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ια να λειτουργήσει μια σύγχρονη μεγαλούπολη, όπως η Αθήνα, 
χρειάζεται ένα μελετημένο και σύγχρονο πλέγμα αστικών 
συγκοινωνιών. Η ραχοκοκαλιά βέβαια αυτού του συστήματος 

πρέπει να εξυπηρετείται από μέσα σταθερής τροχιάς (δηλαδή από 
μετρό, τράμ, ή προαστιακό σιδηρόδρομο, ανάλογα με το μέγεθος της 
ζήτησης μεταφορικού έργου της κάθε γραμμής) . Και αυτό διότι μόνο τα 
μέσα σταθερής τροχιάς έχουν την αξιοπιστία και την μεγάλη μεταφο
ρική ικανότητα που απαιτούνται για να εξυπηρετηθούν γραμμές με 
έντονο μεταφορικό έργο. Ο προαστιακός σιδηρόδρομος ειδικότερα, ο 
οποίος αποκαλείται και " το μετρό της περιφέρειας", καλείται να εξυ
πηρετήσει προάστια και πόλεις-δορυφόρους που απέχουν πιο πολλά 
χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και τα οποία δεν μπορούν να εξυ
πηρετηθούν, γρήγορα και άνετα, με το μετρό ή το τραμ, τα οποία κινού
νται με μικρή σχετικά ταχύτητα και με συχνές στάσεις, μέσα στην 
ευρύτερη περιοχή της πόλης. 

Στις μεγάλες πόλεις της υφηλίου, όπου ο προαστιακός σιδηρόδρο
μος αναπτύχθηκε πριν από πολλές δεκαετίες, εκμεταλλεύθηκαν για 
την λειτουργία του, στην αρχή τουλάχιστον, τις υπάρχουσες γραμμές 
των υπεραστικών δικτύων, μέχρι κάποια απόσταση από τους κεντρι
κούς σταθμούς της πόλης, αφού οι γραμμές αυτές είχαν την απαιτού
μενη υποδομή για την διέλευση πολλών συρμών, ώστε να εξυπηρετού
νται παράλληλα, τόσο οι προαστιακοί, όσο και οι υπεραστικοί συρμοί. 

Στην Αθήνα, η ανάγκη της λειτουργίας προαστιακών γραμμών έγινε 
αισθητή ήδη από τQ τέλος της δεκαετίας του ' 60. Όμως, η πολιτική επί 
των μεταφορών που εφαρμοζότανε τότε και η οποία άλλωστε ακολου
θήθηκε από όλες τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις, η "πολιτική" δηλαδή 
της απαξίωσης των σιδηροδρόμων και όλων των άλλων μέσων σταθε
ρής τροχιάς και της σκανδαλώδους προώθησης και στήριξης της 
οδικής μεταφοράς, σε συνδυασμό με την φτωχή υποδομή (μονή γραμ
μή χωρίς σηματοδότηση κ.λ.π.) του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύ
ου, αποτέλεσμα και αυτό αυτής ακριβώς της λανθασμένης πολιτικής , 
δεν επέτρεπε την δημιουργία προαστιακών γραμμών στις υφιστάμενες 
γραμμές. Και βέβαια ούτε συζήτηση για σοβαρές επενδύσεις στο 
υπάρχον δίκτυο, για την παράλληλη κίνηση προαστιακών συρμών σε 
αυτό, αφού οι ιθύνοντες της εποχής εκείνης αρνούνταν οποιανδήποτε 
σοβαρή επένδυση, τόσο στον σιδηρόδρομο όσο και στους τότε Ε .Η .Σ. 
(ηλεκτρικό) . 

Η πρώτη και μοναδική επιτυχημένη απόπειρα δημιουργίας ενός υπο
τυπώδους προαστιακού σιδηρόδρομου, στην υφιστάμενη γραμμή, έγινε 
από τον Ο.Σ .Ε . ,  στην γραμμή της Χαλκίδας, στο τέλος της δεκαετίας 
του ' 70, που όμως, παρ' όλα τα σχετικώς πυκνά δρομολόγια, δεν έχει, 
ακόμη και σήμερα,τα χαρακτηριστικά πραγματικού προαστιακού σιδη
ρόδρομου, αφού ούτε το κατάλληλο τραχαίο υλικό υπάρχει, ούτε οι 
κατάλληλοι σταθμοί, ούτε η πυκνότητα των δρομολογίων που χαρακτη
ρίζουν μια γραμμή ως προαστιακή. Παρ' όλα αυτά, μεγάλο μέρος των 
κατοίκων των περιοχών που εξυπηρετούνται από αυτή τη γραμμή την 
χρησιμοποιούσαν και συνεχίζουν να τηγ χρησιμοποιούν για τις μετακι
νήσεις τους, αφού τους εξυπηρετεί καλύτερα από ότι η οδική μεταφο
ρά . 

Η μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα, οι ανάγκες της Ολυμπιά
δας, η βελτίωση της υποδομής του Ο.Σ. Ε . ,  αλλά και τα αδιέξοδα στα 

οποία οδήγησε η λανθασμένη πολιτική επί των μεταφορών των προη
γουμένων ετών, είχαν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία προαστιακού 
σιδηροδρόμου και στην Αθήνα. Όμως η πρώτη γραμμή που λειτούργη
σε, αυτή του αεροδρομίου, παρ' όλο που εκάλυψε βασικές ανάγκες της 
Ολυμπιάδας, δεν είχε στην συνέχεια τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
όπως ήταν φυσικό. Αντιδράσεις παράλογες τοπικών αρχόντων, για 
μικροκομματικούς λόγους, στο τμήμα Αθήνα - Αχαρναί, εργολαβικές 
αντιδράσεις και ενστάσεις, μη σύνδεση των νέων σταθμών με λεωφο
ρειακές γραμμές, τροφοδοτικές του προαστιακού, και η έλλειψη 
χώρων στάθμευσης σε αυτούς, κ.λ.π., ε ίχαν σαν αποτέλεσμα την μη 
ολοκλήρωση μιας σύγχρονης γραμμής,  από τον Πειραιά μέχρι τις 
Αχαρνές, την μη συνέχιση της ηλεκτροκίyησης , μετά τον σταθμό της 
Δουκίσσης της Πλακεντίας και μέχρι την Αθήνα και τον Πειραιά, που 
συνεπάγονται την αδυναμία πύκνωσης των δρομολογίων και την μη 
δρομολόγηση των 

'
σύγχρονων ηλεκτροκίνητων συρμών μεγάλης μετα

φορικής ικανότητας, που έχει προμηθευθεί ο Ο.Σ.Ε. και οι οποίοι παρα
μένουν αναξιοποίητοι στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Επίσης και 
την μη εξυπηρέτηση όσων κατοικούν σε μεγάλη απόσταση από αυτούς 
τους σταθμούς . 

Η έναρξη της λειτουργίας της νέας προαστιακή� γραμμής προς την 
Κόρινθο όμως, έδωσε μια άλλη εικόνα του προαστιακού σιδηρόδρο
μου, αφού οδήγησε σε μία μεγάλη μετατόπιση επιβατών προς αυτόν, 
από την οδική μεταφορά, παρ' όλο που ορισμένα τμήματα της γραμμής 
αυτής δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 
του χρόνου των δρομολογίων κατά 20 με 25 λεπτά. Η αξιοπιστία, η 
άνεση, και η ταχύτητα όμως που εξασφαλίζουν τα τραίνα του προαστια
κού, ακόμα και τώρα, ήταν οι αιτίες αυτής της μετατόπισης . 

Η αυξανόμενη επιτυχία του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας, 
μετά και την βελτίωση ορισμένων αρνητικών της γραμμής του αερο
δρομίου και τα προβλήματα που επέλυσε με την λειτοuργία του, μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επισπευσθούν, τόσο ο 
εκσυγχρονισμός ιτης γραμμής μεταξύ Πειραιά και Αχαρνές και η ολο
κλήρωση της ηλεκτροκίνησης από τον Πειραιά στις Αχαρνές και την 
Δούκισσα της Πλακεντίας, όσο και οι επεκτάσεις του πραστιακού, 
άμεσα προς τη Θήβα και σύντομα στο Λουτράκι, τη Χαλκίδα, το Λαύριο 
και την Ραφήνα και να λειτουργήσει επι τέλους και ο προγραμματισμέ
νος προαστιακός σιδηρόδρομος της Θεσσαλονίκης. Διαφορετικά, η 
ευρύτερη περιοχή των δύο αυτών Ελληνικών μεγαλουπόλεων θα 
ασφυκτιά και θα aπαξιωθεί, από τα μποτιλιαρίσματα και τη ρύπανση, τα 
οποία θα αυξάνονται, όσοι νέοι δρόμοι και αν κατασκευασθούν. 

Όσον αφορά τους τοπικούς άρχοντες των διαφόρων περιοχών που 
θα εξυπηρετήσει ο προαστιακός της Αθήνας, το�ς προτρέπουμε να 
εγκαταλείψουν την "ωτοχαϊδεύουσα" ψηφοθηρία και να κοιτάξουν το 
ουσιαστικότερο συμφέρον των ψηφοφόρων τους , αν βέβαια θέλουν να 
αναγραφούν εις τας "χρυσάς δέλτους" της ιστορίας. Διαφορετικά θα 
υποθηκεύσουν, όχι μόνο τα πραγματικά συμφέροντα της πόλης τους, 
αλλά και τα συμφέροντα όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Αθήνας . 

