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Η φωτογραφία του εξωφύλλου 
"Σιδηροτροχιές" είναι του Βασίλη Χωριάτη 

Ο ΣΦΣ ευχαριστεί τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις γιο την εμπιστοσύνη που έδειξαν στη 
''Σιδηροτροχιά", κρίνοντάς την κατάλληλη γιο την προβολή τους 



ον Οκτώβριο του 2003 τόσο το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών, 
όσο και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκριναν μια πρόταση 
με τίτλο: "lόνιος-Αδριατικός Διόδρομος: ολοκλήρωση ελλειπουσών 

συνδέσεων του σιδηροδρομικού διευρωπα'ίκού δικτύου και δημιουργία 
πυλών διατροπικών μεταφορών (intermodal transport) Ευρώπης-Ασίας
Μέσης Ανατολής". Η πρόταση που ενεκρίθη προβλέπει τρεις νέες 
σιδηροδρομικές γραμμές που θα συνδέουν, την Κοζόνη με την Καλαμπόκα, 
μήκους 1 1 3 χλμ, την Καλαμπόκα με την Ηγουμενίτσα, μήκους 1 53 χλμ και τα 
Ιωόννινα με το Αντίρριο μήκους 21 Ο χλμ. Προβλέπεται επίσης η αναβόθμιση 
της γραμμής Ρίου-Πότρας-Καλαμότας μήκους 265 χλμ, αλλό και η σύνδεση 
του λιμένα του Πλατυγιαλίου, και πιθανόν της Πρέβεζας και της Καστοριός, 
με παρακαμπτήριες γραμμές. Η Ελλόδα δεσμεύθηκε ότι θα ολοκληρώσει, το 
μεν πρώτο τμήμα (Κοζόνη-Ηγουμενίτσα) μέχρι το έτος 201 2, το δε δεύτερο 
μέχρι το 201 4 .  

Ήδη ο Ο.Σ.Ε . ,  ο οποίος είχε προχωρήσει την μελέτη της γραμμής 
Καλαμπόκας-Ηγουμενίτσας, δημοπρότησε σταδιακό και όλες σχεδόν τις 
υπολοιπόμενες μελέτες για την κατασκευή του έργου αυτού, που 
αποκαλείται "δυτικός όξονας", και το οποίο απαιτούν από καιρό οι τοπικές 
κοινωνίες και οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου (βλ. 
Πρακτικό ΣΤ Παγκόσμιου Πανηπειρωτικού Συνεδρίου κ.λ.π.) .  

Σήμερα, η επικοινωνία της χώρας μας με την δυτική και την Κεντρική 
Ευρώπη γίνεται, οδικώς και σιδηροδρομικώς, μέσω της συνοριακής 
διέλευσης Ευζώνων-Ειδομένης , στα σύνορα με την Π:Γ.Δ.Μ . ,  και της 
συνοριακής διέλευσης του Προμαχώνα, στα Βουλγαρικό σύνορα. Υπόρχει 
όμως και η δυνατότητα της οδικής επικοινωνίας μέσω Ιταλίας , με φόρτωση 
των αυτοκινήτων σε πορθμεία Ro-Ro στα λιμόνια της Πότρας και της 
Ηγουμενίτσας .  Και οι τρεις όμως εναλλακτικές παρουσιόζουν προβλήματα 
και επιβαρύνονται -με υψηλό κόστος μεταφορός. Ανακύπτει λοιπόν το 
ερώτημα, ο σιδηροδρομικός δυτικός όξονας θα διευκολύνει την ανόπτυξη 
και τις μεταφορές της Ελλόδας προς την υπόλοιπη Ευρώπη; Η απόντηση 
είναι καταφατική και σ· αυτό συνηγορούν τρεις παρόγοντες .  

1 ) .  Η συνεχής αύξηση της οδικής μεταφορός, η οποία υποστηρίζεται, 
προωθείται και επιβοηθείται από τα ισχυρό συμφέροντα του κυκλώματος της 
οδικής μεταφορός (aυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες πετρελαιοειδών , 
αυτοκινητιστές κ .λ .π.) ,  καθώς και οι επιπτώσεις της , όρχισαν να 
προβληματίζουν, τόσο τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις όσο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα όλλα Όργανα της Ευρωπα'ίκής Ένωσης,  αλλό και όλλους 
φορείς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, για τις αρνητικές επιπτώσεις στις 
Εθνικές Οικονομίες, το περιβόλλον και την ποιότητα της ζωής. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτιμό ότι, υπό τις συντηρητικότερες εκτιμήσεις, τα εξωτερικό 
κόστη από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα τροχαία ατυχήματα και την 
μόλυνση του περιβόλλοντος που προκαλεί η οδική μεταφορό, συμποσούνται 
σε 225 δισεκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο. Πέραν όμως αυτού η "φθηνή" και 
"ανταγωνιστική" οδική μεταφορό, οδηγεί και στην αλλοίωση του υγιούς 
ανταγωνισμού, διότι η μη επιβόρυνση της οδικής μεταφορός με τα 
προαναφερθέντα κόστη, ισοδυναμεί με επιδότηση ενός ανταγωνιστή εις 
βόρος των υπολοίπων. Γι'όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους γίνεται μια 
προσπόθεια, αφ'ενός μεν να μετακυλισθεί έργο προς την ποτόμια 
σιδηροδρομική και θαλόσσια μεταφορό, αφ' ετέρου δε να επιβαρυνθεί η οδική 
μεταφορό με το πραγματικό της κόστος. Άρα το μέλλον των διεθνών 
μεταφορών είναι στις συνδυασμένες μεταφορές σιδηροδρόμου και πλοίου. 

Σ'αυτό τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα πρόγραμμα 
δρόσεων, το οποίο ονομόστηκε "Marco Polo" και το οποίο αποβλέπει στην 
μετατόπιση εμπορευματικού έργου από τις οδικές προς τις συνδυασμένες 
ποτόμιες, σιδηροδρομικές και θαλόσσιες μεταφορές μικρών αποστόσεων 
(π.χ. Ιόνιο-Αδριατική) . Οι "δρόσεις στροφής", όπως αποκαλούνται, θα 
επιδοτούνται μέχρι το 30% του προϋπολογισμού τους, από τα Ταμεία της 
Κοινότητας . Προβλέπονται όμως και "καταλυτικές δρόσεις", δηλαδή 

1\όγια τοο Συρμοό 
ενέργειες για την όρση των διαρθρωτικών φραγμών που εμποδίζουν την 
λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών, ποτόμιων και 
θαλόσσιων μεταφορών. Οι δρόσεις αυτές θα επιδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό μέχρι και 35% του συνολικού 
προϋπολογισμού τους (βλ. Πρόγραμμα "Marco Polo" Εφημ. Ε .Ε .  ι 1 96/2-6-
2003) . 

Η αναγκαιότητα του περιορισμού της οδικής μεταφορός στον Ευρωπαϊκό 
χώρο, τεκμηριώνεται πλήρως από την "Λευκή Βίβλο των μεταφορών με 
ορίζοντα το 201 Ο" (Λ. Β.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από όπου, εκτός των 
όλλων, προκύπτει ότι καθημερινό 1 Ο εκτόρια εδόφους καταλαμβόνονται 
από νέες οδικές υποδομές. Στις ανεπτυγμένες βιομηχανικό χώρες της Ε. Ε . ,  
παρό την υλοποίηση νέων οδικών υποδομών (μεταξύ 1 970 και 2000 τα 
χιλιόμετρα των αυτοκινητοδρόμων σ'αυτές τριπλασιόστηκαν), το φαινόμενο 
του κορεσμού είναι πόντα ιδιαίτερα έντονο και πολλαπλασιαζόμενο, διότι οι 
νέοι δρόμοι πολλαπλασίασαν τα προβλήματα χωρίς να δώσουν λύση στα 
υπόρχοντα. Άμεσα συνδεδεμένες , εξ' όλλου, από το εισαγόμενο πετρέλαιο, 
οι οδικές μεταφορές (67% της τελικής ζήτηση πετρελαίου) 
αντιπροσωπεύουν από μόνες τους το 84% των εκπομπών C02 (σ. 1 8  Λ.Β . )  
(μήπως τελικό η μεγόλη καμπόνια κατό του καπνίσματος είναι στόχτη στα 
μότια των πολιτών, αφού αντί να περιορισθεί η κύρια αιτία των 
καρκινογεννέσεων και όλλων ασθενειών, ρίχνεται όλο το βόρος στην 
δευτερεύουσα;) . Όσον αφορό δε τα οδικό ατυχήματα οι θόνατοι από αυτό 
ανέρχονται σε 40.000 ετησίως, (σ. 1 3  Λ.Β.) ,  ενώ ένας πολίτης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τρεις προβλέπεται ότι θα τραυματιστεί στη 
διόρκεια της ζωής του από τροχαίο ατύχημα. Το όμεσο μετρήσιμο κόστος 
αυτών των ατυχημότων ανέρχεται σε 45 δισεκατομμύρια Ευρώ, το δε έμμεσο 
είναι τριπλόσιο έως τετραπλόσιο (σ.60 της Λ.Β.) .  

2) . Η αναβόθμιση και η επέκταση του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου 
θα συμβόλλει δε και στην γεωπολιτική αναβόθμιση της χώρας μας, καθώς 
και στην αύξηση του διαμετακομιστικού έργου του Ο.Σ.Ε . ,  αφού πλέον από 
την Ελλόδα θα διέρχεται ένα μεγόλο μέρος των εμπορευματικών, 
σιδηροδρομικών ή συνδυασμένων , μεταφορών, από ή προς την Μέση 
Ανατολή και την Μαύρη Θόλασσα, ένα έργο που ελόχιστα θα απορροφήσει 
η υπό κατασκευή Εγνατία οδός . .  

3 ) .  Τα ποικίλα συγκριτικό πλεονεκτήματα του σιδηροδρόμου, σε σχέση 
τόσο με την οδική όσο και με την εναέρια μεταφορό , καθιστούν 
αναγκαιότητα , ακόμα και για τις εσωτερικές μεταφορές , τον 
εκσυγχρονισμό και την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και 
στη δυτική Ελλόδα , διότι αφ'ενός μεν ο σιδηρόδρομος θα ανακτήσει 
μεταφορικό έργο, που σήμερα εξυπηρετείται οδικώς προς όφελος τόσο της 
Εθνικής Οικονομίας, όσο και του περιβόλλοντος, αφ'ετέρου δε θα 
αναπτυχθούν οι υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Ελλόδας, αφού μόνο 
η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, σε 
συνδυασμό με την επέκταση της παροχής φυσικού αερίου σ' αυτές , θα 
επιτρέψει την ανόπτυξή τους και την προσέλκυση επενδύσεων σ'αυτές .  

Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους , δεν θα  πρέπει να αφήσουμε να 
πόει χαμένη αυτή η ιστορική ευκαιρία που μας προσφέρει η πολιτική επί των 
μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Διαφορετικό, η επικοινωνία μας και το 
εμπόριο της χώρας με την Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη θα είναι δέσμια, 
αφ'ενός μεν της πολιτικής και των αποφόσεων των Κυβερνήσεων των 
διαφόρων κρατιδίων, που προέκυψαν βορείως των συνόρων μας, αφ'ετέρου 
δε των περιορισμών που θα τίθενται σταδιακό, από όλο και περισσότερες 
χώρες, στις οδικές μεταφορές που διέρχονται από το έδαφος τους, καθώς 
και από την συνεχή αύξηση του κόστους της οδικής μεταφορός, όσο αυτή θα 
επιβαρύνεται με τα εξωτερικό κόστη που προαναφέραμε . 

Πέτρος Ράλλης 
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου. 



Δραστηριότητες ΣΦΣ 

Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΦΣ 
Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2005 πραγματο

ποιήθηκε στα γραφεία του ΣΦΣ η ετήσια 
τακτική γενική συνέλευση. Ο aπερχόμενος 
Πρόεδρος Π .Ράλλης έκανε τον απολογισμό 
της χρονιάς , ακολούθησε η έγκριση του 
οικονομικού απολογισμού και συζήτηση δια
φόρων θεμάτων. Ακολούθησαν αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου για το 2005. Η σύνθεση του νέου 
Δ.Σ. έχει ως εξής : 

Πρόεδρος και επόπτης τομέα δημοσιότητας : 
Πέτρος Ράλλης 
Αντιπρόεδρος και επόπτης τομέα μουσεια
κού: Γιώργος Χανδρινός 
r: Γραμματέας και επόπτης τομέα μοντελι
σμού: Ελευθέριος Παπαδημητρίου 
Τομίας και επόπτης τομέα οργάνωσης: 
Βασίλειος Κοροβέσης 
Μέλος και επόπτης τομέα τεκμηρίωσης: 
Ιωάννης Μεταξάς 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν 
οι : Σαπανίδης Ιωάννης, Ψαθάς Αθανάσιος 
και Τσίγκος Νικόλαος. 

Κοπή Πίττας ΣΦΣ 
- Στις 6 Φεβρουαρίου 2005 ο Σύλλογός μας 
έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίπα του στο 
Σοφικό Κορινθίας, στις εγκαταστάσεις του 
πάρκου RANCH. Για το σκοπό αυτό μίσθωσε 
εκδρομική αμαξοστοιχία αποτελούμενη από 
τριπλή aυτοκινητάμαξα ΜΑΝ. Το γεύμα και η 
κοπή της πίπας εδόθη στην μεγάλη , κεντρι
κή τραπεζαρία του ράντσου, ενώ το χιόνι που 
έπεφτε κατά διαστήματα δημιούργησε μια 
ξεχωριστή ατμόσφαιρα για τα 250 άτομα και 
ιδίως για τα παιδιά. που συμμετείχαν. 

Επισκέψεις 
- Το Σάββατο 5 Μαρτίου ο Σύλλογός μας επι
σκέφτηκε το εργοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πει
ραιά, στο οποίο έγινε ξενάγηση στους 
χώρους των εγκαταστάσεων από τους κ.κ. 
Χαρ. Ζήση και Δημ. Σακκά. 

- Το Σάββατο 1 1  Ιουνίου 2005 μέλη του ΣΦΣ 
επισκέφτηκαν τα εργοτάξια ανακατασκευής 
της γραμμής Άργος-Ναύπλιο, με ξενάγηση 
από προσωπικό των εργολάβων κι ενημέρω
ση για τις επερχόμενες εξελίξεις στο συγκε
κριμένο δίκτυο. 

Καλοκαιρινό Μοντελιστικό Παζάρι 
Στις 1 2  Ιουνίου, ο Τομέας Μοντελισμού του 

Δεξιό: Από την κοπή της πίπας.  
Φωτ.: Νίκος Σπύρου 
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ΕΚΔΡΟΜΗ Σ1Ή ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΝΕΣΥΟΥ 
Το τριήμερο της 25ης Μαρτίου ο Σύλλο- ντηζελάμαξα Α.326 και δυο βαγόνια του 

γός μας πραγματοποίησε εκδρομή στην ORI ENT EXPRESS, πραγματοποιώντας 
Ανατολική Μακεδονία, και συγκεκριμένα φωτογραφικές στάσεις στα στενά του 
στους νομούς Δράμας και Ξάνθης, με ατμή- Νέστου και στην υπόλοιπη διαδρομή. Το 

• 

Εκδρομείς του ΣΦΣ στον Νικηφόρο, 26 Μαρτίου 2005 . Φωτ: Βασίλης Χωριάτης 

λατο εκδρομικό συρμό με επικεφαλής την Σάββατο 26 Μαρτίου ξεκινώντας από τη 
aτμάμαξα Λβ964 και δυο βαγόνια του Δράμα με τον aτμήλατο συρμό, και αφού 
ORIENT EXPRESS. Η αναχώρηση έγινε την σταματήσαμε στους Σ.Σ. σταθμούς του 
Πέμπτη 24 Μαρτίου με την αμαξοστοιχία Νικηφόρου, και Παρανεστίου φτάσαμε το 
504, και ακολούθως με το IC 90 φτάσαμε μεσημέρι στην Ξάνθη . Η επιστροφή στην 
στη Δράμα. Την ίδια μέρα τα μέλη της Δράμα έγινε με την αμαξοστοιχία 605 αργά 
ομάδας φωτογράφησης του Συλλόγου μας το απόγευμα, η δε αναχώρηση για την 
μετέβησαν στους Τοξότες με την μουσειακή Αθήνα την Κυριακή το πρωί με το IC 73. 

ΣΦΣ διοργάνωσε το μοντελιστικό παζάρι 
στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Σιδηρο
δρόμων. Η ποικιλία και τιμές των αντικειμέ-

νων προς πώληση ήταν πληθωρική, και η 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων aνυπομονεί 
για επανάληψη . 



ο Σύλλογος των Φίλων του Σιδηροδρό
μου συνδιοργόνωσε, μαζί με την 
UNESCO, μία πολυεκδήλωση μεταξύ 

28 Μαρτίου και 7 Απριλίου 2005, με τίτλο 
"Μέρες Σιδηροδρόμου", στους χώρους του 
Πολιτιστικού Κέντρου "ΔΑiΣ", στον Παρόδει
σο Αμαρουσίου. Καθ' όλη την διόρκεια της 
εκδήλωσης υπήρχε έκθεση φωτογραφίας και 
μοντελισμού, με θέμα τα μέσα σταθερής 
τροχιός, καθώς και ζωγραφικής με ίδιο θέμα, 
του ζωγρόφου και μέλους του Συλλόγου μας 
κ. Γιώργου Χανδρινού.  

Κατό την διόρκεια της εκδήλωσης έγιναν 
προβολές των Ηχοραμότων - Ντοκυμαντέρ , 
που σκηνοθέτησε το μέλος του Συλλόγου 
μας κ. Αντώνης Φιλιππουπολίτης με θέματα: 
"Σιδηρόδρομος σταυροδρόμι τεχνολογίας και 
πολιτισμού", 'Ό οδοντωτός σιδηρόδρομος 
Διακοφτού - Καλαβρύτων" και "Το Τραμ" . 

Την Τετόρτη 6 Απριλίου το απόγευμα οργα
νώθηκε, στον χώρο της έκθεσης, ειδική 

εκδήλωση αφιερωμένη στους Η.Σ.Α.Π. (Ηλε
κτρικό) και την ιστορία του . Ο διευθυντής των 
Η .Σ.Α.Π. κ. Ρίζος παρουσίασε τους στόχους 
και το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Οργανι
σμού, ο δε πρόεδρος του συλλόγου των 
συνταξιούχων Η.Σ.Α.Π .  κ. Φωτόπουλος, στον 
οποίο οφείλεται η διόσωση πληθώρας αντι
κειμένων που καταγρόφουν την ιστορία του 
''Ηλεκτρικού" και η δημιουργία σχετικού μου
σείου, αναφέρθηκε στο ιστορικό της δημι
ουργίας του μουσείου αυτού και στην μετα
στέγασή του , με δαπόνες των Η.Σ.Α.Π. ,  σε 
χώρο που παρεχώρησε η διοίκηση των 
Η .Σ.Α.Π. στον σταθμό του Πειραιό. Ακολού
θησε συζήτηση . Κατό την διόρκεια της εκδή
λωσης προβλήθηκε το 'Ήχόραμα - Ντοκυμα
ντέρ" που σκηνοθέτησε ο κ Αντώνης Φιλιπ
πουπολίτης με θέμα "Ο φίλος μας ο Ηλεκτρι
κός", καθώς και μία β ιντεοταινία των 
Η.Σ.Α.Π. ,  που αναφέρεται στα εκθέματα του 
μουσείου του "Ηλεκτρικού" που προαναφέρα
με. 

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν το 
απόγευμα της 30ης Μαρτίου 2005 με μεγό
λη συμμετοχή κόσμου καθώς και εκπροσώ
πων όλων των οργανισμών που λει
τουργούν μέσα σταθερής τροχιός 
(Ο.Σ.Ε. , Η .Σ.Α .Π . ,  Μετρό, Α.Μ .Ε.Λ., 
Τραμ, Προαστιακός) και εκπροσώ
πων του Δήμου Αμαρουσίου, της 
τοπικής κοινωνίας και δημοσιογρό
φων. 

Την έκθεση επισκέφθηκε πλήθος 
κόσμου και πολλό σχολεία, οι μαθη
τές των οποίων ξεναγήθηκαν σ' 
αυτήν. Στους μαθητές προβλήθηκε 
το Ηχόραμα - Ντοκυμαντέρ "Σιδη
ρόδρομος σταυροδρόμι τεχνολο
γίας και πολιτισμού" και αναπτύ-

- ----

Δραστηριότητες ΣΦΣ 
χθηκαν τα πλεονεκτήματα των μέσων σταθε
ρής τροχιός. 

Η πολυεκδήλωση, η οποία πήρε ευρεία 
δημοσιότητα, έκλεισε με μία ημερίδα με 
θέμα 'Ό ρόλος των μέσων σταθερής τροχιός 
στις αστικές και τις υπεραστικές μετακινή
σεις", η οποία έγινε στο θέατρο του ΔΑΙΣ, 
την Πέμπτη 7 Απριλίου 2005, την οποία συν
διοργόνωσαν ο σύλλογος των Φίλων του 
Σιδηροδρόμου και ο σύλλογος των Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων. Την έναρξη της ημερίδας 
κήρυξε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Επι
κοινωνιών κ. Νερόντζης, εκπροσωπόντας τον 
απουσιόζοντα εκτός Ελλόδος Υπουργό κ. 
Λιόπη και χαιρέτησαν οι Πρόεδροι ή Διευθύ
νοντες Σύμβουλοι των: Ο .Σ.Ε. , Ο .Α.Σ.Α. , 
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ,  ΠΡΟΑΠΙΑΚΟΣ, Η.Σ.Α.Π. ,  Αττι
κό Μετρό και Α.Μ .Ε.Λ. , εκπρόσωπος του 
Δήμου Αμαρουσίου και η εκπρόσωπος της 
ΟΥΝΕΣΚΟ κ. Ιωόννα Πουσπουρίκα. 

Κατό την διόρκεια της ημερίδας εκπρόσω
ποι των ως όνω οργανισμών , αλλό και 
εκπρόσωπος του προγρόμματος "Σιδηρόδρο
μοι - Αεροδρόμια - Αστικές Συγκοινωνίες -
Οδική Ασφόλεια", ανέπτυξαν τους στόχους 
και τα προγρόμματα των οργανισμών που 
εκπροσωπούσαν. Η ημερίδα έκλεισε με 
συζήτηση "Στρογγυλής Τραπέζης" στην οποία 
έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των ως όνω 
οργανισμών, ανό ένας εκπρόσωπος των δύο 
συνδιοργανωτών Συλλόγων και ο καθηγητής 
κ. Μουρμούρης και την οποία διηύθυνε ο 
συγκοινωνιολόγος κ. Αργυρόκος. Κατό την 
ημερίδα έγιναν πολλές και αξιόλογες παρεμ
βόσεις από όσους ενεγρόφησαν και την 
παρακολούθησαν, μεταξύ των οποίων πολλοί 
καθηγητές πανεπιστημίων και συγκοινωνιο
λόγοι. 



Ο ΣΦΣ γίνεται μtλος της European Passenger Federation 

Το Στρασβούργο είναι μια γοητευτική πόλη της οποίας το μότο είναι "Στη 
καρδιά της Ευρώπης", καθώς βρίσκεται επάνω στον Ρήνο και σε αυτή δια
σταυρώνονται οι σιδηροδρομικές-εμπορικές διαδρομές Λονδίνο-Μιλάνο 
(Βορράς-Νότος) και Παρίσι-Βιέννη (Ανατολή-Δύση) .  Πρωτεύουσα της Αλσα
τίας, βρίσκεται σχεδόν επάνω στα σύνορα με τη Γερμανία και για πολλά χρό
νια ήταν διεκδικούμενη από Γερμανούς και Γάλλους, με αποτέλεσμα να απο
κτήσει μια δική της φυσιογνωμία. Σε αυτή τη πόλη, οι εκπρόσωποι δώδεκα 
χωρών και 1 8  ομοσπονδιών εμφανίστηκαν στη τρίτη Γενική Συνέλευση της 
1 2ης Μαρτίου 2005, στην οποία ο ΣΦΣ ανακηρύχθηκε πανηγυρικά μέλος της 
Eυropean Passenger Federation (EPF). 

Η Eυropean Passenger Federation αποτελεί τη κοινή φωνή των Ευρωπαίων 
επιβατών μέσων σταθερής τροχιάς στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Ανάμεσα στις 
πρόσφατες δραστηριότητές της είναι επαφές με την διεύθυνση DGTREN της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,  με σκοπό τη προστασία και βελτίωση των δικαιωμά
των και υποχρεώσεων που δικαιούνται οι επιβάτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
διεθνείς μετακινήσεις. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συνεργα
σία με τη CER (Commυnity of European Rai lways) και την εταιρεία Eurostar 
στη σύνταξη των κανόνων για τις επιβατικές μεταφορές, ενώ γίνεται προ
σπάθεια για συνεργασία σε υψηλότερο επίπεδο με την Ευρωπα'ίκή Οργάνω
ση Καταναλωτών (BEUC) και με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Οι επίσημες γλώσσες της EPF είναι Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και 
Ολλανδικά, ενώ η έδρα βρίσκεται στο Βέλγιο στους χώρους της Βελγικής 
ομοσπονδίας επιβατών ΒΠΒ και υπάγεται στη Βελγική νομοθεσία. 

TPITH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (όχι Τρίτη Διεθνής . . .  ) 

Μετά το καλωσόρισμα εκ μέρους του Max Mondon, που προεδρεύει στις 
τοπικές οργανώσεις του Στρασβούργου-Αλσατίας στο συνέδριο, τον λόγο 
έλαβε η Brig itte Ol l ier, που διευθύνει το EuroTeam της UITP (Union 
lnternational des Transports Publics), η οποία έχει ιδρυθεί στο Βέλγιο από το 
1 885. Με 2500 μέλη σε 80 χώρες, εκπροσωπεί όλο το φάσμα από την τοπι
κή αυτοδιοίκηση, τους προμηθευτές υλικού, σύμβουλους έως και ακαδημαϊ
κούς, ενώ εκτελείται έρευνα σε διεθνές επίπεδο. Ανάμεσα στα θέματα που 
ερευνά το UITP αυτή τη περίοδο είναι ο ανταγωνισμός και τα ωράρια λει
τουργίας στις μεταφορές, η εκπαίδευση οδηγών λεωφορείων (νέες Ευρω
παϊκές προδιαγραφές από το 2008), η ασφάλεια στις μεταφορές, κτλ. 

Ο Sνen Andersen, πρώην μέλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων και σήμε
ρα συγγραφέας και σύμβουλος έκανε μια παρουσίαση μαζί με τον Daniel 
Pfister (διευθυντής του TGV-Est για τους Γαλλικούς Σιδηροδρόμους) για 
τραίνα υψηλών ταχυτήτων, με ιδιαίτερη αναφορά στον διεθνή ρόλο που μπο
ρεί να παίξει το Γαλλικό TGV Est μετά τη Γαλλογερμανική συμφωνία του 
1 992 για βελτιωμένη σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στις δυο χώρες.  
Παρουσιάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για τη διασύνδεση, η οποία θα κατε
βάσει τη σύνδεση Παρίσι-Στουτγάρδη-Φρανκφούρτη στις 3 ώρες. 

Ο Peter Faross, διευθυντής του γραφείου Α5 της DGTREN από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή, ανάλυσε τον ρόλο του τμήματός του σε θέματα καταναλω
τικής προστασίας επιβατών στα αεροπορικά και σιδηροδρομικά ταξίδια. Χάρη 
στη κατάργηση των συνοριακών ελέγχων στην ΕΕ ,  η διεθνής επιβατική κίνη
ση έχει αυξηθεί δραματικά (από 2 . 1  δις. επιβατοχιλιόμετρα το 1 970 σε 4.9), 
αλλά και οι επιπλοκές (πχ. 5 εκατομύρια αποσκευές χάθηκαν πέρυσι). Από 
άλλη σκοπιά, σε ένα βαγόνι από Βρυξέλλες για Μαρόκο, με Ισπανό μηχανο
δηγό, ποιά είναι τα δικαιώματα του επιβάτη αν γίνει ένα ατύχημα στη Γαλλία; 
Για αυτούς τους λόγους, η ΕΕ προσπαθεί να θεμελιώσει κοινά δικαιώματα 
για τον επιβάτη σε Ευρωπα'ίκό επίπεδο, καθώς και τους μηχανισμούς επιβο
λής των σχετικών δικαιωμάτων σε περίπτωση κατάχρησης από τις εταιρείες. 
Παρόμοια, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης διεθνών εισιτηρίων 
και κρατήσεων από μια θυρίδα αντί να εμπλέκονται περισσότερες εταιρείες 
και χρεώσεις (π.χ. από ένα σταθμό στη Πορτογαλία για ένα σταθμό στην 
Εσθονία) . 

Ο Dominique Deνin, διευθυντής των επαρχιακών μεταφορών Αλσατίας 
(regional railways, τΕR) για τους Γαλλικούς Σιδηροδρόμους (SNCF) παρου-
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Κορυφη σελίδας: Το rραμ του 

Σrρασβουργου δειχνει ακόμη 
μοντέρνο παριΊ το γεγονός πως ηταν 

το πρωrο του ειδους που τεθηκε σε 
κυκλοφορια 

Επανω: Το Orient Express κυκλοφορει 

και σημερα ως τυπικο νυχτερινο 

τραινο αναμεσα Παρισι Βιέννη. 
Εχοντας μόλις καταφτασει από το 

Παρισι. ro rpαιvo θα συνεχισει με 

Γερμαvικη ηλεκτραμαξα επικεφαλης .WI;t 
(κλασης 181) στο μακρύ ταξiδι του 

Δεξια· ΥπιΊρχουν πολλοι όμορφοι 

καθεδρικοι στη "Μικρη Γαλλια" του 
Στρασβουργου 

σίασε τη μεταβολή στο σκηνικό με τις τοπικές συγκοινωνίες. Από ετήσια 
πτώση 1 -2% στις αρχές της δεκαετίας του 1 990, από το 1 997 που ίσχυσε 
το νέο μοντέλο (η τοπική αυτοδιοίκηση διαπραγματεύτηκε με τους SNCF το 
ελάχιστο επίπεδο ποιότητας και τη χρηματοδότηση) η αύξηση της κίνησης 
έφτασε το 47% ή 50.000 επιβάτες την ημέρα. Τα 3/4 των επιβατών είναι με 
εισιτήρια διαρκείας, ενώ υπάρχει προοπτική επέκτασης του τραμ του Στρα
σβούργου σε τοπικά χωριά, καθώς και διασύνδεσης με τα τραίνα υψηλών 
ταχυτήτων TGV που θα διασχίζουν τη περιοχή. 

Η υπόλοιπη μέρα αναλώθηκε σε ανάλυση των τελευταίων κινήσεων της 
EPF και προγραμματισμό του ετήσιου πλάνου, ενώ η επόμενη μέρα χρησιμο
ποιήθηκε για μια περιήγηση στο σύστημα του διάσημου τραμ του Στρασβούρ
γου. Αλλά η πόλη έχει κι άλλες χάρες, τις οποίες θα αναλύσουμε προσε
χώς . . .  

EPF: http://www.epf-eu.be 
BEUC: http://www.beuc .org 



Στην τελική ευθεrο ο διαγωνισμός γιο 

το ΜΕΤΡΟ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Απικό Μετρό 
κατατέθηκαν στις 1 2  ΜαΙου 2005 οι τεχνικές και 
οικονομικές προσφορές από τις 4 κοινοπραξίες 
που συμμετέχουν στη δεύτερη φόση του διαγω
νισμού. 

Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές θα 
αξιολογηθούν από τη σχετική Επιτροπή της Απι
κό Μετρό ΑΕ και η ανόδειξη του προσωρινού 
Αναδόχου αναμένεται εντός του Ιουλίου. 

Τεχνικό Χαρακmοιστικό 
Τα βασικό χαρακτηριστικό του δικτύου Μετρό 

στη Θεσσαλονίκη είναι τα εξής: 
-13 σύγχρονοι σταθμοί με κεντρική αποβόθρα 
-9,6 χλμ. γραμμής (με δύο ανεξόρτητες σήραγ-

γες μονής τροχιός), που θα κατασκευαστεί στο 
μεγαλύτερο τμήμα της (7,7 χλμ.) από δύο μηχα
νήματα ολομέτωπης διόνοιξης. Το υπόλοιπο 
τμήμα της γραμμής θα κατασκευαστεί με την 
μέθοδο του ανοικτού ορύγματος. 

- 1 8  αυτόματοι συρμοί πλήρως κλιματιζόμενοι, 
οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό αλλό με συνο
δό. 

-Αμαξοστόσιο στην περιοχή της Πυλαίας 
(Βότση) σε έκταση 50.000τμ. 

Οι σημαντικές διαφορές του Μετρό Θεσσαλονί
κης, που αποτελούν βελτιώσεις σε σχέση με τις 
Γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας, είναι ότι 
θα υπόρχουν δύο μονές ανεξόρτητες σήραγγες 
(αντί της μίας σήραγγας διπλής τροχιός στο 
Μετρό της Αθήνας) καθώς και σύστημα θυρών 
επί των αποβαθρών κόθε σταθμού για καλύτερη 
εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφόλεια του επιβατι
κού κοινού. 

Η αρχαιολογική ανασκαφή προβλέπεται να 
καλύψει συνολική έκταση 1 9.200 τ.μ. και η 
ΑΠΙΚΟ ΜΕτΡΟ ΑΕ σε συνεργασία με το Υπουρ
γείο Πολιτισμού θα αναδείξει τα σημαντικότερα 
αρχαιολογικό ευρήματα σε κεντρικούς σταθμούς 
του δικτύου. 

Χρονοδιόγραuuα 
Με βόση τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τον 

Ιούνιο του 2004 υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέρο
ντος πέντε κοινοπραξίες. 

Η πρώτη φόση (προεπιλογή) του διαγωνισμού 
ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2004, όπου τέσ
σερις από τις πέντε κοινοπραξίες συνέχισαν στη 
δεύτερη φόση και τον Ιανουόριο του 2005 έλαβαν 
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Ειδήσεις 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕτΡΟ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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τα τεύχη δημοπρότησης και τη νέα προμελέτη 
του έργου. 

Στις 12 ΜσΙου 2005 οι προεπιλεγείσες κοινο
πραξίες υπέβαλαν την τεχνική και οικονομική 
προσφορό τους και η επιλογή του Αναδόχου 
αναμένεται εντός του καλοκαιριού 2005, υπό την 
προϋπόθεση ότι δε θα υπόρξουν επιπλοκές λόγω 
ενστόσεων. 

Στη συνέχεια θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση 
με την Ανόδοχο Κοινοπραξία και θα ξεκινήσουν οι 
εργασίες, οι οποίες εκτιμόται ότι, εκτός απροό
πτων, θα διαρκέσουν 6,5 χρόνια. 

Μελλοντικές επεκτόσεις 
Παρόλληλα, έχει ξεκινήσει και η μελέτη των 

επεκτόσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης προς 
Καλαμαριό και Σταυρούπολη (9,5 επιπλέον χλμ. 
γραμμής μετρό με 8 νέους σταθμούς), ώστε στα
διακό να δημιουργηθεί ένα πλήρες δίκτυο Μετρό 
που θα εξυπηρετεί τις περισσότερες περιοχές 
της Θεσσαλονίκης. 

Σύνδεση λιμένων με το σιδηροδρομικό 
δrκτυο 

Τη δυνατότητα σιδηροδρομικής σύνδεσης του 
λιμανιού της Soνel στον Αλμυρό με το εθνικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο και τη σύνδεση του νέου 
τμήματος του λιμανιού του Βόλου (περιοχή 
Μπουμπουλήθρας) με το σιδηροδρομικό δίκτυο 
εξέτασαν υπηρεσιακοί παρόγοντες του ΟΣΕ και 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε σύσκε
ψη που πραγματοποιήθηκε το Μόρτιο στο ΥΕΝ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετόστηκαν οι 
δυνατότητες διασύνδεσης με το σιδηροδρομικό 
δίκτυο του λιμανιού της Soνel και ήδη υπηρεσια
κοί παρόγοντες του ΟΣΕ και της θυγατρικής του 
ΕΡΓΟΣΕ αναζητούν διαδρομές που θα.συντομεύ
ουν τη σύνδεση από το σταθμό του Παλαιοφαρσό
λου μέχρι το λιμόνι του Αλμυρού. 
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Χάρτης του Μετρό θεσσαλονίκης Πηγή: Απικό Μετρό 

Μία από τις λύσεις που εξετόζεται είναι η 
χρήση της γραμμής των Θεσσαλικών Σιδηροδρό
μων μέχρι το Βελεστίνο ή το Αερινό και η διακλό
δωσή του μέχρι τον Αλμυρό. 

