από κει και πέρα το θεσμικό καθεστώς 
των εγκαταστάσεων αυτών, διαφοροποιείται από δίκτυο σε δίκτυο. Στn Γερμανία π. χ. όλες οι εγκαταστάσεις χαρακτnρίζονται 
σταθμοί, εφ' όσον εκεί μπορούν να συναντούνται ri να τερματίζουν αμαξοστοιχίες. 

Στnν Ελλάδα οι σταθμοί απαιτείτα να έχουν δικαίωμα παρέμβασης στπ διεξαγωγή τπς τεχνικriς εκμετάλλευσης, και άρα να 
διευθύνονται από σταθμάρχη. Ελλείψει αυτού του κατεστημένου (statυs) και ανεξαρτriτως τnς ύnαρξnς αλλαγών τροχιάς 
χαρακτηρίζονται ως στάσεις, Αντίθετα, στn Γερμανία στάσn δεν νοείται εφ' όσον υπάρχει έστω και l αλλαγri τροχιάς. 

Υπηρεσιακό Σιδηροδρομικό bχnμα: Ειδικό σιδnροδρομικό όχnμα το οποίο δεν συμμετέχει στnν εμπορικri εκμετάλλευση, αλλά 
είναι μόνιμα διατεθειμένο γιά τις τεχνικές δραστnριότnτες οποιασδήποτε σιδηροδρομικής υmρεσίας. 

Υ πnρεσιακό τηλεγράφημα: Γραπτό μriνυμα σχετικό με τn σιδnροδρομικri υπnρεσία μεταδιδόμενο δι' υππρεσιακού τηλεπικοινωνιακού 
μέσου. 

Έρμα: Στρώμα από σκύρα (χαλίκι) πανω στο οποίο εδράζετα n εσχάρα τnς γραμμής (οι στρωτήρες και οι σιδnροτροχιές). 

Επιδομή: Τ ο σύνολο τnς εσχάρας και του έρματος, δπλαδri (σκύρα - στρωτriρες - σιδπροτροχιές). 

Στρωτήρας: Ξύλινο ri μεταλλικό ri τσιμεντένιο στriριγμα των σιδnροτροχιών, πού μεταφέρει στο έρμα (σκύρο) τα φορτία 
λειτουργίας του σιδπροδρόμου. 

Μηχάνημα υπογόμωσnς έρματος: Μnχανικός δονnτriρας πού συμπλnρώνει τα κενά κατω από τους στρωτriρες με έρμα, έτσι 
ώστε n εσχάρα να εδράζεται πλriρως. 

Οριζοντιογραφία : Σχέδιο κάτοψnς. 

Παντογράφος: Αγώγιμος aρθρωτός πρισματόμορφος σκελετός πού συνδέει το σιδπροδρομικό όχnμα με τπν εναέρια γραμμή 
επαφriς, με σκοπό τnν ρευματολπψία. 

Διρευματικό κινητήριο υλικό: Ηλεκτροκίνπτο τροχαίο υλικό το οποίο μ-ιορεί να κυκλοφορήσει υπό 2 διαφορετικά συστriματα 
πλεκτροδότπσπς (αντίστοιχα τριρευματικό, τετραρευματικό, πολυρευματικό) 

Σnμαφόρος: Μπχανοκινούμενο σriμa σιδπροδρόμου (κατ' αντιδιαστολri προς το ηλεκτρικό φωτόσπμα). 

Κλινάμαξα: Επιβατnγό όχnμα εφοδιασμένο με κλίνες (κρεβάτια) για νυκτερινές διαδρομές. 

Κλινοθέσιο: Επιβατπγό όχπμα με θέσεις οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε κρεβάτια. 

Αλλαγή: Συσκευri τροχιάς επιτρέπουσα τnν σύγκλισπ 2 π περισσοτέρων τροχιών σε l .  

Αυτοκινnτάμαξα: Κανονικό επιβατπγό, φορτnγό π υmρεσιακό όχπμα, το οποίο έχει αυτόνομn κίνπσπ (κινnτήρα). 

Όπως φαίνεται από αυτό το μικρό δείγμα, οι ορθές ερμπνείες των διαφόρων σιδnροδρομικών όρων δεν είναι πάντοτε προφανείς 
γιά κάποιον αμύπτο στπ σιδπροδρομική γλώσσα. 
Συνιστούμε στους αναγνώστες τα παρακάτω σιδηροδρομικά λεξικά, τα οποία χρnσιμοποιούνται και γιά τπ σύνταξη του παρόντος 
"λεξιλογίου": 

Λεξικό σιδπροδρομικών όρων τnς Διεθνούς Ενώσεως Σιδπροδρόμων (www.uic.asso.fr) 

Γλωσσάριο τnς Americαπ Railroαd Engineering Association (AREA) 

Leχicon der Eiserbafη, VEB Trαπspress Verlag, Berlin l 97 6 



τραίνο: μόνο πλεονεκτήματα 

Ι.Ιτ.Παπαδόποuλος * 

Γιατί πρ τ ιμώ μ τ οκ ινr1σει με τ τραίνο. 