Πέτρος Ράλλης 
Πρόεδρος Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου 



δροστnριότnτε{ 
Εκδρομή του συλλόγου μος στην Κωνσταντινούπολη 
Στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος του, ο Σύλλογός πραγματοποίησε, το τριήμε
ρο της 28ης Οκτωβρίου, εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη. 
Ξεκινήσαμε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005 με την αμαξ. 72 για Θεσσαλονίκη και 
μετά από μια σύντομη διαμονή περίπου 2 ωρών στην Πρωτεύουσα της Μακεδονίας 
αναχωρήσαμε με την αμαξ. 444 για την Κωνσταντινούπολη όπου και φτάσαμε το πρω
ινό της Πέμπτης 27 Οκτωβρίου. Η εκδρομή ξεκίνησε με πρωινό σε ξενοδοχείο στα 
παράλια του Βοσπόρου, και στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στον επιβλητικό ναό της 
Αγίας Σοφίας, στο υδραγωγείο του Ιουστινιανού και στο Μπλε Τζαμί γνωστό και ως 

Σουλτάν Αχμέτ. 
Η μέρα τελείωσε με βόλτα στην σκεπαστή αγορά που αριθμεί 4 .000 μαγαζιά. 
Το πρωί της 28 Οκτωβρίου ξεκινήσαμε την βόλτα μας από την πλατεία Ταξίμ, όπου 
βρίσκονταν το ξενοδοχείο μας φτάνοντας μέχρι την αγορά του Πέρα, με τα εντυπω
σιακά Ελληνικά σπίτια, για να καταλήξουμε στο περίφημο Ζωγράφειο, ένα από τα 

τελευταία Ελληνικά σχολεία της Πόλης. Μας υποδέχθηκαν θερμά και αφού ξεναγηθή
καμε στις αίθουσες του σχολείου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας αντάλλαξε δώρα με 
τον διευθυντή του σχολείου. 
Στη συνέχεια και αφού περάσαμε την γέφυρα του Βοσπόρου που ενώνει την Ευρώπη 
με την Ασία, επισκεφτήκαμε τον σιδηροδρομικό σταθμό του Χαινταρπασά που βρίσκε
ται στην πλευρά της Ασίας. 
Μετά την ξενάγηση μας στον σταθμό επιβιβαστήκαμε σε πλοιάριο για μια εκδρομή στο 
Βόσπορο όπου και καταλήξαμε στην περιοχή του Σαρίγερ για γεύμα σε μια από της 
παραθαλάσσιες ταβέρνες. 
Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου η μέρα ξεκίνησε με την επίσκεψη στο Πατριαρχείο με τον 
ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, την παρακείμενη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στην 
στην μονή των Βλαχερνών όπου εψάλη για πρώτη φορά ο Ακάθιστος ύμνος. 
Το μεσημέρι επισκεφτήκαμε το παλάτι-μουσείο του Τοπκαπί με τους μυθικούς θησαυ
ρούς των Σουλτάνων. 
Η εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη τελείωσε με μια δεύτερη επίσκεψή μας στο 
Πατριαρχείο. Παρακολουθήσαμε τον εσπερινό στο ναό του Αγίου Γεωργίου και στη 
συνέχεια αναχωρήσαμε, από τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίρκεσι, με την αμαξ. 445 
που μας έφερε στην Θεσσαλονίκη το πρωί της 30 Οκτωβρίου. 
Λίγη ώρα μετά, επιβιβαστήκαμε στην αμαξ. 501 και φτάσαμε στην Αθήνα τελειώνοντας 
ίσως μια από τις καλύτερες εκδρομές του συλλόγου μας. 

Επαναλειτουργία της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 

Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή του Συλλόγου στο 

χώρο του Σιδηροδρομικού Μουσείου Αθηνών. Πριν από την εκδήλωση έγιναν τα 

εγκαίνια της αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων που έχει παραχωρηθεί από τον ΟΣΕ 

στον Σύλλογο και σήμερα χρησιμοποιείται για την έκθεση φωτογραφίας σιδηροδρο

μικού κυρίως χαρακτήρα, ομιλίες και διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου. 

1. Αναμνηστική φωτογραφία μελών του Συλλόγου 
μας απέναντι από την Αγια Σοφιά. 
2. Μια άποψη του Βοσπόρου. 
3. Στο Ταξίμ. 
4. Από την επίσκεψή μας στο Ζωγράφειο και την 
ανταλλαγή δώρων. 



τις 1 & 2 Δεκεμβρίου ο σύλλογος μας 
μετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε 

ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγω ν  
στο ξενοδοχείο CARAVEL στην Αθήνα με 
θέμα ''Ανάπτυξη Σ ιδηροδρομικών Μεταφο
ρών". Από την πλευρά του Συλλόγου ομι
λητές ήταν  τα μέλη μας Μεταξάς Ιωάννης 
και  Κ ατσαρέας Β ασίλειος με θέμα 'Ή ανά
πτυξη σιδηροδρομικών δικτύων :  προοπτι
κές στην Ελλάδα κ α ι  διεθνή εμπειρία". 

την πρώτη Οκτωβρίου ,  στον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στον 

Πειραιά, ο αξιόλογος πολιτιστικός σύλλογος 
"Πειραιοτέχνημα" οργάνωσε την 
πολυεκδήλωση "Δυό νύχτες στον Σταθμο" . 
Η εκδήλωση αυτή ήταν αφιερωμένη στον 
Σταθμό του Αγίου Διονυσίου κα ι  στην ιστορία 
της ευρύτερης περιοχής. Ο σύλλογός μας 
ανέλαβε την έκθεση φωτογραφίας ,  την 
προβολή του ηχοράματος "Σιδηρόδρομος, 
σταυροδρόμι τεχνολογίας και πολιτισμού" και 
θεατρικά σιδηροδρομικά δρώμενα με την 
σκηνοθετική καθοδήγηση του μέλους μας 
Νίκης Φ ιλ ιππουπολίτη και τη σκηνική 
συμμετοχή μελών του Συλλόγου μας .  
Δυστυχώς , η βροχή δεν επέτρεψε την 
προβολή του ηχοράματος,  τα άλλα όμως 
ανελίχθησαν κανονικά .  Συγχαίρουμε το 
" Πειραιοτέχνημα" μαζί και τους φίλου ς  

Σιδηροδρομικούς ο ι  οποίοι έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό για την επιτυχία της 
εκδήλωσης: 

Σ τις 18 και 1 9  Νοεμβρίου ,  ο Σύλλογός 
μας προσκλήθηκε από το στέλεχος του 

ΟΣΕ των τ .  Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων κ. Β .  
Π απούλια να  προβάλει στην Καλαμπάκα το 
ηχόραμα "Σιδηρόδρομος , σταυροδρόμι· 
τεχνολογίας κα ι  πολίτισμού". Η εκδήλωση, 
που είχε οργανωθεί από τον τοπικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Σύλλογο Γονέων 
των Γυμνασίων και τους  Σιδηροδρομικούς,  
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 
Εκθεσιακού Κέντρου με την προσέλευση άνω 
των 400 θεατών, μαθητών, καθηγητών κα ι  
κατοίκων της πόλεως της Καλαμπάκας .  
Σημειώνουμε ότ ι  προσήλθαν φίλοι 
Σιδηροδρομικοί και από άλλες θεσσαλικές 
πόλεις ,  ενδεικτικό στοιχείο αξιοπρέπειας κα ι  
σ ιδηροδρομικής συνειδητότητας .  Οφείλουμε 
να τονίσουμε την προσέλευση του Δημάρχου 
ως και άλλων εκπροσώπων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, παρά το γεγονός της 
παράλληλης πραγματοποίησης κα ι  άλλων 
τοπικών εκδηλώσεων ,  αλλά και 
ποδοσφαιρικών αγώνων .  Με την ευκα ιρία 
αυτής της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η 
κατάλληλη φ ιλοσιδηροδρομική-κοινωνική 
ζύμωση. 

Δραστηριότητες από τον ΣΦΣ Λάρισας 
Για Πέμπτη συνεχή χρονιά τιμήθηκε φέτος από 
τους σιδηροδρομικούς της Λάρισας ο προστάτης 
τους Άγιος Απόστολος και Διάκονος Φίλιππος. 
Στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού οργανώ
θηκαν από το πολιτιστικό κέντρο σιδ/κών, τον 
Σύλλογο Φίλων του Σιδηρόδρομου Λάρισας, τον 
πολιτιστικό οργανισμό του δήμου Λαρισαίων και 
τη φωτογραφική λέσχη Λάρισας πλήθος εκδηλώ
σεων. 
Την Κυριακή 9/1 0/2005 στις ?μμ στο "Χατζηγιάν
νειο" πνευματικό κέντρο στην αίθουσα "Τάκης 
τλούπας" εγκαινιάσθηκε έκθεση φωτογραφίας 
σιδηροδρομικού περιεχομένου η οποία λόγω της 
πολύ μεγάλης επιτυχίας της και της πληθώρας 
επισκεπτών παρατάθηκε η διάρκεια της για 
ακόμη 8 ημέρες. Την Δευτέρα 1 0/1 Ο στις 6μμ 
στον ιερό ναό του Αγίου Παντελείμονα που βρί
σκεται στην είσοδο του μηχανοστασίου του ΟΣΕ 
στην Ανθούπολη έγινε πανηγυρικός εσπερινός 
και λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Φιλίππου. 
συνοδεία της φιλαρμονικής του δήμου Λαρισαίων. 
Την Τρίτη 1 1/1 Ο ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις 

. με όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία. 

r--------- -------
1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ- τralnz Raιιroad sιmuιator 2006 {'""'\ : 
1 ονοματεπώνυμο: � 1 Διεύθυνση: 1 
---------- ΤΚ: ____ _ 

Ποσότητα 

D Tralnz Rallroad SlmUΙator 2006ιικοοοnμεscοι 

EUR 44,95 + EUR 9,00 ανό avτlτuno 

ΣΥΝΟΛΟ EURO __ _ 
a Εοωκλεlω nλnρωμ� ι κόντε την εnιτ� πληρωτέο προς: Aιιran Cames pty ltel! 
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Lacrimae rerum 
Δάκρυα πραγμάτων, κι ο φιλόσοφος να στρι

φογυρίζει στο μυαλό, 'Τα πάντα ρει'. Οι 
τεχνοκράτες μιλούν για την εντροπία των 

συστημάτων, τα παιδιά με τα μεγάλα μάτια κοιτάζουν 
στον σταθμό περιμένοντας κάποιο τραίνο να φανεί 
και παραφρασμένος ο Καβάφης μός θυμίζει: ' . . .  Για τα 
αλλού-μην ελπίζεις-δεν έχει τραίνο για σε, δεν έχει 
σταθμό . . .  
Ήταν ημέρα Κυριακή, 7 Αυγούστου τού 2005, και ώρα 
22.47', όταν, μετά από 1 21 χρόνια λειτουργίας, 
έφυγε το τελευταίο τραίνο από τον Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Αθηνών, τον τόσο οικείο 'Σταθμό Πελοποννή
σου', αφήνοντάς τον να συνεχίζει ακίνητος το δικό 
του ταξείδι στον χρόνο. Σ'αυτόν τον χρόνο που, ενώ είναι για μας ο μεγάλος 
άγνωστος, έχει με την ροή του αναδείξει τον Σταθμό όχι απλώς σε σημαντι
κό σημείο αναφοράς τής πόλεως, αλλά πάνω απ' όλα σε φορέα μνημών, 
καθώς τόσα και τόσα γεγονότα έχουν ταυτιστεί με την υπόστασή του . 