Εφόσον προκριθεί αυτή η λύση, τότε θεωρείται 
βέβαιη η επαναλειτουργία με αναβόθμιση του 
Θεσσαλικού Δικτύου και η σύνδεσή του κατ' επέ
κταση με το Βόλο, οπότε θα συντομευτεί και η 
σιδηροδρομική πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο προς 
Αθήνα, η οποία σήμερα γίνεται μέσω Λόρισας . . .  

Επίσης χρήση της σιδηροδρομικής σύνδεσης 
θα μπορεί να κόνει και η Ν. Αγχίαλος. 

Αναφορικό με τη σύνδεση του νέου λιμανιού 
του Βόλου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, εξετόζο
νται τα έργα που είναι απαραίτητα στην περιοχή 
της Μπουμπουλήθρας και το κόστος του ανισό
πεδου κόμβου στην οδό Βόλου-Μικροθηβών. 

Η κατασκευή της νέας γραμμής θα αποσυμφο
ρήσει το Σιδηροδρομικό Σταθμό Βόλου από φορ
τία με κατεύθυνση το λιμόνι. 

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
του γενικού γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής κ. Γ. Βλόχου και συμμετείχαν εκτός των 
όλλων ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος 
του ΟΣΕ κ.κ. Ν. Μπαλτός και Κ. Γιαννακός, καθώς 
και ο αντιπρόεδρος του ΟΛΠ και πολιτευτής 
Μαγνησίας κ. Xp. Αντωνίου. 

Σε ανακοίνωση του ΥΕΝ αναφέρεται ότι στη 
σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη: 

-Σιδηροδρομική διασύνδεση μιας σειρός λιμέ
νων και συγκεκριμένα του Πειραιό, της Θεσσαλο
νίκης, της Αλεξανδρούπολης, του νέου λιμένα 
Καβόλας (περιοχή Καρβόλης), του Βόλου, της 
Πότρας, της Ηγουμενίτσας και της Ελευσίνας. 

-Σύνδεση των λιμένων του Λαυρίου και της 
Ραφήνας με τον Προαστιακό σιδηρόδρομο. 

-Δυνατότητα σύνδεσης ιδιωτικών λιμενικών 
εγκαταστόσεων με τον εθνικό σιδηροδρομικό 



Ειδήσεις 
Προειδοποιητική επιστολή τηc; Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά σιδηροδρομικών υπηρεσιών 

* 
* 

* 
* 

* 

** 

** 

* 
* 
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Μ ετά την καταδικαστική απόφαση κατά της Γερμανίας, της Ελλά
δας, του Λουξεμβούργου και του Ηνωμένου Βασιλείου που εξέδω
σε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Οκτώβριο του 
2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνiΊσε περαιτέρω νομικές διαδικα
σίες κατά των ανωτέρω τεσσάρων κρατών μελών, διότι παρέλειψαν 
να συμμορφωθούν προς την απόφαση του Δικαστηρίου και να κοι
νοποιήσουν εθνικά μέτρα εφαρμογής των τριών οδηγιών της 
δέσμης μέτρων του 2001 για τις σιδηροδρομικές υποδομές. 

Στόχος των νομοθετημάτων είναι να επιτραπεί το άνοιγμα της αγοράς διεθνών εμπορευματικών μετα
φορών και να αποβούν οι διαμεθοριακές συνδέσεις aποδοτικότερες και πλέον αξιόπιστες. 

Η Γερμανία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη καταδικαστεί από το 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2004, διότι δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα που όφει
λαν να έχουν θεσπίσει με βάση τις οδηγίες της δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές υποδομές 
('πρώτη δέσμη μέτρων') το αργότερο μέχρι τις 1 5  Μαρτίου 2003. 

Η Επιτροπή κίνησε τώρα το πρώτο στάδιο της διαδικασίας παράβασης,  βάσει του άρθρου 228 της 
Συνθήκης, aπευθύνοντας προειδοποιητική επιστολή στα τέσσερα κράτη μέλη . Τα εν λόγω κράτη θα 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στην Επιτροπή. Με βάση τις παρατηρήσεις 
αυτές, η Επιτροπή πιθανώς να αποφασίσει να κινήσει το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας απευθύνο
ντάς τους αιτιολογημένη γνώμη. Κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου της διαδικασίας, η Επιτροπή 
μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο πιθανώς να επιβάλει 
οικονομικές κυρώσεις, εφόσον κρίνει ότι κάποιο κράτος μέλος δε συμμορφώθηκε προς την απόφαση 
του 2004. 

Η δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές υποδομές του 2001 επιβάλλει στα κράτη μέλη να εξασφα
λίσουν για τις διεθνείς σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές δικαιώματα πρόσβασης στο Διευ
ρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο Εμπορευματικών Μεταφορών, ενώ ορίζει τέλη χρήσης των υποδομών 
σύμφωνα με κοινές αρχές, και καθορίζει διαφανείς και δίκαιους κανόνες και διαδΙκασίες. 

ιστό, με στόχο τη μείωση του μεταφορικού 
κόστους και την αύξηση τη ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών προϊόντων. 

Τη σύσκεψη θα ακολουθήσει σειρά συναντήσε
ων των υπηρεσιακών παρqγόντων για την αντιμε
τώπιση τεχνικών ζητημάτων. 

Στο θέμα της σιδηροδρομικής διασύνδεσης 
των λιμένων αποδίδεται από το Υ.Ε .Ν. ιδιαίτερη 
σημασία και προτεραιότητα, δεδομένης της ανά
γκης για τον εκσυγχρονισμό των λιμένων και την 
αύξηση της aνταγωνιστικότητάς τους. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών 
Αποστάσεων και των Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών επιτάσσουν τη διασύνδεση χερσαίων 
δικτύων με τους λιμένες που εξυπηρετούν τις 
θαλάσσιες λεωφόρους, για παροχή υπηρεσιών 
συνδυασμένων μεταφορών. 

Σχέδιο για ανακατασκευή της υπόγειας 
σήραγγας των ΗΣΑΠ 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της 
Αθήνας σε συνεργασία με τους ΗΣΑΠ προγραμ
ματίζει εκτεταμένες εργασίες στην υπόγεια 

Η ΕΡΓΟΣΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού κατασκευής της σήραγγας του 
Καλλίδρομου που προέκυψαν μετά την επανα
προκήρυξη του διαγωνισμού το Φεβρουάριο του 
2005. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 239 εκα
τομμύρια Ευρώ και η χρονική του διάρκεια 40 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 9 εταιρείες 
και μειοδότης αναδείχθηκε η J & Ρ ΑΒΑΞ Α.Ε. 

σήραγγα των ΗΣΑΠ, Μοναστηράκι-Απική, καθώς 
και της ίδιας της γραμμής. Στόχος είναι η βελτίω
ση των χαρακτηριστικών στο επίπεδο αυτών της 
Απικό Μετρό. Οι εργασίες προβλέπονται να ξεκι
νήσουν μέσα στο 2006, μετά την εξασφάλιση και 
της απαραίτητης χρηματοδότησης. 

Ο προβληματισμός που υπάρχει αναφέρεται 
στην ανάγκη για κλείσιμο της γραμμής για περίο
δο ως και 8 μήνες που θα επιφέρει μεγάλη ταλαι
πωρία και αναστάτωση στο επιβατικό κοινό. 

Σιδηροδρομική σύνδεση λιμένα Λαυρίου 
Ανάλογη κινητικότητα καταγράφεται από το 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και για την επί
σπευση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμέ
να Λαυρίου μέσω της παλιάς χάραξης της γραμ
μής των Σιδηροδρόμων Απικής με τον άξονα του 
Προαστιακού που καταλήγει στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Η μέχρι τώρα έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδε
σης δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των πλεονε
κτημάτων του λιμένα για το δίκτυο ακτοπλοϊκών 
μεταφορών του Αιγαίου. 

Το θέμα αυτό απασχολεί για αρκετά χρόνια τον 
χώρο της ακτοπλΟίας, αλλά ίσως λόγω της δημο
σιότητας που απολαμβάνουν πλέον τα μέσα στα
θερής τροχιάς και του συνεχούς αυξανόμενου 
κόστους των καυσίμων να ωρίμασε για επίλυση. 

Ανάθεση έργου του προαστιακού στην 
κοινοπραξία Άκτωρ-TEPNA-Siemens 

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ της 27ης 
Απριλίου 2005 αποφασίστηκε ότι καλώς ανατέθη
κε η κατασκευή του τμήματος της διαδρομής του 
Προαστιακού σιδηρόδρομου Τρεις Γέφυρες- Πει-

ροιά στην κοινοπραξία Ακτωρ-Τ έρνα-Siemens. 
Σημειώνεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 

1 61 εκατομμυρίων Ευρώ και ότι παραμένει η χρο
νική προθεσμία των 8 μηνών. 

Μήνυμα στο ραδιόφωνο θα προειδοποιεί 
τους οδηγούς για τις διαβάσεις του ΟΣΕ 
Στα εργαστήρια του πανεπιστημίου Θεσσαλονί

κης ίσως να βρίσκεται η απάντηση στο άγος των 
ατυχημάτων στις ισόπεδες διαβάσεις του ΟΣΕ, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου. 

Συγκεκριμένα, ένα σύστημα αυτόματης απο
στολής ηχητικών - αλλά και οπτικών - μηνυμάτων 
σε κάθε όχημα που πλησιάζει διασταύρωση με 
τρένο θα εγκατασταθεί σε 800 διαβάσεις του 
δικτύου. Ένας πομπός δίπλα στις ράγες του τρέ
νου, ένας κωδικοποιητής μετάδοσης ηχητικών 
και οπτικών μηνυμάτων, λεπτές ίνες που θα 
μεταφέρουν την πληροφορία της έλευσης των 
συρμών και ένα ράδιο-CD αυτοκινήτου - με τις 
κατάλληλες συνδέσεις μεταξύ τους - αποτελούν 
το σύστημα "προστασίας από τις aφύλακτες δια
βάσεις" που δημιούργησαν ερευνητές από τη 
Θεσσαλονίκη. 

'Ίο σύστημα - κοστίζει 3.000 ευρώ ανά διάβα
ση και είναι απλό στη χρήση του" εξηγεί ο καθη
γητής, ηλεκτρολόγος - μηχανολόγος, κ. Μιχάλης 
Σπάσος, ο οποίος μαζί με 1 Ο ερευνητές του ΤΕΕ 
Θεσσαλονίκης άρχισε την προσπάθεια δημιουρ
γίας του πριν από έναν χρόνο. 'Ή ενεργοποίηση 
και η απενεργοποίησή του γίνονται μέσω δύο 
μαγνητικών αισθητήρων, ενός πριν και ενός μετά 
την ισόπεδη διάβαση", συμπληρώνει. Μπορεί να 
βρίσκεται σε λειτουργία ακόμα και όταν ο οδηγός 
έχει κλειστό το ραδιόφωνο. "Σε αυτήν την περί
πτωση θα τοποθετείται στο ραδιόφωνο ειδικός 
βομβητής ή μικρή λυχνία (led) που θα τον ειδο
ποιούν να ανοίξει το ραδιόφωνο για να ακούσει το 
ειδικό μήνυμα κυκλοφορίας", εξηγεί ο καθηγητής. 

Η ειδοποίηση μπορεί να γίνεται ακόμα και δύο 
χιλιόμετρα πριν από τη διάβαση - και ενώ το 
τρένο θα βρίσκεται έως και 1 .600 μέτρα μακριά 
από αυτήν. 

Νέα Δρομολόγια ΟΣΕ από 17 Απριλίου 2005 

Από τις 1 7  Απριλίου 2005 ισχύουν τα νέα 
δρομολόγια του ΟΣΕ. Οι πλέον aξιοσημείωτες 
αλλαγές είναι: 

Αύξηση δρομολογίων στην γραμμή θεσσαλο
νίκη - Έδεσσα 

Επέκταση των συρμών IC μέχρι Δίκαια (έστω 
και με την αύξηση της τιμής τους μιας και 
πλέον κάποια είναι ICE). 

Βελτίωση στις aνταποκρίσεις προς Δυτική 
Θεσσαλία μέσω Παλαιοφάρσαλου. 

Στα αρνητικά σημειώνεται η κατάργηση του 
βραδινού IC από Βόλο. 

Περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και 
κρατήσεις εισιτηρίων παρέχονται από τη νέο 
Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών 
1 1 1  Ο, που εγκαινιάστηκε στις αρχές Μαρτίου 
2005. 



Ατύχημα στη Ροδόπολη 

Στις 1 9  Μαϊου 2005, 8.00 το πρω( η επιβατική 
αμαξοστοιχ(α 1 630 με επικεφαλής την Α-482 
συγκρούστηκε με την εμπορική αμαξοστοιχ(α 
8061 1 ,  με επικεφαλής την Α-504 και μια τύπου 07 
των BDZ στον πρώτο φωτεινό σηματοδότη του 
σταθμού Ροδόπολης. 

Οι εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων για τα αιτια 
του σιδηροδρομικού ατυχήματος συγκλ(νουν στο 
ενδεχόμενο της παραβ(ασης του φωτεινού σημα
τοδότη από το επιβατικό τρένο. 

Ευτυχώς υπήρξαν μόνο τραυματισμο( και (μεγά
λες) υλικές ζημιές. 

Το ατύχημα αυτό ειναι η εξα(ρεση του κανόνα 
Παρόλο που το τρένο ε(ναι το πλέον ασφαλές 
μέσο, η παραβ(αση των κανόνων ασφαλε(ας μπορε( 
να έχει αρνητικά αποτελέσματα. 

30 Ιouvrou 1884 • 12 louvrou 2005 

Στις 30 Ιουνιου 1 884 ξεκ(νησε τη λειτουργια του 
ο Σιδηροδρομικός Σταθμός τών ΣΠΑΠ στον Πει
ραιά και μετά από 1 21 έτη, στις 1 2  Ιουν(ου 2005 
και ώρα 22. 1 6  ακριβώς, με την αναχώρηση τών 
συζευγμένων aυτοκινηταμαξών τού υπ'αριθ. 304 Ι 
424 δρομολογιου, έκλεισε ο κύκλος ζωής αυτού 
τού σταθμού. Τού σταθμού εκκ(νησης τού μεγαλυ
τέρου μετρικού δικτύου τής Ευρώπης. Τι να γ(νει; 
Τα πάντα ρει' . . .  

Με το καλό να μας έλθει η νέα, η κανονική 
γραμμή, και ελπ(ζουμε ότι τότε θα επιτελεσθούν οι 
πρέπουσες εκδηλώσεις Δημοσιων Σχέσεων μιάς 

και στις 1 2  Ιουνιου η απουσια τους ήταν βροντώ
δης μέσα στην ανυπαρξ(α τους . . .  Ούτε καν ένας 
φωτογράφος του ΟΣΕ για να απαθανατήσει αυτές 
τις ακροτελεύτιες ώρες. Φαινεται ότι οι αρμόδιοι 
υπηρεσιακοι παράγοντες αγνοούν ότι τα επετεια
κό γεγονότα ε(ναι αυτά που πρέπει να τα εκμεταλ
λεύονται οι Δημόσιες Σχέσεις ως άξονες ανέλιξή ς 
τους κι έτσι να θετικοποιειται η εικόνα τής επιχε(
ρησης προς τα έξω; Καλά που υπήρχαν μέλη του 
Συλλόγου μας όπως και αλλοδαποι φιλοι τού σιδη
ροδρόμου για την κοινωνικήν υπογράμμιση του 
γεγονότος . . .  

Έτσι λοιπόν, για την ιστορ(α ο ΣΦΣ θα ήθελε να 
αναφέρει τους σιδηροδρομικούς οι οποιοι συμμε-

τε(χαν στο τελευτα(ο τρα(νο τών ΣΠΑΠ που αναχώ
ρησε από Πειραιά: 

Κεντρικός Σταθμάρχης Πειραιώς: Αλέξανδρος 
Αθανασόπουλος 
Σταθμάρχης Κινήσεως: Γεώρyιος Κυρrμης 
Ελιyμοδηyός-Κλειδούχος: Δημήτρης Φιλιόπουλος 
Προiστάμενος τής 304: Πολυχρόνης Πολrτης 
Μηχανοδηyοr τής 304: Ευστάθιος Δρακόπουλος 
και Πέτρος Τσώκος 
Συνοδός τής 304: Ορέστης Τσέτσος 
Προl'στάμενος τής 424: Χρ. Παναyιωτακόπουλος 
Μηχανοδηγός τής 424: Δημοσθένης Κολλάτος 
Συνοδός της 424: Γ. Στρουμπούλης 



Ο νέος σιδηροδρομικός άξονας Συγκοινω
νιακού Κέντρου Αχαρνών (Σ.Κ.Α)-Κορ(νθου 
και λ(αν συντόμως Κιάτου, έπειτα από εργα
σ(ες αρκετών ετών, αλλά και μεγάλες καθυ
στερήσεις ε(ναι σχ'έ:δόν έτοιμος να δοθε( 
στην κυκλοφορ(α πιθανότατα τον προσεχή 
Σεπτέμβριο 20051 

Ε(ναι το μεγαλύτερο νέο σιδηροδρομικό 

έργο που πραγματοποιε(ται κατά την τελευ
τα(α 50ετ(α (τελευτα(ες νέες γραμμές οι 
Κοζάνης και Φλώρινας την δεκαετ(α του 
1950). 

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή πραγματικά 
ενθουσιάζει αφενός μεν, με τις υπερσύγ
χρονες σήραγγες, τις εντυπωσιακές της 
γέφυρες που κυριολεκτικά βρ(σκονται μέσα 

στην θάλασσα, αφετέρου δε όταν αυτή 
συγκρ(νεται με την παλαιά μετρική σιδηρο
δρομική γραμμή κατασκευής του 18901 Η νέα 
αυτή γραμμή αποτελε( το 1 ο τμήμα του γενι
κού άξονα Αθήνας-Πάτρας συνολικού 
κόστους 605 εκατομμυρ(ων ευρώ. Το ταξ(δι 
πλέον από την Αθήνα στην Κόρινθο θα μειω
θε( στα 50 λεπτά της ώρας, από 1:30 που 
διαρκε( σήμερα στο υπάρχον μετρικό δ(κτυοl 
Το τμήμα Κορ(νθου-Κιάτου θα καθυστερήσει 
να δοθε( στην κυκλοφορ(α εξαιτ(ας αρχαιο
λογικών ευρημάτων πάνω στον άξονα και 
στις περιοχές Αρχα(ας Κορ(νθου και Σικυώ
νας. Επ(σης την τρέχουσα περ(οδο και στον 
άξονα Σ.Κ.Α.· Κόρινθος, εκκρεμούν οι εργα
σ(ες κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στην 
περιοχή των Ανω Λιοσ(ων ,καθώς και η απο
περάτωση των σταθμών Ζεφυρ(ου, Άνω Λιο
σ(ων και Μαγούλας. Ειδικά η κατασκευή των 
παραπάνω 3 σταθμών ήταν συμβατική υπο
χρέωση της κοινοπραξ(ας κατασκευής της 
Απικής οδού και κυριολεκτικά την τελευτα(α 
στιγμή εξασφαλ(σθηκαν πόροι Ο.Σ.Ε. 

Τα κύρια στοιχεtα που αφορούν την επιδο
μή του νέου σιδηροδρομικού άξονα ε(ναι : 
διπλή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού 
εύρους (1 ,435mm) ,συνολικό μήκος από 
Σ.Κ.Α. έως Κιάτο 105 χλμ, αξονική απόσταση 
των γραμμών 4,20 μ, σιδηροτροχιές τύπου 

Αρισrερά: Συρμ6ς έργωv με επικεφαλής Δ/Η σειράς 
060 rωv CFR (Ρουμάvικωv Σιδηροδρ6μωv). 
Φωτ. Τάσος Καραγκουvης 



UIC60, στρωτήρες ολόσωμοι από προεντετα
μένο σκυρόδεμα μήκους 2 ,60μ. ,  ταχύτητα 
σχεδιασμού μετά το Θριάσιο πεδίο 200km/h, 
μέγιστη κατά μήκος κλίση 1 5ο/οο, απουσία 
ισόπεδων διαβάσεων, περίφραξη σε όλο το 
μήκος της, σύστημα αμφίδρομης σηματοδό
τησης με τηλεδιοίκηση και πρόβλεψη ηλε
κτροκίνησης από το 2006. Ένα τμήμα 1 3  
χιλιομέτρων του νέου σιδηροδρομικού άξονα 
βρίσκεται εντός της Απικής οδού. 

Τ α τεχνικά στοιχεία και γενικά η υποδομή 
περιλαμβάνουν σήραγγες συνολικού μήκους 
7.450μ. , cut & coνer συν. μήκους 1 .450μ. ,  
γέφυρες συνολικού μήκους 1.400μ. ,  60 (!) 
aνισόπεδες διαβάσεις (υπέργειες και υπό
γειες) συν. μήκους 1 .600μ. και 1 Ο νέους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς στις θέσεις 
Ζεφύρι, Άνω Λιόσια, Θριάσιο, Μαγούλα, Νέα 
Πέραμος, Μέγαρα, Κινέπα, Άγιοι Θεόδωροι, 
Κόρινθος και Κιάτο. Όλοι οι σταθμοί διαθέ
τουν κρηπιδώματα στάνταρ μήκους 300μ. 
Επίσης ο νέος σταθμός της Κορίνθου πληρεί 
τις απαιτήσεις μετεπιβίβασης με το υφιστά
μενο μετρικό δίκτυο. Παρόμοια εξυπηρέτηση 
θα προσφέρει και ο νέος σταθμός Κιάτου 
όταν αυτός λειτουργήσει. Κατά την κατα
σκευή του έργου λήφθηκε μέριμνα ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον (φυτοτεχνικές εργασίες, 
επένδυση λιθοδομής επί τοιχίων από προε
ντεταμένο σκυρόδεμα κλπ) και ταυτόχρονα 
προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών μνη-
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μείων (Ιουστινιάνειο τείχος) . 
Παρατηρώντας τα σημαντικά τεχνικά έργα 

της νέας γραμμής με κατεύθυνση από Σ.Κ.Α. 
προς Κόρινθο, το 1 ο από αυτά συναντάται 
στη περιοχή των διοδίων Ελευσίνας της 
Ν .Ε .Ο .  και αφορά την σήραγγα Τρικέρατου 

Επάνω: Αυτοκιvητάμαξα ΜΑΝ 4 διέρχεται απο το νέο 

σταθμό της Κινέτας στην παραλλαγή της μετρικής 
γραμμής. Φωτ. Βασίλης Χωριάτης 

Κάτω: Συρμός έργων στην έξοδο του τούνελ της 
Κακιάς Σκάλας με επικεφαλής Δ/Υ των CFR. 
Φωτ. Τάσος Καραγκούνης 



Επάνω: Δύο 6ψεις της νέας γέφυρας της Διώρυγας της Κορίνθου. Κάτω: Ο Νέος Σταθμ6ς στα Μέγαρα. φωτ. Βασfλης Χωριάτης 

συν. μήκους 1 .800μ. συμπεριλαμβανομένων 
των τμημάτων cut & coνer.Tα επόμενα μεγά
λα τεχνικά έργα βρίσκονται στην περιοχή της 
Κακιάς Σκάλας (δυστυχώς η υπέροχη θέα 
των απότομων γκρεμών καταργείται) και 
αφορούν 2 σήραγγες συν. μήκους 3.921 μ. με 
5 σήραγγες ασφαλείας-διαφυγής, 4 γέφυρες 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και 2 εντυπωσια
κές επάκτιες (επί της θάλασσας) γέφυρες 
πολλών ανοιγμάτων μήκους 260μ. και 1 56μ. 
αντίστοιχα. Από την Κ. Σκάλα προς Αγίους 
Θεοδώρους τα τεχνικά έργα αφορούν μιά 
σήραγγα μήκους 1 . 222μ., cut & coνer μήκους 

41 5μ. και μιά κοιλαδογέφυρα μήκους 1 05 μ. 
Φθάνοντας στην περιοχή του Ισθμού το 

σημαντικότερο τεχνικό έργο φυσικά είναι η 
νέα γέφυρα της διώρυγας, η οποία μπορεί να 
εντυπωσιάζει από τεχνικής πλευράς, υστε
ρεί όμως αισθητικά σε σύγκριση με την 
υπάρχουσα μεταλλική γέφυρα του μετρικού 
δικτύου. Λόγω της ιδιαιτερότητας του σημεί
ου κατασκευής της (στα πρανή της διώρυ
γας) η θεμελίωσή της βασίζεται σε 2 μεσό
βαθρα φρέατα πακτώσεως διαμέτρων 6μ. και 
?μ. και μηκών 22μ. και 25μ. αντίστοιχα και 
ενισχύθηκε με πασσαλόσχαρα 9 συνολικά 

7.500 μέτρα συνολικό 
μήκος τούνελ 

1.500 μετρα συνολικό 
μήκος γεφυρών 

πασσάλων διαμέτρου 1 ,50 μ. Τα ακρόβαθρα 
θεμελιώθηκαν επίσης σε φρέατα πακτώ
σεως διαμέτρου 6μ. και μηκών 1 2  μ. και 1 7μ. 
αντίστοιχα. Το τμήμα ανωδομής της γέφυρας 
είναι συνεχής φορέας με ανοίγματα 60-1 1 Ο-
60μ. με διατομή κιβωτοειδούς μορφής πλά
τους 6,60μ. και πλάτους πλάκας καταστρώ
ματος 1 2μ., το δε ύψος της διατομής είναι 
μεταβλητό από 5μ. έως 1 1  μ. Η ανωδομή 
κατασκευάστηκε με σκυρόδεμα κατηγορίας 
845, χάλυβα προεντάσεως 1 670/1 870 και 
χαλαρό οπλισμό τύπου S500s. Επίσης υπήρ
ξε ειδική κατασκευαστική μέριμνα "μερικής" 
σεισμικής μόνωσης, ικανής να απορροφήσει 
σημαντικό μέρος της ενέργειας ενός ισχυ
ρού σεισμού, έτσι ώστε να περιορίζονται σε 
ανεκτά όρια οι μετατοπίσεις και οι δυνάμεις 
στα βάθρα της γέφυρας. 

Περνώντας στο τομέα της σηματοδότησης 
έχει εγκατασταθεί σύστημα αμφίδρομης 
σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση. Καθώς η 
νέα γραμμή αποτελεί τμήμα των διευρωπαϊ
κών σιδηροδρόμων τηρούνται οι απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας όπως αυτές αναφέρο
νται στην οδηγία της Ε.Ε. 96/48/EC. Θα 
εφαρμόζεται το επίπεδο 1 του πανευρωπαϊ
κού συστήματος ελέγχου συρμών (European 
Train Control System-ΠCS), δηλαδή συνδυα
σμός φωτεινής σηματοδότησης με επανάλη
ψη των σημάτων στον θάλαμο μηχανοδήγη-



σης με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 
τροχα(ου υλικού, ηλεκτρονικών μονάδων 
γραμμής και ραδιοφάρων. Το σύστημα αλλη
λεξάρτησης ε(ναι ηλεκτρονικού τύπου τελευ
τα(ας τεχνολογ(ας και θα μπορεί να ελέγχε
ται τοπικά από τοπικό σταθμό εργασrας, 
αλλά και εξ αποστάσεως από το κέντρο 
ελέγχου κυκλοφορ(ας. Κατά αυτόν τον τρόπο 
θα επιτυγχάνεται εξαιρετικά υψηλό επrπεδο 
ολοκληρωμένης ασφάλειας. 

Στον τομέα Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορι-. 

Εξήντα aνισόπεδες 
διαβάσεις. 

Μέγιστη ταχύτητα 
200 Km/h 

κών συστημάτων έχουν εγκατασταθε( ή 
εγκαθ(στανται: τηλεπικοινωνιακό δ(κτυο κορ
μού βασιζόμενο σε δίκτυο οπτικών ινών, 
σύστημα πληροφόρησης επιβατών σε πραγ
ματικό χρόνο, καθώς και σύστημα ανακοινώ
σεων-κλήσεων ανάγκης και ενδοεπικοινω
ν(ας. 

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του έργου 
της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας
Κιάτου, συνεχ(ζονται οι εργασrες κατα
σκευής του νέου σύγχρονου αμαξοστασιου 
και του νέου συγκροτήματος εμπορευματι
κού σταθμού στην περιοχή του Θριάσιου 
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πεδ(ου συνολικής έκτασης 2.000 στρεμμά
των. Επ(σης, παράλληλο έργο που κατασκευ
άζεται ε(ναι η σιδηροδρομική σύνδεση του 
λιμένα Νέου Ικονίου στο Πέραμα με τα Άνω 
Λιόσια συνολικού μήκους 17χλμ. 

Η νέα γραμμή προβλέπεται να λειτουργή
σει παράλληλα με το υπάρχον μετρικό δ(κτυο 
για διάστημα ενός έτους περ(που, καθώς 
καθυστερεί χαρακτηριστικά η μετακ(νηση του 
εξοπλισμού του μηχανοστασ(ου Πειραιά του 
μετρικού δικτύου από τον Πειραιά στα νέα 

Επάvω αριστερά: Εργασίες επι της γραμμής στηv 
επάκτια γέφυρα πρfv τηv κακιά Σκάλα. 
Φωτ: Βασlλης Χωριάτης 

Επάvω δεξιά: Η εντυπωσιακή επάκτια γέφυρα στηv 
περιοχή της Κακιάς Σκάλας, μοvαδική του είδους 
στηv Ελλάδα. Φωτ: Βασfλης Χωριάτης. 

Kάτω:RAILBUS Gτw 2/6 σειράς 4501 που εκτελεί το 
δρομολόγιο Πειραιάς - Λουτρ6κι διέρχεται απ6 τα 
στεvά σημεία 6που εφάπτεται η μετρική με τηv vέα 
γραμμή. Φωτ.: Βασίλης Χωριάτης 



Αρισιερά: Η έξοδος του τούνελ aτούς Αγίους Θεοδώρους. Φωτ: Βασίλης Χωριάπις. Δεξιά επάνω: Εργασίες εnι rης γραμμής στα Μέγαρα με μηχανηματα PlASSER. Φωτ: 
Τάσος Καραγκούνης. Δεξιά κάτω: Μέσα σιο τούνελ rης κακιάς Σκάλας. Φωτ: Βασίλης Χωριάτης 

μηχανοστάσια που κατασκευάζονται με ρυθ
μούς χελώνας, στην Πάτρα και στην Καλαμά
τα. 

Ιδιαίτερη αναφC>ρά πρέπει να γίνει για την 
νέα γραμμή από το τμήμα έξοδος Κακιάς 
Σκάλας έως την Κινέπα και συγκεκριμένα 
στην γραμμή ανόδου (από Κόρινθο προς 
Αθήνα) καθώς αυτή θα είναι πιθανότατα 
μικτού εύρους ,επειδή η χάραξη της νέας 
γραμμής "πέφτει" σε αυτό το σημείο πάνω 
στην υπάρχουσα μετρική . 

Παρ' ότι η νέα σιδηροδρομική γραμμή είναι 
σχεδόν έτοιμη, είναι απορίας άξιον που δεν 
έχει αρχίσει ακόμα η κατασκευή της διακλά-

Δεξιά: Από τις εργασίες κατασκευής και μερική 
άποψη του νέου Σ.Σ. Κορίνθου. 
Φωτ. Βασίλης Χωριάτης 

Κάτω: Οι σκούρσσιες Δ/Η ALCO σύντομα θα 
αποτελούν παρελθόν σε αυτό το τμήμα της γραμμής. 
Φωι: Τάσος Καραγκούνης. 

δωσης προς το Λουτράκι αν και έχει κατα
σκευαστεί η υποδομή της στην περιοχή του 
Ισθμού. Ας αναλογισθεί κανείς ότι σήμερα 
υπάρχουν μόνο 2 ζευγάρια δρομολογίων 
Αθήνας-Λουτρακίου με χρόνο διαδρομής 2 
ώρες και το Λουτράκι είναι δημοφιλέστατος 
τόπος διαμονής ειδικά τους θερινούς μήνες. 
Δύο ζευγάρια τρένων την ημέρα συνδέουν 
και τις πόλεις Λουμουμπάσι και Γκόμα στο 
κεντρικό Ζαψ! Τα συμπεράσματα επαφίενται 

στο αναγνωστικό κοινό. 
Καθώς τα δρομολόγια μέσω της νέας 

γραμμής έχουν γνωστοποιηθεί πως θα είναι 
ανά μισή ώρα και χρόνου διαδρομής 50 
λεπτών περίπου (έως το κέντρο της Αθήνας 
και δίπλα στο Μετρό) , εύκολα ο αναγνώστης 
του παρόντος άρθρου μπορεί να καταλάβει 
την απήχηση που θα είχε η συγκεκριμένη 
γραμμή του Λουτρακίου στο επιβατικό κοινό, 
το οποίο χάνεται ηθελημένα; (βλέπε συμφέ-



ροντα ΚΤΕΛ ;;;) Η εκμετόλλευση της γραμ
μής θα γfνεται από την θυγατρική του Ο.Σ.Ε. 
,Προαστιακός Α.Ε και ένα σημε(ο που χρήζει 
συνεννόησης με τους τοπικούς δήμους και 
φορε(ς των πόλεων που θα εξυπηρετε( , 
ε(ναι η τοπική συγκοινων(α μεταξύ των σταθ
μών και των κέντρων των πόλεων, καθώς 
αυτο( έχουν κατασκευασθε( σε σεβαστή από
σταση από αυτές (π.χ. Κόρινθος, Μέγαρα 
κλπ) 

Ολοκληρώνοντας την παρουσfαση της 
νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής κανο
νικού εύρους, εfναι φανερό ότι γ(νεται το 1 ο 
βήμα της σχεδόν ολικής αναβόθμισης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, στην παραμε
λημένη σε αυτόν τον τομέα Πελοπόννησο. 

Η αρχή ε(ναι το ήμισυ του παντός! 

Μηχάνημα 
τοποθtτησης σφωτήρωv 

απο προεvrεrαμtvο σκυρ6δεμα 
Φωτ: Τάσος Καραγκούνης 

Αθήνα - Κόρινθαι; οπό 
1.30 ώpει; · 

τώρα σε ... 50 λεπτά 

Η πριιJτη δοκιμασηκή διtλευση επιβατηγού συρμού 
Α/Α DESIRO-CLASSIC 

Φωτ: Βασlλης Χωριάτης 



Είναι ιδιαίτερα διδακτικό για τους νέους μηχα
νικούς να παρακολουθούν τα επιτεύγματα των 
παλαιότερων, μέσα από το πρίσμα της εκάστοτε 
διαθέσιμης τεχνογνωσίας. Στα αρχεία του ΟΣΕ 
φυλάσσονται, αποτυπωμένα σε χαρτί, η τεχνο
γνωσία και η πνευματική εργασία των μηχανικών 
του 1 9ου αιώνα, που σχεδίασαν και κατασκεύα
σαν τις σιδηρές γέφυρες του σιδηροδρομικού 
δικτύου της Πελοποννήσου. Οι υπεραιωνόβιες 
αυτές γέφυρες, πέρα από την καθημερινή τους 
χρήση, αποτελούν παράλληλα και ένα κομμάτι 

της πολιτιστικής και πολιτισμικής μας κληρονο
μιάς, για δύο κυρίως λόγους, αφενός μεν διότι 
συνδέονται άμεσα με τη νεότερη ιστορία της 
χώρας, αφού αποτέλεσαν στόχο σε περιόδους 
πολέμου, αφετέρου δε επειδή αποτελούν σταθμό 
στην εξελικτική πορεία της επιστήμης του μηχα
νικού γενικώς και ιδιαιτέρως του γεφυροποιού. 