Δεν νομίζω ότι λέω κ ό τ ι  και νούργιο σ γνώστες του Οέμο10ς αλλά είναι σκ όπιμο να συνε ιδπ τοποιnθεί κ αι οπο το γενιι<ό πλnθυσμό: 

Τ ο τροινο σου προσφέρ ι υνοτότnτο κ ίνnσn κ01ά τn διάρκ ια του το ιδrού (π υ δεν προσφ 'ρ ι το αεροπλάνο, το λεωφορειο r\ το 

ι rω τ ικ ουτοκίνnτο). Μπν διαφεύγει ότι οκ ινnσίο επί ώρ ς μπορει να οδnγr\σει σ πικ rνδυνε θρομβώσεις, όπω ιοι ιισ rώΟnκε σε 

οεροπ ρικά ταξίδια. 

Απ λαμβάνει τn θουμ σιο ελλnνικι1 φύσn. 

Ανεξαρ rn ιοποιnσn από ''ακραίες κ αιρικες συνθriκες". 

Μειώνεται δρασ τ ικά n π ι  ανό ι ι πα ατυχι1ματος. Εμ ις συνισ τουμε στα σχολεία να χρπσιμοποιούν (όπου υπάρχ ι) το τραινο για μετακινr\σεις 

και εκ δρομές αθλnτών. 

Μπορείς να χρπσιμοποιr\σει δημιουργικ ά  το χρόν σου κ α τ ά  τn διάρκε ια του ι οξιδιού. 

Συμβάλλεις στnν προστασία του περιβάλλοντος 

Ορισμένα "αλλά" 

Υπάρχ υν ρισμένα σιψ ία μω , π τπν πτ ικr\ γωνία του 'Όπλ ύ τ οξιδιώ ιπ" που θα μπορούσαν να βελτιώσουν δρασ τικά τnν ποιότnτα 

τ υ τ ξιδιού, και μολι ι α χωρίς πολυπλοκα προ γράμματα, νομοσχε ια κ ι μεγαλα έξ δα rίναι περιεργο ότ ι ,  απ ' τι χωρ rnς [Ε, 

μόνο στnν Ελλά α διαπιστώνω ιην ανυπαρξία βελ τ ιώσ ων π υ Θα μπορούσαν να γιν υν απλά και αμέσως 

Τουλάχισ τον σ τον κ εν τρικό Σ 10 μό Λαρισnς και Γ lελοποννnσου (Αθriνα) τα σκολ πο τ ια των βογονιων ε ιναι οπονθρωπα υψnλα, και 

κάνουν τn ζωri των πλικ ιωμένων δύσκολn (κ αι πικ ίνδυνn) και ι ων ΑΜΓ Α οβίωτn. Η λύσn που λόγω Ολυμπιακών Αγώνων ( ! ) δόθnκε 

είναι μπ προκ τ ικ r\ και επικ ίνδυνn. 

Ο κλιμα τ ισμός (ΑθιΊνα - Πάτρα)  δεν ρυθμίζεται (οπίσ τευ τ n  δriλωσn Προϊστομ.ομοξ στ . ) με συνέπεια τον Αύγουστο (όσοι ξέρουν ) να φοράνε 

πουλόβερ!! 

τ καθίσματα δεν είναι εργονομικά και φοινετοι ότι το πρ 'τυπ r\τον επιβά τες ύψου 2,  1 ο μέτρων! 

Στnν Ελλάδα όταν κυκλ φ ρri ει κάτ ι  κολύτερ , γκατολειπ τ ι τ πρ nγούμενο n κοι άστοσn του κοινού συρμού εινοι απ ροι τnτn (διότι 

υπ 'ρ χει lnter c ity; ) 
Οι τουολ 'τ ς είναι ένα πολυ δυσάρεστο θέμα σε όλn τn χώρο, επ μένω κ αι στο ιpοινο, παρόλο που n κ οτάστοσn έχει βελτιωθεί. 

riνοι εξωφρενικό στο εκδ ι ιiριο Σ τ ο μ ύ Λορίσr1 να μnν θέλουν να εκδώσουν εισι τr\ριο γιο Ποτρο (!) και αυτό να γινε τ οι κοθε φορο 