πεις. Και μη διανοηθεί καμμία λεπτεπίλεπτη μανταμίτσα να πεί (όπως συνή
θως πρόπουν οι ατεκμηρίωτοι παχύνοες) ότι τέτοιες aποχαιρετιστήριες 
παράτες δεν συμβαίνουν ποτέ στο εξωτερικό, γιατί μετά δεν θα ξέρει πού να 
κρυφτεί. 

Ο Σταθμός που είχε ζωντανέψει στις 30 Ιουνίου τού 1 884, δεν λειτουργεί 
πια. Σηματοδότησε τον παροπλισμό του η αναχώρηση τής νυχτερινής aυτοκι
νητάμαξας προς Άργος και Καλαμάτα. Τον κατευόδωσαν κάποιοι ουρανοβό
μονες ρομαντικοί, γιατί οι πρακτικοί άνθρωποι έχουν να ασχοληθούν με 
σοβαρό θέματα όπως"αξιοποιήσεις","επενδύσεις" και άλλα τινά. Άλλωστε 
δεν προσήλθε και κανένα πολιτικόν ον, ώστε να προσελκύσει σωρηδόν στε
λεχόρες, δημοσιοσχεσίτες, δημοσιογράφους και γενικότερα το enfant gate 
τής χαριτοβριθούς αθηνα"ίκής κοινωνίας. Άλλωστε είναι κι η κούραση βλέ-

Κυρίες μου και Κύριοι, καληνύχτα σας. 
Εύδιος ο Ευτόξειδος 

P.S. 
Σημειώνουμε ότι λόγω ανακατασκευής της ορεινής τροχιάς του Πελοποννη
σιακού Σιδηροδρόμου, οι αμαξοστοιχίες τερματίζουν στο Άργος. Απ'εκεί η 
συνέχεια μέχρι Τρίπολη, Καλαμάτα, επί τού παρόντος, πραγματοποιείται με 
λεωφορείο τού ΟΣΕ. 

Φακιρικά και ... Αεροπειρατικά στην Τανάγρα. 
Σαρδελοποιημένοι και σε πολύ πιό στενή επαφή από 
ότι οι σαρδέλες στο κουτί Κυριακή πρωί μέσα στο 

RAIL BUS κινούμεθα από τον Σ.Σ. σταθμό της 
Οινόης προς τον Σ.Σ. της Τανάγρας για να παρακο
λουθήσουμε το AIR SHOW της Πολεμικής Αεροπο
ρίας 'Άρχάγγελος 2005". Η καλή μέρα από το πρωί 
φαίνεται λένε πολλοί και πράγματι η μέρα ξεκίνησε 
άψογα. Χαράματα στον ΣΣ Λαρίσης, ο κόσμος αμέ
τρητος και ο ΟΣΕ που εντωμεταξύ έχει πολυδιαφημή
ση την σίγουρη και μοναδική και απρόκοπη μεταφορά 
των θεατwν προς το αεροδρόμιο της Τανάγρας έχει 
ΕΝΑ μόνο εκδσ[ήριο εισιτηρίων ανοικτό να εξυπηρε
τήσει τους χιλιάδες επιβάτες. Αποτέλεσμα το τραίνο 
φεύγει με υπερπλήρωση όλων των καινών χώρων 
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του από υπεράριθμους επιβάτες εκ των οποίων το 
90% ταξιδεύει τζάμπα. Άφιξη στο ΣΣ Οινόης με τα 
νεύρα λίγο τεντωμένα αλλά δεν βαριέσαι έχουμε μια 
ολόκληρη μέρα μπροστά μας ας μην χαλιόμαστε από 
τώρα. Έλα όμως που και να θέλεις να αγιάσεις δεν 
σε άφήνουν και στην Οινόη τα πράγματα είναι τραγι
.κότερα από τον ΣΣ Λαρίσης γιατί ο κόσμος είναι 
πολύ περισσότερος το τραίνο (διπλό RAIL BUS) πολύ 
μικρότερο και το εκδοτήριο εισιτηρίων πάλι ένα και 
μοναδικό, ποίος να προλάβει να πρωτοπάρει εισιτή
ριο ; ένα τραίνο ακόμη γεμάτο τσαμπατζήδες οι οποί
οι παρόλο ότι ταξιδέψαμε τζάμπα από την Αθήνα ως 
εδώ όλοι ψιλοβρίζουμε και βλαστημάμε την ώρα και 
την στιγμή και λίγο τον ΟΣΕ και τα κατορθώματα του. 
Έτσι λοιπόν σαρδελοποιημένοι, εκνευρισμένοι και 

στα όρια της υπομονής μας, πλησιάζουμε στόν ΣΣ 
της Τανάγρας. Μπροστά μας είναι μία 
παρέα τριαντάρηδες επαρχιώτες από 
αυτούς με την προφορά της Θεσσαλίας 
που το ο το λένε ου. Συμπαθέστατοι 
και με τα καλαμπούρια τους προσπα
θούν να διασκεδάσουν τον εκνευρισμό 
τους αλλά και τον δικό μας. Από το 
παράθυρο φαίνονται σε σχηματισμό 4 
GRIPEN της Σουηδικής αεροπορίας και 
ρωτάει ο ένας των άλλον, 
-Ρε Κωστάκη τι αερουπλάνα ειν'ευτού
να; 
-Δεν ξέρω ρε, μάλλον πουλεμικά. 
-Δικά μας ρε ειν· ή ξένα ; 
-Δε ξέρω ρε σου λέω και γιάτι ρε 

ρουτάς; 
-Ρουτάω ρε συ για να ξέρω αν είναι απ'αυτό που θα 
κάνουν τα Φακιρικό. 
Πέφτουν τα πρώτα γέλια και δίπλα μας κτυπάει ένα 
κινητό, η κοπέλα που απαντάει στην κλίση (πρωινή -
πρωινή ) και γδυμένη κατάλληλα για την περίσταση 
λέει, 
- Καλημέρα Λία μου, ναι . . . .  ναι. .. όχι είμαι με τον 
Μάκη και έχουμε έρθει στην Τανάγρα να δούμε τα 
Αεραπειρατικό. 
Πέφτουν και τα δεύτερα γέλια πιο δυνατά αυτή τη 
φορά το τραίνο φτάνει οι πόρτες ανοίγουν και αρχίζει 
το ξεφρακάρισμα, η μέρα είναι υπέροχη και το κέφι 
μας επιστρέφει. SNKL. 
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Από τις αρχές Σεπτεμβρίου μειώθηκε στις 
4 ώρες και 1 5  λεπτά ο χρόνος που απαιτείται 
για την διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ο 
χρόνος αυτός επιτυγχάνεται από τα ICE 50 και 
ICE 51 . 

Εξέλιξη ιδιαίτερα θετική που θα αυξήσει 
ακόμη πιο πολυ το μερίδιο των μετακινήσεων 
με τον σιδηρόδρομο στον άξονα Αθήνα-Θεσσα
λονίκη. 

Από την άλλη καλό θα ήταν να υπάρξει μια 
διαφορετική προσέγγιση στην εκτέλεση των 
βραδυνών 504/505 που ούτε τις υψηλές ταχύ
τητες χρειάζονται, ούτε είναι απαραίτητο να 
φτάνουν σε τόσο δύσκολη ώρα στους προορι
σμούς των. Μάλλον θα απολαύσουν οι επιβά
τες το ταξίδι αυτό με τον παραπάνω και πιο 
άνετο ύπνο. 

Εκσυγχρονισμός των Τηλεπικοινωνιών του Ελλη
νικού Σιδηροδρομικού Δικτύου 
Στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την 
προμήθεια και επιχειρησιακή λειτουργία τηλεπι
κοινωνιακού συστήματος κινητών επικοινωνιών για 
σιδηροδρόμους (Giobal Mobile Communication 
System for Railways GSM-R), προχώρησε η 
ΕΡΓΟΣΕ, ως φορέας υλοποίησης του επενδυτικού 
προγράμματος του ΟΣΕ. 
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 
70.000.000 ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα των 
Ευρωπα'ίκών Σιδηροδρομικών δικτύων, για συγ
χρηματοδότηση από την ΕΕ. 
Το τηλεπικοινωνιακό σύστημα κινητών επικοινω
νιών GSM-R αποτελεί την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και βασίζεται στην δοκιμασμένη και 
ευρύτατα διαδεδομένη πλατφόρμα GSM, που χρη
σιμοποιούν σήμερα οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται κάτω
θι ορισμένες εφαρμογές επικοινωνίας φωνής και 
δεδομένων που μπορούν να αναπτυχθούν και να 
υλοποιηθούν σε ένα δίκτυο GSMR: 

-Επικοινωνία ελεγκτού κυκλοφορίας-μηχανοδηγού 
-Αυτόματος έλεγχος συρμών 
-Απομακρυσμένος έλεγχος εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 
-Μετάδοση μηνυμάτων ανά γεωγραφική περιοχή 
σε επείγουσες καταστάσεις 
-Επικοινωνία κατά την διενέργεια ελιγμών ή κατά 

. Από την Παρασκευή 08 Ιουλίου 2005, τέθηκε σε καθημερινή κυκλοφορία η αμαξοστοιχία ΦΙΛΙΑ -
DOSTLUK EXPRESS, που αποτελείται από κλιματιζόμενες κλινάμαξες για την απ' ευθείας σύνδεση 
μεταξύ Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης. Η συνολική διάρκεια του ταξιδιού είναι 1 1  ώρες και 30 
λεπτά. Η αμαξοστοιχία αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη καθημερινά στις 8 
το βράδυ και φτάνει το επόμενο πρωί στην Κωνσταντινούπολη Ι Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Μέχρι 
σήμερα η διαδρομή Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη με μετεπιβίβαση στο συνοριακό σταθμό του 
Πυθίου είχε διάρκεια 1 4  ώρες και 30 λεπτά περίπου. Στη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπο
λη υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις στις πρωτεύουσες των νομών απ' όπου διέρχεται η αμαξοστοιχία. 