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας της πρώτης εκ των συγγραφέων υπό 
την επίβλεψη του δεύτερου, συγκεντρ.ώθηκε 
εξαιρετικό υλικό σχετικό με τις σιδηρές γέφυρες 

του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου 
και ιδιαίτερα τις παλιές, αυτές που διατηρήθηκαν 
μέχρι σήμερα ακριβώς όπως κατασκευάσθηκαν 
εξ αρχής ή με πολύ μικρές παρεμβάσεις. Το 
υλικό αυτό προέκυψε από επί τόπου φωτογραφή
σεις σε κάθε γέφυρα, καθώς και από τα παλιά 
σχέδια που φυλάσσονται στα αρχεία του ΟΣΕ, τα 
οποία με προθυμία μας παραχώρησαν οι εκλεκτοί 
συνάδελφοι που εργάζονται στον οργανισμό αυτό 
Κάτω: 1η Γέφυρα Ελαιοχωρίου 

Φωτό: Βασίλης Χωριάτης 



(κ. Δανάη Σπυροπούλου και άλλοι) . 
Κρ!νεται λοιπόν σκόπιμη μ(α συνοπτική παρου

σ(αση των πλέον χαρακτηριστικών σημε(ων της 
εργασιας αυτής, η οποια αποτελε!ται από 400 
περ(που σελ(δες, προκειμένου να γ!νει γνωστό 
το υλικό της στους ασχολούμενους με το ιδια(τε
ρα ελκυστικό αυτό αντικε!μενο, αλλά και να δοθε( 
η ευκαιρια τόσο στους νέους όσο και στους 
παλαιότερους συναδέλφους, να γνωρ!σουν ή να 
ξαναθυμηθούν το παρελθόν, και να θαυμάσουν 
την τόλμη, την ευαισθησ(α για το περιβάλλον, την 
υψηλή αισθητική και τις τεχνικές ικανότητες των 
πρωτοπόρων μηχανικών. 

Γενικό 

Το σιδηροδρομικό δ(κτυο της Πελοποννήσου 
αποτελε( το μεγαλύτερο μετρικό δ!κτυο της 
Ευρώπης (η αξονική απόσταση των σιδηροτρο
χιών ε(ναι 1 ,Ο m). Το δ(κτυο ακολουθε( δακτυλιο
ειδή χάραξη και διαγράφει περιμετρικά ένα μεγά
λο τμήμα της Πελοποννήσου. Η κατασκευή του 
δικτύου διήρκεσε 20 χρόνια, έγινε τμηματικά και 
χρονικά τοποθετε(ται στα τέλη του 1 9ου αιώνα 
(1 882-1 902). Το σιδηροδρομικό δ(κτυο της Πελο
ποννήσου μόλις περατώθηκε ε(χε συνολικό 
μήκος 750 km. Μελετώντας το γεωμορφολογικό 
χάρτη της Πελοποννήσου θα μπορούσαμε να δια
χωρ!σουμε το δ(κτυο σε δύο τμήματα, το πεδινό 
και το ορεινό. Η χάραξη του βορειοδυτικού τμή
ματος του δικτύου ακολουθε( την πεδινή παρα
λιακή ζώνη της Πελοποννήσου, αποκαθιστώντας 
την επικοινων(α μεταξύ των πόλεων Κόρινθος, 
Πάτρα, Πύργος, Ολυμπ(α και Κυπαρισσ(α. Το 
νοτιοανατολικό τμήμα του δικτύου διασχ(ζει 
δύσβατες και ορεινές περιοχές της κεντρικής 
Πελοποννήσου, συνδέοντας τις πόλεις Κόρινθος, 
Άργος, Ναύπλιο, Τρ!πολη και Καλαμάτα. 

Το σιδηροδρομικό δ(κτυο της Πελοποννήσου 
χωρ(ζεται σε τέσσερα βασικά τμήματα: 

1 .  Πειραιάς - Κόρινθος - Πάτρα 
2. Πάτρα - Πύργος - Ολυμπ!α 
3. Αλφειός - Κυπαρισσια 
4 .  Κόρινθος - Μύλοι - Καλαμάτα 
Στα τμήματα αυτά ανήκουν και οι τοπικές γραμ

μές, οι περισσότερες από τις οποιες όμως έχουν 
τεθε( εκτός λειτουργ!ας. 

Η ποικιλομορφ(α του υπεδάφους της Πελοπον
νήσου ε!χε αντ(κτυπο στη μορφή της χάραξης του 

Δεξιό: Γέφυρα στον Μεγανίτη (793+087) 
Φωτο: Κατερίνα Ταρναβά 

Κάτω: Γέφυρα στο Μελίσσι (729+870) 

Φωτο: Κατερίνα Ταρναβά 

Σχ. 2 Γέφυρες όνω και κότω διόβασης 

σιδηροδρομικού δικτύου, κατ' επέκταση και στη 
μορφή των τεχνικών έργων της υποδομής του 
δικτύου. Στο δ(κτυο της Πελοποννήσου συναντά
με πολύ μικρές ακτ!νες στις καμπύλες, της τάξης 
των R= 80-250 m, καθώς και σημαντικές κατά 
μήκος κλ!σεις, που πολλές φορές υπερβα!νουν 
το όριο του 1 40/00. 

/ 

� 
Διείιθuνση 

ι 

Γέφυρες Δικτύου 

Εγκόρσιο 
Διείιθuνση 

Οι συνθήκες του υπεδάφους και το ε!δος του 
γεφυρούμενου κωλύματος έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στην τυπολογ(α των γεφυρών που κατα
σκευάστηκαν. Οι γέφυρες του πεδινού τμήματος 
γεφυρώνουν τους χειμάρρους που καταλήγουν 



στη θάλασσα, ενώ στο ορεινό τμήμα οι περισσό
τερες γέφυρες αποκαθιστούν τη συνέχεια του 
δικτύου πάνω από μεγάλες χαράδρες. 

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΣΕ συντηρεί 
τα τεχνικά έργα της υποδομής, αλλά και τα υλικά 
της επιδομής, αντιμετωπίζοντας έτσι τη φθορά 
των υλικών από το χρόνο, τις καιρικές συνθήκες 
και την πολυετή χρήση. Για την αποκατάσταση 
του σιδηροδρομικού δικτύου, μετά από τις κατα
στροφές που υπέστη στις περιόδους πολέμου, 
εργάστηκε το ίδιο το προσωπικό των Ελληνικών 
Σιδηροδρόμων. Πολλές γέφυρες αντικαταστάθη
καν σταδιακά με νέες, οι οποίες κατασκευάστη
καν στο Τμήμα Μεταλλικών Κατασκευών του ΟΣΕ. 
Οι υπόλοιπες ανατιναχθείσες γέφυρες επανα
χρησιμοποιήθηκαν, αφού πρώτα έγινε ενίσχυση ή 
αντικατάσταση των πληγέντων στοιχείων και στη 
συνέχεια ακολούθησε πλήρης ανασύνθεση του 
φέροντος οργανισμού. Οι κυριότεροι λόγοι που 
οδήγησαν στην ανάγκη για περαιτέρω ενισχύ
σεις, επισκευές ή αντικαταστάσεις των παλιών 
γεφυρών ήταν δύο: 

- Πολλές γέφυρες υπέστησαν καταστροφές 
λόγω των γεωμορφολογικών συνθηκών του υπε
δάφους. Συγκεκριμένα παρατηρείται ότι τα 
περισσότερα τεχνικά έργα του πεδινού τμήματος 

πάσχουν από υποσκαφή των θεμελίων τους, 
λόγω των αλόγιστων αμμοληψιών που γίνονται 
στις κοίτες των γεφυρούμενων χειμάρρων. Στο 
ορεινό τμήμα τα περιστατικά που αναφέρονται 
είναι λιγότερα και αφορούν κυρίως υποχωρήσεις 
εδάφους λόγω αστάθειας των πρανών θεμελίω
σης. 

- Ο δεύτερος λόγος, που αποτελεί κίνητρο 
ακόμα και για την αντικατάσταση των παλιών 
μεταλλικών ζευκτών, είναι οι αυξημένες απαιτή
σεις για την κυκλοφορία σύγχρονων μηχανών με 
μεγαλύτερα φορτία αξόνων. Η υποδομή του σιδη
ροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου είχε 
μελετηθεί αρχικά να φέρει κινητό φορτίο 1 2  
Vάξονα, το οποίο στη συνέχεια αυξήθηκε σε 1 4  
Vάξονα. 

Οι γέφυρες του δικτύου της Πελοποννήσου 
είναι πάνω από 200, ενώ οι γέφυρες με μεταλλι
κά ζευκτά μήκους άνω των 1 5  m είναι 52. Οι 
γέφυρες προσδιορίζονται από τη χιλιομετρική 
τους θέση, ως προς την αφετηρία του τμήματος 
του δικτύου στο οποίο ανήκουν, καθώς και από 
τον αύξοντα αριθμό που τους αντιστοιχεί. Η γενι
κή χιλιομέτρηση έχει ως αφετηρία το σταθμό του 
Πειραιά. Για τα επιμέρους τμήματα της γραμμής, 
η χιλιομέτρηση μηδενίζεται κάθε φορά στην αφε-

Τύπος Επεξήyηση συντομοyροφιών 

ζευκτού του nrvoκo 2 

ΟΑ Ολόσωμη κύρια δοκός, άνω διάβασης 

ο κ Ολόσωμη κύρια δοκός, κάτω διάβασης 

ΔΠΑ Δικτυωτή κύρια δοκός με παράλληλα 
πέλματα, άνω διάβασης 

ΔΠΚ Δικτυωτή κύρια δοκός με παράλληλα 
πέλματα, κάτω διάβασης 

ΔΖΑ Δικτυωτή κύρια δοκός τραπεζοειδούς 
μορφής, άνω διάβασης 

ΔΖΚ Δικτυωτή κύρια δοκός τραπεζοειδούς 
μορφής, κάτω διάβασης 

ΔΤΑ Δικτυωτή κύρια δοκός με τοξωτής 
μορφής, άνω διάβασης 

ΔΤΚ Δικτυωτή κύρια δοκός τοξωτής μορφής, 
κάτω διάβασης 

Επάνω: Πfνακας 1 Τύποι μεταλλικών ζευκτών 
Αριστερό: Γέφυρα στον Ελισσώνα (120+613) 
Φωτο: Κατερίνα Ταρναβά 

τηρία του αντίστοιχου τμήματος. Στον Χάρτη 2 
φαίνεται η θέση των 52 γεφυρών με αρίθμηση σε 
κύκλο και με άνοιγμα ζευκτού άνω των 1 5  m. 
Σημειώνεται ότι ο ι  αύξοντες αριθμοί που λείπουν, 
αντιστοιχούν σε γέφυρες με άνοιγμα ζευκτού 
κάτω των 1 5  m. 

Η τυποποίηση των ζευκτών ακολουθεί τη λογι
κή η οποία έχει υιοθετηθεί στο Τμήμα Μεταλλι
κών Κατασκευών της Διεύθυνσης Γραμμής του 
ΟΣΕ και οι συντομογραφίες τους επεξηγούνται 
στον Πίνακα 1 .  

Οι τύποι των γεφυρών με μεταλλικά ζευκτά άνω 
των 1 5  m στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελο
ποννήσου φαίνονται στο Σχ. 1 .  

Μόρφωση σιδηρών γεφυρών σιδηροδρομικού 
δικτύου της Πελοποννήσου 

Μετά από μια προσπάθεια ανάλυσης και aπο
κωδικοποίησης του στατικού συστήματος των 
γεφυρών με μεταλλικά ζευκτά, συγκεντρώθηκαν 
για κάθε μία τα στοιχεία που μορφώνουν το 
μεταλλικό ζευκτό. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στο 
συγκεντρωτικό Πίνακα 3, στον οποίο δίνονται 
επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρονολογία 
κατασκευής και τη χιλιομετρική θέση της γέφυ
ρας. 

Όσον αφορά τα δομικά στοιχεία των γεφυρών 
τα γενικά τους χαρακτηριστικά συνοψίζονται 
παρακάτω: 

Στατικό σύστημα 

Στις περισσότερες γέφυρες τα μεταλλικά ζευ

Αριστερό: Γέφυρα στον Σελινούvτα (184+ 190) 

Φωτο: Κατερίνα Ταρναβά 
Κάτω: Γέφυρα Πηνειού στα Καβάσιλα (65+ 152) 

Φωτο: Κατερίνα Ταρναβά 



ΔΠΑ ΔΖΑ 

ΔΖΚ 

Δικτυωτές 1\"ύριες δοκοί τραπεζοειδούς μορφής 

ΔΠΚ ΔΤΚ 

u 

�-� u 
l D . 

Σχ. 1 Σχηματική απεικόνιση των ίιπων γεφυρών σίιμφωνα με τον Πίνακα 1 

κτά είναι αμφιέρειστα. Στο πεδινό τμήμα του 
δικτύου τα ανοίγματα είναι της τάξης των 1 5  έως 
25 m. Τα μεγαλύτερα ανοίγματα γεφυρώνονται 
με διαδοχικά αμφιέρειστα τμήματα. Στο ορεινό 
τμήμα του δικτύου τα αμφιέρειστα ζευκτά έχουν 
μήκος της τάξης των 25 έως 50 m. Οι χαράδρες 
με μεγαλύτερα ανοίγματα γεφυρώνονται με συνε
χείς φορείς (2 ή 3 ανοιγμάτων). 

Βάθρο 

Τα βάθρα των γεφυρών είναι λίθινα ή από μπε
τόν. Σε συνεχείς φορείς συναντάμε και μεταλλικά 
μεσόβαθρα. 

Μεταλλικά εφέδρονο 

Τα φορτία της ανωδομής μεταβιβάζονται στα 
υποκείμενα βάθρα μέσω μεταλλικών εφεδράνων. 
Τα μεταλλικά εφέδρανα που συναντάμε είναι 
τριών τύπων 

1 .  Κυλινδρικά εφέδρανα στροφής 
2. Γραμμικά εφέδρανα στροφής 
3. Επίπεδα εφέδρανα 

Δεξιά: Γέφυρα στον Αλφειό (8 +530) 

Φωτο: Κατερίνα Ταρναβά 

Κάτω: 3η γέφυρα ΕλαιοχωριΌυ (104+672) 
Φωτο: Κατερίνα Ταρναβα 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

Το ύψος των δικτυωτών κυρίων δοκών κυμαί
νεται πάντα μεταξύ IJ8 και IJ1 Ο, όπου ι είναι 
.το θεωρητικό άνοιγμα της δοκού. Αντίστοιχα 
διαμορφώνονται 8 ή 1 Ο φατνώματα (Σχ. 2) .  Το 
πλάτος του ζευκτού, δηλαδή η εγκάρσια από
σταση μεταξύ των κυρίων δοκών στις γέφυρες 

άνω διάβασης είναι ελεύθερο, ενώ στις γέφυρες 
κάτω διάβασης είναι συνήθως 4 .30 m, ώστε να 

ικανοποιείται ο έλεγχος περιτυπώματος. 

Κύριοι και δευτερεύοντες σύνδεσμοι 

Οι κύριοι σύνδεσμοι, αντιανέμιοι και εγκάρσιος, 
διαμορφώνονται σε όλα τα μεταλλικά ζευκτά, ενώ 
οι δευτερεύοντες σύνδεσμοι, τροχοπέδησης και 
μηκίδων, συναντώνται μεμονωμένα σε γέφυρες 
με μεγάλα ανοίγματα. Όσον αφορά τους αντιανέ
μιους συνδέσμους ο κάτω αντιανέμιος υπάρχει 

Δεξιά: Γέφυρα στον Κριό (160+ 106) 

Φωτο: Κατερlνα Ταρναβά 

Πάνω: 5η γέφυρα στην Ανδρίτσα (80+216) 
Φωτο: Κατερίνα Ταρναβά 

πάντα, ενώ ο άνω συναντάται μόνο στις γέφυρες 
άνω διάβασης. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη 
μορφή του εγκάρσιου συνδέσμου, ο οποίος δια
μορφώνεται ως κλειστό πλαίσιο στις άνω διαβά
σεις και ως ανοικτό πλαίσιο στις κάτω διαβάσεις. 

Τελειώνοντας τη σύντομη αυτή παρουσίαση, 
αναφέρουμε ότι η όλη εργασία περιέχει αναλυτι
κή περιγραφή των παλιών γεφυρών του σιδηρο
δρομικού δικτύου της Πελοποννήσου και των επι
μέρους στοιχείων τους. Η περιγραφή συνοδεύε
ται από φωτογραφική τεκμηρίωση, στην οποία 
απεικονίζεται η σημερινή κατάσταση των γεφυ
ρών και εμπλουτίζεται με κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες, aποσπασμένες από τα πρωτότυπα 
σχέδια της αρχικής μελέτης,  καθώς και με απο
σπάσματα των αρχικών στατικών υπολογισμών. 
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ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ΓΕΜΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η κοιλάδα του Ρήνου ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα 
φορτισμένη συναισθηματικά για τους Γερμανούς. 
Η κορυφαία τετραλογία του Βάγκνερ "Το δακτυλί
δι των Νιμπελούνγκεν" (Der Ring des Nibelungen) 
ξεκινάει με την όπερα "Rheingold" (Ο χρυσός του 
Ρήνου), ενώ οι Γερμανικοί σιδηρόδρομοι έδωσαν 
αυτό το όνομα σε ένα διάσημο τραίνο από το 
1 928 μέχρι το 1 987. Στην αρχή τα άκρα της δια
δρομής του Rheingold ήταν ανάμεσα στο Ολλαν
δικό λιμάνι Hoek νοn Holland κοντά στο Ρότερ
νταμ και τη Βασιλεία (Basel) στην Ελβετία, ενώ 
μεταπολεμικά το τραίνο έφτανε μέχρι τη Γενεύη 
και το Άμστερνταμ (σπάζοντας στα δυο στην 
Ουτρέχτη) σα μέρος του διάσημου δικτύου ΠΕ 
(τrans Euroρa Exρress). Σε κάθε περίπτωση το 
συγκεκριμένο τραίνο πέρναγε από τη κοιλάδα του 
Ρήνου. Προς το τέλος της καριέρας του, το 
"Rheingold" έφτανε μέχρι το Μόναχο, με διακλά
δωση στο Μανχάϊμ (Mannheim), και η εικόνα της 
ηλεκτράμαξα ς 1 03 με ειδικό βάψιμο (κρεμ, μπορ
ντώ) να τραβάει το τραίνο στη κοιλάδα του Ρήνου 

Επάνω: Ακόμα και μουσειακές ηλεκτράμαξες 
χρησιμοποιούνται για τηv έλξη φορτηγώv τραίvωv. 
Η Ε40 128 του 1959 βγάζει το ψωμί της όπως εδώ 
και δεκαετίες περvώvrας από το Bacharach στις 26 
Μαρτίου 2004. 

Δεξιά: Ο Ρήvος έχει ιδιαίτερα μεγάλη κίvηση, τόσο 
σε μαούvες όσο και σε τραίvα, όπως μπορείτε vα 
δείτε στο S του Hirzenach. 

Αριστερά: Εvα τραίvο ICE (lnterCity Exρress) πρώτης 
γεvιάς κυλάει δίπλα στοv Ρήvο με κατεύθυνση 
προς το Mainz στο Hirzenach στις 26 Μαρτίου. 

στοιχειώνει τα όνειρα πολλών σιδηροδρομόφιλων 
ταξιδιωτών. 

Ο ποταμός Ρήνος πηγάζει από τη νοτιοανατολι
κή Ελβετία και χύνεται στη λίμνη Κωστάνζα 
(Constance ή Bodensee στα Γερμανικά) στα σύνο
ρα με Αυστρία και ΛιχτενστάΙν. Μετά ξαναβγαίνει 
από τη λίμνη, κινείται στα σύνορα Ελβετίας και 
Γερμανίας μέχρι τους καταρράκτες του Ρήνου 
στη Βασιλεία και μπαίνει στο έδαφος της Γερμα
νίας. Με 1 320 συνολικά χιλιόμετρα (από τα οποία 
τα 800 είναι στη Γερμανία), πρόκειται για ένα από 
τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης και 
σημαντική εμπορική αρτηρία. 

Η μάχη στον Τευτοβούργιο Δρυμό, όπου τρεις 
Ρωμαϊκές λεγεώνες εξολοθρεύτηκαν ολοκληρω-

τικά από τους Γερμανούς παγίωσε το βόρειο όριο 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για αιώνες (μαζί με 
τον Δούναβη), δημιουργώντας ένα φυσικό σύνο
ρο ανάμεσα στις κατοπινές Γερμανία και Γαλλία. 
Η Πρωσική επαρχία του Ρήνου δημιουργήθηκε το 
1 824 με πρωτεύουσα το Koblenz, ενώ το 1 920. οι 
Γάλλοι κατέλαβαν το Saarland ως πολεμική απο
ζημίωση μετά τον 1 ο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξοργί
ζοντας τους Γερμανούς και προσθέτοντας ακόμη 
μια αιτία για την έκρηξη του 2ου Παγκόσμιου 
Πολέμου. Το 1 946, η Επαρχία του Ρήνου κόπηκε 
στα δύο, με τη Βόρεια Ρηνανία/Βεστφαλία 
(Nordrhein-Westfalen) και τη Ρηνανία-Παλατινάτο 
(Rheinland-Pfalz) να αποτελούν δύο από τα 1 6  
ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας. Η Ρηνα-



Επάνω: Είναι 550 χλμ. απ6 τις πηγές του Ρήνου. 
και η ηλεκτράμαξα έχει ακόμη δρόμο για το τέρμα 
του ταξιδιού της, καθώς περνάει στην 6χθη 
απέναντι από το Oberwese/. 
Κάτω: Η κλάση 120 ακόμη έλκει τραiνα κλάσης 
EυroCity (EC). Το τραlνο της φωτογραφiας · 

πλησιάζει το Oberwesel με κατεύθυνση το Mainz 
στις 27 Μαρτίου 2005 
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νία-Παλατινότο έχει πρωτεύουσα το Mainz, δυτι
κό της Φρανκφούρτης, ενώ στην απέναντι όχθη 
του Ρήνου βρίσκεται το θέρετρο του Βισμπάντεν 
(Wiesbaden), που είναι φημισμένο για τα ιαματικό 
λουτρό του. 

ΣΤΗ ΡΗΝΑΝΙΑ-ΠΑΛΑJΙΝΑΤΟ 

Οι σιδηρόδρομοι ανέκαθεν περιορίζονταν από 
τη μορφή του εδάφους στη διαμόρφωση του 
δικτύου τους, και συχνό ακολουθούν παραποτό

.μιες διαδρομές (για να μη πόμε μακριά, ας θυμη
. θούμε τα Τέμπη του Πηνειού και του Νέστου στην 

Ελλάδα). Η Ρηνανία-Παλατινάτο βρίσκεται στη 
μέση του σχιστολιθικού υψίπεδου του Ρήνου, και 
μετό το Mainz (όπου μπαίνει ο ποταμός Main) και 
το Bingen (όπου προστίθεται ο ποταμός Nahe) 
βρισκόμαστε στο Κεντρικό Ρήνο. Από εδώ μέχρι 
και το Koblenz (όπου χύνεται ο Μοζέλας από τις 
Κάτω Χώρες) βρισκόμαστε στο Κεντρικό Ρήνο, 
που είναι το εντυπωσιακότερο κομμάτι της δια
δρομής, με τη διαδρομή να περικλείεται από 
λόφους ύψους μέχρι 1 00-200 μέτρα. Υπάρχουν 
δυο διπλές γραμμές κι από τις δυό όχθες του 
Ρήνου, εξασφαλίζοντας άφθονη κυκλοφορία, με 
τα επιβατικό τραίνα να κυκλοφορούν κυρίως στη 
δυτική πλευρό και τα εμπορικό στην αντίθετη 
όχθη, αλλό τις ημέρες που έγινε η επίσκεψη 
γίνονταν έργα με αποτέλεσμα όλη σχεδόν η κίνη
ση να βρίσκεται στη δυτική πλευρό τις περισσό
τερες ώρες. 

Για να φτάσει κάποιος στη κοιλάδα του Ρήνου 
από Ελλάδα, η ευκολότερη μέθοδος είναι με 
αεροπορική πτήση προς Φρανκφούρτη (το αερο
δρόμιο της Κολωνίας/Βόννης είναι στην όλλη 
πλευρό της διαδρομής, αλλά δεν έχει τη πληθώ-

ρα δρομολογίων της Φρανκφούρτης). Αυτή τη 
περίοδο, τουλάχιστον οι Lυfthansa, Ολυμπιακή 
και Aegean έχουν πτήσεις από Αθήνα και Θεσσα
λονίκη προς Φρανκφούρτη, κι αν κλείσετε θέσεις 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν μπορείτε να πετύχετε 
λίγο πόνω από 200 Ευρώ με επιστροφή (το 
κόστος είναι αρκετό χαμηλότερο για όσους ταξι
δεύουν από Θεσσαλονίκη, αλλά η ποικιλία δρομο
λογίων πιο περιορισμένη). 

Από τη στιγμή που θα φτάσετε στη Φρανκφούρ
τη, στο αεροδρόμιο υπάρχουν δυο σταθμοί: ο 
Fernbanhof που εξυπηρετεί μόνο υπεραστικά 
τραίνα τύπου ICE σε μεγάλες πόλεις της περιο
χής, και ο S-bahn που βρίσκεται στο υπόγειο κι 
εξυπηρετεί προαστιακές διαδρομές. Τ ο S-8 (με 
κατεύθυνση Wiesbaden) είναι το τυπικό δρομολό
γιο προς το Mainz και περνάει περίπου κάθε μισή 
ώρα, ενώ η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 
μισή ώρα. Ενδιαφέρον στη διαδρομή προξενεί το 
μεγαλύτερο εργοστάσιο της Oρel στο Ρουσελχάϊμ 
(Rυsselsheim), το οποίο έχει το δικό του σταθμό. 
Ο σταθμός του Mainz είναι αρκετά μεγάλος, με το 
κτίριο να βρίσκεται επάνω από τις γραμμές και 
διαθέτει πλήρεις ευκολίες, από βιβλιοπωλείο και 
πρακτορείο ταξιδίων (ReiseZentrυm) μέχρι φαγά
δικα. Σε μια όκρη του σταθμού φαίνονται τα 
αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή που το 
Mainz αποτελούσε προπύργιο της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, ενώ ετοιμαζόμαστε να εκδώσου
με το ημερήσιο εισιτήριο της Ρηνανίας-Παλατινά
του. Το Rheinland-Pfalz-τicket, όπως αποκαλ.Ε;ί
ται, κοστίζει 21 Ευρώ (από αυτόματη μηχανή, 23 
Ευρώ αν αγοραστεί στο ταμείο) και καλύmει 
μέχρι 5 άτομα ή μια οικογένεια με παιδιά κάτω 
των 1 5  ετών στα τοπικά τραίνα που κυκλοφορούν 
μέσα στο κρατίδιο (9πμ-3πμ της επόμενης 



μέρας), καθώς και τις συγκοινωνίες. Τα Σαββατο
κύριακα, οι Γερμανικοί σιδηρόδρομοι έχουν ανά
λογο εισιτήριο (Happy-Weekend-τicket, sνη, το 
οποίο ισχύει σε όλο το δίκτυο της Γερμανίας μετά 
τις 1 2μμ μέχρι τις 3πμ την επόμενη μέρα με 
κόστος 28-32 Ευρώ (ανάλογα που θα το αγορά
σετε) , για όλα τα τοπικά τραίνα στη 2η θέση . 

Οπλισμένοι με το ημερήσιο εισιτήριο κι έχο
ντας φορτώσει τις μηχανές με φιλμ, αρχίζουμε τη 
περιοδεία σε ένα παρακλάδι του δικτύου, με ντι
ζελάμαξες κι aυτοκινητάμαξες, σημαφόρους, χει
ροκίνητα δίφρακτα και τσιμεντένιους στρωτήρες. 
Στο τρίγωνο Mainz-Aizey-Bingen τα τραίνα κινού
νται σε μονή γραμμή ανάμεσα σε λόφους κι απί
στευτο σαματά και γέλιο από τα παιδιά που έχουν 
γεμίσει το τραίνο (είναι καθημερινή βλέπετε, και 
το σχολείο έχει κλείσει για σήμερα). Π ο ιός είπε 
ότι οι Γερμανοί δε γελάνε; Κοιτώντας από το 
παράθυρο μπροστά, βλέπουμε να στρώνουν 
εντατικά νέους τσιμεντένιους στρωτήρες στη 
γραμμή στις διακλαδώσεις των ενδιάμεσων σταθ
μών, ταυτόχρονα διατηρώντας τα παλιά συστήμα
τα, με σημαφόρους και δισκοσήματα όπως πριν 
δεκαετίες στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα βήμα 
στο παρελθόν, και είναι κρίμα που ο καιρός είναι 
μουντός. 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΡΗΝΟ 

Φτάνουμε στο Bingen, και μετά από μια επίσκε
ψη σε μια σπηλαιώδη κάβα (είμαστε στη περιοχή 
που παράγει το γνωστότερο κρασί της Γερμα
νίας . . .  ), καιρός να πάρουμε το τραίνο για το 
Boppard-Hirzenach, όπου και θα γίνουν οι διανυ
κτερεύσεις. Αναμονή στη πλατφόρμα, και ξαφνικά 
ακούγεται ένα "Vorsicht an Gleis zwei, Durchfahrt 

eines Guterzugesl" (προσοχή στη γραμμή δύο, 
περνάει εμπορικό τραίνο) από τα μεγάφωνα. 
Μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει, έρχεται ένα 
φορτηγό τραίνο με μια ηλεκτράμαξα να ουρλιάζει 
και 20 + πλατφόρμες με κοντέ'ίνερ περνώντας με 
80+ χλμ/ώρα δίπλα μας, ξεσηκώνοντας αντάρα 
και σαματά. Ενα 'Όυάου!" και γουρλωμένα μάτια η 
πρώτη αντίδραση . . .  Μέσα στην υγρασία και τη 
καταχνιά, ο πύργος στην απέναντι όχθη του 
Ρήνου ίσα που φαίνεται. Καιρός να ανεβούμε πιο 
βόρεια. 

Φτάνουμε στο Hirzenach (λίγο πριν το Boppard) 
με το τοπικό τραίνο που καλύπτει τη διαδρομή 
Mainz-Koblentz (συχνότητα περίπου κάθε ώρα 
ανά κατεύθυνση) που σταματάει από όλα σχεδόν 
τα μικρά χωριά της περιοχής. Εχουμε κλείσει 
δωμάτιο στο ξενώνα (Gasthaus) H irsch, ενώ 
υπάρχει κι άλλος ένας φτηνότερος (Rebstock) 
που δυστυχώς ήταν κλειστός τις μέρες που 
θέλαμε να πάμε. Χρειάζεται περπάτημα 1 Ο 
λεπτών περίπου από τη στάση του τραίνου για το 
Gasthaus Hirsch, ενώ το Rebstock βρίσκεται σχε
δόν απέναντι στη στάση του τραίνου και διαθέτει 
βεράντες για να ακουμπήσετε τις κάμερες. Ο 
καιρός το τριήμερο της 25ης Μαρτίου 2004 που 
πήγαμε ήταν άστατος, από χιόνι μέχρι λιακάδα, 
ενώ τα δέντρα δεν έχουν ακόμα πρασινίσει (για 
όσους αρέσκονται στη πρασινάδα, το διάστημα 
Μά'ίος-Σεπτέμβριος είναι το καλύτερο) . Φωτο
γραφικά μιλώντας, κάλυιJ!η φακών από τα 28 έως 
τα 200 χιλιοστά φτάνει για το 99% των περιστά
σεων που θα συναντήσετε στη περιοχή, ενώ ένα 
πολωτικό φίλτρο είναι συχνά χρήσιμο. 

Η εξερεύνηση προς τα νότια άρχισε από το 
παρατηρητήριο επάνω από το Hirzenach, που 
παρέχει αμφιθεατρική θέα προς τις δυο πλευρές 

του Ρήνου. Ο καλύτερος φωτισμός είναι αργά το 
πρω'ί, και η πασαρέλα είναι ανοιχτή όλο το 
24ωρο, με ότι μπορεί κάποιος να φανταστεί από 
ηλεκτράμαξες των Γερμανικών σιδηροδρόμων, 
από ICE1 και EuroCity με 1 01 μέχρι RegioBahn με 
ταλαιπωρημένες 1 43. Η κίνηση ορισμένες στιγ
μές ήταν τόσο έντονη, που δε προλάβαινε να βγει 
ένα τραίνο από τη σκηνή, κι εμφανιζόταν άλλο 
από πίσω στην ίδια κατεύθυνση, και το συναίσθη
μα για όποιον έχει μάθει να περιμένει τα τραίνα 
στην Ελλάδα είναι "σοκ και δέος". Παράλληλα με 
το ποτάμι, εκτός από τον δρόμο με τις 2 λωρίδες 
υπάρχει και ποδηλατόδρομος, οπότε η περιοχή 
είναι ιδανική για βόλτα με ποδήλατο. 

Επόμενη στάση είναι το St.Goar που πήρε την 
ονομασία από έναν Κέλ τη ιεραπόστολο που 
κύρηπε στη περιοχή γύρω στο 550 μ.Χ. , το οποίο 

Επάνω: Απέvαvτι απ6 το Hirzenach, έvας εvιαίος 
συρμός με κοvτέϊvερ περvάει απ6 το Kestert με 
κατεύθυνση προς το Wiesbaden στις 26 Μαρτfου 
2005. 
Κάτω: Απέvαvτι απ6 το St. Goar βρίσκεται το 
St. Goarhausen, με το Burg Katz vα εποπτεύει πι θέα 



βρίσκεται στη σκιά του επιβλητικού κάστρου Bυrg 
Rheinfels. Παρά τις προσπάθειες του Γαλλικού 
Στρατού κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους να 
το κατεδαφίσουν επί ένα χρόνο, το κάστρο που 
έχει απομείνει είναι εντυπωσιακό. Ο Κόμης Dieter 
ν νοn Katzenelnbogen ξεκίνησε τη κατασκευή του 
γιγαντιαίου κάστρου το 1 245, κι όταν τελείωσε το 
1 255 οι ιδιοκτήτες του αύξησαν δραματικά τα διό
δια για τα πλοία που έπλεαν στον Ρήνο, προξενώ
ντας ένα πόλεμο - αλλά το κάστρο παρέμεινε 
απόρθητο. Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται το 
St.Goarhaυsen, με το κάστρο Bυrg Katz, που 
κατασκευάστηκε από την οικογένεια των 
Katzenelnbogen (τους οποίους περιέλαβε ο 
Ν.Φώσκολος στο "Εμείς και οι Φράγκοι", καθώς 
συμμετείχαν στη 4η Σταυροφορία που κατέληξε 
στην Αλωση της Κωνσταντινούπολης) για να 
έχουν απόλυτο έλεγχο στη κυκλοφορία του Ρήνου 
μαζί με το Bυrg Rheinfels. Υπάρχει φέρυ που περ
νάει πεζούς κι αυτοκίνητα ανάμεσα στα δυο 
χωριά (όπως και σε αρκετά άλλα μέρη του 
Ρήνου) . 

Πιο νότια βρίσκεται ο διάσημος βράχος της 
Λορελάϊ (Loreley), όπου ο Ρήνος στενεύει πάρα 
πολύ και τα ρεύματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα 
για τη ναυσιπλοϊα. Σύμφωνα με το μύθο, ψηλά στη 
κορυφή του σχιστολιθικού βράχου βρίσκεται μια 
σειρήνα που μάγευε με το τραγούδι της του ναυ
τικούς, με αποτέλεσμα να συντρίβονται τα σκάφη 
τους. Οπως συνεχίζει το τραίνο μας, φτάνουμε 
στο Oberwesel που αυτοαποκαλείται "πόλη του 
κρασιού και των πύργων". Για το κρασί δε μπο
ρούμε να εκφράσουμε γνώμη, αλλά από τους 21 
αρχικούς πύργους διατηρούνται οι 1 8, οι περισ
σότεροι παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμ
μές, προσφερόμενοι για ιδιαίτερες φωτογραφίες. 
Ακόμη νοτιότερα βρίσκεται το Bacharach, και στο 

δρόμο φαίνεται από τα παράθυρα του τραίνου το 
Bυrg Pfalz - ένα επιβλητικό κάστρο (πρώην τελω
νείο) που βρίσκεται φυτεμένο σε μια νησίδα στη 
μέση του Ρήνου. 