με διοπλπκ τ ισμούς κ αι πιέσεις. Καλο τους υπολογισ τ ' ς  γιατ ί τ υς έχουμε τ ελικά; 

Προσωπικ r\ εμπειρία: συν ι οξιδεύ με φίλn και ζπ τ ώ  στn Οεσσολονίκn 2 εισι τ r\ριο σε πλαϊνές θέσεις. Η εκ δότρια δnλώνει ότι όλες είναι 

κ ατειλnμμένες και υπάρχουν 2 απομακρυσμένες θέσεις (τ ις ποίες ποιρνω). Με τά οπό εμένα, τυφλri ταξιδιώ τ ισσα ζι υ άει εισιτr\ριο, αλλά 

δnλώνε τοι ότι δεν υπάρχει άλλ (ο' Οέσnς ). Στο ταξί ι πρ Αθriνο διαπιστώνω σε όλπ τπ διάρκειά του τουλάχιστ ν 8 θέσεις άδειες 

Ανεξr\γπτο, 

Ορισμ ' ν  οι κι ν υ ν οι: 

Σε αποβίβοσn (Π λοπ ' ννnσ μικρού στοθμ ύ με εν ιάμ σε σ rενές οποβάΟρες, μπορ ι να εισέρχ εται (ri διέρχεται ) άλλο τροινο 

οπό τπν άλλn πλευρά τ n οποβά ρος με σπμοντικ ούς κινδύνου οπο /επιβιβαζομένων Αυ τ ό πρέπε ι να λυθει. 

Τ ο παιδιά σε διάφορο χωριά ' χουν χάσει τ πν οίσθnσn κ ινδύνου κ αι παίζουν πολύ κον τ ά  σ τ ι γραμμές . 

Σπάνιο μεν, αλλά γίνεται- σε διασ τ αυρώσεις (Πελοπόννnσος ) οι μπάρες μπορεί να πεσουν πολύ οργά ri και κ αθόλου! Αυτό το διαπίστωσα 

αλλά το λέω προσεκτ ικά γιατί μπορεί να r\τον σπάνιο εξοίρεσn. 

Σε ύο ταξίδια n ομοξ στ ιχίο ε ίχε οτύχnμο. Τ nν πρώ111 συγκρούσθπκε με δικυκ λο που πriγοινε κ ατά μriκος τn γρομμriς 

σκοτώΟπκε και τπ δεύτερn συγκρούστnκ με άλλο όχπμο. Και τι δύο φορ 'ς n αμα οσι ιχια ν τροχοπέδnσε καθόλου 

αντελriφθnσαν τ ατύχnμα μ '  ν απ ' τον ιδιό τυπ Οόρυβο Δεν Θέλω να επεκταθώ σε αυτο το θέμα. Η Διοίκnσπ και 

Εργαζομένων όμως Θα πρέπει να ε ε τάσουν ουσιαστικά όλα τα ατυχr\ματα. 

κ αι ο νεαρός 

και οι επιβάτες 

ι Σύλλ γοι 

Δεν θα r\Θελα να κλείσω τα άρθρ με ατυχr\μοτο, αλλά και αυτά είναι μέσα στn ζωri μας. 

* Αναπλnρωτr\ς Κ αθnγnτr\ς Ιατρικr\ς Σχολr\ς Πανεπιστnμι υ Α nνών Υι ιεύθυνος Πρόλnψπς Ατυχπμάι ων ΕΚΑΒ ( 1 9 87 - 200 3) 
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Ββιλία Σιδηροδρομικού Ενδιαφέροντος 

Ι 11\I'I OL ΝΑΙ+! Νλl Μ ΙΙΛΙ I LA ΚΑrΑΙ!ΑΝΟΥ 

ΤΟ Τ ΡΑ Ι Ν Ά Κ Ι  
ΤΟΥ Π ΗΛ Ι ΟΥ 
Λ I I () Ι l f N Ι f () Λ ΙΙ I ΩΝ Λ Ι' Ι Ο Ν Α Υ Τ Ω Ν  

Σ Τ Ο  R O Y N O  Τ Ω Ν  I( I N l  A Y r ii N  

@) ('!) Μ ΙΛ Ι ΙΤ Σ 

Με την ευκαιρία της συμπλrlρωσης, στις 2 Ιουνίου 200 3, 1 00 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ιστορικnς γραμμnς Βόλου 