την σύνθεση αμαξοστοιχιών σε σταθμούς διαλο
γής 
-Επικοινωνία συνεργείων συντήρησης γραμμής 
-Επικοινωνίες υποστήριξης της αμαξοστοιχίας και 
του προσωπικού της 
-Τοπικές επικοινωνίες σε σιδηροδρομικούς σταθ
μούς και αμαξοστάσια 
-Επικοινωνία Ευρείας Περιοχής 
-Ε�ικοινωνία μηχανοδηγού-μηχανοδηγού 

- -Επικοινωνία επιβατών 

Με το ποδήλατο στο βογόνι μόνο ότον δεν έχει ... 
κόσμο 
Ξανανοίγουν και στην Ελλάδα τα βαγόνια του 
Ηλεκτρικού για τους ποδηλάτες και τα ποδήλατά 
τους. Συγκεκριμένα με ανακοίνωση τους οι ΗΣΑΠ 

πληροφορούν: 
Επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτων με τους συρ
μούς των ΗΣΑΠ. Για τη διευκόλυνση όλων των 
επιβατών, η μεταφορά ποδηλάτων επιτρέπεται 
κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες μειωμένης 
επιβατικής κίνησης :  
Καθημερινές : 
α. από την έναρξη της λειτουργίας έως τις 06: 1 5, 
β. από τις 09:30 έως τις 1 2:00 και 
γ. από τις 1 8:30 έως τη λήξη της λειτουργίας του 
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. 
Σαββατοκύριακα και αργίες: δεν υπάρχουν περιο
ρισμοί στις ώρες. 
Η είσοδος και έξοδος επιβατών με ποδήλατα επι
τρέπεται σε όλους τους σταθμούς, εκτός των 
σταθμών Μοναστηρακίου, Ομονοίας και Απικής. 
Για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών, οι χρή
στες ποδηλάτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 
Η μετακίνησή τους στις aποβάθρες και γενικότε
ρα σε όλους τους χώρους των σταθμών θα γίνε
ται πεζή. 
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των ποδηλάτων με 
τους ανελκυστήρες ή τις κυλιόμενες κλίμακες 
των σταθμών. 
Η είσοδος των ποδηλάτων στους συρμούς θα 
γίνεται από την τελευταία θύρα του τελευταίου 
οχήματος και θα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 2 
ποδηλάτων ανά συρμό. 
Κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής αθλητικών 
και άλλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα 
πλησίον της γραμμής του ηλεκτρικού σιδηροδρό
μου (όπως π.χ. εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, στάδιο 
Καρα'ίσκάκη, ΣΕΦ, κ .ά . )  δεν θα επιτρέπεται η 
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Υστερα από 1 1 8 
χρόνια ο σταθμός 
Πελοποννtισου, στο 
κέντρο της Αθήνας, 
αποτελε( πλέον 
παρελθόν. Το ιστορι
κό κτ(ριο, ·που εγκαι
νιάστηκε το 1 887 από 
τον Χαρίλαο Τρικού
πη, έκλεισε οριστικά 
στις 8 Αυγούστου 
2005 για να υλοποιη
θούν τα tpγa εκσυγ
χρονισμου της 
γραμμής και ταυτό
χρονα άρχισε η ταλαι
πωρια για τους ταξι
διώτες του ΟΣΕ, που 
για όσο διαρκούν οι 
κατασκευές θα πρέ

πει να μετακινούνται ώς τους Αγιους Αναργύρους για να επιβιβαστούν στην αμαξοστοιχια. Πcψάλληλα 
σταμάτησαν και τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών της μετρικής γραμμής ως το κtντρο της ΑθΙΊνας. 

Ακόμα και όταν ολοκληρωθούν τα tργα, το κτfριο δεν προβλέπεται να λειτουργήσει και πάλι ως 
σιδηροδρομικός σταθμός. Ο νtος σταθμός θα μεrοφερθε( και θα συστεγάζεται με τοyειτονικό σταθμό 
Λαρίσης, που θα αποκτήσει και νtες γραμμtς, ενώ ο δρόμος που σήμερα τους χωρ(ζει θα αναδειχeει 
με πεζόδρομους και χώρους nρασ(νου. 

Επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει για το μtλλον του κτιριου του σταθμού Πελοποννήσου, που tχει 
"πρωταγωνιστήσει" σε πολλές aσπρόμαυρες ελληνικές ταινιες. Έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Ερνστ 
Τσίλερ, που στα τέλη του 1 9ου αιώνα tχει υπογράψει μερικά από από τα πιο κομψά κτ{ρια του 
στατου τότε ελληνικού κράτους (Ιλιου Μέλαθρον, Εθνικό θέατρο, κ.λπ.), διαιφ(νεται για το ιοιαιτερο� 
ύφος του .  Ηταν ο πρώτος και πιο κομψός σιδηροδρομικός σταθμός της χώρας. Μάλιστα ο ιι:;Λι:;.uιu�ΙΙ\; 
χώρος του δίπλα στις aποβάθρες tχει γνωρ(σει μεγαλε(α: Ηταν η α(θουσα αναμον1')ς των βασιλέων, 
από την οποία διασώζονται ακόμη αρκετά διακοσμητικά σrοιχεια. 

μεταφορά ποδηλάτων σε όλους τους σταθμούς.  
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται 
αυτονόητο ότι επιτρέπεται η επιβίβαση ποδηλά
των σε μέσα σταθερής τροχιάς όπως το Μετρό, 
καθώς έτσι ενθαρρύνεται η χρήση φιλοπεριβαλ
λοντικών μέσων μεταφοράς. Στην Ελλάδα 
πάντως, τα ποδήλατα εξακολουθούν να είναι 
αποκλεισμένα από τα βαγόνια του Μετρό. 

Μουσείο ΗΣΑΠ 

να δουν το ξύλινο βαγόνι του 1 904, εκδοτήρια εισι
τηρίων, χειριστήρια μηχανήματα σηματοδότησης, 
εξάρτημα από τα ξύλινα τρένα και από τα τραμ 
Περάματος και Παραλίας, εργαλεία συντήρησης 
του δικτύου των Σιδηροδρόμων, στολές του προ
σωπικού, προσωπικά αντικείμενα εργαζομένων, 
ταυτότητες, έγγραφα, φωτογραφικό υλικό κ.ά. 
Ο Γραμματέας του Σωματείου Συνταξιούχων 
ΗΣΑΠ κ. Κωνσταντίνος Γαζής,  ευχαρίστησε 
όλους τους συνταξιούχους για τη συμβολή τους 
στη συγκέντρωση των εκθεμάτων καθώς και τη 
διοίκηση της Εταιρίας για τη διάθεση του εκθε-

σιακού χώρου που έδωσε τη δυνατότητα προβο
λής του εκθεσιακού υλικού, καθώς επίσης και 
τους αρχιτέκτονες μηχανικούς που βοήθησαν άτη 
μουσειογραφική μελέτη και επίβλεψη για την ολο
κλήρωση της έκθεσης. 
Οι ώρες λειτουργίας του μουσείου είναι: Εργάσιμες 
ημέρες από ώρα 09:00-1 4:00 και 1 7:00-20:00. 

Ένορξη δρομολογίων Προοστιοκού προς Κόρινθο 
Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της γραμμής 
Κορίνθου την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2005. 
Από τον σταθμό Αθηνών (Λαρίσης) με προορισμό 
το σταθμό Κορίνθου προγραμματίζεται ένα 
δρομολόγιο ανά δύο ώρες και από το Αερο
δρόμιο με προορισμό τον σταθμό Κορίνθου ένα 
δρομολόγιο ανά δύο ώρες επίσης.  Αντίστοιχα 
από τον Σταθμό Κορίνθου δρομολογούνται ένας 
συρμός ανά δύο ώρες προς Αεροδρόμιο και ένας 
ανά δύο ώρες προς Αθήνα (σταθμός Λαρίσης). 
Πρακτικά, η Κόρινθος συνδέεται με την Αθήνα 
κάθε μια ώρα, είτε μέσω σταθμού Λαρίσης είτε 
μέσω της γραμμής Αεροδρομίου, με δυνατότητα 
μετεπιβιβάσεων στους σταθμούς Νερατζιώτισσας 
(ΗΣΑΠ) και Πλακεντίας (ΑΜΕΛ) . 
Οι ενδιάμεσοι σταθμοί της νέος γραμμής που 
τέθηκαν άμεσα σε λειτοvργία είναι: Νέα 
Πέραμος, Μέγαρα, Κινέπα και Άγιοι Θεόδωροι. 
Την πρώτη εβδομάδα οι επιβάτες μετακινήθηκαν 
δωρεάν στη νέα γραμμή. 
Το κόστος του εισιτηρίου απλής μετάβασης είναι 
6 €. 
Περισσότερες πληροφορίες για την τιμολογιακή 
πολιτική και ώρες (και χρόνους) των δρομολο
γίων δίνονται στον ιστοχώρο της ΠΡΟΑΠΙΑΚΟΣ 
ΑΕ: http :/ /www. proasti akos. gr/ 

Ανοδιοργόνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών 
Πολύ ακριβά, περίπου 2,8% του ΑΕΠ (4,8 δισ. 
ευρώ), θα κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο η «απε
λευθέρωση>> των σιδηροδρομικών μεταφορών 
που δρομολογήθηκε πρόσφατα με την εφαρμογή 
του προεδρικού διατάγματος 41/2005 για το δια
χωρισμό του ΟΣΕ σε δύο κλάδους: τη διαχείριση 

Εγκαινιάστηκε την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2005 και 
ώρα 1 1 :00 π. μ. το Μουσείο ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΑΠ - ΕΗΣ - ΗΣΑΠ στο σταθμό 
του Πειραιά, από τον Υπουργό Μεταφορών και Επι
κοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη. 
Στο Μουσείο καταγράφεται η ιστορία της ΑΕ ΗΣΑΠ 
από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, φιλοξενούνται 
περισσότερα από 2000 αυθεντικά εκθέματα με τα 
οποία ο επισκέπτης ταξιδεύει στο παρελθόν των 
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. 

Στις 3 Οκτωβρίου 2005 επισκέφθηκε το Ελ.Βενιζέλος το μεγαλύτερο μεταφορικό αεροπλάνο το An-225. 
Εντύπωση προκαλεί η σύκγριση του συρμού του Προαστιακού με το γιγάντιο μεταφορικό. Ευχαριστούμε τον Ηλία 
Κεφαλά και το περιοδικό Remoνe Before Flight για την άδεια δημοσίευσης της φωτογραφίας. 