Ασυνήθιστα τραίνα ήταν το πρωϊνό τραίνο για 
Β ιέννη (περίπου στις 7 το πρωϊ) που είναι 
σάντουϊτς ανάμεσα σε δυο "Ταύρους" 1 1 1 6, επει
δή στη Κολωνία δεν υπάρχει χώρος για αναστρο
φή μηχανής, ντιζελοκίνητα (κλάση 66) φορτηγά 
τραίνα με κοντέϊνερ από και προς το Ρότερνταμ, 
ε_νώ -πάντα υπάρχει περιθώριο για 'εξωτικά' τραί
να · όπως το τραίνο για Βασιλεία με Ελβετικά 
βαγόνια, ή για Μιλάνο. Αλλά ας αφήσουμε τις 
φωτογραφίες να μιλήσουνε . . .  

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Ο "Ρομαντικός Ρήνος" έχει άφθονα μέρη να 
επισκεφθεί ο εκάστοτε επισκέπτης. Για τους 
σιδηροδρομόφιλους, υπάρχει το διάσημο τραίνο 
Hυnsrυck από το Boppard προς το Emmelhaυsen, 
με τη γραμμή να ανεβαίνει 330 μέτρα σε 8 χιλιό
μετρα με μια ντίζελ κλάσης 2 1 8, ενώ και οι δυό 
όχθες του Ρήνου από το Bingen μέχρι το Koblenz 
διαθέτουν πληθώρα παραποτάμιων σημείων για 
ανάπαυση και φωτογράφηση. Για τους οπαδούς 
του μετρικού τραίνου, υπάρχει το Vυlkan Express 
από το Brohl (βόρεια του Koblenz), που διαθέτει 
ακόμα κι αψάμαξες. Μια ημερήσια εκδρομή προς 
Κολωνία είναι ιδιαίτερα εφικτή, είτε με τραίνο 
είτε με κρουαζιερόπλοιο στο ποτάμι, · ενώ για 
τους σκληροπυρηνικούς είναι εφικτή διανυκτέ
ρευση σε κάποιο από τις δεκάδες κάστρα που 
εποπτεύουν το Ρήνο (με το ανάλογο αντίτιμο 
βέβαια) . Ο υπογράφων σκοπεύει να ξαναπάει στη 
περιοχή σύντομα, αν αυτό λέει κάτι . . .  

Επάνω αριστ. : Ενα τυπικό EυroCity στο Oberwesel 
κινείται στη "λάθος" γραμμή, καθώς η κίνηση είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη λόγω έργων στην απέναντι 

όχθη του ποταμού. 
Κάτω: Μια σκηvή από το παρελθόν; Ενα τοπικό 

τραίνο μας περιμένει πίσω από σημαφόρους καθώς 
κατεβαίνουμε προς το Alzey στις 25 Μαρτίου 2004. 

Ενδεικτικοί ιστότοποι (sites) 

Rheingold: 
http://homepages.cwi .nl/' d ik/english/public _ transporV'f 
ΕΕ/ 
http :/ /www .asahi-net. or.jp/ny8h-ky/db-page/erhein
gold.htm 
Vulkan Exρress: 
http:/ /www. νulkan-express. de 
Ρήνος 
http:/ /www. welterbe-mittelrheintal .de/ index.php?id = 
1 68&L=3 
Προσφορές εισιτηρίου Ρηνανfας-Παλατινότου 
http:/ /www .rheinland-pfalz-takt.de/ 
Επίσημο site των Γερμανικών Σιδηροδρόμων 
http:/ /www .bahn.de 
http://reiseauskunft.bahn.de (αναζήτηση δρομολογίων) 





Φωτ. Νίκος Σπύρου 

Μετό την έπ τυχημένη ανακατασκευή των 
8 Δ/Η MLW ΜΧ636, της σειρός Α 501 (βλ. 
'ΙΣ", τεύχος 22), αποφασfστηκε η, κατά τα 
ίδια πρότυπα, ανακατασκευή και των 20 Δ/Η 
Mt. ΜΧ627, της σεφός Α 451 . Η απόφαση 
ήταν αναμενόμενη αλλό και επιβεβλημένη , 
λόγω της αυξα όμενης εμπορευματικής 
κίνησης και της ανό nς για αξιόπιστες κινη
τήριες μονάδες. Γ α την υλοποίηση του προ
γράμματος αυτού, η Διοίκηση του ΟΣΕ, είχε 
υπογράψει σύμβ ση με την Αμερικόνικη εται
ρία NREC ήδη από τον Σεπτέμβρη 2003, σ�μ
βαση 

1
ΠΟύ όμως όργησε να ενεργοποιηθεί 

λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού, αλλό, 
κυρίως, λόγω των αναγκών τnς διενέργειας 
των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Η ανακατασκευή περιλαμβόνει, σε γενικές 
γραμμές, τα εξής: 

-Πλήρη ανακατασκευή του κινητήρο (τύπος 
Ε120 ) από την NREC.  

-Ανακατασκευή ηλεκτροϋδραυλικού ρυθμι
στού PG της Woodward, με δυνατότητα δια
κοπής σε περίπτωση χαμηλής στάθμης 
ψυκτικού υγρού. 

-Ανακατασκευή ηλεκτροκινητήρων έλξης 

(Η/Κ), τύπου GE 752Ε8 της GE, με πλήρη 
αναπεριέλιξη και αλλαγή των φθαρμένων 
εξαρτημότων. 

-Αφαίρεση της ατμογεννήτριας θέρμανσης 
(η χρήση της έχει ήδη καταργηθεί από το 
1 998) και ανακατασκευή του εμπροσθίου 
τμήματος με κατασκευή δύο επί πλέον παρα
θύρων κο μικρής μετώπηq, όπως ακριβώς 
είναι και οι "500άρες". 

-Πλήρης αντικατόσταση των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων και τοποθέτηση συστήματος 
ελέγχου με μικροεπεξεργαστή (τύπου Dash 
8) . 

-Τοποθέτηση κλιματιστικού ψύξης Ι θέρ
μανσης στον θάλαμο οδήγησης. 

Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με τις υπόρ
χουσές ΜΧ627, στις ανακατασκευασμένες ο 
ανεμιστήρας ψύξης, ο αεροσυμπιεστής και οι 
βοηθητικές γεννήτριες είναι πλέον ηλεκτρι
κά, ενώ πριν ήταν μηχανικώς κινούμενα με 

του Βασίλη Κοροβέση 

όξονες από τον κινητήρα, κότι πού απαιτού
σε πρόσθετη κατανάλωση ισχύος, συχνότερη 
συντήρηση κ.α. Επί πλέον,με την ανακατα
σκευή, ο εναλλάκτης ισχύος και ο βοηθητι
κός εναλλάκτης παίρνουν πλέον απευθείας 
κίνηση από τον στροφαλοφόρο του ντηζελο
κινητήρα και είναι ομοαξονικοί. Τέλος, λόγω 
του μεγαλ , τερου ώρου πού απαιτούσε ο 
νέος υπο αθμός, η καμπίνα της μηχανής 
μεταφέρθη ε λίγο πιο μπροστά. 

Τ ο μέγιστ βάροq των ανακατασκευαζόμε
νων Δ/Η δε υπερβοίνει τους 20 t. Ι άξονα, η 
μέγιστη τι χύτητα καθορίστηκε στα 120 
χλμ/ώρα, το δε μέγιστο �όρος πού θα μπο
ρούν να έλκουν είναι 820 t (σε κλίση 2,1 %). 
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έλξης, πέδη
σης, δυναμικής πέδης κ.α. ,  παραμένουν τα 
ίδια, ενώ διατηρήθηκε και η δεύτερη τρόπε
ζα οδήγησης, σε αντίθεση με τις Δ/Η Α 501, 
από τις οποίες αφαιρέθηκε η μία. 

Τέλος, ο εξωτερικός χρωματισμός, ακο-

Η Α-462 κοτό την πρώτη δοκιμή της ατό δίκτυο ατό σταθμό της Κο uόc; 



Η Α-462 σε κανονικό δρομολόγιο λίγο πρίν αναχωρήσει για την Αθήνα 
Φωτ. Νίκος Σπύρου 

λουθεί, σε γενικές γραμμές, την ίδια μορφή 
με αυτόν της σειράς Α501 . Εδώ όμως δεν 
υπάρχει το βέλος, οι λευκές λωρίδες βάφτη
καν κίτρινες, ενώ χρησιμοποιείται και το νέο 
λογότυπο του ΟΣΕ. Η άποψη μας είναι ότι η 

"500αρες") το μαύρο χρώμα του πλέγματος 
αερισμού στο πίσω μέρος του κινητήρα, είναι 
εντελώς aντιαισθητικό και "χαλάει" το 
κομψό, Αμερικάνικο, στυλ των ντηζελαμαξών 
αυτών. 

οποίων η πρώτη (με έδρα το ΜΘ) βρίσκεται 
σε κανονική λειτουργία εδώ και λίγους 
μήνες. Στο ΚΕΠ βρίσκονται ήδη άλλες 5 
μονάδες: η Α 469 (είναι σχεδόν έτοιμη) ,  η Α 
459, η Α 453, η Α 451 και η Α 460. 

Το προσωπικό του ΟΣΕ μαζί με τους τεχνικούς της ALCO σε αναμνηστική 
φωτογραφία κατά την διάρκεια των δοκιμών. 

Ο V 1 2  ντηζελοκινητήρας των 2.600 Η Ρ. 

γραμματοσειρά των αριθμών στο πλάι του 
θαλάμου οδήγησης και μπροστά είναι υπερ
βολικά μεγάλη , ενώ (όπως και στις 

Φωτ. Νικος Σπύρου 

Το κόστος ανακατασκευής ανέρχεται σε 
US$ 1 .371 . 1 20,  ανά μονάδα. Ήδη έχουν ανα
κατασκευαστεί οι Α 462 και Α 458, εκ των 

Φωτ. Νίκος Σπύρου 

Το πρόγραμμα ανακατασκευής των Δ/Η 
της σειράς αυτής ήταν μια ώριμη και γενναία 
απόφαση της Διοίκησης του ΟΣΕ, υλοποιείται 



Τό Ελληνικό χέρια μπορούν να προσφέρουν 
ακόμα πολλό. 

Φωτ. Νίκος Σπύρου 

δε με απόλυτη επιτυχία από το τεχνικό προ
σωπικό του οργανισμού. Ελπίζουμε δε να 
ξεκινήσει σύντομα και η προβλεπόμενη ανα
κατασκευή των Δ/Η ALCO της σειράς 91 00, 
του μετρικού δικτύου της Πελοποννήσου, 
έτσι ώστε να αποκτήσει πιά ο ΟΣΕ έναν αξιό
πιστο στόλο ντηζελαμαξών, πού τόσο τον 
έχει ανάγκη. 

Δεξιό: Η Α-462 σε δοκιμή μέγιστης ταχύτητος 
στήν περιοχή Ξυνιόδος 

Φωτ. Νίκος Σπύρου 

Κότω: Η Α-462 πριν την ανακατασκευή της στο 
Πορονέστι επικεφαλής της αμαξοστοιχίας 613, 

Απρίλιος 1998 

Φωτ. Γιωρyος Χοvδριvός 



Φύλλο πορείας μιάς ζωής (μέρος 2oJ 
t Ιωάννnς Φιλιnποuπολίτnς (δια χειρός ΔΗΝΙΑΝ) 

Σημειώσεις 
α. Στnν aρxr\ κάθε υποτίτλου τών φωτογραφιών, ο πρώτος αριθμός υnοδnλώνει τnν εnoxr\ στnν οποίο αναφέρεται n Φωτογροφίο και ο δεύτερος το έτος 

κατά το οποίο τροβr\χτnκε n Φωτογροφίο ουτr\. 
β. Φράσεις γραμμένες με πλάγιο γροφr\, διατυπώνονται οπό τους επεξεργαστές τού κειμένου και όχι οπό τον Ιωάννn Φιλιππουπολίτn. 

γ. Η ένδειξn - σnμοίνει 'περίπου'. 

Φωτ. 26. 1 941/Φ 2001 . ' . . .  ο άσημος σταθμός τού Καλαμακίου είχε γίνει ένα 
κέντρο διερχομένων . . . 

' 
[Φωτ. ΑΙΦJ 

(φωτ. 25) 1 941/Φ 1 941 . Μετά την ανατίναξη τής γέφυρας τής Διώρυγας, γρήγορα 
οι Γερμανοί κατασκεύασαν πλωτή γέφυρα στην περιοχή τών Ισθμίων, για την 

αντιμετώπιση τών αμέσων πολεμικών τους αναγκών. 
[Αρχείο Bunesarchiν, έρευνα Β. Μαθιόπουλου] 

(φωτ. 27) 1 941/Φ ;. 

Τό "καροτσάκι", 
σχεδόν 

αποκλειστικό 
μεταφορικό 

μέσο 
στον 

καιρό της 
Κατοχής. 

[Αρχείο Bunesarchiν, έρευνα Β. 
Μαθιόπουλου] 

Μετά λοιπόν από όλην αυτήν την ένταση και την ησυχία που ακο
λούθησε, συναντήθηκα με τον συνάδελφό μου τον κλειδούχο και 
συζητούσαμε τι θα έπρεπε να κάνουμε. Λίγο η αντίληψη που είχα
με τότε για το καθήκον στην υπηρεσία, λίγο η aποκοτιά, αποφασί
σαμε ν'ανέβουμε απάνω, στον Σταθμό. Καβαλήσαμε τα ποδήλατά 
μας και σε λίγα λεπτά, πλησιάζοντας ,  ήρθαμε φάτσα με φάτσα με 
δυό Γερμαναράδες που μας σημάδευαν με τα όπλα τους. Ήταν ξα
ναμμένοι από τη μάχη και μας φώναζαν στα γερμανικά αλλά εμείς 
δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Κι όσο εμείς δεν καταλαβαίναμε, αυτοί 
όλο και αγρίευαν και κράδαιναν τα όπλα τους . Εμείς πισωπατούσα
με. Μας έβαλαν τότε στο σημάδι κι εμείς τα 'χαμε τελείως χαμέ
να. Πάνω στην ώρα ήρθε τρέχοντας ένας άλλος, μάλλον υπαξιω
ματικός θα ήταν, και δείχνοντας τα σιδηροδρομικά μας πηλίκια και 
τη στολή μας, κάτι τούς γαύγισε κι αυτοί απομακρύνθηκαν. Μας 
χτύπησε μάλιστα φιλικά στην πλάτη και μας κέρασε από ένα κομ
μάτι σοκολάτα που έβγαλε απ'την τσέπη του. Εμείς, ακόμα σαστι
σμένοι, προχωρήσαμε για να μπούμε στο οίκημα τού Σταθμού .  Τό
τε ακούσαμε μιαν αγριοφωνάρα να λέει 'ράους, ράους' και πήρε το 
μάτι μας πολλά πτώματα aραδιασμένα μέσα στο μικρό οίκημα. Αυ
τή ήταν η πρώτη επαφή που είχα με τους ανθρώπους που θα μας 
έκαναν κουμάντο για τριάμισυ χρόνια. Λίγο πιο πέρα, εκεί που πριν 
ήταν η γέφυρα, δεν υπήρχε τίποτα. 

Έτσι διακόπηκε η συγκοινωνία με την Πελοπόννησο, αλλά οι 
Γερμανοί αμέσως κατασκεύασαν μία μικρή πλωτή γέφυρα (Φωτ. 
25) .  Αργότερα οι Ιταλοί, στο χώρο της ανατιναγμένης κατασκεύα
σαν λυόμενη γέφυρα και κοντά σ'αυτήν οι Γερμανοί έφτειαξαν κι 
αυτοί μιαν άλλη . Μέχρι να γίνουν αυτές οι κατασκευές ελάχιστα 
τραίνα ερχόντουσαν στον Σταθμό Λουτρακίου. Τα πιο πολλά τερ
μάτιζαν στον Σταθμό Καλαμακίου, ο οποίος τότε είχε γίνει τερμα
τικός (φωτ. 26) .  Τα περισσότερα κάλυπταν τις ανάγκες τού κατα
κτητή και τα ελάχιστα που έμεναν για την εξυπηρέτηση τών ανα
γκών των Ελλήνων, κουβάλαγαν ανθρώπους μέχρι και στις σκεπές 
τους ακόμα. Επιβατικά οχήματα, φορτηγά βαγόνια, βαλίτσες, κιβώ
τια, μπόγοι, άνθρωποι, όλα σωροκουβαριασμένα όπως-όπως, πή
γαιναν για την Αθήνα. Ο άσημος Σταθμός τού Καλαμακίου είχε γί
νει ένα Κέντρο Διερχομένων, με δεκάδες ανθρώπους να σπρώ
χνουν και να σπρώχνονται φωνάζοντας και βρίζοντας στην αγω
νία τους να ανέβουν σ'ένα τραίνο για την Αθήνα. Σ 'ένα επιβατικό 
βαγόνι μιάς τέτοιας αμαξοστοιχίας κατάφερα να βάλω τη γυναίκα 
μου και το παιδί, μαζί με την οικογένεια ενός άλλου συναδέλφου, 
που πήγαιναν κι εκείνοι για την Αθήνα, κι έτσι οι δικοί μου είχαν 
μιά συντροφιά. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, το 'ταξείδι' κρατού
σε πολλές ώρες κι ήταν γεμάτο απρόοπτα. Ενώ το τραίνο είχε ξε
κινήσει από το Καλαμάκι γύρω στις έντεκα το πρωί, έφτασε στον 
Σταθμό Πελοποννήσου, στην Αθήνα, το βράδυ μετά τη λήξη τής κυ
κλοφορίας. Έτσι, η γυναίκα μου και το παιδί υποχρεωθήκανε να 
διανυκτερεύσουν στον Σταθμό. Στην αρχή, στη σάλα των εκδοτηρί
ων. Αλλά καθώς από τον κόσμο, τους καπνούς, τις φωνές και τα 
χνώτα τόσων ανθρώπων η κατάσταση έγινε ανυπόφορη, την περισ
σότερη νύχτα την πέρασαν έξω, πάνω στο πεζοδρόμιο, σε μια κου
βέρτα, μαζί με την άλλη οικογένεια, τού συναδέλφου μου. Όταν 



ξημέρωσε και ξανάρχισε η κυκλοφορία, η γυναίκα μου βρήκε έναν 
καροτσέρη απ'αυτούς που κάναν πιάτσα στο Σταθμό, έβαλε τα 
μπαγκάζια της στο καροτσάκι (εκείνα τα μικρά με τις σιδερένιες 
ρόδες (φωτ. 27) και τράβηξαν για το σπίτι που διατηρούσαμε στα 
Εξάρχεια, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος. 

Επειδή ήρθαν τα πάνω κάτω, έπαψε να χρειάζεται το πόστο μου 
στον έλεγχο τής Διώρυγας, και η υπηρεσία με μετέθεσε στον 
Σταθμό Αθηνών (φωτ 28) .  Όταν ήλθα για να αναλάβω, σάστισα. 
Κρανοφόροι Γερμανοί φρουροί (φωτ. 29) βρίσκονταν σε διάφορα ε
πίκαιρα σημεία τού Σταθμού και περιόριζαν την κίνηση τών πολι
τών. Παντού ησυχία, στην πλατφόρμα,  στις αίθουσες αναμονής, 
στα εκδοτήρια. Λόγω τής διακοπής τής γραμμής στη Διώρυγα, ε
λάχιστα τραίνα κυκλοφορούσαν. Μετά, όταν οι Γερμανοί αποκατέ
στησαν τη γέφυρα τής Διώρυγας, ξανάρχισε η κίνηση. Όλα όμως 
ήταν πια αλλιώτικα. Δεν έβλεπες ούτε ένα γελαστό πρόσωπο. Υ
πήρχαν φορές που οι Ναζήδες φόρτωναν εμπιστευτικό ή άλλο 
στρατιωτικό υλικό, κι εμάς μάς υποχρέωναν να μείνουμε μέσα στις 
αίθουσες τού Σταθμού. Σιγά-σιγά επέβαλλαν τη δική τους σιδηρο
δρομική μέθοδο στις διάφορες εργασίες μας. Θυμάμαι που είχαν 
'δρομολογήσει' στις γραμμές τού δικτύου μας δυό-τρία τεθωρακι
σμένα οχήματα, με χρωματιστό καμουφλάρισμα, για την αντιμετώ
πιση επιθέσεων εκ μέρους τών Αντιστασιακών. Αυτά είχαν θυρί
δες για πολυβόλα και από τη μετόπη τους προεξείχε ένα μικρό κα
νονάκι Πέρα απ'αυτό, μπροστά στις aτμάμαξες τών συρμών, συ
νέδεαν δύο ανοιχτά φορτηγά βαγόνια για να απορροφούν τη δύνα
μη τής εκρήξεως, αν η γραμμή ήταν ναρκοθετημένη, κι έτσι να μην 
καταστρέφεται η ατμομηχανή . Εκείνο όμως που ήταν φοβερό, ήταν 
εκείνα τα ανοιχτά βαγόνια που τα έλεγαν ' κλούβες' ... (φωτ.30) Στις 
'κλούβες' ,  αφού τις περιτριγύριζαν με σιδερένια κάγκελα και αγκα
θωτό συρματόπλεγμα, έβαζαν μέσα ομήρους που είχαν συλλάβει 
στα διάφορα μπλόκα. Τα βαγόνια αυτά ήταν υπονομευμένα με ε
κρηκτικά και ο πυροκροτητής συνδεόταν με τον πυροδοτικό μη
χανισμό που βρισκόταν στην καμπίνα τού μηχανοδηγού. Εκεί καθό
ταν ένας Γερμανός, ο οποίος σε περίπτωση επίθεσης τών ανταρ
τών θα πατούσε το κουμπί και θα ανατίναζε τα μπροστινά βαγόνια 
μαζί με τους ομήρους. Οι κατακτητές είχαν φροντίσει να μαθευτεί 
το σύστημά τους, κι έτσι οι αντάρτες σταμάτησαν τις επιθέσεις σε 
αμαξοστοιχίες με 'κλούβες' ,  για να μην υπάρχουν αθώα θύματα. Κι 
όμως, μια φορά παγώσαμε όλοι Ως και οι Γερμανοί. Στον σταθμό 
τής Κορίνθου όπου ήταν σταθμευμένη μια αμαξοστοιχία με ομή
ρους στα δύο αυτά βαγόνια, ο Γερμανός τής aτμάμαξας με μια του 
αδέξια κίνηση πυροδότησε τα εκρηκτικά . . . .  
Θυμάμαι κι ένα άλλο περιστατικό. Ο Γερμανός φρουρός στην αί-

tωτ. 28 1 941/Φ 1 941 . Λίγες μέρες μετό την τοποθέτησή μου από το Λουτρόκι στον Σταθμό 
Αθηνών βγόλαμε αυτήν την αναμvηστικ� Φωτογραφία με όλλους συναδέλφους μου. Είμαι 

καθιστός στο κέντρο βαστώντας τον γιό μου και βρισκόμαστε μπροστό στην απο�κη 
εμπορευμότων, επί τής οδού Σιδηροδρόμων. [Αρχείο ΑΙΦ) 

θουσα των εκδοτηρίων (μεγάλος για στρατιώτης, θα ήταν πενηντά
ρης) , μόλις είδε τον πεντάχρονο γιό μου που τον είχα μαζί μου, α
κούμπησε το όπλο του στον τοίχο, πήρε το παιδί στα χέρια του κι 
άρχισε να το χορεύει τραγουδώντας κάτι στα γερμανικά. Αμέσως 
μετά έβγαλε ένα μικρό πάκο με χαρτιά που είχε στην εσωτερική 
τσέπη τού αμπέχωνου, ξεχώρι-
σε δύο φωτογραφίες με φθαρ
μένες άκρες και δείχνοντάς 
τες, μου έδωσε να καταλάβω με 
νοήματα, μιξοκλαίγοντας, ότι ή
ταν τα παιδιά του. Στις φωτο
γραφίες ήταν δύο παληκάρια, 
στρατιώτες. Ο τρόπος που μου 
μίλαγε ο φρουρός και το ύφος 
που πήρε, όταν μερικές φορές 
ανέφερε το όνομα τού Χίτλερ, 
έδειχνε τη γνώμη που είχε για 
τον φασισμό. 

Φωτ. 29 1 941/Φ; 
Κρανοφόροι Γερμανοί με κρύα μότια. Έτσι 
ήταν οι πρώτοι στρατιώτες που συνόντησα 

στον Σταθμό Πελοποννήσου .  
(Στρατ. γερμανικό περιοδ. 'Σύνθημα') 

Φωτ.30 1 941/Φ; Κυριολεκτικώς εγκλωβισμένοι όνθρωποι, για να αποτρέπονται 
αντιστασιακές ενέργειες κατά τών αμαξοστοιχιών. [Αρχείο Μουσείου Μπενόκη) 



Φωτ. 32 1 944/Φ 1 944 Οι Ναζήδες τα μαζεύουν και φεύγουν! [Συλλογή Μ. Κατσίγερα] 

Φωτ. 33 1 944/Φ 1 945. Οι Ναζήδες άφησαν το 
επι?κεπτήριό τους σε πολλά σημεία τού δικτύου μας, όπως 
εδω στην Κακιά Σκάλα. [Περιοδ. 'Συγκοινωνία' ,  αρχείο ΑΙΦ] 

Φωτ 34 1 944/1 944 
Με κατάλληλη εκτροπή της γραμμής έρριχναν τροχαίο υλικό 

μέσα στη διώρυγα. Έτσι, και μας απορφάνευαν απο το 
τροχαίο μας υλικό και μπάζωναν περισσότερο το κανάλι. 

(Φωτ. LUFΊVAFFE) 

Η κατοχή κράτησε τέσσερα χρόνια που 
ήταν μαύρα για τους Έλληνες. Συναγερ
μοί, μπλόκα, απαγορεύσεις , (φωτ. 3 1 ) πεί
να, εκτελέσεις, θάνατοι . . .  Αλλά οργανώ
θηκε αντίσταση εναντίον τού κατακτητή και 
οι Σιδηροδρομικοί είχαν κι αυτοί το μερίδιό 
τους , καθώς συνεργαζόντουσαν συχνά με 
τις αντιστασιακές ομάδες. Επίσης είχε φα
νεί και το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των 
συναδέλφων. Στην Αθήνα είχαμε τον Συνε
ταιρισμό μας , των Σπαπικών, ο οποίος μάς 
εξασφάλιζε έστω και τα ελάχιστα. Στέγη 
και αποθήκες είχε στον Σταθμό Πελοπον
νήσου, στον χώρο των συνεργείων, δίπλα 
από το ντρεζινοστάσιο, καθώς και στην ο
δό Στουρνάρα, κατεβαίνοντας δεξιά, λίγο 
μετά τη γωνία με την Πατησίων. Πέρα όμως 
από τον Συνεταιρισμό, η σημαντικότερη βο
ήθεια σ'εμάς τούς σιδηροδρομικούς τής 
Πρωτεύουσας, ερχόταν από τους συναδέλ
φους μας της επαρχίας, οι οποίοι δεν μας · 
άφησαν να πεθάνουμε της πείνας. Μα με 
λίγες πατάτες ,  λίγες σταφίδες , λίγο λάδι, 
βάλαν πλάτη , μας φρόντισαν. 

Καθώς πλησίαζε η 1 2η Οκτωβρίου τού 
'44, μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί, υπήρχε 
διάχυτη αισιοδοξία, μιά βεβαιότητα ότι ό
που να 'ναι φεύγουν. Πράγματι, Οι Γερμα-

Φωτ. 35 
1 944/Φ 1 944. Αυτό που 

έκαναν οι Εγγλέζοι με την 
αποχώρησή τους το 1 941 , το 
επανέλαβαν οι Γ ε ρ μανοί με τη 
δική τους αποχώρηση το 1 944, 
ανατινάζοντας με τη σειρά τους 
τη γέφυρα τής Διώρυγας. Κάτι 
περί 'ξένου αχυρώνα' δεν μας 

θυμίζει αυτό; [Αρχείο 
Bυndesarchiν] 

νοί έφυγαν (Φωτ 32) από την Αθήνα στις 
1 2  Οκτωβρίου 1 944, αλλά προηγουμένως 
κατέστρεψαν ό ,τι προλάβαιναν. Ανάμεσα 
στις άλλες καταστροφές, έκαναν εκτροπή 
τής γραμμής στην Κακιά Σκάλα (Φωτ 33) κι 
έριξαν ένα σωρό aτμάμαξες και βαγόνια 
στον γκρεμό, στη θάλασσα. Το ίδιο έκαναν 
και στη Διώρυγα τής Κορίνθου (Φωτ 34) . Α
νατίναξαν τη σιδηροδρομική γέφυρα και τα 
αντίστοιχα πρανή τής Διώρυγας (Φωτ 35) , 
φράζοντάς την έτσι με σίδερα, μηχανές , 
βαγόνια, χώματα και πέτρες. Ήταν τόσο 
πολλά τα χώματα, που το 1 947 μπορέσαμε 
και κατεβήκαμε με τον γιό μου μέχρι κάτω, 
μέσα στο κανάλι. Αγρίευε κανείς. Αναπο
δογυρισμένες aτμάμαξες, παράθυρα βαγο
νιών, ελάσματα, σιδερικά, τροχοί . . .  (Φωτ. 
36) . 

Όλη αυτή η τρέλα κατάφερε να φτωχύ
νει το δίκτυό μας σε γέφυρες, εγκαταστά
σεις, τροχαίο υλικό. Κι όμως, παρά την κα
ταστροφή τού περισσότερου επισκευαστι
κού εξοπλισμού ,  με νύχια και με δόντια οι 
συνάδελφοι τεχνικοί έκαναν το θαύμα 
τους και σιγά-σιγά τα τραίνα ξανακυκλο
φόρησαν. Την εποχή τού Εμφυλίου, το τραί
νο ήταν ο στυλοβάτης των συγκοινωνιών 
μας . Καθώς δεν υπήρχε γέφυρα, έγινε 
προέκταση τής γραμμής από τον σταθμό 
τού Λουτρακίου μέχρι την Ποσειδωνία, η ο
ποία έτσι έγινε ο τερματικός σταθμός τού 
δικτύου μας στην Στερεά Ελλάδα. Από κεί 
οι επιβάτες περνούσαν απέναντι, στην Πε
λοπόννησο, με μια ανθρωποκίνητη σχεδία. 
Τις όχθες τίς ένωνε μια αλυσίδα, και δύο 
εργάτες πάνω στο πλεούμενο είχαν περα
σμένα στον ώμο σκοινιά που τα γάτζωναν 
σ'αυτήν. (Φωτ 37) Βηματίζοντας λοιπόν 
πάνω στο ' κατάστρωμα' ,  έκαναν τη σχεδία 
να προχωράει. Η εταιρεία μας όμως δεν έ
μεινε αργή . Το 1 945, στην ίδια περιοχή τής 
Διώρυγας και συγκεκριμένα στο σημείο ό
που αυτή άρχιζε να έχει το κανονικό της 
πλάτος, γύρω στα εικοσιπέντε μέτρα, και 
σε ύψος γύρω στα δεκαπέντε μέτρα από τη 
θάλασσα, οι ΣΠΑΠ, χρησιμοποιώντας κομ
μάτια από την ιταλική γέφυρα, έφτειαξαν 
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Φωτ. 36 1 944/Φ 1 945. Το κουφάρι τής ανατιναγμένης από 

τους Γερμανούς γέφυρας τής Διώρυγας μέσα στο 
μπαζωμένο κανάλι. 
[Αρχείο Α. Κωστέα] 



Φωτ. 37 1 945/Φ ; .  
Αθρωποκίνητο πέραμα με τους δύο εργότες που 

περπατώντας ζαλωμένοι, ωθούν την σχεδία με τα πόδια τους 
[Αρχείο Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου.] 

καινούργια που λειτουργούσε μέχρι το 
1948, (Φωτ 38) δηλαδή μέχρι να κατα
σκευαστεί η σημερινή, η αμερικάνικη Τα 
δύο τμήματα τής ιταλικής γέφυρας βρίσκο
νται και σήμερα στην αριστερή όχθη τού 
καναλιού, καθώς μπαίνουμε από την Πο
σειδωνία(Φωτ 39) . Μάλιστα τη σκοπιά τού 
στρατοπέδου που βρίσκεται δίπλα από τη 
γέφυρα οι φαντάροι την αποκαλούν ' ιταλι
κή ' χωρίς κι αυτοί να ξέρουν το γιατί. Τήν ί
δια χρονιά, το 1945 , γεννήθηκε και η κόρη 
μας η Μαργαρίτα. 

Φωτ 38 '1 946/Φ '1 946. Η κατασκευασθείσα από τους 
ΣΠΑΠ προσωρινή γέφυρα στην Ποσειδωνία. Γι' αυτή τη 

γεφύρωση τής Διώρυγας χρησιμοποιήθηκαν τεμόχια τής 
ανατιναχθείσης ιταλικής γέφυρας. [Συλλογή Π. Καραμόνη] 

Φωτ. 39 1 948/Φ 2003. Τα δύο τεμόχια τής 'ιταλικής' γέφυρας στην αριστερή όχθη τής Διώρυγας, στην Ποσειδωνία. [Φωτ. ΑΙΦ] 

Μετά την κατασκευή τής αμερικάνικης 
γέφυρας (Φωτ 40) ,  ο αρχικός Σταθμός τού 
Λουτρακίου καταργήθηκε και δημιουργήθη
κε, πιό πάνω ο νύν σταθμός του Ισθμού. 
Για έλεγχο όμως κατά τού πονηρού και α
θέμιτου ανταγωνισμού από τα φορτηγά, ού
τε λόγος πιά. Οι γνωστές συντεχνίες επε
βλήθησαν στην Πολιτεία και πέτυχαν την 
κατάργησή τού φυλακίου για τον έλεγχο 
τών φορτηγών. Έτσι, παραβιάζοντας τους 
νόμους και κάνοντας τα στραβά μάτια, ο ι  
κυβερνήσεις ουσιαστικά τα βοήθησαν να 
αυξήσουν τα κέρδη τους . 

Τότε, μετά τον πόλεμο , εργαζόμουν 
προσωρινά στο Γραφείο Πόλεως τών ΣΠΑΠ 
(πρακτορείο Αθηνών) ,  με προϊστάμενο τον 
σταθμάρχη Γιάννη Κουλουμπίνη , που ήταν 
και σπουδαίος ζωγράφος. Το πρακτορείο 
στεγαζόταν μεταξύ τού μεγάρου τών ΣΠΑΠ 
και των ουζερί, μέσα σε μια μεγάλη εσοχή 
τών κτηρίων. Μπροστά σ'αυτήν τερμάτιζαν 
τα λίγα λεωφορεία που διαθέταμε. Καθη
μερινώς περνούσαν για εισιτήρια εκατο
ντάδες άνθρωποι κάθε λογής,  αλλά οι θέ
σεις στα τραίνα δεν επαρκούσαν. Οι καη
μένοι, για να μας πείσουν να τους βγάλου-

Φωτ. 40 
1 948/Φ 1 951 . Η νέα γέφυρα τής Διώρυγας, η αμερικόνικη, πόνω στην οποία διαβαίνει αμαξοστοιχία προς την Πελοπόννησο. 

Επί κεφαλής βρίσκεται μία ατμόμαξα 'Δα' ή 'Νόιλον' .  
[Περιοδ. 'Συγκοινωνία', αρχείο ΑΙΦ] 
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με εισιτήριο, μας έλεγαν τις προσωπικές τους ιστορίες που τους 
υποχρέωναν να ταξειδέψουν, οι οποίες ήταν δύσκολες και τραγι
κές. Θυμόμαι που ένας κύριος γύρω στα 60, μός ικέτευε με βουρ
κωμένα μότια για ένα εισιτήριο να πόει στο χωριό του, τον Άγιο Βα
σίλειο Κορινθίας, για να πεθόνει. Οι εκδότες τού εξοικονόμησαν έ
να εισιτήριο και μετό από λίγο καιρό μόθαμε από συναδέλφους τής 
περιοχής ότι ταξείδεψε, έφτασε, πέθανε. 