Άνω Λεχωνίων - Μπλεών, ευρύτερα γνωστnς ως 'Τραινάκι του Πηλίου", ο εκδοτικός οίκος ΜΙΛΗΤΟΣ προχώρησε στην έκδοση 

ενός αξιόλογου βιβλίου - λευκώματος σχετικού με το θέμα αυτό. Συγγραφείς ο Γιώργος Νάθενας και Μηλίτσα Καραθάνου. Στο 

βιβλίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά π ιστορία τού πιο διάσημου, ίσως, ελληνικού τραίνου που λειτουργεί σε μια από τις ομορφότερες 
διαδρομές τnς χώρας μας και έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνnμείο χάρη στα υψηλrlς 

αισθητικnς έργα της γραμμnς, που σχεδιάστηκαν υπό την επίβλεψn του Ιταλού μηχανικού Εβαρίστο ντε Κίρικο, πατέρα τού μεγάλου 

ζωγράφου Τζόρτζιο ντε Κίρικο. 

Τ ο υπερεκατόχρονο ιστορικό αυτό τραίνο υπnρξε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς της περιοχnς, απετέλεσε 

δυναμικό στοιχείο πολιτιστικnς ανάπτυξης και σημάδεψε έντονα τnν ιστορία και το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχnς Βόλου - Πηλίου. 

Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο με πολλrl γνώση και φαντασία επιμελnθηκε την κατασκευn μιας από τις ωραιότερες σιδηροδρομικές γραμμές 

του κόσμου, που είναι απόλυτα εναρμονισμένη (χάραξη και τεχνικά έργα) με το έξοχο τοπίο του βουνού των Κένταυρων και το 

τοπικό αρχιτεκτονικό ύφος. Αυτό το έργο θαυμάζεται πάντα για την έξοχη αισθητικn, τη μορφολογικn του αρμονία και την 

κατασκευαστικn του τελειότητα. 

Τ ο βιβλίο -λεύκωμα για το τραινάκι του Πηλίου περιλαμβάνει αναλυτικό ιστορικό της γραμμnς από την κατασκευη της μέχρι και την 

κατάργησn της το 1 97 1 ,  ιστορικό για τους πολύπλευρους αγώνες που έγιναν για την επαναλειτουργία της, περιγραφn της σημερινnς 

της κατάστασης, αναλυτικn παρουσίασπ των βασικών χαρακτηριστικών τπς, (τροχαίο υλικό, εκμετάλλευση, υποδομn/ σταθμοί - τεχνικά 

έργα, διαδρομn και τοπία), αναφορές στη συμβολrl της γραμμnς στην κοινωνικn ζωn και την τουριστικn ανάπτυξη του Βόλου και του 

Πηλίου, αναμνnσεις και μαρτυρίες, παρουσίαση του ατμοκίνπτου τροχιόδρομου του Βόλου που κινnθηκε στις ίδιες γραμμές μέσα στην 
πόλη κι έγραψε κι αυτός τη δικn του ιστορία. Τ έλος, παρουσιάζει την επίδρασπ του μικρού τραίνου στο έργο του Τζιόρτζιο ντε 
Κίρικο. 

Μεταξύ άλλων παρουσιάζονται σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα κατασκευαστικά φωτογραφικά άλμπουμ τnς γραμμnς ( 1 8 9 5 
και 1 903), παλιές και σπάνιες cartes - postαle και άλλες φωτογραφίες που δείχνουν τον Βόλο και τη Belle Epoqυe με τον 

τροχιόδρομο n με το τραινάκι μασκαρεμένο στο καρναβάλι. Εικόνες μιας άλλης εποχnς, με αίσθηση ζωnς ονειρικnς και απόμακρης, 

που αναδύεται μέσα από τις αναμνnσεις. Παράλληλα παρουσιάζεται ένα σύγχρονο φωτογραφικό πανόραμα της γραμμnς μαζί με 

αντίστοιχα συγκριτικά ενσταντανέ από το παρελθόν στη λογικn του "άλλοτε και τώρα", παλαιά σχέδια, ανακοινώσεις των 
Σιδπροδρόμων Θεσσαλίας κ.λπ. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός aφιερωματικού λευκώματος για 

αυτό το μοναδικό τραίνο, το οποίο αποτελεί ένα πλrlρες ιστορικό, τεχνικό και φωτογραφικό ντοκουμέντο. 
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'Ε Β βλ' ' ' ' ,.... ' δ δ ' νιχ τ. τ.ο γεμιχτο φωτογριχφτ.ες ιχπο ττ.ς �εχωpτ.στες τ.ιχ ρομες των 
Στ.δ1}pοδp6μων τ1}ς Πελοποννήσου 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
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