Οι επισκέπτες του Μουσείου έχουν την ευκαιρία 

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του Μουσείου τωv ΗΣΑΠ 
Φωτογραφία: Νίκος Φώτης 



της σιδηροδρομικής υποδομής και την εμπορική 
εκμετάλλευση των μεταφορών. 
Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα αποτελεί 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία σχετικής 
κοινοτικής οδηγίας, η οποία πρέπει να έχει 
εφαρμοσθεί μέχρι τις 8 . 1 1 .2005. 
Ηδη δρομολογήθηκε η ίδρυση δύο εταιρειών, της 
ΕΔΙΣΥ Α.Ε. (Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομι
κής Υποδομής) και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α .Ε . ,  που θα 
εμπορεύεται το μεταφορικό έργο. 
Το σχέδιο όμως έχειΌγκάθια: το συσσωρευμένο 

Από το ατύχημα στο Άδενδρο, Φωτοyραφfα: Ηλiας 

χρέος του ΟΣΕ φτάνει τα 4,8 δια. ευρώ, ενώ μόνο 
το 50% του δικτύου του οργανισμού είναι βιώσιμο 
από πλευράς εσόδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
μόνο για αυτές μπορεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από ιδιώτες επενδυτές. 
Το χρέος του οργανισμού σχεδιάζεται -κατά το 
πρότυπο της Ολυμπιακής- να περάσει σε μια 
εταιρεία (ΟΣΕ Finance) στην οποία μοναδικός 
μέτοχος θα είναι το υπουργείο Οικονομίας. Ένας 
ακόμα πονοκέφαλος είναι η εξεύρεση 250 εκατ. 
ευρώ, που χρειάζεται το δημόσιο για ίδρυση των 

νέων Α.Ε . ,  που όμως θεωρείται ως μη επιτρεπτή 
κρατική ενίσχυση από την Ε .Ε .  

Εκτροχιασμός του IC 71 στο Άδενδρο 

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2005 η αμαξοστοιχία 
IC 71 εκτροχιάστηκε κατά την είσοδο της στο 
σταθμό του Άδενδρου με αποτέλεσμα να εκτρο
χιαστεί όλος ο συρμός και να τραυματιστούν 1 7  
άτομα. Η αμαξοστοιχία αποτελείτο από 4δυμη 
aυτοκινητάμαξα AEG και μετέφερε 1 40 επιβάτες. 
Αμέσως μετά τον εκτροχιασμό ξέσπασε πυρκαγιά 
στο τελευταίο βαγόνι του τραίνου, όπου βρίσκεται 
η μία από τις δύο μηχανές, που σβήστηκε εγκαί
ρως από την Πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις 
πρώτες ενδείξεις το ατύχημα οφείλεται σε 
ανθρώπινο λάθος. 

Rooms to Ιet-Στοθμός Αιτωλικού 
Αντιγράφουμε την παρακάτω είδηση απου αλιεύσαμε 
στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της 1 6ης Οκτωβρίου 2005: 
Το σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο που έχει κατα
σκευασθεί στην Αιτωλοακαρνανία (από το Κρυονέρι 
ως το Αγρίνιο) μπορεί να μη λειτουργεί ακόμη ως 
σιδηροδρομικό δίκτυο, λειτουργεί όμως ενίοτε ως 
ξενοδοχείο. Ευφυείς επιχειρηματίες (δηλαδή επιχει
ρηματίες με ισχυρή πολιτική κάλυψη) μετέτρεψαν τον 
σταθμό του Αιτωλικού σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα 
για φοιτητές. Τα δε δωμάτια που έμειναν aνοίκιαστα 
τα κατέλαβαν άστεγοι της περιοχής, οι οποίοι δηλώ
νουν αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί τζάμπα 
ώσπου να περάσει το τρένο. «Αφού είναι σταθμός, 
γιατί να πληρώσουμε ενοίκιο για να μείνουμε;•• ερω
τούν και καταγγέλλουν παράλληλα την ενοικίαση των 
υπόλοιπων δωματίων. 





Στις 4 Απριλίου 1 977, Μεγάλη Δευτέρα, το 
τραμ του Περάματος εκτελεί το τελευταίο 
του δρομολόγιο. Στολισμένο με λουλού-

δια και πανό με διαμαρτυρίες του κόσμου για την 
κατάργησή του, φθάνει στην Πλατεία Λουδο�ίκου 
(σταθμός ΗΣΑΠ) στον Πειραιά όπου οι επιβάτες 
κατεβαίνουν. Ο μηχανοδηγός Ι. Κωστόπουλος οδη
γεί το όχημα 77 στο αμαξοστάσιο της οδού Κόνω
νας. Αυτός ήταν ο επίλογος της πρώτης περιόδου 
του ελληνικού τραμ. (Λεύκωμα Όι ελληνικοί σιδηρό
δρομοι' ) .  

Μετά από 25 έτη, Τετάρτη 3 Απριλίου 2002, και 
ώρα 07.30, στη Νέα Σμύρνη, οδός Ελευθερίου Βενι
ζέλου 1 01 , αρχίζει η κατασκsυή του νέου αθηναϊκού 
τραμ! Μια κατασκευή που ολοκληρώθηκε σε χρόνο 
αξιοθαύμαστο για τα ελληνικά δεδομένα (και όχι 
μόνο) και εν μέσω έντονης μικροπολιτικής αντιδι
κίας. 

Η πρώτη πρόταση για τραμ διατυπώθηκε από τον 
αείμνηστο Αντώνη Τρίτση στις αρχές της δεκαετίας 
του '80, σε πλήρη αρμονία με το συνολικό όραμά 
του για την αισθητική αναβάθμιση του κέντρου της 
Αθήνας. 

Ταυτόχρονα η έρευνα του ΟΑΣ (νυν ΟΑΣΑ) το 
1 983 με τίτλο 'πες μας πού πας να σε πάμε' είχε 
καταδείξει την αναγκαιότητα των μέσων σταθερής 
τροχιάς, δεδομένης της συγκοινωνιακής ζήτησης σε 
διάφορους άξονες. Το ξεκίνημα των έργων για το 
μετρό έβαλε ξανά στον χάρτη σοβαρά πλέον τα 
μέσα σταθερής τροχιάς. Και όταν τα αρχικά τεχνικά 
και άλλα εμπόδια άρχισαν να ξεπερνιούνται και να 
φαίνεται πως το έργο αργά ή γρήγορα θα τέλειωνε, 
τέθηκε το ζήτημα της τροφοδότησης του συστήμα
τος μετρό που θα αναπτύσσονταν στην πρωτεύου
σα. 

Η Μελέτη Ανάπτuξης Μετρό (Μ.Α.Μ.) το 2000 
ενσωμάτωσε τις περισσότερες από τις αρχικές 
προτάσεις: 

Α) Πεδίον Άρεως - Βουλιαγμένη, μέσω Πατησίων, 
Σταδίου, Συντάγματος, Συγγρού και παραλιακής. 

Β) Σταθμός Λαρίσης - Νοσοκομεία Παίδων -
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, μέσω λεωφόρου 
Αλεξάνδρας. 

Γ) Επαναλειτουργία γραμμής Περάματος, που θα 
ήταν και η γραμμή πιλότος για τις άλλες, με διπλα
σιασμό και προέκταση ως Σαλαμίνα, σε συνδυασμό 
με τη ζεύξη Περάματος - Ναυστάθμου. 

Δ) Σταθμός ΗΣΑΠ Πειραιά - Δημοτικό θέατρο -
Φρεαπύδα Ι Άγιος Βασίλειος. 

Ε ) Περιμετρική Ακρόπολης (υβριδική γραμμή), 
μέσω Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύ- λου, σταθμός ΗΣΑΠ Θησείου και σύνδεση με Βοτα

νικό, σε συνδυασμό με την ενοποίηση των αρχαιο
λογικών χώρων της Αθήνας. 

Στ) Πεδίον Άρεως - Αλυσίδα - Άνω Πατήσια, δια 
της Πατησίων, στην παλιά του χάραξη. 

Όμως η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004 από την Αθήνα, στον φάκελλο διεκδίκησης της 
οποίας αναφέρονταν και η γραμμή τραμ της παρα
λίας, επέβαλε αλλαγές προτεραιοτήτων και έτσι η 
γραμμή Περάματος χαρακτηρίστηκε α· φάσης, προ
τάχθηκε η γραμμή προς παραλία με αφετηρία πλέον 
το Ζάππειο, η γραμμή της Ακρόπολης παραπέμφθη
κε στο αόριστο μέλλον διότι δεν θεωρήθηκε ότι θα 
είχε σημαντική τακτική επιβατική κίνηση, οι γραμμές 
του Πειραιά και προς Ζωγράφου χαρακτηρίσθηκαν α' 

και β' φάσης αντίστοιχα. 
Η αλλαγή χάραξης της γραμμής προς παραλία 

υπαγορεύθηκε από την ανάγκη χρηματοδότησης του 
έργου εντός της προθεσμίας που έτασσαν οι Ολυ
μπιακοί Αγώνες. Για να χρηματοδοτηθεί το έργο 
όμως έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από αξιόλογη 
η επιβατική κίνηση που θα παρουσίαζε η νέα γραμ
μή τραμ. Ο ήδη από τη δεκαετία του '80 κορεσμένος 
άξονας των οδών Γ. Παπανδρέου (Ζωγράφου) -
Υμηπού - Μάχης Αναλάτου - Βενιζέλου (Ν. Σμύρ
νης), σε συνδυασμό με τις δικαιολογημένες ανησυ
χίες τοπικών φορέων στη Ν. Σμύρνη και παραλια
κούς δήμους ότι ελέω Ολυμπιακών Αγώνων θα δημι
ουργούνταν μια λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας 
που θα χειροτέρευε άρδην τη ζωή των συνοικιών 



Το τραμ στην παραλία, στο ύψος της Εδεμ 
Φωτογραφία Λευτέρης Παπαδημητρίου 

απ' όπου θα διέρχονταν (ήδη ο σχηματισμός του 
παραπάνω οδικού άξονα το 1 982, με τη διαπλάτυν
ση της λεωφόρου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη είχε 

εγείρει αντιδράσεις και η διαπλάτυνση σταμάτησε 
στο κέντρο του δήμου), προσέφερε μια ιδανική 
ευκαιρία. Τα στοιχεία του ΟΑΣΑ συνηγορούσαν 
επίσης, στη διέλευση από Ν. Σμύρνη, αντί για τη 
Συγγρού. 