Φωτ. 41 1 947/Φ 1 973. Η αμερικανική aτμάμαξα 'Δα' ή 'Νάιλον'. Οι 'Δα' ήταν οι ισχυρότερες 
και η πιο αξιόπιστες μηχανές τού δικτύου μας.(Φωτ. ΑΙΦ] 

Φωτ.43 
1 949/Φ 1 998. Στο 
βάθος δεξιά, με την 
μπλέ πόρτα ε!ναι το 

ντρεζινοστάσιο, χώρος 
ευθύνης τού 

συναδέλφου Βασ!λη 
Ράλλη. [Φωτ. ΑΙΦ] 

Φωτ. 42 
1 949/Φ 1 998. Το 

ζυγιστήριο τής 
Αποθήκης Μεγάλης 

ταχύτητας. (Φωτ. ΑΙΦ] 

Το 1 947 παραλόβαμε τις μεγαλύτερες ατμόμαξες τού δικτύου 
μας, (Φωτ.41) τις περίφημες Άμερικόνες' τής σειρός 'ΔΌ Ήταν ό
μορφες και δυνατές μηχανές, κι επειδή τότε το αμερικόνικο νόιλον 
πλημμύριζε τον κόσμο, αμέσως τις βαφτίσαμε 'ΝόιλονΊ όπως και 
τις τετραξονικές φορτόμαξες που είχαν κι αυτές αμερικόνικη προ
έλευση. 

ΓύρωΌτο 1949 με τοποθέτησαν ως Ζυγιστή στην 'Αποθήκη Ε
μπορευμότων Μεγόλης Ταχύτητος' ,  (Φωτ. 42) η οποία είναι αυτή 
που υπόρχει και σήμερα στο κυρίως κτήριο τού Σταθμού. Κεντρικός 
Σταθμόρχης ήταν ο Αντώνιος Ξένος, σοβαρός όνθρωπος, με σιδη
ροδρομική συνείδηση. Τότε η διόταξη τού Σταθμού ήταν διαφορετι
κή. Δεν υπήρχε ο σταθμός τών λεωφορείων και η πλατφόρμα έφτα
νε (χωρίς στέγαστρο) κοντό στο σημείο όπου σήμερα η πρώτη 
γραμμή κόμπτεται προς τα δεξιό. Εκεί υπήρχε κλειδί για μια μόρτα, 
η οποία ακολουθούσε παρόλληλα την αποβόθρα κι έφτανε περίπου 
μέχρι τα αποχωρητήρια. Επίσης, μεταξύ τού σταθμού και τής απο
θήκης εμπορευμότων, υπήρχε κι όλλη αποθήκη την οποία κατεδό
φισαν στις αρχές τής δεκαετίας τού '50 . Στην αποθήκη λοιπόν ό
που με τοποθέτησαν, εκτός από εμένα, υπηρετούσαν ο Αποστόλης 
Δρακωτός, ο Γιόννης Κεφόλας και ο Λεωνίδας Μητρόπουλος, και 
οι τρείς σιδηροδρομικοί-φορτωτές, όλοι τους σοβαροί και νοικοκυ
ραίοι. Επίσης δούλευαν ως aχθοφόροι και 4-5 ελεύθεροι εργότες, 
πολύ καλοί στη δουλειό τους. Η αποθήκη ονομαζόταν 'Μεγόλης Τα
χύτητας' διότι τα εμπορεύματα που μας έφερναν έφευγαν την επο
μένη το πρωί με τα τραίνα '1' και '201' ,  μαζί με τις συνοδευόμενες 
αποσκευές τών επιβατών. Για να γίνει αυτό, το απόγευμα κατό τις 
τέσσερεις, η ατμομηχανή ελιγμών, ένα 'Ζητόκι' που στόθμευε πό
ντο στον Σταθμό, τοποθετούσε στη δεύτερη γραμμή, μπροστό στην 
πόρτα της αποθήκης, δύο κλειστές φορτόμαξες; μέσα στις οποίες 
οι aχθοφόροι, με την επίβλεψη ενός φορτωτή, ταξινομούσαν, κατό 
σταθμό προορισμού, τα εμπορεύματα. Τότε τα μεγόλα μας τραίνα 
ήταν για μέν τη γραμμή τής Πότρας η μεικτή αμαξοστοιχία '1' , για 
δε τη γραμμή,Τριπόλεως η '201 ' .  Αυτές οι δύο αμαξοστοιχίες επέ
στρεφαν το απόγευμα γύρω στις τέσσερεις, με την αρίθμηση '2 '  
και '202' .  Ήταν οι aποκαλούμενες 'ταχείες' . Απέναντι από την α
ποθήκη, βρισκόταν από τότε το ντρεζινοστόσιο με τον καλό συνό
δελφο, τον Εργοδηγό Βασίλη Ρόλλη που ήταν διπλωματούχος 
ντρεζινοδηγός και κόλυπτε τις ανόγκες τού Σταθμού(Φωτ. 43) . Δε
ξιό μπαίνοντας στον Σταθμό από τον Πειραιό, πόνω στη ρόμπα φορ
τώσεως, κοντό στον παληό γερανό υδρεύσεως, βρισκόταν ο υδα
τόπυργος, που είχε την κλασική γραμμή τών σπαπικών κατασκευών 
τού 1800. 

Φωτ. 44 1 951/Φ 1 951 . Ατμάμαξες 'Μπρέντα', οι τελεuταιες ατμομηχανές που 
προμηθεύτηκαν οι ΣΠΑΠ. Καλές μηχανές, αλλά όχι τόσο όσο οι 'Νάιλον'. [Εργοστ. 

Φωτογραφ!α - Περιοδ. 'Συγκοινων!α', αρχε!ο ΑΙΦ] 



Εκείνον όμως τον κακό καιρό τού εμφυλίου πολέμου τα πράγ
ματα ήταν πιο παράξενα απ' ότι στην Κατοχή. Θυμάμαι που μπροστά 
από την ατμομηχανή τών αμαξοστοιχιών τοποθετούσαν, όπως και 
στην Κατοχή, δύο ανοιχτές φορτάμαξες, χωρίς ανθρώπους μέσα, 
για προστασία από το ενδεχόμενο να είναι υπονομευμένη η γραμ
μή. Συχνά στις αμαξοστοιχίες '2 '  και '202' ο Στρατός προσέθετε κι 
από ένα νοσοκομειακό όχημα. Τα νοσοκομειακά οχήματα ήταν με
τασκευασμένα εμπορικά βαγόνια, στα οποία υπήρχαν κατά μήκος 
στρατιωτικά κρεβάτια για τους τραυματίες, κι ήταν βαμμένα άσπρα, 
με μεγάλους κόκκινους σταυρούς δεξιά κι αριστερά τους. Το νοσο
κομειακό όχημα το έβαζαν στη μόρτα. Το υπόλοιπο τραίνο έφευγε 
για Πειραιά, και τους τραυματίες τούς μετέφεραν σε στρατιωτικά 
νοσοκομειακά φορτηγά για να τους οδηγήσουν όπου έπρεπε. Όλη 
τη βαρβαρότητα τού πολέμου την έβλεπες εκεί, στην άκρη τής a
ποβάθρας, όπου αργοδιάβαιναν οι τραυματιοφορείς μεταφέροντας 
κουτσουρεμένα ανθρώπινα σώματα. Και το άλλο φρικτό, άνθρωποι 
μπανταρισμένοι απ' την κορφή ώς στα νύχια, καμένοι από τις βόμ
βες ναπάλμ. 

Πέρασε ο καιρός, έληξε η τραγική περιπέτεια τού εμφυλίου κι 
αρχίσαμε να ξαναβρίσκουμε τούς ρυθμούς μας. Το 1951 αποκτήσα
με τις τελευταίες μας aτμάμαξες, τις ιταλικές 'Μπρέντες' (τών πο
λεμικών επανορθώσεων) , που ήταν αντίστοιχες με τις 'Νάιλον' ,  αλ
λά όχι τόσο σπουδαίες (Φωτ 44) . Είχαν κι αυτές αριθμό σειράς 'Δ' ,  
αλλά για να ξεχωρίζουν αναμεταξύ τους, οι 'Νάιλον' πήραν ένδειξη 
'Δα' και οι 'Μπρέντες' 'Δι ' .  Οι 'Δι' είχαν και καπνοδιώκτες που ό
μως σύντομα τα μαστόρια τούς έβγαλαν γιατί, όπως ακούστηκε, βα
ριόντουσαν να ασχολούνται και 'μ'αυτό το κέρατο που ήταν μπε
λάς ' .  Λίγο αργότερα, μεταξύ '51 και '52 ,  επειδή συνεχιζόντουσαν 
οι περίφημες 'επανορθώσεις ' ,  παραλάβαμε νέα οχήματα, και πάλι 
ιταλικά (Φωτ 45 και 46) . Ήταν οι φορτάμαξες και οι επιβατάμαξες 
'Μαρκέτι' . Οι 'Μαρκέτι' ήταν όμορφα βαγόνια, καλοτάξειδα και με 
πολύ καλή σουσπανσιόν. Στις αρχές τού '50,  μπροστά στο κεντρι
κό κτήριο τού σταθμού μας, οι τρεις γραμμές έγιναν τέσσερεις. Η 
εμπορική κίνηση ήταν ανεβασμένη, και ειδικότερα το καλοκαίρι με 
τα φρούτα, τα εμπορικά τραίνα πολλαπλασιάζονταν. Τα ' καρπουζά
δικα' ,  ολόκληρες εμπορικές αμαξοστοιχίες με ανοιχτά βαγόνια, ξε
φόρτωναν ολημερίς σε κάρα και στα λίγα φορτηγά αυτοκίνητα τής 
εποχής. Οι μηχανικοί μας δεν ήταν χαρτογιακάδες. Την αγαπούσαν 
την εργασία τους, ήταν δημιουργικοί, τους ενδιέφερε η πρόοδος 
τών ΣΠΑΠ. Μηχανικοί όπως ο Ευστρατιάδης, ο Παπαλεξάνδρου, ο 
Κίτσος Παπαγεωργίου και ο γιος του Βύρων, ο Αγαθοκλής κι άλλοι 
ξεχώριζαν όχι μόνον ως επαγγελματίες αλλά και σαν κοινωνικοί 
στυλοβάτες. Από τότε είχαν σχεδιάσει και κατασκευάσει μιάν τρι
πλή αλλαγή που την είχαν συναρμολογήσει πειραματικώς στον επί
σταθμο, δεξιά μπαίνοντας από Πειραιά. Λίγα χρόνια μετά, το 1961, 
πατέρας και γιος Παπαγεωργίου κατασκεύασαν στο Κεντρικό Εργο
στάσιο Πειραιώς την πρώτη και μοναδική ελληνική ντηζελάμαξα, 
τον περίφημο 'Γκαγκάριν' (Φωτ. 47) , όπως την ονόμασαν αργότερα 
οι σιδηροδρομικοί χαριτολογώντας. Και το σημαντικότερο, είχαν 
χρησιμοποιήσει άχρηστα εξαρτήματα από παροπλισμένες κινητή
ριες μονάδες και άλλα, καινούργια, που τα είχαν κατασκευάσει οι 
συνάδελφοι τού εργοστασίου! Ακόμη ,  δεν θα μπορούσα να μην α
ναφέρω το σχέδιο τών μηχανικών μας για ηλεκτροκίνηση ενός τμή
ματος τής γραμμής, ώστε να κινούνται για προαστική εξυπηρέτηση 
τα κίτρινα τράμ τής ΗΕΜ που είχαν καταργηθεί. Είχαν μάλιστα το
ποθετηθεί και κάποLες κολώνες (Φωτ. 48) για την ανάρτηση τού κα
λωδίου ρευματοδοσίας. Δυστυχώς όμως, ο γνωστός κύκλος τών ε
χθρών τού τραίνου δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. 

(Η συνέχεια στό επόμενο τεύχος τής "Σ" . )  

Φωτ. 45 
1 952/Φ 1 952. Από την 
παραλαβή τών ιταλικών 

επιβαταμαξών 'Μαρκέτι'. 
[Περιοδ. 'Συγκοινωνία', 

αρχείο ΑΙΦ] 

Φωτ. 47 1 961/Φ ; Ως και ντηζελάμαξα μπόρεσαν κι έφτειαξαν οι μηχανικοί μας, πατέρας και 
γιος Παπαγεωργίου. [Ηταv το αποτέλεσμα πειραματικής εργασlας στο εργοστάσιο τού 

Πειραιώς με τη χρήση υλικώv απά παροπλισμένες μοvάδες. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε 
φορεlο από ατμάμαξa 'Bs ' και κιvητήρας απά αυτοκιvητάμαξα 'De Dietrich']. 

Φωτ. 48 
1 961/Φ 1 998 

(Mla απο τις κολώvες γιά τηv 
εγκατάσταση ρευματοδοσlας τώv 

κίrριvωv τραμ τής ΗΕΜ,που 
σκάπευαv va δρομολογήσουv οι 

ΣΠΑΠ για προαστιακά δρομολόγια, 
ήδη σπα το 1961) 

(Φωτ. ΑΙΦ) 

(Φωτ, J .  Scrace] 



ριάντα χρόνια πριν, ίσως να μη χρεια
ζόταν να γράψουμε αυτό το άρθρο. Αν 
και στην πραγματικότητα σιδηρόδρομοι 

μικρότερου εύρους υπήρχαν ανέκαθεν, στον 
μοντελισμό, και στην Ευρώπη τουλάχιστον, 
μοντέλα σιδηροδρόμων μικρότερου εύρους 
πρωτοεμφάνισαν στην αγορά η Roco και η 
Bemo στα τέλη της δεκαετίας του 70. Σήμε
ρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. 
Υπάρχουν πάμπολλες εταιρίες που έχοντας 
αντιληφθεί την απήχηση που έχουν αυτά τα 
'τραινάκια' στον κόσμο, παράγουν μοντέλα 
εξαιρετικής ποιότητος (και τιμής . . .  ) εισάγο
ντας καινά δαιμόνια στους μοντελιστές που, 
τις περισσότερες φορές είναι αδύνατον να 
αντισταθούμε . . .  ! 

Τα εύρη των σιδηροδρόμων, δηλαδή η 
απόσταση από τη μία ράγα στην άλλη, είναι 
πάρα πολλά και ποικίλουν από 500 μέχρι 
21 40 χιλιοστά. Στην Ελλάδα μόνον, τα εύρη 
των σιδηροδρόμων μας ήταν τέσσερα. Ας 
θεωρηθούμε λοιπόν για μια φορά τυχεροί για 
αυτήν την ποικιλία. Γιατί; Τραίνα, τραινάκια ή 
τραινούμπες προσφέρουν όλα κάτι το ξεχω
ριστό στον σιδηροδρομόφιλο Τα μεγάλα προ
καλούν δέος λόγω του επιβλητικού μεγέ
θους και της τεράστιας δύναμής τους. Τα 
μικρά προκαλούν γοητεία αφού είναι πιο 
προσιτά, πιο ανθρώπινα και ελεύθερα από 
τους νόμους και τους κανόνες που εφαρμό
ζονται στα μεγάλα τραίνα. Κάτι σαν τους 

ανθρώπους. Οι μεγάλοι μας προκαλούν θαυ
μασμό ίσως και φόβο με τους μικρούς όμως 
χαμογελάμε και χαιρόμαστε . . .  

Γιοτr διαφορετικό εύρη; 
Εύλογη ερώτηση .  Πράγματι, πρέπει να 

υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος για τον 
οποίο σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου δια
θέτουν τουλάχιστον δύο εύρη σιδηροδρό
μων. Και μάλιστα έχουν εφευρεθεί ένα σωρό 
πατέντες μεταφορτώσεων, πολλές φορές 
πολυέξοδων, ώστε δύο διαφορετικού εύρους 
δίκτυα να μπορούν να συνεργασθούν αρμονι
κά και γρήγορα για την μεταφορά ενός φορ
τίου. Γιατί λοιπόν, αφού είχαν από πολύ 
παλιά θεσπισθεί τα 1 435mm ως 'κανονικό 
εύρος γραμμής' συνεχίζονταν (και συνεχίζε
ται) να φτιάχνονται σιδηρόδρομοι σε μικρότε
ρο εύρος; Φυσικά, λόγω κόστους. Ένας 
κανονικού εύρους συρμός, λόγω του μεγέ
θους των οχημάτων, χρειάζεται πολύ μεγα
λύτερη ακτίνα καμπυλότητας για να 'στρίψει' . 
Και με κλίσεις το πολύ μέχρι 5 τοις χιλίοις 
και ελάχιστη ακτίνα 1 000 μέτρα αντιλαμβά
νεται κάποιος πόσες σήραγγες, γέφυρες και 
άλλα ακριβά έργα υποδομής χρειάζονται για 
να μπορέσει η γραμμή να σκαρφaλώσει την 
πλαγιά ενός βουνού. Αντιθέτως ένα τρένο με 
μικρότερα οχήματα, όπως αυτά του μικρότε
ρου εύρους, 'σπάει' πιο εύκολα, ακολουθεί 
ανετότερα την μορφολογία του · εδάφους 
χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερα ακριβών έργων. 

Υπό κλίμακα . . .  

Η ακτίνα καμπυλότητας της γραμμής μπορεί 
να είναι πολύ μικρή ανάλογα το εύρος ενώ η 
μέγιστη κλίση μπορεί να φτάσει και το 7%, 
χωρίς οδόντωση! Αυτά τα χαρακτηριστικά 
κάνουν ιδανική την εφαρμογή των μικρότε
ρων ευρών σε ορεινές και δύσβατες περιο
χές. Ένας ακόμη παράγοντας μείωσης αυτού 
του κόστους είναι το κατά πολύ μικρότερο 
βάρος των συρμών που δεν απαιτεί την κατα
σκευή μιας ακριβής υποδομής στη γραμμή. 
Όμως αυτό εξαρτάται από τη 'χρήση' του 
σιδηροδρόμου και τα μεγέθη των φορτίων 
που θα μεταφέρει. 

Τα εύρη των γραμμών που έχουμε στην 
Ελλάδα, που είναι και τα πιο διαδεδομένα 
παγκοσμίως, είναι τέσσερα: 

1 :  Η ' Κανονική' ή 'Διεθνής' γραμμή με 
εύρος 1 435 χιλιοστά και ελάχιστη ακτίνα 
καμπυλότητας περίπου 1 000 μέτρα. Δημι
ουργός της ο Βρετανός George Stephenson 
που την καθιέρωσε σαν 4ft'8Y2in το 1 845. 
Μέχρι τότε το καθιερωμένο εύρος γραμμής 
στον πρώτο main- l ine · σιδηρόδρομο του 
κόσμου, τον Great Western Railway, ήταν 7ft 
in (21 40 χιλ) και μέχρι την αλλαγή και αυτού 
σε 'κανονικό' υπήρχαν πολλά τμήματα γραμ
μής διπλού εύρους. 

2: Η 'Μετρική' γραμμή με εύρος 1 000 
χιλιοστά (1 μέτρο) με ελάχιστη ακτίνα 
καμπυλότητας 60 μέτρα ή και λιγότερο. 
Μετρικές γραμμές διαθέταμε και διαθέτουμε 
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στην Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία. Πρώτη 
mainline μετρικής γραμμής στον κόσμο κατα
σκευάσθηκε το 1 865 στο Qυeensland της 
Αυστραλίας με μήκος δικτύου . . .  9000 χιλιό
μετρα! Ο σιδηρόδρομος λειτουργεί και σήμε
ρα, φυσικό εκμοντερνισμένος, μεταφέρο
ντας τεράστια φορτία σε αυτό το εύρος 
γραμμής. 

3 .  Η 'στενή' γνωστή και ως η . . .  75όρα, με 
εύρος 750 χιλιοστό και ελάχιστη ακτίνα 
καμπυλότητας 48 μέτρα. Τέτοιου εύρους 
γραμμή διαθέτο�με στην Πελοπόννησο, στο 

μαγευτικό οδοντωτό. 
4. Η βιομηχανική γραμμή ή 'εξηντάρι' με 

εύρος 600 χιλιοστά . και ελάχιστη ακτίνα 
καμπυλότητας τα 36 μέτρα. Και τέτοια έχου
με! Το 'τραινάκι' του Πηλίου, μοναδικό δείγ
μα γραμμής 600 χιλιοστά με κανονική επιβα
τική και εμπορική χρήση στον κόσμο! Και όχι 
μόνο. Η μοναδικότητά του ενισχύεται από το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη 
γη σιδηρόδρομος εύρους 600 χιλιοστών με 
τόσο μεγάλο μήκος (28χλμ) και τόσο 'βαριά' 
έργα υποδομής. Και δεν υπερβάλλουμε! 

Πάνω: Στα δίχτυα 760mm της Αυστρίας οι 
εμπορικοί συρμοf είναι σrηv ημερήσια διάταξη. Εδώ 
ένα βαγόνι κανονικής γραμμής μεταφέρεται επάνω 
σε ειδική πλατφόρμα, συνδυασμός ευρέως 
διαδεδομένος αφού εκεί δεν ξηλωνουν δικιυα. Τα 
συνδυάζουν. Φωτό: Dan Martensson 
Αριστεpό: Μεταφόρτωση στη μακέτα μας, και 
μάλιστα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο 
αριστερός συνηθίζεται στη Γερμανία. Φωτ.Γ.Χαζάπης 

Τέτοιου εύρους γραμμές χρησιμοποιούνταν 
(σπάνια σήμερα) μόνο για βιομηχανική, στρα
τιωτική ή προσωρινή χρήση, καταλαβαίνει 
λοιπόν κάποιος πόσο σημαντική είναι η συνέ
χιση της λειτουργίας αυτού του σιδηροδρό
μου ακόμα και για απλά τουριστικούς σκο
πούς. 

Η Ελλάδα όμως δεν είναι η μοναδική χώρα 
με 'στενούς' σιδηροδρόμους. Κι αν κάποιος 
πιστεύει ότι η ύπαρξη τέτοιων ευρών είναι 
δείγμα. . .  υπανάπτυξης, αρκεί να δώσουμε 
κάποια τέτοια 'τριτοκοσμικά' δείγματα για να 

Κάτω αριστερά: Μουσειακη μετρική ατμ(ιμαξα στο Κολοράντο των ΗΠΑ. που είναι μεγαλύτερη από πολλές κανονικού εύρους, Φωτό: Galen Frysinger 
Κάτω δεξιά Συνάντηση τριών ευρών στη μακέτα μας. Το τοπίο κλασικό Ελβετικό με την κανονικού εύρους 3/6 να εξέρχεται από τη σήραγγα. Δίπλα της η 4/41 της RhB 
(Bemo) στην τριnλού εύρους γραμμή, εvω στο πάνω επίπεδο η Γερμανική 'στενή' D-10-0 (Bemo kίt) κάνει το δικό της ταξίδι. .. Σε πρώτο πλάνο ένας παράξενος 
συνδυασμός με το ΟΠ του οδοντωτού μας(Β.Χωριάτης) στο ειδιχό βαγόνι κανονικού εύρους (Bemo) για τη μεταφορα στενότερου τροχαίου υλιχού. Φωτό: Β.Χωριάτης 



Η ΠΙΟ μovτtρva 760ιηrη ηλ κτρικη αυηJκινητ(Jμα�α 
40 Ο 001 της yρ(Jμμης Μιιrί z llfJr 8ahn φτ(Jvι;Ι στο 

σταθμό του MMIΙJzefl. Φωrό: Chrlstίιιn ecker 

αποδείξουμε το αντίθετο. Θα αρκεστούμε 
στην Ελβετία και την Αυστρία, μια και οι στε
νοί σιδηρόδρομοι αντιπροσωπεύονται πάρα 
(μα πάρα) πολύ ικανοποιητικά στον υπό κλί
μακα κόσμο μας: 

- Η Ελβετία διαθέτει 1 378 χιλιόμετρα εν 
ενεργεία (όχι μουσειακού) υγιέστατου μετρι
κού δικτύου που εκμεταλλεύονται 36 ( !) 
ιδιωτικές εταιρίες. Οι γραμμές αυτές είναι 
κυρίως μετρικές και 750 χιλιοστών και βρί
σκονται παντού στη χώρα εκτελώντας μετα
φορικό έργο ως τραμ, τοπικοί, προαστιακοί ή 
και υπεραστικοί σιδηρόδρομοι. Τ ο μεγαλύτε
ρο υπεραστικό δίκτυο στενής γραμμής της 
χώρας είναι η περίφημη RhB (Rhatische 
Bahn, www.RhB.ch) με 375 χλμ μετρικού 

Μια από τις πΙο όμορφ ς δΙαδρομες του κοομου 
eκμ ταλλεύ τα ι η RhB Ε δω το φημ1ομ · vo Glacier 

Express πeρvάει τη Ll!ndwassfJr Viaduct uψοι.ις 88 
μ τρωv! Φωτο: Rhatιsche θahn 
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εύρος του σιδηροδρόμου σημειώνεται με ένα μικρό λατινικό γράμμα μετά το όνομα 

• '""μ ... ," .. "· Το γράμμα 'm' (metre) για τα μετρικά, το γράμμα 'e' (egger bahn) για τα '75άρια 
το γράμμα 'f' (feldbahn) για τα '60άρια'. Ετσι στην ΗΟ για παράδειγμα (μια που ειναι η 

δημοφιλής κλίμακα) έχουμε: 

HOe 9mm 

HOf 7mm 
Πηλίου 

δικτύου που διασχίζει τις Άλπεις από Ανατο
λάς προς Δυσμάς, από το τirano της Ιταλίας 
μέχρι την Disentis. Η ομορφιά αυτού του 
σιδηροδρόμου δεν περιγράφεται γραπτώς! 
Δείτε τις λιγοστές φωτογραφίες που μπο
ρούσαμε να βάλουμε σε αυτό το άρθρο και 
κάντε κλικ σε οποιοδήποτε φωτογραφικό 
σιδηροδρομικό site . . .  Η RhB σταματά στην 
Disentis, το τραίνο όμως όχι! Συνεχίζει με την 
FO (Furka Oberαlp, www.bvz.ch) για άλλα 
1 01 χλμ δικτύου, αυτή τη φορά όμως με οδό
ντωση αφού σκαρφαλώνει στα 2033 μέτρα με 
κλήση . . .  1 7%! Η FO φτάνει μέχρι την Brig 
απ'όπου το ταξίδι προς νοτιοδυτικά αναλαμ
βάνει η BVZ (Brig-Visp-Zermatt, www.bvz.ch) 
για ακόμα 43 περίπου χιλιόμετρα, ξαν� με 
οδόντωση. Οι τρεις αυτοί σιδηρόδρομοι απο
τελούν 'κορμό' στην σιδηροδρομική συγκοι
νωνία της Ελβετίας μεταφέροντας μόνον οι 
FO και BVZ, 2,5 εκατομμύρια επιβάτες και 
1 00 χιλιάδες τόνους εμπορευμάτων ενώ η 
RhB . . .  1 0,263,000 επιβάτες και 81 9,000 
τόνους αντίστοιχα το 2003! 

- Η Αυστρία διαθέτει 364 χλμ, κυρίως 760 
χιλιοστών. Οι περισσότερες βρίσκονται σε 
πεδινές περιοχές, μάλλον παράδοξο για 
στενές γραμμές, και όντας χαμηλής ταχύτη
τας δυστυχώς απειλούνται συνεχώς. Όμως η 
συμμαχία των κατοίκων, η σύμπνοια σκέ
ψεως των τοπικών παραγόντων, οι φίλοι του 
σιδηροδρόμου αλλά και η ορθότητα σκέψεως 
της Αυστριακής κυβέρνησης καταφέρνουν να 
διατηρούν τους σιδηροδρόμους αυτούς σε 
λειτουργία έστω και για απλούς τουριστικούς 
σκοπούς! Κι έχουν πετύχει με την απλότητα 
συνάμα με την απίστευτη οργάνωση που δια
κρίνει αυτούς τους ανθρώπους, να μην έχει 
αποξηλωθεί ούτε μέτρο γραμμής. ενώ τα 
τραίνα αυτοχρηματοδοτούνται κατά το μεγα
λύτερο ποσοστό! Ένας από τους πιο γνω
στούς τέτοιους σιδηροδρόμους είναι η 
Mariazeller Bahn (www.mariazellerbahn.at) 
που ξεκινάει από το St.Polten λίγο έξω από 
τη Βιέννη και ανεβαίνει σταθερά για 80χλμ 

του 

μια πανέμορφη ορεινή διαδρομή με ηλεκτρο
κίνηση, μέχρι το μοναστήρι της Mariazell. 
Στον σιδηρόδρομο αυτό δοκιμάστηκε και λει
τούργησε για πρώτη φορά στον κόσμο η ηλε
κτροκίνηση με ρεύμα AC το 1 91 1 .  Οι ίδιες 
μηχανές, μόνο με πιο εκμοντερνισμένη 
υπερκατασκευή, λειτουργούν τη γραμμή και 
σήμερα! Άλλοι σιδηρόδρομοι είναι η Pinzgau 
Bahn (www.pinzgaubahn.at) μήκους 54km 
από το Zell am See στο Pinzgau με υγιή επι
βατική κίνηση αλλά και μπόλικη εμπορευμα
τική με μεταφορτωμένα βαγόνια κανονικού 
εύρους σε ειδικές πλατφόρμες του στενού 
σιδηροδρόμου . Τέτοιες μεταφορτώσεις 
εκτελούνται και στην πασίγνωστη 
Zi l lertalbahn (www.zillertalbahn.at) , ένα 
σιδηρόδρομο μήκους 32χλμ που συνδέει το 
σταθμό του Jenbach με το Mayrhofen στην 
κοιλάδα του Ziller στο Τιρόλο. Είναι άλλος 
ένας σιδηρόδρομος 760mm που επέζησε 
της κατάργησης στην Αυστρία χάρη στην 
αγάπη των κατοίκων και την ευρύτητα νου 
των κυβερνήσεων. Από την άλλη μεριά του 
Jenbach ξεκινάει όμως κι άλλος ένας μονα
δικός σιδηρόδρομος αυτή τη φορά μετρικού 
εύρους, η Achenseebahn (www. 
achenseebahn.at). Μικρός (6.7χλμ μήκος) 
αλλά σημαντικός αφού σε αυτόν πρωτολει
τούργησε ατμομηχανή με οδόντωση! Οι 
τρεις ατμομηχανές που τον λειτουργούν και 
σήμερα είναι οι. . .  τότε, κατασκευής 1 888, 
και σκαρφαλώνουν σε υψόμετρο 970 μέτρων 

Τυπική σκηνή στη Queensland Rall (QR): 
τέσσερις ηλεκτράμαξες (δua επικεφαλής και 

δυο πfσω) έλκουν 95 βαγ6νισ γεμάτα κάρβουνο 
σε μετρική γραμμή. Φωτό: Bruce Rιιssel 
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Τα μ ικτα εύρη f:ιvοι διασκf:δασrικα ολλα txoυv και απαιτιισειςΙ Εδω φαιvι:ται πώς εμπλtκοvται και ra τρία 
εύρη στο χειροποίητο σιJμπλεyμα rης μακέτας μας Φωτό: Β. Χωριάτης 

με σταθερή κλίση 1 6%! Το κατόρθωμα της 
διατήρησης αυτού του τρένου ας θεωρηθεί 
άθλος, ενώ σήμερα, την εποχή του αυτοκινή
του και του 'άντε ρε αυτό σέρνεται' μιλούν 
για επέκταση του δικτύου μέχρι τη Βαυα
ρία . . .  

Κι ενώ αυτό συμβαίνουν στις 'aπολίτιστες' 
αυτές χώρες εμείς, πολιτισμένοι, εκσυγχρο
νιστές και. . .  τρομεροί γνώστες του σιδηρο
δρόμου, προχωρούμε ακάθεκτοι στον 'εκμο-

ντερνισμό' των σιδηροδρόμων μας απαξιώ- . 
νοντας πρώτα και κατόπιν αποξηλώνοντας 
σιγά-σιγά οτιδήποτε 'μη κανονικό' κι ας μην 
υπάρχει και κανένας ιδιαίτερος λόγος! Έτσι 
από την μετρική γραμμή της Θεσσαλίας απέ
μεινε μόνο το κομμάτι Παλαιοφόρσαλος
Βόλος που η ύπαρξή του εξαρτάται ΜΟΝΟΝ 
από την αγάπη μερικών 'τρελών' και την ακα
τεύναστη επιθυμία τους να ξαναδούν το 
τραίνο ζωντανό να κυκλοφορεί στις λοφοπε-

διόδες της Θεσσαλίας . (Και θα το πετύχουν, 
γιατί η διάσωσή του είναι κυρίως θέμα 
ψυχής. Κι απ'αυτήν τουλάχιστον, υπάρχει 
πλεόνασμα.) 

Σήμερα οι 'εκσυγχρονιστές ' ,  αντί να 
ξοδεύουν τα χρήματά μας στο να φέρουν 
επιτέλους την ηλεκτροκίνηση και την τηλεδι
οίκηση στην Αθήνα, αιωρούν το τσεκούρι 
τους πάνω από την γραμμή της Πελοποννή
σου του πιο 'παρατημένο στην τύχη του' 
δικτύου της Ελλάδος. Ενός δικτύου που ενώ 
πριν 30 χρόνια έθετε τις προδιαγραφές και 
τις καινοτόμες αξίες στον Ελληνικό σιδηρο
δρομικό χώρο, σήμερα το έχουν καταντήσει 
περίγελο όλων, σιδηροδρομόφιλων και μη. 
Ενός δικτύου που δεν έχουν βάλει ούτε βίδα 
καινούρια εδώ και 20 χρόνια και σήμερα στη
ρίζει τα 'έσοδά' του σε μερικά υπερδουλεμέ
να Ιντερσίτυ, τέσσερα επιβατικά βαγόνια ( !) 
και σχεδόν μηδενική εμπορευματική κίνηση. 
Κι αναγκαστικά, βλέποντας την πραγματικό
τητα της Ελβετίας, αναρωτιόμαστε τι θα έκα
ναν εκείνοι. Γιατί πραγματικά, δεν έχουμε 
τίποτα να ζηλέψουμε από τους Ελβετούς και 
λοιπούς κεντροευρωπαίους παρά μόνον . . .  
ανθρώπους. Με στόχο και σωστή , αδιάβλητη 
κρίση. 

Και για να γυρίσουμε στον μοντελισμό, το 
αποτέλεσμα είναι ότι εάν δεν 'μοντελάρετε' 
την Ελλάδα των . . .  'εκσυγχρονιστών' ,  έχετε 



κάθε λόγο φτιάξετε ή να συμπεριλάβετε στη 
μακέτα σας ένα σιδηρόδρομο στενότερου 
εύρους. Τα διαθέσιμα μοντέλα στην Ευρώπη 
είναι πάρα πολλά κι αν συμπεριλάβουμε και 
αυτά που διατίθενται στην Αμερική τότε μιλά
με για αναρίθμητα! Ο σημαντικότερος όμως 
λόγος είναι ότι βολεύονται αφάνταστα εύκο
λα σε μικρό χώρο. Οι μικρές ακτίνες καμπυ
λότητας που είναι ένα από τα γνωρίσματά 
τους στην πραγματικότητα, στην μικρή μακέ
τα γίνεται μεγάλο προτέρημα! Αν σε αυτό 
συνυπολογίσουμε το μικρό μήκος των συρ
μών και την απλότητα των δικτύων, αντιλαμ
βανόμαστε ότι σε πολύ μικρό χώρο μπορού
με να φτιάξουμε μια μακέτα άκρως ρεαλιστι
κή και σαν τοπίο και σαν λειτουργία. 

Μοντέλα στενού εύρους διατίθενται σε 
όλες τις κλίμακες πρόσφατα και στη 
Ζ(1 :220) μέχρι και Zf (Saller) με εύρος γραμ
μής 2,7mm! Για μηχανές όμως με μοτέρ, 
λόγω μεγέθους, θα πρέπει να ψάξει κάποιος 
από Zm (Freudenreich Feinwerktechnik) και 
πάνω. 