Υποδομή 
Η κατασκευή της γραμμής δεν έγινε χωρίς παρα

τράγουδα, με πλέον γνωστά την αλλαγή χάραξης 
ώστε να μην περάσει μπροστά από την Πύλη του 
Αδριανού, ενώ οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα 
ήταν ήδη αρκετά προχωρημένες, και τις δημόσιες 
αντιδράσεις στο Παλαιό Φάληρο, οι οποίες βέβαια 
έπαψαν ως δια μαγείας αμέσως μετά τις εκλογές 
του Μαρτίου 2004. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το 
Ευρωπα'ίκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Γ' 
ΚΠΣ και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Την κατα
σκευή της υποδομής ανέλαβε η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ 
Α.Ε. - IMPREGILO S.ρ.Α. Η σύμβαση, προϋπολογι
σμού 1 98 .516. 1 04 € αφορούσε την κατασκευή των 
έργων πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, εγκατά
σταση και έναρξη της λειτουργίας των ηλεκτρομη
χανολογικών συστημάτων του τραμ, καθώς και τις 
μελέτες εφαρμογής τους στη μείζονα περιοχή της 
Αθήνας. 

Οιγραμμέc; 
Για τις ανάγκες λειτουργίας κατασκευάστηκαν 

συνολικά: 
25 χλμ διπλής γραμμής, εκ των οποίων 95% σε 

αποκλειστικό διάδρομο κίνησης. 
Η διάστρωση του τροχιοδρόμου έγινε σε χλοοτά

πητα (Μεταξά, Βενιζέλου, Καλλιρρόης) , σταθερο
ποιημένη γη (παραλιακό μέτωπο), έρμα (υπηρεσια
κή γραμμή) άσφαλτο και κυβόλιθο (υπόλοιπο 
δίκτυο). 

Υπήρξε πρόβλεψη υψηλής περιβαλλοντικής προ
στασίας (δονήσεις, θόρυβος) στις θέσεις Παναγί
τσα, Γουβέλη, Πύλη Αδριανού. 

Έγιναν περιορισμένου μήκους πεζοδρομήσεις 
(μικpό τμήμα Γουβέλη, Κασομούλη). 
. Διαμορφώθηκαν διάδρομοι κίνησης τυφλών και 
ράμπες ΑΜΕΑ στην ευρύτερη περιοχή. 

Χρειάστηκαν μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών 

κοινής ωφελείας μικρού και μεγάλου βάθους κάτω 
από τον τροχιόδρομο (όμβρια ύδατα, αποχέτευση, 
φυσικό αέριο) εκτός ειδικών εξαιρέσεων λόγω 
απαιτήσεων των εμπλεκομένων οργανισμών. 

Έγιναν εκτεταμένες aρχαιολογικές έρευνες ιδι
αίτερα στο κέντρο της πόλης και στο αμαξοστάσιο. 

Μεταξύ Πλατείας Βεργωτή και παραλίας Γλυφά
δας υπάρχει ειδική κατασκευή για να μπορούν να 
μεταφέρονται σκάφη με υψηλά ιστία προς ή από τη 
θάλασσα χωρίς να κινδυνεύουν να κοπούν οι ρευμα
τοφόροι αγωγοί για το τραμ. Απετέλεσε μάλιστα 
αφορμή εναντίωσης στο τραμ στη Γλυφάδα, αλλά 
ευτυχώς με καλή θέληση ξεπερνιούνται τα εμπόδια. 

Οι στάσειc; 
Το τραμ έχει 47 στάσεις, εκ των οποίων 1 6  με μια 

κεντρική αποβάθρα, 25 με δυο πλευρικές, μία με 
δυο κεντρικές με γραμμή διέλευσης, μία με δύο 
κεντρικές με τερματικές γραμμές, μια με πλευρική 
σε μονή γραμμή, μια με δύο κεντρικές διαχωρισμέ
νες από τρίτη γραμμή ( για αναστροφή τοπικών συρ
μών) και δύο με πλευρικές aποβάθρες σε διαφορε
τικές οδούς και άνοιγμα θυρών αριστερά πηγαίνο
ντας για Σύνταγμα και δεξιά προς παραλία. Επίσης 
υπάρχουν 1 5  διαγώνιες από πτέρνη, εκ των οποίων 
9 στη γραμμή της Νέας Σμύρνης και 6 στην παραλία, 
1 αλλαγή σε μονή γραμμή στο Σύνταγμα και διαγώ
νιες από αιχμή στις λοιπές τερματικές στάσεις και 
στην Πικροδάφνη, για αναστροφή τοπικών συρμών. 

Τα χαρακτηριστικά των στάσεων είναι: 
Διαστάσεις: 
70χ4,20χ0.275 ή 70χ2.60χ0.275 
Ολες οι στάσεις είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ 

(πορεία τυφλών, ράμπα) και διαθέτουν 3 ακυρωτικά 
μηχανήματα εισιτηρίων και 2 εκδοτικά- ένα ανά 
κατεύθυνση. 

Επίσης διαθέτουν πινακίδες πληροφόρησης κοι
νού, στέγαστρα των 6μ και 1 2μ, παγκάκια, κηπάρια 
καθώς και εκδοτήρια με υπάλληλο σε 1 4  στάσεις. 

Εναέριο δίκτυο-Τροφοδοσία 
Η τάση του ρεύματος κινήσεως ανέρχεται στα 

750V και για τις ανάγκες της τροφοδοσίας κατα
σκευάστηκαν 1 5  υποσταθμοί με επάρκεια για 
4λεπτη πυκνότητα κίνησης, ή 8λεπτη για συζευγμέ-



νους συρμούς. 
Παράλληλα λειτουργεί το σύστημα χαμηλών 

ασθενών ρευμάτων μέσω του οποίου τροφοδοτού
νται: 

-Το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας. 
-Το σύστημα πληροφόρησης επιβατών στις στά-

σεις μέσω μεταβλητών μηνυμάτων. 
-Το σύστημα μετάδοσης πληροφοριών εντός του 

τραμ. 
-Τ α εκδοτικά, ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων 

με χάρτινο εισιτήριο. 
-Το σύστημα εντοπισμού τραμ μέσω GPS. 
-Το σύστημα ελέγχου προτεραιότητας του τραμ 

στις διασταυρώσεις (το γνωστό Πράσινο Κύμα). 
-Οι κάμερες εποπτείας των στάσεων και των 

κυρίων διασταυρώσεων. 
Όπου υπάρχουν μπλέ χρώματος πινακίδες με 

λευκό Τ(= τμηματισμός), σημαίνει ότι στο σημείο 
αυτό συμβαίνει αλλαγή του υποσταθμού ρευματοδο
σίας και έτσι για ,μερικά εκατοστά, ο αγωγός δεν 
ρευματοδοτείται. Αν ο παντογράφος σταματήσει 
εκεί, το όχημα μόνο με ώθηση άλλου συρμού μπορεί 
να ξεκινήσει. 

Αμαξοστάσιο 
Το αμαξοστάσιο κατασκευάστηκε στον χώρο του 

παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό και πιο συγκε
κριμένα στον χώρο συντήρησης των επίγειων μέσων 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας. 

Περιλαμβάνει: 

-Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών (όπου βρίσκεται 
και το Κέντρου Ελέγχου) . 

-Χώρους συντήρησης συρμών και εναέριου δικτύ-
ου. 

-Υποσταθμό έλξης. 
-Υποσταθμό χαμηλής τάσης. 
-Χώρο προετοιμασίας λειτουργίας. 
-Πλυντήριο συρμών. 
-Χώρο στάθμευσης συρμών. 

Σύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα 
σταθερής τροχιάc; 

Υπάρχουν 4 σημεία μετεπιβίβασης προς-από τα 
μέσα σταθερής τροχιάς: 

Στο Σύνταγμα, Νέο Κόσμο και Φιξ με το Μετρό 
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και στο ΣΕΦ με τους ΗΣΑΠ. 

Πράσινο Κύμα (Π.Κ.) 
Το "Πράσινο Κύμα" είναι σύστημα αυτοματισμού 

επενεργούμενης προτεραιότητας. Το τραμ φέρει 
πομπό που δίνει σήμα ότι πλησιάζει σε ισόπεδη διά
βαση και οι σηματοδότες του δίνουν πράσινο. Στη 
χώρα μας πρωτεφαρμόσθηκε το 2001 όταν με τη 
μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα αυξήθηκε η 
κίνηση στη λεωφόρο Μεσογείων και διατέθηκε 
περισσότερος χρόνος πράσινου κύματος στην λεω
φόρο, από το συντονιστικό κέντρο της τροχαίας. 

Δυστυχώς, αν και η εγκατάσταση Π .Κ. περιλαμβα
νόταν στον προϋπολογισμό του έργου, δεν έχει λει
τουργήσει πλήρως, ιδίως στις κρίσιμες διασταυρώ-

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΜ Α.Ε. 

ΔΙΟΙΚΗτιΚΟ :tΥΜβΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟCΔΡΟΣ Δ.Ι. 
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σεις στο αστικό τμήμα του δικτύου. Αναμένεται ότι 
σταδιακά τα όποια προβλήματα θα επιλυθούν και το 
σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία βελτιώνο
ντας ακόμα πιο πολύ τους χρόνους του Τραμ. 

ΤΡΑΜ ΑΕ 
Η εταιρία ΤΡΑΜ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 

2001 και αποτελεί θυγατρική εταιρία της ΑΠΙΚΘ 
ΜΠΡΟ Α.Ε. Από τις αρχές του 2002, η εταιρία ,ξεκί
νησε την κατασκευή του δικτύου του νέου τραμ της 
Αθήνας, ενώ η εμπορική λειτουργία του τραμ ξεκί
νησε τον Ιούλιο του 2004, λίγες εβδομάδες πριν 
από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Αθήνας. Η εταιρία ΤΡΑΜ Α.Ε .  αποτελεί επιχείρηση 
κοινής ωφέλειας και εποπτεύεται από το Υπουργείο 
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Μεταφορών & Επικοινωνιών. Ως αντικείμενο έχει το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την 
εκμετάλλευση του σύγχρονου δικτύου του αστικού 
τροχιοδρόμου. 

Στην ΤΡΑΜ Α.Ε. απασχολούνται περίπου 500 
εργαζόμενοι, εκ των οποίων 71% εργάζονται στον 
τομέα της λειτουργίας και 29% στον διοικητικό 
τομέα. 

Κατά τη λειτουργία του τραμ, έχουν αξιοποιηθεί 
τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα: όπως κλειστό 
κύκλωμα τηλεόρασης και ειδικά συστήματα επιτήρη
σης και συναγερμού. Ταυτόχρονα, η εταιρία απα
σχολεί εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει 
το Τμήμα Ασφάλειας. Το προσωπικό που έχει εκπαι
δευθεί ειδικά σε θέματα ασφάλειας, βρίσκεται 



καθημερινά στο δίκτυο του τραμ, φροντίζοντας για 
την εφαρμογή ειδικών διατάξεων του νόμου, με 
στόχο να αποτρέπονται φαινόμενα κλοπών, συμπλο
κής επιβατών, βανδαλισμών, κλπ. Παράλληλα ελέγ
χει και καθοδηγεί μεγάλες προσελεύσεις επιβατών 
σε διάφορες πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, 
στις κατά περίπτωση στάσεις του δικτύου, διασφα
λίζοντας την ομαλή μετακίνηση των επιβατών. 

Λειτουργία 
1 2  Ιουνίου 2004, ώρα 1 4.00. Αν και ήδη από το 

Δεκέμβρη του 2003 γίνονταν δοκιμαστικά δρομολό
για στην παραλιακή γραμμή, την ημέρα αυτή πρωτο
πέρασε τραμ σε δοκιμαστικό δρομολόγιο από τη 
γραμμή της Ν .  Σμύρνης, ας επιτραπεί να τη λέμε 
έτσι, αφού στον δήμο αυτό κρίθηκε η μάχη υπέρ του 
τραμ. Στις 1 5/6 έγινε η γενική δοκιμή παρουσία επι
σήμων, στις 1 0/7 λειτούργησε από Πικροδάφνη ως 
Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας με επιβάτες εθελο
ντές των ολυμπιακών αγώνων και mις 1 9/7 ξεκίνη
σε η λειτουργία με επιβάτες. Χρόνος πολύ λίγος αν 
θυμηθούμε ότι το μετρό ξεκίνησε δοκιμαστική λει
τουργία την 1 η Νοεμβρίου 1 999 και κανονική στις 
29 Ιανουαρίου 2000. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
την πρώτη μέρα λειτουργίας του τραμ, στις 1 9  Ιου
λίου 200.4, δύο συρμοί μόλις είχαν παραληφθεί και 
ανέμεναν την είσοδό τους στην γραμμή αναμονής 
του αμαξοστασίου. 

Και αν το μετρό, που δεν εμπλέκεται στη λειτουρ
γία της πόλης και το προσωπικό του που εν μέρει 
ήταν έμπειρο, έκανε 3 μήνες δοκιμές, πόσο χρόνο 
θα ήθελε το τραμ, που και στη λειτουργία της πόλης 
εμπλέκεται και το προσωπικό του είναι νεαρής ηλι
κίας - θετικότατο! - αλλά άπειρο, ιδίως στον χειρι
σμό κρίσεων (προσκρούσεις ΙΧ, βλάβες κ .λπ . ) .  

Παρόλα αυτά οι  Κασσάνδρες διαψεύmηκαν και το 
τραμ λειτούργησε άψογα ακόμα και στην δύσκολη 
και απαιτητική περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων. 

Το τραμ με αριθμούς 
Υπερβαίνοντας και τις πλέον αισιόδοξες προβλέ

ψεις, το τραμ κατάφερε να διατηρήσει την αυξημένη 
επιβατική κίνηση που σημειώθηκε κατά τους πρό
σφατους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, το τραμ μετα-

Το τελευταίο όχημα τραμ της πόλης των 

Αθηνών είχε κατασκευαστεί στο Μιλάνο απο 

την κοινοπραξία BREDA-OM-CGE. Παρελή

φθησαν 60 οχήματα το 1 940 με αρ.σειράς 

1 01 - 1 60 και διατάξεων αξόνων 89-Βο. Οι 

θέσεις των επιβατών ήταν 30 καθήμενοι και 

70 όρθιοι. Την κίνηση έδιναν 4 ηλεκτροκινη

τήρες των 45hp έκαστος και ανέπτυσε μέγι-

στη ταχύτητα 50 χλμ/ώρα. Είχε δύο συστήμα

τα πέδης, ένα χειροκίνητο με αμουδιέρες και 

ένα ρυθμιζόμενο με πέδη αέρος. Οι διαmά

σεις του οχήματος ήταν 1 3,06 μ. μήκος και 

2,34 μ. πλάτος. Το χρώμα τους ήταν κίτρινο 

με καφέ πόρτες 2 ανά πλευρά, αυτόματες με 

πνευματικό μηχανισμό. 
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κινεί 45.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση (mοι
χεία 30 Σεπτεμβρίου 2005) , ενώ το Σαββατοκύρια
κο, κατά τη διάρκεια του οποίου η λειτουργία του 
τραμ είναι 24ωρη, η επιβατική κίνηση ανεβαίνει 
ακόμα περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
αριθμός αυτός υπερβαίνει σαφώς την αρχική πρό
βλεψη των 35.000 επιβατών. 

Ο δείκτης παραπόνων διαμορφώνεται σε 3,5/ 
1 0.000 οχηματοχιλιόμετρα για το εννιάμηνο Ιανουα
ρίου - Σεπτεμβρίου 2005 ή 69 παράπονα κατά 
μέσον όρο ανά μήνα. Αξιοσημείωτη βελτίωση 
παρουσιάζει ο δείκτης αυτός για τον μήνα Οκτώ
βριο, αφού διαμορφώνεται σε μόλις 1 ,5 παράπονα. 
Η εταιρία προσδίδει μεγάλη βαρύτητα στην εξυπη
ρέτηση πελατών, έχοντας στελεχώσει την αντίστοι
χη υπηρεσία με εξειδικευμένα στελέχη κατά τα 
πρότυπα μ�γάλων τηλεπικοινωνιακών εταιριών δια
τηρώντας τον μέσο όρο του χρόνου aπόκρισης στα 
παράπονα των πολιτών σταθερά κάτω από τον μέσο 
όρο του κλάδου. 
. Ο δείκτης ατυχημάτων εμφανίζεται σταθεροποι

ημένος και διαμορφώνεται στα 1 9  ατυχήματα Ι μήνα 

για το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2005. 
Από πέρυσι τον Σεπτέμβριο, η εταιρία υλοποιεί 
μακροχρόνιο και εκτενές πρόγραμμα για την κυκλο
φοριακή αγωγή των πολιτών. 

Ο δείκτης αξιοπιστίας του τραμ εμφανίζεται 
θεαματικά βελτιωμένος και διαμορφώνεται στο 
98,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2005. Ο δείκτης 
αυτός προκύπτει από τη σύγκριση των προγραμμα
τισθέντων δρομολογίων σε σχέση με τα τελικώς 
πραγματοποιηθέντα. Στόχος της ΤΡΑΜ Α.Ε. είναι η 
περαιτέρω βελτίωση του δείκτη αυτού, έτσι ώmε να 
διαμορφωθεί και εν τέλει σταθεροποιηθεί στο 99%. 

Τέλος, μεγάλη βελτίωση καταγράφεται και στον 
δείκτη καθυστερήσεων, ο οποίος για τον μήνα 
Σεπτέμβριο 2005 διαμορφώνεται σε μόλις 1 ,5% των 
συνολικών δρομολογίων ή σε 1 88 δρομολόγια από 
τα 1 2 .632 που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα. 
Στον δείκτη αυτό προσμετρώνται και καθυστερήσεις 
ίσες ή μεγαλύτερες των 3 λεπτών της ώρας. 

Η μείωση των χρόνων διαδρομής στους μήνες 
που μεσολάβησαν, οφείλεται στην εξοικείωση του 
προσωπικού του τραμ και mη βελτίωση της συμπε-





ριφοράς των οδηγών ΙΧ κ.λπ. Συνέπεια αυτού είναι 
η αύξηση της επιβατικής κίνησης σε όλες τις στά
σεις, ιδίως τις ώρες αιχμής, και η ύπαρξη ικανού 
πλέον αριθμού επιβατών για το τραμ μεταξύ Ν. 
Κόσμου - Συντάγματος, που το προτιμά και από το 
μετρό! Το τελευταίο οφείλεται και στο ότι το τραμ 
έχει κλιματισμό, το μετρό όχι. 

Σήμερα οι διαδρομές ολοκληρώνονται σε σταθε
ρά χαμηλούς χρόνους, οι οποίοι ανέρχονται σε 
περίπου 35 λεπτά για τη διαδρομή ΣΕΦ - Γλυφάδα 
(30 στάσεις), 45 λεπτά για τη διαδρομή ΣΕΦ -
Σύνταγμα (28 στάσεις) και 55 λεπτά για τη διαδρο
μή Γλυφάδα - Σύνταγμα (36 στάσεις) .  Η συχνότητα 
των δρομολογίων είναι επίσης σταθερή και διαμορ
φώνεται σε 7,5 λεπτά τις περισσότερες ώρες της 
ημέρας. 

Οφέλη από τη λειτουργία του 
τραμ 

(α) Τήρηση του ΚΟΚ, άρα καλό παράδειγμα δημο
σίων οχημάτων, σε αντίθεση με τα λεωφορεία. 

(β) Απελευθέρωση των πεζοδρομίων της Βενιζέ
λου από σταθμευμένα ΙΧ που καταπατούσαν τον 
χώρο των πεζών και 

(γ) Διευκόλυνση μετακινήσεων συνανθρώπων 
μας σε αναπηρικά αμαξίδια, χωρίς να επαιτούν για 
το δικαίωμά τους, όπως συμβαίνει στα λεωφορεία. 
Εκτός από τους αναπήρους, οι νέοι κάθε ηλικίας 
βρήκαν το δικό τους συλλογικό μεταφορικό μέσο, 

που φέρνει τους ανθρώπους κοντύτερα, επιτρέπο
ντας μεταφορές και ποδηλάτων. 

Η λειτουργία του τραμ όλο το 24ωρο την Παρα
σκευή και το Σάββατο δημιουργεί προηγούμενο που 
οι �οιποί συγκοινωνιακοί φορείς πρέπει να ακολου
"θήσουν, όπως συμβαίνει σε σύγχρονες ευρωπα"ίκές 

· πόλεις. τις υπόλοιπες ημέρες τις εβδομάδας λει
τουργεί από τις 04.00 το πρωί ως τη 01 .00. 