Και γιατί να τα μπλέξω; μπορεί να ρωτήσει 
κάποιος. Οι στενοί σιδηρόδρομοι έχουν κάτι 
το διαφορετικό. Ίσως αυτή η ελευθερία τους 
από τους κανόνες και τις νόρμες, πιο παιχνι
διάρικοι, πιο πολύχρωμοι . . .  Αναρχικά στοι
χεία για χαβαλέ αλλά και ποίηση. Όμως η 
μοναδική απάντηση τελικά, όπως και σε όλα 

Υπό κλίμακα . . .  

Τυπικά 'στενό ' τοπίο στη μακέτα μας. Μια παύση για την aτμάμαξα στο μικρό ορεινό σταθμό. 
Εξοικονόμηση χώρου είναι ένα από τα πλεονεκτήματα χρήσης στενότερου εύρους γραμμών. Εφτά 
διακλαδώσεις, 3 γραμμές διέλευσης και 3 'εναπόθεσης' σε μόλις ΒΟχΒΟ εκ.Φωτό: Β. Χωριάτης 

αυτού του τύπου τα ερωτήματα, είναι ότι ο 
μοντελισμός υπάρχει για να μας εκφράζει και 
όχι για να μας περιορίζει. Αφού λοιπόν σας 
αρέσει, κάντε το! Η τιμή σίγουρα δεν είναι 
πρόβλημα αφού ένα start set της Bemo σε 
HOm ή HOe ξεκινάει από 1 50 ευρώ και περι
λαμβάνει μηχανή, βαγόνια και γραμμές, έτοι
μο να στηθεί και να τρέξει. Αυτό που είναι 
σίγουρο, είναι ότι θα προσθέσει λειτουργικό-

τητα και κάτι το ξεχωριστό στη μακέτα σας . 
Μεταφορές φορτίων από την κανονική στη 
στενή ακόμα και μεταφορτώσεις ολόκληρων 
οχημάτων σε κάποια γωνιά του σταθμού 
εγγυώνται πολλές μανούβρες και μπόλικη 
δράση. Εχουμε πιάσει τους εαυτούς μας να 
παίζουμε με τη 'στενή' και το γερανάκι του 
σταθμού πολύ πιο συχνά απ' ότι με το υπόλοι
πο δίκτυο . . .  



Η σιδηροδρομική φωτογραφία τα ή τα πλοία, τα τρένα διασχίζουν τοπία μοναδικής ομορφιάς, πολλά από τα 
οποία διατηρούνται ακόμα ανέπαφα από την επέλαση του ανθρώπου: από την 

τι είναι η "σιδηροδρομική φωτογραφία"; Γιατί σε κάποιους αρέσει τόσο Καλαμάτα μέχρι το Ορμένιο στον Έβρο και από τη Φλώρινα μέχρι το Βόλο και 
πολύ να φωτογραφίζουν τρένα; Και χρειάζονται ειδικά προσόντα ή γνώσεις την Καλαμπάκα, οι σιδερένιες ράγες διασχίζουν χειροποίητα λίθινα γεφύρια 
για αυτό; Υπάρχουν, ασφαλώς, πολλοί λόγοι για να ασχοληθεί κάποιος που και πετρόχτιστες γαλαρίες, σκαρφαλώνουν δασωμένες πλαγιές, διασχίζουν 

αγαπά ήδη την φωτογραφία με την φωτογράφηση τρένων. Τόσοι πολλοί, όσοι καταπράσινους κάμπους, σταματούν σε γραφικούς σταθμούς, πραγματικά 

και τα πολλά πρόσωπα του ίδιου του σιδηρόδρομου . . .  ο σιδηρόδρομος είναι αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα των αρχών του 20αι. , υπερπηδούν μεγάλα 

μνήμες και νοσταλγία, γραφικότητα και εκσυγχρονισμός, ακινησία και ταχύτη- ποτάμια, ακολουθούν τις ακτές πανέμορφων λιμνών ή απλά χάνονται στο 
τα, χρώμα και μουντάδα, ατμός και εξηλεκτρισμός, ιστορία και παρόν, άνθρω- βάθος του ορίζοντα με κατεύθυνση, θαρρείς, τον ήλιο πού δύει . . .  Με χιόνια 

ποι και μηχανές, ήχοι και μυρωδιές, μοναξιά και παρέες . . .  Είναι όμως και το και λιακάδες, με aνθισμένες παπαρούνες και χρυσοκίτρινα σταροχώραφα, με 

φώς το Ελληνικό, τα γεφύρια και οι γαλαρίες, οι ανοιχτοί ορίζοντες και οι βροχές και καύσωνες , νύχτα και ημέρα ακούραστα τα τρένα διασχίζουν τα 

κλειστές καμπύλες, οι κουκλίστικοι παλιοί σταθμοί και οι μεγάλες πόλεις, τα Ελληνικά τοπία μεταφέροντας εμπορεύματα και ταξιδεύοντας ανθρώπους . . . .  

σκουριασμένα βαγόνια και οι σύγχρονες μηχανές, οι μελαγχολικοί επιβάτες Και τι τοπία ! Η ορεινή Αρκαδία με τα αμέτρητα λίθινα χειροποίητα γεφύρια 

και οι χαρούμενες φωνές κάποιων εκδρομέων. φτιαγμένα τέλη του 1 9ου αιώνα, ο πευκώνας του Καϊάφα, η Κακιά Σκάλα, η 

Όσοι ασχολούνται με τη φωτογραφία τοπίου, είναι σίγουρο ότι θα βρουν το χαράδρα του Βουραϊκού, οι γαλαρίες και τα γεφύρια του Ασωπού, τα Τέμπη, 
τρένο ιδιαίτερα ελκυστικό θέμα. Σε αντίθεση με τα αεροπλάνα, τα αυτοκίνη- οι βράχοι των Μετεώρων, το καταπράσινο Πήλιο, οι κοιλαδογέφυρες της 

Επάνω : Περιμένοντας πάνω απο τα Τέμπη. Φωτ. Γιώργος Χαvδριvός 

Αριστερά κάτω : Περιμένοντας τον Οδοντωτό. Φωτ. Σπύρος Νικολόπουλος 

Δεξιά Κάτω : Από την φωτογραφική εξόρμηση του Σ.Φ.Σ. της 25ης Μαρτfου 2005 στόν Νέστο. Φωτ. Σπύρος Νικολόπουλος 



Έδεσσας, τα βράχια της Λίμνης Βεγορίτιδος, η Λίμνη 
Κερκίνη, τα Στενά του Νέστου και αμέτρητες άλλες 
γνωστές και άγνωστες γωνιές περιμένουν το φωτο
γράφο τρένων να εκμεταλλευτεί την ομορφιά τους και 
να την αποτυπώσει στο φίλμ ή στον ψηφιακό δίσκο. 

Σuμpοuλές και καvόvες 
Η φωτογράφηση σιδηροδρομικών θεμάτων δεν απαι

τεί ειδικά προσόντα ή πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, 
ιδιαίτερα γι' αυτούς πού ήδη ασχολούνται με τη φωτο
γραφία. Παρ' όλα αυτά, η "Ομάδα Φωτογράφησης και 
Πολυμέσων" του Σ.Φ.Σ . ,  στα πλαίσια του εσωτερικού 
της κανονισμού ,  έχει συντάξει ορισμένους κανόνες 
ασφαλείας ,αλλά και ορθής συμπεριφοράς των φωτο
γράφων -μελών της. Οι βασικότεροι από αυτούς τους 
κανόνες, πού ισχύουν βεβαίως για κάθε ενδιαφερόμε
νο, σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια μας, συνοψίζο
νται δε ως εξής: 

- Δεν στεκόμαστε ΠΟΤΕ πάνω στις γραμμές για να 
φωτογραφίσουμε ένα τρένο πού πλησιάζει, όσο μακριά 
και αν βρίσκεται. 

- Σε διπλές ή πολλαπλές γραμμές διέλευσης, μη 
στέκεστε ανάμεσα στις γραμμές, αλλιώς μπορεί ένα 
τρένο να εμφανιστεί ξαφνικά πίσω σας . 

- Στα ηλεκτροκίνητα δίκτυα αποφεύγουμε να πλησιά
ζουμε τον αγωγό ρεύματος ή την τρίτη (ηλεκτροφόρα) 
ράγια ή τα εναέρια καλώδια, ιδίως όταν κρατάμε μεταλ
λικά αντικείμενα (μονόποδο, τρίποδο κ .α . ) .  

- Σε κλειστούς χώρους (μηχανοστάσια, μεγάλους 
σταθμούς κ.α.) προσέχουμε την ολισθηρότητα του εδά
φους από λάδια, γράσα κ.α .  

- Σε τέτοιους χώρους προσέχουμε πολύ τους ελιγ
μούς μηχανών ή βαγονιών. Δε στεκόμαστε ποτέ πίσω 
από βαγόνια όπου δεν μπορούν να μας βλέπουν οι 
μηχανοδηγοί ή το υπόλοιπο προσωπικό ελιγμών. 

- Όταν φωτογραφίζουμε σε χώρους aπόθεσης 
παλαιού τροχαίου υλικού (μηχανές, βαγόνια κ.α.) ή 
εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις προσέχουμε τυχόν 
σκουριασμένα αντικείμενα πού προεξέχουν. Επίσης 
δεν ανεβαίνουμε σε σκάλες παλαιών βαγονιών, υδατό
πυργων κ.α .  επειδή, λόγω της πολυκαιρίας, μπορεί να 
είναι σκουριασμένες ή aποσαθρωμένες. 

- Δεν πρέπει να περνάμε από γαλαρίες μακρύτερες 
των 30-40μ, ή από γεφύρια με απαγορευτική πινακίδα. 
Μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί τρένο χωρίς να το περιμένουμε. 

Για όσους βέβαια ασχολούνται ήδη με τη φωτογραφία τοπίου, δεν χρειά
ζονται ειδικότερες συμβουλές. Μια καλή γνώση του ανάγλυφου της περιο
χής, ένας λεπτομερής χάρτης και, ίσως, λίγος ποδαρόδρομος για να προσεγ
γίσουμε τα δυσκολότερα σημεία ( πού συνήθως είναι και τα πιο ενδιαφέρο
ντα) αρκούν για μια καλή φωτογραφική εξόρμηση με σιδηροδρομικό θέμα. 
Είναι επίσης χρήσιμο να γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές τα δρομολόγια των 
τρένων στην περιοχή πού μας ενδιαφέρει, ενώ μια επίσκεψη στον κοντινό 
σιδηροδρομικό σταθμό για μια "καλημέρα" στο προσωπικό είναι πάντα 
ευπρόσδεκτη: όλοι οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο χαίρονται πραγματικά, 
όταν βλέπουν ανθρώπους πού αγαπούν τα τρένα. 

Επισημαίνουμε τέλος, ότι στους ιδιόκτητους χώρους των ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, Απι
κό Μετρό κ.α. δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση χωρίς άδεια. Αυτό αφορά 
χώρους όπως π.χ. μηχανοστάσια, εργοστασιακές εγκαταστάσεις κ.α. ,  ενώ, 
στην περίπτωση των ΗΣΑΠ και της Απικό Μετρό αυτό ισχύει και για τους 
σταθμούς. Αντίθετα, όταν φωτογραφίζουμε τρένα στην ύπαιθρο ή μακριά από 
τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις δεν απαιτείται άδεια. 

Σιδηροδρομικός φωτογραφικός οδηγός 
Η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση τρένων είναι ένα χόμπυ πολύ διαδεδο

μένο στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα άρχισε να αποκτά οπαδούς σχετικά 
πρόσφατα. Ετσι, η "Σ", προκειμένου να συμβάλλει στη διάδοση της σιδηρο-

Το lnterclty θεσολονlκης • Αθήνας βyοfνοντος οπιS το τούνελ 
δ ιtρχετοι πάνω οπιS μ ιό πtτρινη ytφuρo στην περ ιοχή της 
Δομόστος. 

φωτ. Σπύρος Νικολόπουλος 

δρομικής φωτογραφίας, ξεκινά με το παρόν τεύχος μια σειρά άρθρων στα 
οποία θα δίδονται πληροφορίες για τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές, τοπία, 
σημεία κ.ά. είτε με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος (Στενά Νέστου, χαράδρα Βουραϊ
κού κ.α.) είτε με ειδικότερο σιδηροδρομικό-ιστορικό ενδιαφέρον (γέφυρα 
Γοργοπόταμου κ .α.) .  Με τη σειρά αυτή φιλοδοξούμε να δώσουμε, σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, όλες εκείνες τις πληροφορίες (σημείο πρόσβασης, χάρτες 
σκαριφήματα, χιλιομετρικές αποστάσεις κ.α.) πού θα τον βοηθήσουν να ασχο
ληθεί ενεργά με τη σιδηροδρομική φωτογραφία. Σε κάθε περίπτωση, η 
"Ομάδα Φωτογράφησης και Πολυμέσων" του Σ.Φ.Σ. είναι στην διάθεση κάθε 
ενδιαφερόμενου για επί πλέον πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.α. 

Σταμάτα 
Α κ ου 
Δες 

(πριν διασχfσεις τη γραμμή) 

(μήπως πλησιάζει τρένο) 

(και από τις δύο μεριές της γραμμής) 



ύρω μας και σε πολύ κοντινές αποστάσεις 
υπάρχουν πολλά και καλά μέρη. Περιοχές 
που αρκεί ένα ανοιξιάτικο απόγευμα η το 

πολύ μία ημερήσιο εκδρομή να τις επισκεφθού
με και να τις γνωρίσουμε. Η περιοχή για την 
οποία θα ασχοληθούμε σήμερα σε αυτό το κομ
μάτι της "Σ" απέχει από την Αθήνα 1 25 χιλιόμε
τρα και θέλει να της αφιερώσουμε μια μέρα. Βρί
σκεται 4 χιλιόμετρα μετά το Ξυλόκαστρο Κοριν
θίας και ονομάζεται το "βουνό της Παναγίας της 
Κορφιώτισας". Ε ίναι ένας κάθετος βράχος δίπλα 
στην θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου, πάνω 
από το χωριό Καμάρι, με υψόμετρο 950 μέτρα. 
Είναι γεγονός ότι όταν το χαζεύεις κινούμενος 
στην Εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών δεν σου 
κάνει και μεγάλη εντύπωση παρόλο που πολλές 
φορές κάνει παρέα με τα σύννεφα. Στην κορυφή 
του υπάρχει ένα μικρό μοναστήρι αφιερωμένο 
στην Παναγία. Η πρόσβαση είναι πανεύκολη 
γιατί ο δρόμος είναι ασφαλ τοστρωμένος μέχρι 
την πόρτα του μοναστηριού. Οι ώρες επίσκεψης 
είναι από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευ
μα, εάν βέβαια βρείτε την συρόμενη πόρτα κλει
στή μην aνησυχήσετε απλά ανοίξτε την ,  ο 
σκύλος που γαβγίζει είναι καλά δεμένος. Στον 
περίβολο του Μοναστηριού μπορούμε να αφή
σουμε το αυτοκίνητό μας και προχωρώντας 1 00 
μέτρα να πλησιάσουμε στην πλευρά του γκρε
μού.  Εάν συνοδεύουμε μικρά παιδιά δεν έχουμε 
κανένα πρόβλημα ασφαλείας γιατί ο χώρος έχει 
περιμετρικά, μάντρα και κάγκελα που μας προ
στατεύουν από τυχόν πτώσεις. Οι δύο ώρες 

δρόμο που χρειάζονται να διανύσει κάποιος για 
να πάει εκεί, ξεκινώντας από την Αθήνα, είναι 
ένα ελάχιστο τίμημα μπροστά σε αυτά που θα 
δει 

Η θέα από εκεί είναι "Θεά". Μπορεί άνετα να 
συγκριθεί με σημεία της Ελβετίας - Αυστρίας και 
με τα βουνά πάνω από τα φιόρδ της Νορβηγίας. 
Ο επισκέπτης θα δει με γυμνό μάτι την πόλη της 
Κορίνθου, το Λουτράκι, την διώρυγα, το Κιάτο, 
τις Αλκυονίδες, την Ιτέα, το Γαλαξίδι, και η οπτι
κή ακτίνα θα κλείσει βλέποντας το Δερβένι 
Εννοείται ότι τα χωριά Καμάρι και Λουτρό καθώς 
και την πόλη του Ξυλοκάστρου τα έχει στα πόδια 
του. Στα πόδια του περνάει και η σιδηροδρομική 
γραμμή που πάει στην Πάτρα. Μπορείς να παρα
κολουθήσεις το τραίνο από τον σταθμό του 
Ξυλοκάστρου (με καθαρή ημέρα διακρίνεται από 
το χωρίο Συκιά) να διασχίζει το κάμπο του Ξυλο
κάστρου και του Καμαρίου ,  να διέρχεται από τον 
σταθμό του Καμαρίου, να περνάει την γέφυρα 
του ποταμού "Φόνισσα" να περνάει τα στενά 
σημεία στο χωριό Λουτρό και να συνεχίζει προς 
Δερβένι κάνοντας τα ζιγκ-ζαγκ καταμεσής του 
κάμπου της Λυγιάς. Η ακουστική που δημιουρ
γείται είναι τέτοια που σε βοηθάει να ακούς τον 
ήχο του τραίνου σε αρκετά σημεία της διαδρο
μής, το "σκαπαμέντο" της ντηζελάμαξας ακούγε
ται δυνατά και καθαρά από πολύ μακριά. 

Πάνω: Η θέα προς τα Δυτικά απ6 το βουνό της 

Παναγίας 

Δεξιά: Περνώντας το ποτάμι της Φ6νισσας, στο Καμάρι 
της Κορινθίας 

5Ι 



Η πάλη του Ξυλοκάστρου άπως φαιvεται απά το βουνά της Παvαγfας 

Όπως έχετε καταλάβει το μέρος είναι ιδανι- εφόσον πλησιάζει το μεσημέρι είναι να κατηφο
κό για φωτογραφία τοπίου και μοναδικό για ρίσουμε προς την θάλασσα για μπάνιο και φαγη
σιδηροδρομική φωτογράφηση. Το μόνο που τό. Οι λύσεις είναι η να επιστρέψουμε προς το 
χρειαζόμαστε λίγο ενισχυμένο είναι ένας τηλε- Ξυλόκαστρο που έχει πολλά φαγάδικα και καφέ 
φακός 200 - 300 και τελεκονβέρτερ χ 1 ,4 ή χ και πολύ κόσμο ή να παραμείνουμε στο Καμάρι 
2. Εάν έχουμε ψηφιακή DSLR που συνήθως η για πιο χαλαρές στιγμές και να επισκεφθούμε 
εστιακή απόσταση είναι 1 ,3 ή 1 ,6 ο 300ης είναι εστιατόρια που βρίσκονται κυριολεκτικά μέσο 
υπέρ αρκετός .  Τα καλύτερα αποτελέσματα στη θάλασσα. Αφού λοιπόν ικανοποιήσουμε 
βέβαια θα τα έχουμε με τηλεφακούς ζουμ , 1 00- όλες τις αισθήσεις μας και παραγεμίσουμε τις 
300 ή 70-200. Ένα τρίποδο ίσως μας φανεί χρή- μπαταρίες ο δρόμος της επιστροφής μέχρι την 
σιμο σε περίπτωση που μας τύχει βαριά συννε- Αθήνα είναι 1 .30 έως 2 ώρες μόνο. Σύντομα θα 
φιά. Η καταλληλότερη ώρα είναι από το πρωί ξαναπάτε είμαι σίγουρος. 
έως το μεσημέρι, χωρίς να αποκλείεται το Πως θα πάτε: 
καλοκαίρι που ο ήλιος έχει γυρίσει αρκετά ώστε Για να φτάσετε στο Ξυλόκαστρο μπορείτε 
να μην ρίχνει σκιές, να μπορούμε να φωτογρα- μέχρι Κόρινθο να πάτε είτε από την Νέα Εθνική 
φίσουμε και αργά το απόγευμα (μετά τις 7) που Αθηνών - Κορίνθου σε 40 περίπου λεπτά (από 
το καλοκαιρινό φως μαλακώνει αρκετά. Αρκούν διόδια Ελευσίνας μέχρι την γέφυρα της Διώρυ-
2-3 ώρες για να χορτάσουμε το μέρος και να γας) είτε από την παλαιά Εθνική μέσω της 
φωτογραφίσουμε. οποίας θα χρειαστείτε περίπου 60 έως 70 

Κατόπιν αυτό που μπορούμε να κάνουμε και λεπτά. Η διαδρομή από . την παλαιά Εθνική θα 

Δεξιά: Το JC αφήvοvτας τηv πάλη ταυ Ξυλοκάστρου 
Κάτω: Στον κάμπο του Καμαρfου 

σας οδηγήσει μέσα από κωμοπόλεις όπως η 
Νέα Πέραμος, η Κινέπα, οι Άγιοι Θεόδωροι, και 
πάντα δίπλα στην Θάλασσα θα διασχίσετε 
σημεία της διαδρομής όπως την περιοχή του 
Ευταξία, την Κακιά Σκάλα και το Καλαμάκι. 

Από την Κόρινθο ακολουθείτε την Νέα Εθνική 
οδό Κορίνθου - Πατρών με πορεία προς Πάτρα. 
Μετά από 40 περίπου λεπτά στην έξοδο προς 
Ξυλόκαστρο αφήνετε την Νέα Εθνική και εισερ
χόμενοι στην πόλη του Ξυλοκάστρου ακολου
θείτε την Παλαιά Εθνική με πορεία προς Πάτρα. 
Το πρώτο χωριό μετά το Ξυλόκαστρο είναι το 
Καμάρι. Είναι ανεπτυγμένο κατά μήκος της 
παραλίας και υπερβολικά μακρύ, 1 00 μέτρα 
μετά την εκκλησία που βρίσκεται στην αριστερή 
πλευρά του δρόμου υπάρχει ταμπέλα που σας 
οδηγεί προς "Παναγία Κορφιώτισσα", στρίβετε 
αριστερά και ακολουθώντας τον ασφαλτοστρω
μένο δρόμο όλο ευθεία (χωρίς να παρακάμψετε 
σε κάποιον από τους χωματόδρομους) σιγά σιγά 
αρχίζει η ανάβαση η οποία ύστερα από 4 χιλιό
μετρα και 20 λεπτά της ώρας θα σας οδηγήσει 
στην είσοδο του Μοναστηριού. 



Λ ίγο πιο βόρεια από το Σ.Σ. Μπράλου, η γραμ- Ασωπού, μια μικρή, απομονωμένη αλλά πανέμορ- και 2 τσιμεντένια ακρόβαθρα. Εντυπωσιακό επί
μή Αθήνας -Θεσαλονίκης διασχίζει μία από φη κοιλάδα χωρίς ιδιαίτερη πρόσβαση. Περίπου τευγμα της σιδηροδρομικής μηχανικής, κατασκευ-
τις μεγαλύτερες γαλαρίες του Ελληνικού στα 4 χλμ. μετά τη μεγάλη αυτή γαλαρία, βρίσκε- άστηκε στα 1 905 με το μεγαλύτερο τότε ζευκτό 

σιδηροδρομικού δικτύου, μήκους 21 09μ. Η γαλα- ται (χ.σ. 200+ 1 62) η περίφημη γέφυρα της Παπα- στην Ελλάδα, μήκους 1 20μ. Καταστράφηκε από 
ρία αυτή βρίσκεται στο χ.σ. 1 96+965, κάτω από διάς (η γέφυρα του Μπράλου). Πρόκειται για τους Αγγλους στα 1 941 , αποκαταστάθηκε προσω-
το διάσελο πού ενώνει το Καλλίδρομο με. την Οίτη, μεταλλική γέφυρα, με μήκος 340μ., ύψος 57μ. και ρινά κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ανατινάχτηκε 
αμέσως δε μετά την βόρεια έξοδο της, η γραμμή βάρος 1 400 τ. Αποτελείται από 6 μεταλλικά ζευ- ξανά από τους Γερμανούς κατά την αποχώρηση 
εισέρχεται στην κλειστή κοιλάδα του ποταμού κτά πού στηρίζονται σε 5 μεταλλικά μεσόβαθρα τους και, τέλος, πήρε την σημερινή της μορφή τον 

Ιούνιο του 1 949. 
Ακόμα και αν κάποιος δεν ασχολείται με τα 

τρένα, η γέφυρα της Παπαδιάς είναι ιδεώδης για 
φωτογράφηση. Το εντυπωσιακό της μέγεθος, το 
μεγάλο της ύψος από το έδαφος και, φυσικά, το 
γοητευτικό τοπίο που την περιβάλλει της δύσκολα 
αφήνουν ασυγκίνητο τον επισκέπτη. Αυτό ισχύει 
για όλες τις εποχές, υπερισχύει όμως σαφώς η 
άνοιξη όταν η οργιαστική βλάστηση, με κυρίαρχο 
είδος τις ροδόχρωμες aνθισμένες Κουτσουπιές, 
βάφει με αναρίθμητα χρώματα το τοπίο. 

Για να κατέβουμε στη γέφυρα πρέπει να φτά
σουμε στο χωριό Σκαμνός, που βρίσκεται σχεδόν 
πάνω στον δρόμο Λαμίας -Αμφισσας (27χλμ από 
τη Λαμία). Μέσα από το μικρό χωριό, ξεκινά 
(υπάρχει κατάλληλη πινακίδα σήμανσης) ένας 
χωματόδρομος (1 στο χάρτη), που μετά από 4,5 
χλμ. σας οδηγεί στα βάθρα της γέφυρας και στον, 
κλειστό πλέον, Σ.Σ. Ελευθεροχωρίου, όπου μπο
ρούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο μας και να ανέ
βουμε στη γραμμή και στη γέφυρα. Ο εν λόγω 
χωματόδρομος είναι βατός και από συμβατικά 
αυτοκίνητα, όχι όμως το χειμώνα με χιόνια ή μετά 

'' 



από βροχές, γιατί κρατά πολλή λάσπη και νεροφα
γώματα. Σε συνάρτηση με την εποχή και την ώρα 
της ημέρας, η φωτογράφηση της γέφυρας μπορεί 
να γίνει από διάφορα σημεία, ανάλογα το γούστο 
του κάθε φωτογράφου. Τις πρωινές ώρες μπορού
με να φωτογραφίσουμε μόνο τα τρένα πού κατευ
θύνονται προς την Αθήνα από το νότιο άκρο της 
γέφυρας ή πάνω από το μικρό λόφο με το ξωκλή
σι. Αντίθετα, μετά το μεσημέρι, η φωτογράφηση 
των τρένων γίνεται από την άλλη (βόρεια) πλευρά 
της γέφυρας , εκεί όπου υπάρχει το παλιό στρα
τιωτικό φυλάκιο. Ανάλογη θέση θα πρέπει να επι
λέξουμε, σε περίπτωση πού θέλουμε να φωτογρα
φίσουμε τη γέφυρα από το πλάι, από κάτω ή, με 
ένα μικρό τηλεφακό, από κάποια απόσταση. 

Μία επιπλέον διαδρομή είναι η εξής (αριθμός 2 
στο χάρτη) :  ερχόμενοι από Λαμία και παρακά
μπτοντας το Σκαμνό, συνεχίζουμε προς Αμφισσα. 
Μόλις φτάσουμε στη διασταύρωση προς Μπράλο 
κ.α. στρίβουμε δεξιά προς Παύλιανη. Μετά από 2-
3χλμ περίπου θα δούμε στα δεξιά μας ένα χωμα
τό-δρομο (χωρίς σήμανση) πού κατεβαίνει προς 
την Ι .Μ .  Ταξιαρχών στην κοιλάδα. Κατεβαίνοντας 
για λίγο τις στροφές θα δούμε κάτω δεξιά τη 
γέφυρα, πού τις απογευματινές ώρες φωτίζεται 
πολύ ωραία. Με ένα μικρό τηλεφακό μπορούμε να 
τραβήξουμε ενδιαφέρουσες πανοραμικές φωτο
γραφίες τόσο της γέφυρας όσο και του γύρω τοπί
ου. 

Για τη φωτογράφηση μας εδώ, δεν θα χρεια
στούμε ιδιαίτερο εξοπλισμό: ένας φακός zoom 

Το lntercity 52 στη γέφυρα της 

Ποποδ ιός  φωτογραφημένο σε δύο 
δ ιαφορετικές aνοιξ ιάτ ι κες ημέρες . 

24-?0mm είναι αρκετός, ενώ οι πιο απαιτητικοί 
μπορούν να ανέβουν και μέχρι τα 200mm. 

Για να φτάσουμε · στο Σκαμνό από την Αθήνα 
οδικώς, υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι: ο πρώτος 
είναι από την Εθνική Οδό, στρίβοντας στη διασταύ
ρωση των Θερμοπυλών προς Αμφισσα, Δελφούς 
κ.α. Μπορούμε επίσης να πάμε από την παλιά · 
εθνική οδό, μπαίνοντας από τη Θήβα ή από το 
Κάστρο, μέσω Λιβαδιάς, Τιθορέας, Αμφίκλειας 
κ.α. Φτάνοντας στη διασταύρωση προς Γραβιά, 
Αμφισσα κ.α. , στρίβουμε δεξιά, προς Λαμίιf, φτά
νουμε στο Σκαμνό. Αναχωρώντας λοιπόν λίγο 
νωρίς το πρωί από την Αθήνα, μπορούμε να απο
λαύσουμε μια ωραία ημερήσια εκδρομή στην 
ήσυχη και γοητευτική αυτή κοιλάδα με την εντυ
πωσιακή γέφυρα. Ολη άλλωστε η περιοχή φημίζε
ται για τις πολλές και καλές ταβέρνες της, όπου 
οι άφθονοι μεζέδες και το καλό κρασί προσφέρο
νται πλουσιοπάροχα. 

Οσοι, τέλος, δεν διαθέτουν αυτοκίνητο, μπο
ρούν να πάνε στην γέφυρα της Παπαδιάς με το 
τρένο, κατεβαίνοντας στον Σ.Σ. Ελευθεροχωρίου. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμβουλευ
τούν το πρόγραμμα δρομολογίων του ΟΣΕ, επειδή 
λίγες αμαξοστοιχίες σταματούν στον σταθμό αυτό, 
ο οποίος όπως ήδη αναφέραμε, παράμένει κλει
στός εδώ και πολλά χρόνια. 



Σπύρου Νικολόπουλου 
Σιδηρόδρομοι 

Πειραιώς- Αθηνών-Πελοποννήσου 
ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΤΑΞΕΙΔΙ 

Εκδόσεις ' IRON' 
Ελληνικά/ Α γγ λικd 

Ενδεικτική Τιμή: 55 Ευρώ 

Η Πελοπόννησος δεν είναι 'παίξε-γέλασε' 
κι όχι τυχαία για την πύλη της ελέγετο (και 
λέγεται) : 'Ου παντός πλειν ες Κόρινθον' . Τι 
να πούμε εμείς; Σπdρτη , Αχαϊκή Συμπολι
τεία, Αρκαδία ουτοπική χώρα της μεταφυσι
κής, Ναύπλιο η πρώτη μας πρωτεύουσα, 
Καλαμdτα και Καλdβρυτα οι δύο κοιτίδες της 
επανdστασης, Μυκήνες, Ολυμπία και τελειω
μό δεν έχει. Και να μην μιλήσουμε για τα 
βουνd, τις θdλασσες και τα περβόλια της κι 
όλα της τα καλούδια, που θα θέλαμε κdποιες 
σελίδες μόνο για να τ' aριθμήσουμε! 

Ώσπου ήλθαν τα τέλη του 1 9ου αιώνα κι 
όλ' αυτd βρήκαν έναν κοινόν τόπο. Έναν δια
τοπικό, διακοινωνικό και, γιατί όχι, διαχρονι
κόν ομφdλιο λώρο, τους θρυλικούς ΣΠΑΠ! 
Αυτοί οι σιδηρόδρομοι δεν ήσαν απλώς ένα 
μεταφορικό μέσο, αλλd είχαν μετουσιωθεί 
σε έναν εξανθρωπισμένο και ουσιώδη κοι
νωνικόν ιστό 'τόσο μετ(lξύ των τοπικών κοι
νωνιών της Πελοποννήσου όσον και μεταξύ 
αυτών και της . . .  πανdγαθης Αθήνας! . 

Μπήκαμε λοιπόν κι εμείς σε τούτο το 
βιβλίο, που σαν ένα φιλόξενο βαγόνι μας 
περιβdλει με την θαλπωρή του κυλώντας 
πdνω στις ρdγες τού Πελοποννησιακού Σιδη
ροδρόμου διασχίζοντας την, νοηματικώς, 
ουτοπική χώρα τής Πελοποννήσου. 

Το τραίνο dλλοτε στιβαρό με τη δική του 
δυναμική, dλλοτε λυρικό με μιαν προσωπικήν 
αισθητική, dλλοτε γελαστό παιχνιδdκι κι 
dλλοτε να συμφύρεται με τη φύση γίνεται ο 
πρωταγωνιστής τού φωτογραφικού φακού 
τού φίλου μας, τού Σπύρου Νικολόπουλου. Ο 
φωτογρdφος, όντας 'περπατημένος' δεν την 
πατdει και δεν πέφτει στην παγίδα τού πει
νασμένου να βγdζει μονομερείς φωτογρα
φίες με κύριο, μοναδικό, καθολικό, απόλυτο 
και αιχμηρό αντικείμενο ένα τραίνο. Ο κ. 
Ν ικολόπουλος διακατεχόμενος από μιαν 
ξεκdθαρην αισθητική δεν 'καταγρdφει' το 
τραίνο ως κεντροβαρικό περιεχόμενο τής 
κdθε φωτογραφίας, αλλd το εκφρdζει ως 
θέμα ενός θιdσου ρεπερτορίου. Άλλοτε δια-

κριτική διέλευση ανdμεσα σε φυλλωσιές, 
dλλοτε λιτή παρουσία σ' έναν μελαγχολικό 
σταθμό, dλλοτε νυχτερινός φωτοδότης,  
dλλοτε να πλέει σε μιαν ανθοθdλασσα κι  
dλλοτε μονοδιdστατο και  δυναμικό μας 
ταξειδεύει στην γοητευτική πελοποννησιακή 
γη , . .  

Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό δεν 

έχει αποκλειστικόν προορισμό τους σιδηρο
δρομόφιλους. Κdθε dνθρωπος που δεν θέλει 
να είναι υποχείριο τής μαζικής υποκουλ τού
ρας τής τηλεόρασης και του ' l ife style 
systeme' ,  θα είναι ευτυχής με την κατοχή 
αυτού του βιβλίου, που κdθε φορd που θα το 
ανοίγει θα κdνει 'το ωραιότερο ταξείδι' . . .  ! 

ΑΙΦ 



Φωτοyροφικός διαγωνισμός του περ ιοδ ικού "Σιδηροτροχιά" 
Το περιοδικό "Σιδηροτροχιά" 
σε συνεργασία με την εταιρία 
θυρών ασφαλείας STEEL DOOR 
διοργανώνει φωτογραφικό διαγωνισμό 
με θέμα 

··ο σιδηρόδρομος στις τέσσερις εποχές•• . 

Τα βραβεία που θεσμοθετούνται είναι τα ακόλουθα: 

1ο βραβείο: 1 ψηφιακή DSLR κάμερα της Olympus Ε-300 , με ανάλυση 8 megapixels και φακό Digital 
Zuiko ζουμ 1 4-45mm (ισοδύναμος με 28-90) στο σύστημα 4/3. Χάρη στην υψηλή ανάλυση 3264 χ 2448 
pixels και τη μεγάλη ποικιλία εναλλάξιμων φακών υψηλής ποιότητας, η συγκεκριμένη κάμερα είναι μια 
σοβαρή λύση για επαγγελματίες φωτογράφους, επιπλέον χάρις στο σύστημα καθαρισμού του αισθητήρα 
με υπερήχους τα προβλήματα σκόνης που βασανίζουν άλλες πλατφόρμες είναι μηδενικά. 

. .  

-

' 

2ο βραβείο: 1 ψηφιακή κόμπακτ κάμερα Nikon 5400, με ανάλυση 5 megapixels και φακό ζουμ Nikkor-ED 4χ ισοδύναμο με 
28-1 1 6mm. Με αρχεία μέγιστης ανάλυσης 2592χ1 944 pixels και ρυθμό λήψης 3 καρέ/δευτ. ,  αυτή η κάμερα καλύπτει τόσο 
τις ανάγκες ερασιτεχνών όσο κι επαγγελματιών. 

-�.31..i.o�-·- 3ο βραβείο: 1 ψηφιακή κόμπακτ Yashica Kyocera SL400R, με αν.άλυση 4 megapixels και φακό ζουμ 3χ ισοδύναμο με 38-
1 1 5mm. Με αρχεία ανάλυσης 2272χ1 704 pixels και μια κομψή σχεδίαση με περιστρεφόμενο φακό, η κάμερα έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής. 

1ος έπαινος: Αντίτυπο του βιβλίου "Σ.Π .Α.Π. Το ωραιότερο ταξίδι" του Σ. Νικολόπουλου των εκδόσεων IRON, 
υπογεγραμμένο από το συγγρ�φέα 

2ος έπαινος: Αντίτυπο τοu βιβλίου 'Ό Ελληνικός οδοντωτός σιδηρόδρομος" 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. Φώτη , εκδόσεις 
''Ελληνικά Γράμματα", υπογεγραμμένο από τους συγγραφείς 

Όροι του διαγωνισμού: 
- Ο  διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε, μέλος η όχι του ΣΦΣ .. Οι φωτογραφίες μπορεί να έχουν ληφθεί είτε με ψηφιακή είτε με 
αναλογική κάμερα. 
- Τα βραβεία που θα απονεμηθούν δεν είναι ανταλλάξιμα με χρήματα. Σε περίmωση που οι κάμερες έχουν καταργηθεί από τις εταιρείες τη 
περίοδο της απονομής, θα αντικατασταθούν από ισοδύναμα μοντέλα. 
- Οι τυπωμένες φωτογραφίες πρέπει να είναι μεγέθους Α4 έως Α3 . .  
- Οι φωτογραφίες προς κρίση πρέπει να φτάσουν στα γραφεία του Συλλόγου Φ!λων του Σιδηροδρόμου μέχρι τις 30 Σεmεμβρίου 2005 ατή 
διεύθυνση Σιώκου 4 τκ 1 04 43 Αθήνα με την ένδειξη στο φάκελο Τια Διαγωνισμό Φωτογραφία(. 
- Τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής, καθώς και συγγενείς τους, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 
- Κάθε φωτογραφία στο πίσω μέρος της πρέπει να έχει τα στοιχεία του φωτογράφου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο), καθώς και 
στοιχεία για το θέμα (που και πότε τραβήχτηκε, καθώς και τι απεικονίζει) .· Η επιτροπή επιλογής θα επικοινωνήσει με τους νικητές αμέσως 
μετά την επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών, και οι ίδιοι θα παραλάβουν αυτοπροσώπως τα βραβεία τους σε ειδική εκδήλωση. 
- Οι νικητήριες φωτογραφίες θα δημοσιευτούν σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού "Σιδηροτροχιά" στις αρχές του 2006. 
- Οι φωτογραφίες δεν θα επιστραφούν μετά το τέλος του διαγωνισμού. Τόσο οι νικητήριες φωτογραφίες όσο και οι υπόλοιπες θα ενταχθούν 
στο Φωτογραφικό Αρχείο του ΣΦΣ, με προοmική χρήσης σε εκδόσεις και δημοσιεύσεις του ΣΦΣ (πάντα με αναφορά στο ονοματεπώνυμο του 
φωτογράφου). 
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Στο μικρό σιδηροδρομικό λεξικό αυτού του τεύχους της "Σ" θα ασχοληθούμε με τον Σταθμό. Θα γνω

ρίσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν και τις ειδικότητες τους, καθώς και τις τεχνικές 

υποδομές του έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να κατανοήσει την λειτουργία ενός σιδηροδρομικού σταθμού. 

Σταθμός : 
Σύμφωνα με τον κανονισμό είναι η σιδηροδρομική εγκατάσταση που διαθέτει μία η περισσότερες γραμ
μές συνδεδεμένες με την κύρια γραμμή, με μία τουλάχιστον αλλαγή τροχιάς (αιχμή) ώστε να εξασφαλί
ζονται οι διαδικασίες της κυκλοφορίας 
( διασταυρώσεις ή υπερβάσεις αμαξοστοιχιών) .  Οι σταθμοί συνδέονται μεταξύ τους με επικοινωνιακά 
μέσα για τις συνεννοήσεις και την ασφαλή κυκλοφορία. 

Περιοχή Σταθμού : 
Είναι το οριζόμενο μεταξύ των κυρίων σημάτων κάλυψης τμήμα των εγκαταστάσεων του. 

Διακρίσεις Σταθμών :
·· 

Α) Σταθμός ανοικτός : Ο σταθμός είναι εν λειτουργία και επανδρωμένος απαραίτητα με Σταθμάρχη και 
συνήθως και με Κλειδούχο. 
Β) Σταθμός κλειστός : Ο σταθμός δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση, αλλά οι προγραμματισμένες αμαξο
στοιχίες σταυμεύουν. 
η Σταθμός Αργών : Ο σταθμός λειτουργεί προσωρινά σε καθορισμένες ώρες και ημέρες . 
Δ) Στάση : Εξυπηρετεί μόνο επιβάτες ή εμπορική κίνηση (με υπάλληλο ή όχι) χωρίς να επεμβαίνει στην 
κυκλοφορία. 

Γραμμές σταθμού : 
(το ορθό είναι "τροχιές" ,  αλλά έχει καθειρωθεί στη γλωσσική αντίληψη του κόσμου η λέξη ''γραμμές") 
Οι σιδηροδρομικές γραμμές διαμορφώνονται από τις σιδηροτροχιές οι οποίες είναι μεταλλικές δοκοί 
τυποποιημένες,  κατά περίπτωση, διατομής και οι οποίες είναι κατά μήκος μεταξύ τους συνδεδεμένες 
είτε με κατάλληλους συνδετήρες (τους αμφιδέτες) είτε με συγκόλληση. Τοποθετούνται πάνω σε στρω
τήρες μεταλλικούς, ξύλινους ή τσιμεντένιους και δημιουργούν μία σκάρα. Η σκάρα που αποτελείται από 
σιδηροτροχιές και στρωτήρες, στρώνεται πάνω σε έρμα από σκύρα αφού πρώτα έχει προηγηθεί επιχω
μάτωση. 
Α) Κάθε σταθμός διαθέτει απαραίτητα ευθεία γραμμή κυκλοφορίας για την διέλευση, διασταύρωση, άφιξη 
(υποδοχή) προς στάθμευση ή αναχώρηση. Σπανιότητα όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες μπορεί η γραμμή 
κυκλοφορίας να βρίσκεται επί καμπύλης τροχιάς. 
Β) Παρεκκλίνουσα (παρακαμπτήρια) , η οποία συνήθως είναι αμφίαιχμη, για διασταυρώσεις ή υπερβά
σεις . αμαξοστοιχιών και μερικές φορές αδιέξοδη (μόρτα) . Ο σταθμός μπορεί να διαθέτει περισσότερες 
από μία παρεκκλίνουσες για την εξυπηρέτηση αρκετών αμαξοστοιχιών. 
Γ) Αλλαγές τροχιός ή κλειδιό : Συνδέουν τις κύριες γραμμές με τις παρεκκλίνουσες. Ο χειρισμός τους 
γίνεται από τους κλειδούχους και σε σπάνιες περιπτώσεις από το προσωπικό της αμαξοστοιχίας . Σε 
τηλεδιοικούμενους σταθμούς ο χειρισμός γίνεται από το κέντρο τηλεδιοίκησης.  
Δ) Σήματα κόλυψης (σημαφόροι ή φωτοσήματα) : Κάθε σταθμός διαθέτει σημαφόρους ή φωτοσήματα 
σε απόσταση 500 μέτρων τουλάχιστον από την είσοδο, έξοδο. Ο χειρισμός τους γίνεται από τον σταθ
μάρχη υπηρεσίας (στους μικρούς σταθμούς) ή τους κλειδούχους που βρίσκονται στην αιχμή εισόδου 
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(στους μεγόλους σταθμούς) με εντολή του σταθμάρχη κατά την άφιξη ή αναχώρηση αμαξοστοιχίας. 
Σημ. Όταν δεν υπάρχει αυτόματη σηματοδότηση των φωτοσημάτων, ο χειρισμός τους γίνεται από τον 
σταθμάρχη 
Ο κλασικός σημαφόρος διαθέτει δύο βραχίονες (δείχνει έναν εάν η αμαξοστοιχία πρόκειται να εισέλ
θει στην ευθεία γραμμή ή δείχνει και τους δύο βραχίονες εάν η αμαξοστοιχία εισέλθει στην παρεκκλί
νουσα γραμμή) Την νύχτα φωτίζεται και δείχνει ένα πράσινο φως για είσοδο στην κύρια γραμμή ή δύο 
πράσινα για είσοδο στην παρεκκλίνουσα. Αν είναι κλειστός σημαφόρος (που επιτάσσει στάθμευση) δεί
χνει κόκκινο φως. 
Για τα φωτοσήματα υπάρχει ιδιαίτερος κανονισμός. Νύχτα και ημέρα ηλεκτροφωτίζονται Επιπλέον 
υπάρχει η ένδειξη πορτοκαλί φως εάν η αμαξοστοιχία θα εισαχθεί σε παρεκκλίνουσα γραμμή. 
Σημ. 1. Στη γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν κλασικοί σημαφόροι παρά μόνον φωτοσή
ματα. Όμως και στα λοιπά τμήματα μόνο λίγοι σημαφόροι υπάρχουν και λειτουργούν. (π.χ. Πελοπόννη
σος, Μακεδονία.) 
Σημ. 2. Κάθε σημαφόρος η φωτόσημα είναι συνδεδεμένος με προειδοποιητικό πρόσημα η φωτόσημα 
σε απόσταση. 

Άλλες Εγκαταστάσεις : 
Μερικοί μεγάλοι σταθμοί διαθέτουν γερανούς ύδρευσης αμαξοστοιχιών, γεφυροπλάστιγγες (για να 
ζυγίζονται τα εμπορικά βαγόνια) , μηχανοστάσια (για συντήρηση - επισκευή των μηχανών) κλπ. 
Κτήριο Σταθμού :  Διαθέτει απαραίτητα γραφείο του σταθμάρχη υπηρεσίας με επικοινωνιακά μέσα 
(τηλέφωνα, ραδιοτηλέφωνα, και παλαιότερα τηλέγραφο σημάτων μορς) . Διαθέτει επίσης γραφείο απο
σκευών, αποθήκη εμπορευμάτων και εκδοτήριο εισιτηρίων. Πινακίδες δρομολογίων για την ενημέρωση 
των επιβατών. Σε μεγάλους σταθμούς υπάρχουν, γραφείο για τον κεντρικό σταθμάρχη, γραφείο επιθε
ωρητού, γραφείο πληροφοριών και σε μερικούς γραφείο προσωπικού αμαξοστοιχιών. 
Αποβάθρα ή πλατφόρμα: Υπερυψωμένος, σε σχέση με το επίπεδο των γραμμών, αυλείος χώρος του 
σταθμού, μεταξύ κτηρίου και γραμμών για επιβίβαση ή αποβίβαση των επιβατών και φορτοεκφορτώσεις 
εμπορευμάτων. 
Κρηπιδώματα : Στενότερες aποβάθρες μεταξύ των γραμμών επίσης για επιβίβαση και αποβίβαση. 

Προσωπικό Σταθμών : Α) Σταθμάρχης υπηρεσίας.  Είναι μόνον ένας και φέρει πηλίκιο με κόκκινο κάλυμμα για να διακρίνεται 
από τους άλλους. Ευθύνεται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και μόνον αυτός μπορεί να επιτρέψει 
αναχώρηση. Την ημέρα διαθέτει σημαία κόκκινη και ράβδο (σηματοδότη) αναχώρησης. Την νύχτα χει
ροφανό με χρώμα κόκκινο, πράσινο ή λευκό. (το τελευταίο μόνο για να δείχνει την παρουσία του) .  
Στους μικρούς σταθμούς στα καθήκοντα του σταθμάρχη είναι και η έκδοση των εισιτηρίων ενώ στους 
μεγάλους σταθμούς την έκδοση των εισιτηρίων επιτελού ειδικοί υπάλληλοι, οι εκδότες. Στους μεγά
λους σταθμούς προϊσταται κεντρικός σταθμάρχης και σε κύριους (Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη κλπ) 
εδρεύει και επιθεωρητής. 
Β) Κλειδούχος.  Εξασφαλίζει τις αλλαγές τροχιάς ανάλογα με τις εντολές που παίρνει από τον σταθ
μάρχη, ως και τους ελιγμούς εάν χρειασθεί (σύνδεση και αποσύνδεση βαγονιών κλπ) . Την ημέρα δια
θέτει κόκκινη και πορτοκαλί σημαία και τη νύχτα χειροφανό με κόκκινο, πορτοκαλί ή λευκό φως. 
η Επισκέπτης. Όργανο της έλξης αποσπασμένο στο σταθμό για να ελέγχει την πέδη κλπ. των βαγο
νιών. Παλαιά ονομαζόταν "βιζιτόρος". 
Δ) Φορτωτής. Ένας οι περισσότεροι για τις φορτοεκφορτώσεις ατά βαγόνια των αποσκευών και των 
εμπορευμάτων. 
Ε) Ζυγιστής. Ενεργεί το ζύγισμα μέσα στο γραφείο αποσκευών ή στη γεφυροπλάστιγγα των βαγονιών. 
ΣΤ) Επιστάτης. Προίσταται σε όλο το φορτοεκφορτωτικό προσωπικό και επιλύει τυχόν διαφορές με 
τους επιβάτες. 
Τέλος υπάρχει και το προσωπικό καθαριότητος.  

Πιστεύουμε τα παραπάνω να σας βοήθησαν να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας και την οργάνω

ση ενός σταθμού. Στο επόμενο τεύΧος της "[!' θα αναλύσουμε το τραίνο και το προσωπικό του. 
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Καλό ταξίδι Πρόεδρε . . .  
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 
191 0 - 2005 

Ό Μέγας Μηχανοστασιάρχης τού 
Σύμπαντος κοίταξε τά βιβλία του, καί 
άποφάσισε ότι ήρθε ό καιρός ή γέρι
κη άτμάμαξα νά πραγματοποιήσει τό 
τελευταίο ταξίδι της. Καί σύ, Μιχάλη 
Κωνσταντινίδη, κάθησες γιά μιά 
τελευταία φορά στή θέση τού μηχα
νοδηγού, καί μέ μιά σίγουρη, τόσο 
γνωστή καί πολυδουλεμένη κίνηση, 
έστειλες γιά τελευταία φορά άτμό 
στούς κουρασμένους κυλίνδρους, 
καί άργά, άργά ξεκίνησες γιά τό 
τελευταίο, μακρυνό ταξίδι. . .  

Βαριά εύθύνη πέφτει στούς ώμους 
μου, καθώς προσπαθώ μέσα σέ 
λίγες γραμμές νά συμπυκνώσω τριά
ντα χρόνια γνωριμίας μέ τόν Μιχάλη 
Κωνσταντινίδη . Ήταν ένας άπό τούς 
άνθρώπους έκείνους, πού δέν περ
νάνε άπαρατήρητοι. Ή εύγένεια, ή 
πολυμάθεια καί κύρια ή άπίστευτη 
μνήμη του έκαναν έντύπωση σέ 
όλους όσους είχαν τό προνόμιο νά 
τόν γνωρίσουν. Καί γιά όλους έμάς 
πού μαζί του κάναμε τά πρώτα βήμα
τα γιά τήν ίδρυση τού Συλλόγου, 
ήταν ένας δάσκαλος, μία ζωντανή 
έγκυκλοπαίδεια, καί ίσως τό σημα
ντικώτερο άπ'όλα, ένας φίλος καί σύμβουλος. Πόσες φορές ένώ μάταια προ
σπαθούσαμε, νέοι φοιτητές τότε οί περισσότεροι άπο μάς, νά συμφωνήσου
με στίς πρώτες άδέξιες συζητήσεις μας γιά τό καταστατικό τού Συλλόγου, 
αύτός διέκοπτε τή συζήτηση πρίν καταλήξει σέ καυγά, καί άρχιζε νά μάς διη
γείται κάποιο περιστατικό άπό τή δεκαετία τού '30 . . .  

Πόσα άνέκδοτα, πόσα περιστατικά πόσες άγνωστες λεπτομέρειες άπό τή 
Μυστική ίστορία τού Σιδηροδρόμου στήν Έλλάδα δέν έπαιρναν ζωή όταν 
συζητούσε κανείς μέ τόν Μιχάλη Κωνσταντινίδη. Συζητούσε βέβαια είναι 
τρόπος τού λέγειν, διότι τίς περισσότερες φορές άκούγαμε, άκούγαμε καί 
άπορροφούσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο. Γιά μάς ήταν σάν νά βρισκό
μασταν μπροστά στή ζωντανή μνήμη τού 'Ελληνικού Σιδηροδρόμου. Ό Λαρι
σαικός, οί ΣΠΑΠ, οί ΣΕΚ έπαυαν νά είναι μακρυνά, κενά ψήγματα άναμνήσε
ων πού ξεπετάγονταν άπό τίς σελίδες κάποιου ίστορικού βιβλίου. Ξανάπαιρ
ναν ζωή μέσα άπό τά άνέκδοτα καί τίς άναμνήσεις, καί άσυναίσθητα προσπα
θούσαμε νά φανταστούμε καί έμείς, παιδιά τής γενιάς τών Ferrostaal καί τών 
Alco, πώς θά μπορούσε νά είναι ένα όνειρικό 36ωρο ταξίδι στή Θεσσαλονί
κη πίσω άπό μιά μυθική Ζα . . .  

Καί άκούγαμε, κυριολεκτικό κρεμασμένοι άπό τό χείλη του, πού τό  χρωμά
τιζε πάντοτε έκείνο τό αίνιγματικό χαμόγελο πού συνώδευε όσα μάς έλεγε. 
Καί πού ποτέ δέν έξαφανιζόταν, όκόμα καί στίς κάποιες στιγμές πού μός 
ήταν δύσκολο νά κρατήσουμε τό γέλια μας! 

Διότι βέβαια, πανάρχαια ή συνήθεια τών νέων νά κρυφογελούν μέ τούς 
γέρους. Πόσες όμως φορές δέν είπαμε μετά τά γέλια, "Κι όμως βρέ παιδιά, 
πόσα πράγματα ξέρει ό παππούς .. " 

Καί όπό τότε όρχίσαμε νό τόν θεωρούμε σάν τόν κοινό μας παππού. Όχι 
τόσο γιό τήν ήλικία του, μιάς καί ό άνθρωπος αύτός έδειχνε καμμιά φορά μιά 
τέτοια νεανικότητα πού μός έκανε νό όναρωτιόμαστε ποιοί νό ήταν στό όλή
θεια οί γέροι. Ήταν διότι κάθε φορά πού μιλούσαμε μαζί του είχαμε τήν έντύ-

πωση ότι αύτός καθόταν στήν πολυ
θρόνα καί έμείς σάν τά έγγονόκια 
τόν περιτριγυρίζαμε περιμένοντας 
νό όκούσουμε κάποιο καινούργιο 
παραμύθι. 

Αντιπροσώπευε έναν τύπο φίλου 
τού Σιδηροδρόμου. Τελείως έξω άπό 
τά καθημερινά έπιχειρησιακό προ
βλήματα τού σύγχρονου σιδηροδρό
μου, είχε ένα πραγματικό πάθος γιά 
τό παλιό τραίνο. Τόν ένδιέφεραν τά 
πάντα, καί κύρια ή σιδηροδρομική 
τεχνική καί τεχνολογία. Γι αύτό τό 
τέρας μνήμης, οί παλιές άτμάμαξες 
δέν είχαν ποτέ όποσυρθεί όπό τήν 
κυκλοφορία: ήταν πάντα ζωντανές 
καί ύπΌτμόν ατή μνήμη του, έτοιμες 
νά έκτελέσουν κάποιο φανταστικό 
δρομολόγιο μέ κάποιον φανταστικό 
προορισμό. Καί ήταν πάντα έτοιμος 
νά τίς περιγράψει, μέ άόρατες σέ 
μάς λεπτομέρειες, μέχρι πού ή είκό
να μιάς άτμάμαξας έπαιρνε ζωή 
μπροστά στά δικά μας όρθόνοιχτα 
μάτια. Καί πάντα μέ έκείνο τό χαμό
γελο, έκείνο τό σχεδόν μεταφυσικό 
χαμόγελο πού μός έκανε νό θέλου
με νό όκούσουμε κι άλλα, κι άλλα . . .  

Τά  ένδιαφέροντό του δέν περιωρι
ζόταν όμως μόνο στό σιδηρόδρομο. 
Στήν πολύπλευρη προσωπικότητα 
τού Μιχάλη Κωνσταντινίδη ή Θεία 

Τέχνη τής Μουσικής προκαλούσε τήν ίδια συγκίνηση μέ τήν ένασχόληση μέ 
τό σιδηροδρομικό. Καί όκόμα, ή Ίστορία, η Φιλοσοφία, καί άλλα πολλά. Ήταν 
ίκανός μέ τήν ίδια θέρμη νό συζητήσει γία κάποια Όπερα, ή κάποια φιλοσο
φική ίδέα. Καί σέ έκείνες τίς στιγμές, μπορούσε κανείς νό δεί τόν άνθρωπο, 
όπως έκείνος έκφράζεται μέσα όπό τίς πτυχές πού ή έμπειρία τής ζωής 
προσθέτει στόν χαρακτήρα του. 

Τό χρόνια πέρασαν όμως. Όλο καί πιό σπάνια τόν βλέπαμε τίς τετόρτες, 
μιάς καί τό χρόνια δέν τού έπέτρεπαν πιά νά περπατά τήν άπόσταση όπό τό 
σπίτι του στό Σύλλογο. Καί σάν γνήσιος φίλος τού Σιδηροδρόμου, ούτε θό 
μπορούσε νό διανοηθεί νά έρθει στό Σύλλογο χωρίς νό περπατήσει τούλό
χιστον ένα χιλιόμετρο κατά μήκος τών γραμμών! 

Καί όμως, άκόμα καί τότε, κάθε φορά πού σάν έπίτιμος Πρόεδρος τού Συλ
λόγου πλέον μάς τιμούσε μέ τήν παρουσία του, πάντα κάτι καινούργιο θό 
μαθαίναμε, κάποιο άνέκδοτο περιστατικό θό έρχόταν στήν έπιφάνεια όπό τό 
άδυτα τών άναμνήσεών του, κάποιο κομματάκι τού πάζλ τής άγνωστης ίστο
ρίας τού Σιδηροδρόμου θά έμπαινε στή θέση του . . .  

Ετσι λοιπόν μός άφησε ό παππούς, καί ξαφνικό ή οίκογένειό μας τών 
φίλων τού Σιδηροδρόμου έγινε φτωχότερη. Δυσαναπλήρωτο θά είναι τό κενό 
πού όφήνει πίσω του. Ή ζωντανή μνήμη έσβησε, καί τό μόνο πού μένει είναι 
όσα προλάβαμε νό συγκρατήσουμε όπό όσα κατά καιρούς όκούσαμε. Ή είκό
να όμως τού καλωσυνάτου γέρου πού ποτέ δέν είδα θυμωμένο μέ κανέναν, 
καί πού πάντα μοίραζε άπλόχερα τίς άπειρες γνώσεις του θά κάνει καιρό νό 
σβήσει. Καί ίσως τελικό νό είναι αύτό πού έχει σημασία. 

Καλό ταξίδι Μιχάλη, Πρόεδρε, φίλε καί σύμβουλε. Καί ποιός ξέρει, ίσως 
στήν άλλη πλευρό νά ύπόρχουν σιδηρόδρομοι καί ίσως άκόμα φίλοι τού Σιδη
ροδρόμου . . .  
Ίωσήφ Σιμαντωφ 
25.05.2005 
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Αγαπητή "Σιδηροτροχιά" 

Κατ' αρχήν θα ήθελα να σε συγχαρώ για τις αλλαγές 
που έγιναν στο περιοδικό, τόσο όσον αφορά το σχήμα 
του, όσο και όσον αφορά την ύλη του. Καλό βέβαια 
ήταν και πριν τις αλλαγές , αλλά τώρα η ύλη του είναι 
ποικίλη και διαβάζεται πιο ευχάριστα. 

Επειδή γνωρίζω τις προσπάθειες του Συλλόγου των 
Φίλων του Σιδηροδρόμου για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Σιδηροδρόμων θα 
ήθελα με την επιστολή μου αυτή, να σας επισημάνω 
την απαράδεκτη εικόνα των νυκτερινών αμαξοστοιχιών 
του Ο.Σ.Ε. προς την βόρεια Ελλάδα. Τη στιγμή που ο 
σιδηρόδρομος στην Ελλάδα έχει, κατά γενική ομολο
γία, αναβαθμισθεί εκπληκτικά τα τελευταία χρόνια, 
τόσο που για πρώτη φορά, μετά από πολλές 1 Οετίες, 
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την μελλοντική 
του πορεία, οι παροχές στις νυκτερινές αμαξοστοιχίες 
έχουν υποβαθμισθεί. Στις αμαξοστοιχίες 504/5 , εδώ 
και αρκετό καιρό, δεν υπάρχουν κλινάμαξες , παρ' όλο 
που συχνά ακούμε ότι θα επαναδρομολογηθούν, τα δε 
κλινοθέσια (κουκέτες) έχουν μειωθεί σε αριθμό, παρ' 
όλο που τελευταία, οφείλω να ομολογήσω, τα κυκλο
φορούντα έχουν επισκευαστεί .Εκείνο όμως που είναι 
τελείως απαράδεκτο είναι η εσωτερική υπηρεσία κατα
κλίσεως. Ο αρμόδιος υπάλληλος εμφανίζεται συνήθως 

Κλινάμαξες Γαλλικής κατασκευής στην Θεσσαλονfκη. 
Φωτ. Νίκος Παπαλέτσος 

αρκετή ώρα μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας 
και χωρίς στολή. Βέβαια, για υποδοχή στην είσοδο του 
βαγονιού, όπως γινότανε κάποτε, ούτε λόγος να γίνε
ται. Όπως βέβαια δεν υπάρχει και κάποια υπηρεσία 
εστίασης στοιχειώδους, όπως γίνεται σε άλλες χώρες 
και γινότανε κάποτε και εδώ. Αλλά και στις 604/5 αμα
ξοστοιχίες η κατάσταση, στο μοναδικό κλινοθέσιο που 
διατίθεται, είναι ίδια, αν όχι και χειρότερη. Δεν πρέπει 
κάποτε να δρομολογηθεί και κάποια κλινάμαξα προς το 
Έβρο; Ας σημειωθεί ότι, πολλοί επιβάτες που επανήλ
θαν στον σιδηρόδρομο λόγω αυτής ακριβώς της ανα
βάθμισης στις ημερήσιες αμαξοστοιχίες, θα ήθελαν να 
επιστρέψουν με ένα ανάλογο νυκτερινό τραίνο, ώστε 
να κερδίσουν χρόνο, όμως πολλούς από αυτούς τους 
χάνει ο σιδηρόδρομος από πελάτες. Βέβαια δεν ανα
φέρομαι στην Πελοπόννησο, όπου η κλινάμαξα που 
κάποτε υπήρχε δεν κατάφερε να προσελκύσει πελα
τεία. Εκεί όμως όλα είναι υπό ανακατάταξη και ευελπι
στώ ότι, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της κανονικής 
γραμμής μέχρι την Πάτρα (γιατί όχι βέβαια και από 
τώρα που θα πάει μέχρι το Κιάτο) ,  θα δρομολογηθεί 
τραίνο με κρεβάτια, υψηλών ανέσεων, από Πάτρα για 
Θεσσαλονίκη και Έβρο. 

Και πάλι τα συγχαρητήριά μου για την νέα εμφάνιση 
και τις προσπάθειές σας. 

Φιλικότατα 

Δημήτρης Σπηλιώτης 
Καμάρι Κορινθίας 

Σημ. Σύνταξης: Μετά την λήψη της επιστολής, 
ο Ο.Σ.Ε. δρομολόγησε σύγχρονες κλινάμαξες. Περι
μένουμε και την βελτίωση της εσωτερικής υπηρεσfας. 
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Προς το περιοδικό "Σ/ΔΗΡΟΤΡΟΧ/Α" 

Επειδή ταξιδεύω συχνά στο Βόλο για την εργασία 
μου, χρησιμοποιώ πολλές φορές το τραίνο, το οποίο 
πέραν της ασφάλειας και της άνεσης που μου παρέχει, 
μου δίνει και την δυνατότητα κατά την διαδρομή να 
ασχοληθώ με θέματα της εργασίας μου. 

Πριν από λίγες μέρες ο ΟΣΕ εφάρμοσε τα νέα δρο
μολόγια του σιδηροδρομικού δικτύου και όπως είναι 
γνωστό, σε κάθε αλλαγή υπάρχουν θετικά και αρνητι
κά. Δεν θα πω για τα θετικά, γιατί πιστεύω ότι η βελ
τίωση των παρεχομένων υπηρεσιών είναι καθήκον 
κάθε οργανισμού κοινής ωφελείας. Όμως θα αναφερ
θώ στα αρνητικά σημεία που θεωρώ ότι είναι απαράδε
κτο να υπάρχουν, αφού αυτοί που σχεδιάζουν τα δρο
μολόγια, αυτό είναι το επάγγελμά τους και πρέπει να 
το κάνουν καλά. Μερικά από αυτά που άλλαξαν προς 
το χειρότερο είναι η ώρα αναχώρησης του intercity Νο-
40, το οποίο αναχωρεί πλέον από την Αθήνα στις 
1 6 .21 αντί των 1 9 .40 με αποτέλεσμα να μην το προλα
βαίνω εγώ καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού 
τομέα που εργάζονται 9-5. Ακόμη δεν καταλαβαίνω με 
ποια λογική ένα τοπικό δρομολόγιο αναχωρεί από την 
Λάρισα για Βόλο, λίγα λεπτά πριν αφιχθεί στην Λάρισα 
το αρτηριακό δρομολόγιο. Το ίδιο συμβαίνει και με δρο
μολόγια από τον Βόλο προς την Λάρισα, που φτάνουν 
στην Λάρισα λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του aρτη
ριακού. 

Επίσης καταργήθηκε το δεύτερο απ' ευθείας δρομο
λόγιο για Βόλο (51 Ο) που με τα νέα δρομολόγια το 
στέλνουν προς την Καλαμπάκα. Μπορεί και η Καλα
μπάκα να έχει ανάγκη, αλλά όσες φορές έτυχε να επι
στρέψω στην Αθήνα με το 51 1 (το ζευγάρι του 51 0) , 
ήταν σχεδόν γεμάτο, παρ' όλο το ότι έφτανε στην 
Αθήνα αρκετά αργά. 

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν γίνει τέτοιες 
ενέργειες οι οποίες δυσκολεύουν ή ακόμη αποτρέ
πουν τον κόσμο στο να χρησιμοποιεί το τραίνο. Το 
κύριο μέλημα του ΟΣΕ, δεν είναι η εξυπηρέτηση ιου 
κοινού ; 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία 

Με εκτfμηση 
Κωνσταντίνος Κασιμάτης 
Οικονομολόγος 
Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημfου Αθηνών 

Ο ΟΣΕ και τα Μουσειακά του 

Αγαπητή "Σιδηροτροχιά" 
Πριν από ένα δίμηνο, μιλούσα για θέματα σιδηρο

δρομικού ενδιαφέροντος μ' ένα στέλεχος του ΟΣΕ, 
ευγενές και αξιόλογο άτομο. Συζητώντας λοιπόν για τα 
διάφορα επιτεύγματα τού Οργανισμού κατά τα τελευ
ταία έτη, τού είπα ότι ο ΟΣΕ οφείλει, μεταξύ τών 
άλλων, να ενδιαφερθεί αμεσότερα και για το πολύτιμο 
ιστορικό-τεχνολογικό του υλικό, που βρίσκεται παρα
πεταμένο εδώ κι εκεί σε πανάθλια κατάσταση. Και για 
να μην επικαλεσθεί τίς γνωστές δικαιολογίες για 
υψηλό κόστος, ανυπαρξία χρημάτων και άλλα παρό
μοια, τον προκατέλαβα τονίζοντάς του ότι το κόστος 
είναι κυριολεκτικώς αστείο μπροστά στους πακτωλούς 
κεφαλαίων που απερροφήθησαν από κακές επιλογές 
και ελλιπή συντήρηση υλικού, από μη ορθολογική δια
χείριση τού ανθρώπινου δυναμικού (ρersonnel 
management), από ανυπαρξία ουσιαστικής εξυΠηρέτη
σης τής πελατείας (customer serνice), από έλλειψη 
πολιτικής-στρατηγικής-τακτικής προώθησης τών 
πωλήσεων (sales ρromotion), από μη ορθολογικά ανα
πτυξιακά προγράμματα (business ρlan), από . . .  , qπό . . .  
(έτσι τουλάχιστον διαχέεται στον περιβάλλοντα χώρο). 
Συνεπώς δεν ισχύουν οι προβαλλόμενες δικαιολογίες. 

Παραλλήλως, η καραμπινάτη έλλειψη παιδείας οδηγεί 
τον κάθε παραλία στην πολλάκις εκφραζομένη ειρωνι
κή- επιθετική θέση: 'Αυτά είναι για τους ρομαντικούς. 
Εμείς είμαστε πρακτικοί άνθρωποι, ρεαλιστές και μας 
ενδιαφέρει το χρήσιμο' .  Αφού πρώτα κάτι τέτοιους 
τύπους τους παραπέμψουμε στο λεχθέν από τον Μαξ 
Χορκχάιμερ: 'Σαν ρεαλιστής μπορεί να ζήσει μόνον 
ένας aχρείος' ,  τους θέτουμε το ερώτημα: Γιατί οι Γάλ
λοι, οι Αμερικανοί, οι Βούλγαροι, οι Γερμανοί, οι Τούρ
κοι, οι Ελβετοί, οι Ρουμάνοι κι ένα σωρό άλλοι έχουν 
διαφυλάξει aξιοπρεπώς το σιδηροδρομικό τροχαίο 
τους υλικό: Εμείς είμαστε οι μάγκες κι οι ωραίοι; Ρε, . 
μπας κι είμαστε στεγνά ακαλλιέργητοι και ανίκανοι για 
κάθε τι το οποίο απαιτεί δημιουργική φαντασία, γνώση, 
παιδεία και μεράκι; Μήπως είμαστε απλώς 'ολίγον της 
πλάκας' ,  με ανυπαρξία τσαγανού ή αδιάφοροι τεμπέλη
δες καφενειακής · κριτικής υψηλής αρλουμπολογίας; 
Πάντως, παρ'όλον ότι σ' αυτήν τη συμπαθή κοινωνικήν 
ομάδα μάλλον συμπεριλαμβάνομαι και εγώ (όχι που 
εγώ θα αποτελούσα εξαίρεση!) ,  ομολογώ πως αυτού 
τού είδους οι θέσεις με παραπέμπουν στον Σεφέρη: 
'Όπου και να ταξειδέψω η Ελλάδα με πληγώνει . . .  ' .  
Δυστυχώς μετριώνται στα δέκα δάχτυλα εκείνοι που 
έχουν την αισθητική κο υ λ τού ρο και την ευρύτητα τής 
κοινωνικής αντίληψης ώστε να κατανοούν και να υπο
στηρίζουν την ανάγκη για διαφύλαξη τής εθνικής μας 
κληρονομιάς, όπου τα πολυποίκιλα σιδηροδρομικά 
σπαράγματα αποτελούν ίσως τα σημαντικότερα στοι
χεία τής βιομηχανικής μας αρχαιολογίας. Ευτυχώς 
δηλαδή που υπήρξαν ο αείμνηστος μηχανικός Χριστό
δουλος Χριστοδούλου ο οποίος με την συμπόρευση 
τών άξιων κ. Γιώργου Νικάκη και κ. Νίκου Γιαννόγλου 
δημιούργησαν το Σιδηροδρομικό Μουσείο τής Αθήνας, 
όπως και ο αεικίνητος κ. Ευθύμιος.Κοντόπουλος που 
παλεύει για το αντίστοιχο Μουσείο τής Θεσσαλονίκης 
ή οι σιδηροδρομικοί ιστοριοδίφες κ. Κ.Ανδρουλιδάκης, 
κ. Δ.Παπαδημητρίου και κ.Ζ.Πρωτοπαπάς. Μαζί τους 
άλλωστε και ο ακάματος ερευνητής τού ΗΣΑΠ κ. 
Μανώλης Φωτόπουλος που με νύχια και με δόντια και 
μύριες όσες προσπάθειες κατάφερε να δημιουργήσει 
το Σιδηροδρομικό Μουσείο του ΗΣΑΠ. Και βέβαια, ο 
Γενικός Διευθυντής τού ιδίου Οργανισμού, οι ευαίσθη
τος τεχνοκράτης κ.Ν.Σκουλαριώτης ο οποίος διέσωσε, 
αποκατέστησε και μηχανοδηγεί ο ίδιος (άλλοι . . .  
φοβούνται ! )  τον κυριολεκτικώς μνημειώδη ξύλινο 
συρμό, πολύτιμο δείγμα τής ιστορικότητας τού φίλου 
μας τού 'Ηλεκτρικού ' .  Αυτοί λοιπόν οι ελάχιστοι σιδη
ροδρομικοί είναι οι περιούσιοι τής σιδηροδρομικής 
αρχαιολογίας στη χώρα μας και συγγνώμη αν παραλεί
πω κάποιον. Από τις χιλιάδες τούς άλλους, τούς αγα-
πητούς σιδηροδρομικούς, ' . . .  άκρα του τάφου 
σιωπή . . .  ', όπως λέει κι ο ποιητής .. . 

Αυτή λοιπόν η αδιαφορία επέφερε την κατα
στροφή διεθνώς πολύτιμου τροχαίου και άλλου υλικού, 
που σαπίζει παρατημένο εδώ κι εκεί, έτσι, 'χωρίς αιδώ, 

Γκαγκάριν στα Μέγαρα 
Φωτ. Γιώργος Τόγιας 

χωρίς ντροπή' κανενός 'αρμοδίου υπηρεσιακού παρά
γοντος' . Τι θα παραδώσουμε στους επιγενομένους 
από την πολυδιάστατη σιδηροδρομική μας ιστορία; 



Προς τήν δόξαν λοιπόν και τιμήν τού κάθε παληατζή 
τής οποιασδήποτε εθνικότητας, αλλά και τών, κατά 
περίπτωσιν, βαριεστημένων καρεκλοκένταυρων, aπο
ξηλώνονται και σήπονται μοναδικά κομμάτια. Προς 
επίρρωσιν δε των αναφερθέντων, υπενθυμίζουμε ότι, 
για να εκτελεσθεί κάποια εντολή εξ ανιστορήτων προ
ερχομένη, κόπηκε για παληοσίδερα η aτμάμαξα Έλλη
νίς ' ,  που είχε κατασκευαστεί το 1 899 στο Μηχανουρ
γείο Βασιλειάδη στον Πειραιά, με συντριπτική ελληνική 
προστιθέμενη αξία, αντί να φυλαχθεί ως δείγμα τών 
ελληνικών δυνατοτήτων, τις οποίες κάποιοι aνθέλλη
νες είχαν συμφέρον να μην αφήσουν να αναπτυ
χθούν . . .  Άλλοι πάλι κοινωνικώς αδιάφοροι κατέστρε
ψαν την 'Μαρίνα' ,  aτμάμαξα τών Σιδηροδρόμων Αθη
νών-Πειραιώς (ΣΑΠ) που λειτουργούσε μέχρι το 1 955, 
εξαφάνισαν όλους τους 'Κροταλίες' (aυτοκινητάμαξες 
Renault), δεν άφησαν ούτε ένα ΜΑΝ των Γαλλοελληνι
κών Σιδηροδρόμων. Και δεν είναι μόνον αυτά. Οι Λβ 
962 και 964 που ανακατασκευάστηκαν πριν λίγο καιρό 
(έναντι κάποιων εκατομμυρίων) κακοσυντηρούνται και 
σύντομα 'θα τα φτύσουν' ,  όπως και η ΔΚ 8001 τού 
Οδοντωτού {Ευτυχώς που μεριμνά γι'αυτήν ο 
κ .Ν .Ταγαρούλιας) .  Για να μην πούμε για την ΔΑ 71 08 
που την σέρναν εδώ κι εκεί και συνεχίζει να σκουριά
ζει παρατημένη σε μια γωνιά τού σταθμού τής Κορίν
θου, στον οποίο μεταφέρθηκε όταν κάποιο συνειδητό 
στέλεχος φρόντισε να την πάρουν από το Καλαμάκι, 
όπου είχε γίνει έρμαιο παλιατζήδων, ναρκομανών και 
άλλων διακεκριμμένων παραγόντων τής αθηνα'ίκής κοι
νωνίας . . .  Κορωνίδες βέβαια τού ιστορικού υλικού, 
μοναδικές παγκοσμίως, είναι η de Glehn που σαπίζει 
στη Θεσσαλονίκη παρατημένη σε μιαν άκρη, και η 
'Έλλη' που κάτω από τον πέπλο τής ευγενικής διακρι
τικότητας κάποιων αρμοδίων διαλύεται παραπεταμένη 
στον Βόλο, όπου την μετέφεραν και την παράτησαν 
πριν κάποια χρόνια. Μα, 'Δικά μας είναι;' θα φώναζε ο 
απανταχού ελλοχεύων παχύνους οπαδός τής κάθε 
αισχρής 'αξιοποίησης' .  Μα, ρε φίλε, η ΔΚ 8005 που 
είναι παρατημένη σκουριάζοντας στο Διακοφτό και 
σώζεται μόνον από την 

"
εθελοντική και εκ των ενόντων 

φροντίδα τού προσωπικού τού τοπικού Μηχανοστασί
ου, τεχνικοί τών Ελληνικών Σιδηροδρόμων δεν την 
κατασκεύασαν το 1 954 στο ΚΕΠ; Είναι ή δεν είναι δικιά 
μας; Τι διάβολο, και σ'αυτήν θα επιφυλάξουμε την ίδια 
ευτελή συμπεριφορά όπως στην Έλληvίδα' ;  

Και τελειώνοντας υπενθυμίζουμε ότι όλοι ο ι  εργαζό
μενοι στον κρατικό μηχανισμό, εκτός από τα λειτουργι
κά καθήκοντα που έχουν, είναι και θεματοφύλακες της 
περιουσίας και κληρονομιάς τού Ελληνικού Λαού, 
πράγμα που, αν μη τι άλλο, τούς ολοκληρώνει ως κοι
νωνικές προσωπικότητες. Αν προσμένουν σαν δειλοί, 
μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα να τους σώσει κάποιο θάμα, 
τότε 'Μήτσο, την πατήσαμε . . .  ' 

Και για να μην ξεχνιόμαστε, τι κάνει το Υπουργείο 
Πολιτισμού;  

Πάντως, εξ όσων γνωρίζω, ο ΣΦΣ είναι στην απόλυ
τη διάθεση του ΟΣΕ για το προκείμενο θέμα, τόσο με 
τα κατά περίπτωσιν επαγγελματικώς καταρτισμένα 
μέλη του, όσο και με το πλούσιο ερευνητικό και τεκμη
ριωτικό του υλικό. Θα ήταν κρίμα, βρε αδερφέ, να επα
ναληφθεί η τραγικώς γελοία ιστορία της ΗΕΜ που δεν 
διαφύλαξαν, οι άθλιοι, ούτε ένα από πράσινα και κίτρι
να τραμ τής Πρωτεύουσας, που πάνω τους ήσαν κατα
γεγραμμένες τόσες μνήμες της πόλεως των Αθη
νών . . . .  

Αντώνης Φιλιππουπολίτης 

Α�αy�ωστώ� .  
Ο ΟΖΕ και το vto του Ζήμο 

Αγαπητή "Σιδηροτροχιά" 
Εμένα μού αρέζει πολύ το νέο ζήμα του ΟΖΕ. Αυτόζ 

ο ανάλαφροζ φθόγγοζ που κάνει ζζζ ζτη θέζη τού λα'ί
κού 'Σ' ,  δίνει κάτι από το ζύγχρονο διαφημιζτικό 
conceρt ότάν παρουζιάζει κοζμέτικζ, ζλιπάκια, κρέμεζ, 
χρώματα κι αρώματα. Τι ωραία που ακούγεται το χαρι
τωμένο Οζετζήζ αντί αυτού τού δωρικού, Σιδηροδρομι
κός (Mon Dieυ, quelle banalite ! ) .  

Μα καλά, με ποιά επικοινωνιακά κριτήρια ενθετήθη
κε αυτό το σχέδιο ως σήμα των Ελληνικών Σιδηροδρό
μων; Μπας και ο ΟΣΕ μέσα στο γενικότερο πρωτοπο
ρειακό του πνεύμα, απεφάσισε να θεσμοθετήσει τα 
Greeklish προς βελτίωση τών παρεχομένων προς το 
ταξειδιωτικό κοινό, υπηρεσιών του; Αυτοί οι οποίοι το 
αποδέχτηκαν, έχουν την απαιτούμενη σχετική γνώση 
από άποψη ψυχοτεχνίας, μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσε
ων και επικοινωνίας; Και μη βιαστεί κανένας να βρεί 
κάποιον με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα και μας πει: 
'Μα εμείς συμβουλευτήκαμε ειδικό σύμβουλο' γιατί 
δεν θα τον πιστέψει ούτε ο θυρωρός του. Εκτός, 
βέβαια, αν ο Οργανισμός αυτό το σήμα το πλήρωσε 
ελάχιστα, ή και καθόλου, οπότε καλά να πάθει, αλλά 
εμείς τι φταίμε; (Ο σοφός λαός λέει ότι το φτηνό κρέας 
το τρων οι σκύλοι). Και τολμάμε να ρωτήσουμε: Έγινε 
έρευνα αποδοχής τού σήματος; Έγινε διερεύνηση της 
διεισδυτικότητας τού σήματος; Αυτά τα 'παλ' χρώματα 
είναι κατάλληλα για να παραπέμπουν στη δυναμική τού 
σιδηροδρόμου; Σαφώς ένα σήμα δεν είναι αναγκαίο 
να απεικονίζει το σημαινόμενο. Στην προκείμενη όμως 
περίπτωση έγινε έλεγχος αν αυτό εναρμονίζεται με 
την αντίστοιχη ινδαλματοποιημένη εικόνα που έχει 
διαμορφωμένη η 'ομάδα στόχος' τού σιδηροδρόμου; Αν 
αυτά που αναφέρουμε έχουν πραγματοποιηθεί ευαπό
δεικτα και σύμφωνα με τις επιταγές των στατιστικών 
ελέγχων, εγώ κλίνω ευλαβικά το γόνυ και ανακαλώ τα 
πάντα. Σκέφτομαι όμως 'Ρε, μπας κι επειδή πλησίαζαν 
τα Ολυμπιακά Παίγνια, θελήσαμε να φτειάξουμε κάτι 
πιο της τάξεώς μας τών βορείων προαστίων, κάτι πιο 
σοφιστικέ συνάδον με το διάχυτο, διεθνές πλέον, 
πνεύμα της γκλαμουριάς ; '  Οπότε χαλάλι του κι ας πάει 
και το παληάμπελο . . .  

Φίλιππος Αντωνίου 

P.S. 
1 .  Ως γνωστόν το 's' μεταξύ δύο φωνηέντων, προ

φέρεται ως 'ζ ' .  
2. Είναι τελείως εσφαλμένη η άποψη που ακούστη

κε, ότι τάχα πρόκειται για το τελικό ελληνικό 'ς ' ,  διότι 
και γραφή έχουν διαφορετική (s - ς) και το σημείο 'ς' 
δεν εξέφραζε το καταληκτικό 'σ', αλλά εξέφραζε τον 
δίψηφο φθόγγο 'στ'. Σ' αυτή λοιπόν την περίπτωση δεν 
θα λέμε ΟΖΕ ή ζιδηρόδρομοζ αλλά ΟΗΕ και στιδηρό
δρομοστ. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το γράμμα 'ς' 
κατείχε την έκτη θέση στο ελληνικό αλφάβητο και απε
καλείτο 'στίγμα' .  Για τον λόγον αυτόν ο αριθμός '6' 
απεικονίζεται με το 'στ' και δεν αντιστοιχεί στο έκτο 
γράμμα που σήμερα είναι το 'Ζ ' .  Λέγεται ότι ένα από τα 
αίτια κατάργήσής του ήταν η ομοιότητά του με το 
κεραυνοειδές έμβλημα τού Διός. 

Απαγόρευση φωτογράφησης 

Θα ήθελα να αναφερθώ σε άρθρο της τελευταίας 
σιδηροτροχιάς το οποίο μιλούσε για τη συμμόρφωση 
των μελών του Σ.Φ.Σ. με την απαγόρευση φωτογράφη-

σης που επέβαλε ο ΟΣΕ για περισσότερο από 3 μήνες 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας 
τον Αύγουστο του 2004. 

Κατ' αρχήν με εκπλήσσει το γεγονός της ταύτι
σης του περιοδικού με την γραμμή του ΟΣΕ στο θέμα 
αυτό και το γεγονός του ότι ο σύλλογος μας δεν αντι
τάχθηκε σε αυτή την παράνομη απαγόρευση. Θα περί
μενε κανείς ότι τόσο το περιοδικό όσο και ο ίδιος σύλ
λογος μας, ο οποίος όχι μόνο προασπίζεται τα δικαιώ
ματα του συλλόγου αλλά και των σιδηροδρόμων, να 
αντιδράσει σε αυτή την παράνομη αλλά και αντισυνταγ
ματική απόφαση και να εκδώσει έστω και μία έγγραφη 
διαμαρτυρία. 

Η απόφαση αυτή του ΟΣΕ στηρίχθηκε σε μία εισα
γόμενη τρομοκρατία, τρομολαγνεία, την οποία πληρώ
σαμε με το παραπάνω κατά τη διάρκεια των Ολυμπια
κών αγώνων. Γενική απαγόρευση φωτογράφησης σε 
όλο το δίκτυο, σε κάμπους κοιλάδες και βουνά, στρα
τός στις γέφυρες και τα τούνελ. Μήπως είχαμε πόλε
μο και δεν το καταλάβαμε; Ήταν μία απόφαση η οποία 
στερείτο ουσίας, ήταν πέρα για πέρα άσκοπη και 
κόστισε πολλά στον Οργανισμό. 

Το κυρίως όμως θέμα είναι ότι η απόφαση αυτή 
ήταν παράνομη και αντισυνταγματική διότι ερχότανε σε 
πλήρη αντίθεση με το άρθρο 2 του συντάγματος περί 
ατομικών ελευθεριών. Μήπως όμως αυτά είναι ψιλά 
γράμματα για τον ΟΣΕ; Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον 
ΟΣΕ να καταστρατηγήσει το ίδιο το σύνταγμα, το οποίο 
είναι ανώτερο και aπ· τους νόμους και να βγάλει μία 
τέτοια απόφαση; Ο ΟΣΕ δεν είναι αστυνομία, δεν είναι 
στρατός, δεν μπορεί, ούτε έχει το δικαίωμα να εκδώ
σει μία τέτοια γενική απόφαση. Το μόνο που μπορεί ο 
ΟΣΕ είναι να εκδώσει απόφαση για εμπορικούς σταθ
μούς και μηχανοστάσια, ούτε καν για επιβατικούς 
σταθμούς. Αν ο ΟΣΕ πίστευε ότι είχε δίκαιο γιατί δεν 
έχει απαντήσει ακόμη στην επιστολή του συνηγόρου 
του πολίτη που του ζητούσε εξηγήσεις για το θέμα 
αυτό; 

Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει την φωτογρά
φηση στην ύπαιθρο. Κανείς δεν μπορεί να μας απαγο
ρεύσει να ανεβούμε σε μία βουνοκορφή, να πάμε σε 
μία πεδιάδα, μία κοιλάδα κλπ και να τραβήξουμε φωτο
γραφίες από τοπία και μέσα σε αυτά να εμπεριέχεται 
και ο σιδηρόδρομος. Από τη στιγμή που δεν είμαστε 
επάνω στις σιδηροτροχιές δηλαδή περιουσία του ΟΣΕ, 
άρα του Ελληνικού κράτους, άρα δικιά μας, κανείς δεν 
μπορεί να μας πει τίποτα. 

Επίσης, γιατί σε ένα επιβατικό σταθμό δεν μπο
ρούμε να βγάλουμε φωτογραφίες από τις aποβάθρες; 
Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι σαν τους δρόμους, τις 
πλατείες, τα δημόσια κτίρια, δηλαδή δημόσιοι χώροι. 
Είναι μέρη στα οποία ο πολίτης μπορεί να ασκεί τα 
δικαιώματά του, αρκεί να μην προσβάλει τον συνάν
θρωπό του. Το να βγάζουμε φωτογραφίες σε δημόσι
ους χώρους είναι δικαίωμά μας και κανείς δεν μπορεί 
να μας το απαγορεύσει. 

Οι άδειες φωτογράφησης, που οι περισσότεροι 
από εμάς κατέχουμε, είναι για μέρη στα οποία πράγμα
τι δεν πρέπει να πηγαίνει κανείς ελεύθερα, όπως τα 
μηχανοστάσια και οι εμπορικοί σταθμοί. Δεν χρειαζό
μαστε άδεια για να πάμε στην Παπαδιά ή στην Παιονία 
για να βγάλουμε φωτογραφίες. 

Οι φωτογράφοι των τραίνων δεν είναι άτομα κακό
βουλα, ύποπτα και αντίθετα προς την έννομη τάξη. 
Είναι aξιοσέβαστοι πολίτες οι οποίοι έχουν μία ευχάρι
στη ενασχόληση για τις ελεύθερές τους ώρες. Στις 
εκατοντάδες φορές που έχουμε βρεθεί σε πεδιάδες 
και βουνά, ακόμη και στις ποιο απόκρημνες περιοχές, 
όχι μόνο δεν έχουμε παρενοχλήσει το σιδηρόδρομο, 
αλλά αντίθετα τον έχουμε βοηθήσει εντοπίζοντας 
καταπτώσεις, σπασίματα σε ράγες, διελεύσεις ζώων 
από τις γραμμές, "κολλημένα δίφρακτα" και πολλά 
άλλα. Τα μέρη δε στα οποία πηγαίνουμε είναι δύσκολο 
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να τα φαντασθούν ακόμη και οι διωκτικές αρχές και 
πολύ συχνά, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή των συνόρων, 
έχουμε δώσει πληροφορίες για δρόμους, μονοπάτια 
και περάσματα στους ακόμη και στους συνοριακούς 
φρουρούς. Επί χρόνια, όσοι κατέχουν τις άδειες φωτο
γράφησης έχουν συμβάλει, όσο μπορούσε ο καθένας, 
σε πλήθος εκδηλώσεων του Οργανισμού Σιδηροδρό
μων, όπως φωτογραφικές εκθέσεις, ημερολόγια, ενη
μερωτικά έντυπα του Οργανισμού κ.α. Με την απαγό
ρευση αυτή αυτόματα μας θεωρούσανε ως άτομα ύπο
πτα και αναξιόπιστα τα οποία μπορούν να βλάψουν 
τόσο τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων αλλά και την χώρα 
μας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης 
όπως γνωρίζετε, στην περιφέρεια της ΔΠΜΘ οι άδειες 
εκδίδονται αυστηρώς ονομαστικά και περιλαμβάνουν 
όνομα, τηλέφωνα ακόμη και αριθμό της αστυνομικής 
μας ταυτότητας. Επομένως, είναι κατανοητό ότι οι 
κατέχοντες άδεια είναι άτομα των οποίων τα στοιχεία 
κρατούνται και θα μπορούσαν να ελεγχθούν ανά πάσα 
στιγμή. Αντί λοιπόν ο ΟΣΕ να μας χρησιμοποιήσει σε 
εκείνη την περίοδο γιορτής για τη χώρα, μας φίμωσε 
για τα καλά. Αντί να έχει ένα επιπλέον ζευγάρι αξιόπι
στα μάτια σε μέρη που ούτε και ο ίδιος μπορούσε να 
φανταστεί, μας έδεσε τα χέρια. 

Πρέπει ο ΟΣΕ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να 
κάνει ότι του κατέβει. Δεν μπορεί να εκδίδει αποφά
σεις που καταστρατηγούν τα δικαιώματά των πολιτών. 
Αποφάσεις που εκθέτουν τη χώρα μας στο εξωτερικό. 
Έχει τόσα πολλά προβλήματα ο οργανισμός, ας μην 
ανοίγει μέτωπα με αυτούς που τον αγαπάνε και του 
συμπαραστέκονται. Αναλογίστηκε κάποιος αρμόδιος 
του ΟΣΕ πόσες χιλιάδες τουριστών πέρασαν από τις 
aποβάθρες του προαστιακού και του Μετρό και έβγα
λαν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών 
αγώνων; Δηλαδή τι έπρεπε να τους κάνουμε όλους 
αυτούς; Να τους μαντρώσουμε, να τους δικάσουμε για 
κατασκοπία και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση 
και να τους χώσουμε στα κάτεργα; 

Ακόμη και σήμερα ο διασυρμός της χώρας μας 
στο εξωτερικό συνεχίζεται. Το προσωπικό της ιδιωτι
κής εταιρίας προστασίας που έχει προσλάβει ο ΟΣΕ 
ξέρει μόνο να λέει 'όχι φωτογραφίες' .  Αν τους ρωτή
σεις για_:ί, με ποιο δικαίωμα, δεν ξέρουν, τους έχουν 
πει μόνο να λένε όχι. Και καλά εμείς που μπορούμε να 
τους aντικρούσουμε. Οι άμοιροι οι ξένοι που τους 
κάνουν τη ζωή δύσκολη κι ας έχουν και άδεια, ποιο το 
πρόβλημα να βγάλεις φωτογραφία ένα Desiro στο 
σταθμό Λαρίσης; Αυτή τη ζημιά της χώρας μας κανείς 
δεν την κοιτάει. Πέρα βρέχει για τους αρμόδιους του 
ΟΣΕ; Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν τους νοιάζει; 
Κάποιος θα πρέπει να πει στους υπεύθυνους του Σ. 
Σταθμού στη Λάρισα να βγάλουν εκείνα τα αναίσχυντα 
'απαγορεύεται η φωτογράφηση' που έχουν κολλήσει 
παντού. Όσο για εκείνο τον νταή που το έπαιζε και 
υπεύθυνος ασφαλείας των Ολυμπιακών αγώνων και 
τρομοκρατούσε κόσμο, ας μάθει πρώτα να διαβάζει το 
σύνταγμα και τους νόμους και ας μην το παίζει μεγά
λος και βαρύς σε άτομα που δεν γνωρίζανε. Αντί να 
έχουν δεκάδες υπαλλήλους στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης 
ας βάλουν λίγους παραπάνω στο ηλεκτραμαξοστάσιο 
για να μην έχουμε το καθημερινό σχεδόν φαινόμενο 
των graffiti στις νέες ηλεκτράμαξες και τα Desiro. 

Είναι υποχρέωσή μας να αντιδρούμε σε τέτοια 
μέτρα, μέτρα που θίγουν όχι μόνο την αξιοπρέπειά μας 
αλλά και την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. 
Είναι υποχρέωση μας να αγανακτούμε και να διαφω
νούμε. Η σιγή μας το μόνο που επιφέρει είναι να aπο
θρασυνθούν ακόμη περισσότερο αυτοί που βγάζουν 
αυθαίρετα τέτοιες αποφάσεις. Έτσι λοιπόν σας δηλώ
νω υπεύθυνα ότι εγώ ο Νικόλαος Παπαλέτσος του 
Μιχαήλ 'δεν συνεμμορφώθει προς τας υποδείξεις' και 
έβγαζα φωτογραφίες καθ' όλη τη διάρκεια της απαγό
ρευσης. 

Και κάτι τελευταίο, αφού μας είχαν υπό περιορι
σμό καθ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων γιατί 
υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΣΕ ζήτησε από το σύλλο
γο φωτογραφίες του προαστιακού με τις σημαίες των 
αγώνων; Παράλογο; Εσείς θα το κρίνετε. 

Με εκτίμηση 

Νικόλαος Παπαλέτσος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τΕΕ 
Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Φ.Σ. Θεσσαλονίκης 

Το κόστος μιας διάβασης και η έλλειψη aνθρωπιάς 

Θα ήθελα να ξεκινήσω την επιστολή αυτή με το 
όνομα ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει πια. αλλά μετά 
σκέφτηκα ότι μάλλον δεν θα ωφελήσει. Τι είναι ένα 
όνομα γι αυτούς που ούτως ή άλλως κοιμούνται ήσυχοι 
τα βράδια. Όταν πριν από σχεδόν ένα χρόνο ένα IC 
παρέσυρε και σκότωσε έναν άνθρωπο που προσπα
θούσε να περάσει τις γραμμές στον κλειστό πλέον Σ.Σ. 
Ραψάνης, απλά σκεφτήκαμε ότι έγινε αυτό που φοβό
μασταν. Απλά! Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εμείς 
είπαμε απλά. Αν ήταν δικός μας άνθρωπος θα ήμασταν 
συντετριμμένοι. Τώρα είπαμε απλά. Όταν μετά από 2 
μήνες μία γιαγιά που περνούσε τις γραμμές πάλι στο 
ίδιο σημείο απλά πετάχτηκε μέτρα μακριά από το κύμα 
αέρος ενός άλλου διερχόμενου ΙC, είπαμε ότι ήταν 
τυχερή. Απλά, και μετά σαν Κασσάνδρες είπαμε ότι θα 
γίνουν κι' άλλα τέτοια. 

Το πρόβλημα είναι λίγο πολύ γνωστό. Η νέα διπλή 
γραμμή, 1 60 χιλιόμετρα και ένα υπερσύγχρονο τούνελ. 
Μέχρι εδώ όλα καλά. Ο σταθμός όμως που έκλεισε και 
έγινε στάση και ένα χωριό κομμένο στα δύο χωρίς 
καμία διάβαση για τους κατοίκους αλλά και για τους 
επιβάτες που θέλουν να περάσουν στην απέναντι απο
βάθρα, αυτό είναι πρόβλημα. 

Ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ έκαναν πολύ καλά τη δου
λειά τους. Τελείωσαν την γραμμή, έκλεισαν τον Σταθ
μό, σταθμάρχης και κλειδούχος πήραν την άγουσα, το 
κόστος του προσωπικού είναι που τόσα χρόνια γονάτι
ζε οικονομικά τον ΟΣΕ. Οι αρμόδιοι πήραν τα εύσημα 
και αποχώρησαν δοξασμένοι αφήνοντας ένα πρόβλημα 
που σκότωσε και ίσως ξανασκοτώσει! 

Η υπέργεια διάβαση που έπρεπε να έχει γίνει δεν 
έγινε ποτέ. Μια τρύπα γεμάτη νερά και σκουπίδια και 
σίδερα με κόκκινη κορδέλα τριγύρω, ειρωνεία, να μην 
πέσει κανείς μέσα και πάθει τίποτα, είναι τα μόνα 
σημάδια ότι ξεκίνησε να γίνει κάτι αλλά χάθηκε στον 
δρόμο. Η υπέργεια διάβαση έγινε απλά τσιμεντόλιθοι 
που μπήκαν στις ανάμεσα ράγες για να περνούν από 
αυτούς απέναντι γιαγιάδες και παιδάκια και το πρόβλη
μα λύθηκε, η διάβαση έγινε και με ελάχιστο κόστος! 

Υπάρχει περίπτωση κάποιος από αυτούς τους 
κυρίους εκεί στη Καρόλου, ναι αυτούς στα γραφεία με 
τους μεγάλους μισθούς, τις αρμοδιότητες και προπα
ντός τις ευθύνες, να έχει σκεφτεί πόση ώρα κάνει μία 
γιαγιάκα με τσεμπέρι και τρεις τσάντες να περάσει τις 
γραμμές; Ένα παιδάκι ίσως; ένας ενήλικας σαν τον 
άνθρωπο που παρασύρθηκε από το ΙC; Θα πρέπει να 
κατεβεί από την ψηλή αποβάθρα, να περάσει απέναντι 
και να ανεβεί στην άλλη αποβάθρα. Έχει ποτέ κανείς 
συνειδητοποιήσει πόσο κοντά είναι η έξοδος του τού
νελ ή η στροφή από την πλευρά των Νέων Πόρων για 
ένα συρμό που ταξιδεύει με 1 40 ή 1 60 χιλιόμετρα; 
Προλαβαίνουν να περάσουν; Όχι. Βλέπουν το τραίνο 
πριν να είναι αργά; Όχι. Νοιάζεται κανείς; Όχι, ποτέ, 
γιατί άλλωστε; Είναι δικός μας άνθρωπος αυτός που 
σκοτώθηκε; Δικιά μας μάνα ή γιαγιά αυτή που τραυμα
τίστηκε; Θα ζητηθούν ποτέ ευθύνες γιατί δεν έχει γίνει 

ακόμη η διάβαση; Πήγε ποτέ κανείς φυλακή για τέτοια 
ολιγωρία; Ποτέ! Οπότε ποιο το πρόβλημα; Έτσι λοιπόν, 
σχεδόν ένα χρόνο μετά το κλείσιμο του σταθμού δεν 
υπάρχει ο σταθμάρχης που να ελέγχει και να προειδο
ποιεί, δεν υπάρχει η υπέργεια ή υπόγεια διάβαση, η 
αποβάθρα απέναντι από το σταθμό παρέμεινε μικρή, 
παρότι η τρίτη γραμμή ξηλώθηκε πάραυτα για να γίνει 
λέει πιο μεγάλη η αποβάθρα και να μην κινδυνεύει ο 
κόσμος που στέκεται εκεί από τον αέρα των διερχόμε
νων συρμών. Τόσο πολύ νοιαζόμαστε λοιπόν για τους 
επιβάτες ή τους κατοίκους. 

Ο υπογράφων ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε ένα 
παρόμοιο περιστατικό που λίγο έλειψε να αποβεί μοι
ραίο. Απόγευμα, πριν την αλλαγή των δρομολογίων, 
602 σταματάει, κόσμος κατεβαίνει, περνάει τις γραμ
μές και από την άλλη το IC 55 κάνει διέλευση με 1 60 
χιλιόμετρα. Ο οδηγός κόρναρε δαιμονισμένα για να 
καθαρίσουν οι γραμμές και το IC περνάει ευτυχώς 
χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Ο τέως Σ.Σ. Ραψάνης και νυν στάση, είναι μακριά 
από την Αθήνα, μακριά από τους δικούς μας ανθρώ
πους, για αυτούς δηλαδή που κάποιοι πραγματικά νοι
άζονται. Εκεί μένουν άνθρωποι που διατυμπανίζουνε 
ότι νοιάζονται και ότι κόπτονται γιΌυτούς και την ασφά
λειά τους. Στην πραγματικότητα όμως δεκάρα δεν 
δίνουνε. 

Για όσο καιρό η ατιμωρησία είναι θεσμός στην 
χώρα μας, για όσο καιρό δεν θα ζητούνται ευθύνες, 
γιατί πλέον ούτε ευαισθησία ούτε φιλότιμο δεν υπάρ
χει, αυτά θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Υπνο γλυκό 
λοιπόν κύριοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, τα παιδιά σας 
και οι μητέρες σας δεν περνάνε από εκείνο το σημείο. 

Υ.Γ. Επί τη ευκαιρία του πρόσφατου εκτροχιασμού 
στον Ευαγγελισμό και την αναγκαστική μονογράμμιση 
από Σ.Σ. Ευαγγελισμού Μέχρι Σ.Σ. Νέων Πόρων που 
τόσο κόστισε σε καθυστερήσεις, μία ερώτηση. Δεν 
αισθανθήκατε λίγο, πώς να το πω ευγενικά, μειωμένης 
αντίληψης ίσως; Γιατί να μην έχουν προβλεφθεί αλλα
γές τροχιάς και στην άλλη μεριά του τούνελ των 
Τεμπών, δηλαδή στο Σ.Σ. Ραψάνης. Γιατί να μην είχαν 
τοποθετηθεί και εκεί ψαλίδια έτσι ώστε σε μία τέτοια 
περίπτωση ανάγκης να επανδρωθεί ο Σταθμός και να 
μην χρειάζεται τα τραίνα να πηγαίνουν με μονογράμμι
ση μέχρι τους Νέους Πόρους. Γιατί δεν έγινε η απαραί
τητη υποδομή έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν 
ψαλίδια και να μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία ακόμη 
και η παλιά χάραξη σε περίπτωση ανάγκης; Με την υφι
στάμενη τεχνολογία κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό χωρίς 
κανένα πρόβλημα για την ασφάλεια των συρμών και 
των επιβατών, ενώ η ευελιξία που θα προσέφερε θα 
ήταν ανεκτίμητη. 

Παρακαλώ ας μην γυρίσει κανείς και πει ότι απλά 
ήταν θέμα κόστους. Αυτό δεν το δεχόμαστε για μία 
γραμμή που έχει κοστίσει δις. ευρώ και ακόμη δεν είναι 
έτοιμη. 

Νικόλαος Παπαλέτσος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τΕΕ 

Μέλος του Δ.Σ. Σ.Φ.Σ. Θεσσαλονίκης 

Η "Σ" δέχεται επιστολές αναγνωστών 
σιδηροδρομικού περιεχομένου.  Η 
συντακτική επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωμα σύντμησης των επιστολών 
ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο χωρίς 
να αλλοιώνεται το νόημα της επιστολής. 
Οι επιστολές που δημοσιεύονται 
εκφράζουν τις απόψεις των 
επιστολογράφων. 



Μετακινήσεις 
, , χωρις συνορα 

E RTM S / ETCS - το  πρώτο σ ιδηροδρομι κό σύστη μα ασφόλε ι ας 

ο υρμώ πανε υρωπαϊκιΊς εμβέλεως.  

Στο  μέλλ ν δεν  θα υπόρχουν π λ έ  ν σ ύνορα σ τ ι ς  σ ιδη ροδρομ ι 

κές σ υγ κο ι νωνίες .  Αλλό θα υπόρξε ι ανό γ κ η  υψηλών τ α χ υ τ ιΊ

των, συχ νών δρομολογίων κα ι π Χ ιΊρους αξ ι ο ι ι ο ί ηοης των 

γραμ μών με δ ι αθεσιμ ό τη τα  σ το μ έ γ ι οτο  βαθμ6.  Μ ω  ι ι ρόκληση 

ι ι ο υ  αντ ι με τω ι ι ί zουμε χόρη οτα  δ ι κι1 μας εξc λ ι γ�ιr να ο υο τ ι1 μα -

τ α  Τ . Το υ ψ η λ ι1ς τ νολογ ί ας α υ τ 6 μα το ο ύο τ η μα ε λ έ γ χου 

ίνα ι τ r ι ι ό  ε ξ  λ ι γ μ  ' νο ο τ  ν κόιψο κα ι δω κρ ί νε τ ι1 ι γ ω  τ ο  

δ ο κ ψ α σ μ ' βα ι κ6 ε ο ι ι ί. ι ομι') το υ κ α ι  τ η  διψ ι1 ι ι ο υ ι ωρέ ε ι  

δυ  α τ ' τ η τ α  ι ι έ κταοη Ί αρακ τ η ρ ι ο τ ι κι1 μ Ι ι pοφαν ιΊ οφέλ η, 

' ι ι ω α ι ι ρ  βλ ημό τ ιο τ η ε νοωμι1 τ ωο η ο υο τ ι1μ α τ ο , ο ι κονο μ ι κή 

α ι r οδο τ ι κ ' τ η τα ,  χ α μ η λι) κι)οτο ς  κ ύ κ λ  υ zω ι1 - .  α γ ι α τ ί  τ ο  

Συγκο ινων10κό Σ υο τ ι1 μ α ω τ ης Si  ' ιη " η  ι ι ρ  σδ ι ορί.ισυν τ ο  

ρυθμό τ ης τ ε  νσλογ ι κ ι)ς ε ' λ ι ξη γ ι α  ' λη τ ην Ε υρώ ι r η .  

w w w . s i e ιη e n s . c o m / t s  
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