Το τραμ μπορεί να διέρχεται από πυκνοκατοικη
μένες γειτονιές, ακόμη και από πεζοδρόμους, και 
να έχει αρκετές στάσεις, φθάνοντας άνετα όπου 
δεν μπορούν τα λεωφορεία και πετυχαίνοντας ό,τι 
δεν μπορεί το μετρό, αντίστοιχα. 

Η τηλεματική στις στάσεις του τραμ δίνει με 
αρκετή ακρίβεια τον χρόνο διέλευσης του επόμενου 
συρμού. Το ανάλογο εγχείρημα στα λεωφορεία είχε 
άδοξο τέλος. Μετρό και προαστιακός έβαλαν τηλε
ματική μετά το τραμ. 

Τιμολογιακή πολιτική 
Οι μετακινήσεις με το ΤΡΑΜ είναι πλήρως ενταγ

μένες στο σύστημα εισιτηρίων-καρτών του ΟΑΣΑ. Οι 
τιμές τους είναι: 

-Εισιτήρια 
€ 0,60 Ολόκληρο εισιτήριο. 
€ 0,40 Ειδικό εισιτήριο (για διαδρομή ως 5 διαδο

χικές στάσεις προς μια κατεύθυνση και για μετεπι
βιβαζόμενους στο Τραμ από όλα τα μέσά μαζικής 
μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεί, ηλεκτρικό σιδηρά-

δρομο και μετρό), εφόσον διατηρούν το εισιτήρια 
του προηγούμενου μέσου ακυρωμένο το αργότερο 
προ 90 λεπτών) . 

€ 0,30 Μειωμένο εισιτήριο (για μαθητές, φοιτη
τές, πολύτεκνους, καθώς επίσης και για τους δικαι
ούχους μειωμένου εισιτηρίου) . 

€ 1 Ενιαίο εισιτήριο (Ισχύει 90 λεπτά για συνδυα
σμένη χρήση οποιουδήποτε μέσου μαζικής μεταφο
ράς). 

€ 0,50 Μειωμένο ενιαίο εισιτήριο (για μαθητές, 
φοιτητές, πολύτεκνους, καθώς επίσης και για τους 
δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου). 

€ 0,70 Ενιαίο εισιτήριο (Ισχύει για 90 λεπτά για 
συνδυασμένη μετακίνηση με λεωφορεία, τρόλεί 
και/ή τραμ) . 

€ 0,40 Μειωμένο Ενιαίο εισιτήριο. 
για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους, καθώς 

επίσης και για τους δικαιούχους μειωμένου εισιτη
ρίου. 

€ 3 Ημερήσιο εισιτήριο. 
Ισχύει για 24ωρη χρήση για απεριόριστες μετακι

νήσεις με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς . 
€ 1 Ο Εβδομαδιαίο εισιτήριο (Ισχύει για απεριόρι

στες μετακινήσεις με όλα τα μέσα, για 1 εβδομάδα 
από την ώρα ακύρωσής του). 

-Κάρτες: 
Ισχύουν για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα 

μέσα, δηλαδή λεωφορεία, τρόλε"ί, ηλεκτρικό, μετρό 
και Τραμ, ωε εξής: 



€ 38 για ένα μήνα. 
€ 1 9  για ένα μήνα, για δικαιούχους μειωμένου 

εισιτηρίου. 
€ 380 για ένα έτος. 

Ειδικότερα για φωτογράφους fan 
Χρήσιμα για φωτογράφους, και fan των τράμ (tram 

spotters), τα σημεία φωτογράφησης ή παρατήρησης 
συρμών τραμ είναι: 

Α) Οι ταράτσες των κτιρίων. 
Β) Οι πεζογέφυρες της οδού Μάχης Αναλάτου 

(λίγο πριν τη διασταύρωση με Μπακνανά, πηγαίνο
ντας για Σύνταγμα), του Αγίου Κοσμά (πάνω από τη 
στάση 2η Αγ. Κοσμά) και του ΗΣΑΠ στο Ν .  Φάληρο. 

Γ) Τα υπερυψωμένα πεζοδρόμια στη Βενιζέλου 
μεταξύ των στάσεων Μ. Αλεξάνδρου και Αγ. Παρα
σκευή, που είναι και οι κοντινότερες μεταξύ τους 
από τις 47 συνολικά, 

Δ) Η στάση της Πλατείας Ν. Σμύρνης ( μαζί με τον 
Ν. Κόσμο έχουν τους περισσότερους επιβάτες), 
από όπου υπάρχει θέα προς παραλία, λόγω της 
κατωφέρειας, αλλά και προς Σύνταγμα, λόγω της 
διπλής καμπύλης με αλλαγή κλίσης στη διασταύρω
ση Βενιζέλου και Αγ. Φωτεινής. 

Ε) Η οδός Αρδηπού, όπου μπορούν να γίνουν 
συνθέσεις διέλευσης τραμ με θέα την Ακρόπολη, 
λόγω της ανισοϋψίας μεταξύ των δυο ρευμάτων της 
οδού και τα πρανή μεταξύ των στάσεων Τζιτζιφιές 
και Ν. Φάληρο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος από διερχόμε-

να αυτοκίνητα και πτώση στη γραμμή του τραμ αντί
στοιχα, βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς, αλλιώς 
ΜΗΝ το επιχειρήσετε! 

Στ) Το καφέ 'Διέλευση' ,  που έχει ανοίξει, ήδη από 
την εποχή των έργων, στη στάση Μπακνανά, αλλά 
και τα αντίστοιχα στην Πλατεία Ν. Σμύρνης, στις 
στάσεις Ευαγγελική Σχολή, Φλοίσβος, Καλαμάκι, 
Παραλία Γλυφάδας, Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, 
Πλ. Κατράκη, Αγγέλου Μεταξά και Πλ. Εσπερίδων. 

Ζ)Οι συμβολές των γραμμών Ν. Σμύρνης και 
παραλίας στο Ν. Φάληρο και παραλίας - αμαξοστα
σίου στο Ελληνικό (και στις 2 περιπτώσεις αν στα
θούμε στο πεζοδρόμιο μπορούμε εκ του ασφαλούς 
να παρατηρήσουμε, φωτογραφίσουμε, καταμετρή
σουμε και χρονομετρήσουμε συρμούς ) .  

Σχεδιαζόμενες Επεκτάσεις 
-Προς Βούλα 
Προκήρυξη: 
Ανάθεση: 
Κατασκευή: 
-Προς Πειραιά 

Ιούλιος 2005 
Δεκέμβριος 2005 
Ιαν. 2006 - Δεκ. 2006 

Προκήρυξη: Μάρτιος 2006 
Ανάθεση: Νοέμβριος. 2006 
Κατασκευή: Δεκ. 2006-Τέλος 2008 
Στο πλαίσιο των παραπάνω επεκτάσεων, η ΤΡΑΜ 

Α.Ε .  σκοπεύει να προχωρήσει σε συμπληρωματικά 
έργα ύψους 20 εκ. €, τα οποία έρχονται να προστε
θούν στο ποσό των 24 εκ. € που δαπανήθηκαν υπέρ 

των Δήμων κατά την υλοποίηση του υπάρχοντος 
δικτύου. Τα σημαντικότερα από αυτά τα έργα περι
λαμβάνουν την πεζοδρόμηση των οδών Μεταξά στη 
Γλυφάδα και Αχιλλέως στο Π. Φάληρο, την αντι
πλημμυρική θωράκιση των οδών Μεταξά και Διαδό
χου Παύλου στη Γλυφάδα, την ανάπλαση της περιο
χής του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, της Πλατείας 
Κοραή και της Πλατείας Καρα"ίσκάκη, καθώς και 
έργα βελτίωσης της μετεπιβίβασης μεταξύ τραμ και 
των άλλων μέσων αστικών συγκοινωνιών. 

-Στοχευμένες Επεκτάσεις 
(προς εξέταση από Γενική Συγκοινωνιακή Μελέ-

τη) 
Α' ΦΑΣΗ:2005-2008 
-Κέντρο Πειραιά (Φρεαπύδα, Χατζηκυριάκειο) 
-Πλατεία Καραϊσκάκη - Κερατσίνι - Πέραμα 

(περιλ. Αμαξοστασίου) 
-Κέντρο Γλυφάδας - Σταθμός Μετρό Ελληνικού 
-Ποσειδώνος (στάση Τραμ Καλλιθέας)-Θησέως-

Φιξ 
Β' ΦΑΣΗ:2008-2020 
-Επεκτάσεις προς κέντρο Αθήνας και ΒΑ προά

στια σε συνδυασμό με άλλα μέσα μετακίνησης με 
έμφαση στα δίκτυα σταθερής τροχιάς. 

Δυστυχώς στη μεταολυμπιακή Ελλάδα τα πράγμα
τα είναι διαφορετικά. Η έλλείψη πίεσης αναγκαίου 
έργου και δεδομένων προβληματικών δημοσιο-οικο
νομικών απαιτούν πολύ αγώνα για το αυτονόητο. 
Θυμίζουμε ότι αν και αρχικά το τραμ θα έφθανε μόνο 



ως το Ζάππειο, με ταχείες διαδικασίες εγκρίθηκαν 
επεκτάσεις του για Σύνταγμα και Βούλα το καλοκαί
ρι του 2002. Η γραμμή από το Ν. Φάληρο ως το λιμά
νι του Πειραιά έχει εξαγγελθεί, αλλά το μέλλον 
αυτής ήδη διαγράφεται αβέβαιο μετά την πρόσφατη 
ανακοινωθείσα απόρριψη της προτεινόμενης χάρα
ξης από την τοπική αυτοδιοίκηση . 

Αρκεί να μην βρεθούν οι δημότες του Πειραιά σε 
ανάλογη θέση αυτών της Αγίας Παρασκευής που 
εναντιώθηκαν στην διέλευση της γραμμής του 
μετρό από το κέντρο του όμορφου προαστίου. Σήμε
ρα βέβαια το ζητούν μιας και είδαν πόσο ωφέλησε 
τους όμορους δήμους. 

Αν ο Δήμαρχος Πειραιά εξετάσει τα πράγματα σε 
βάθος και με γνώμωνα την εξυπηρέτηση των ψηφο
φόρων-πολιτών του και οχι το "χάϊδεμα αυτιών", 
νομίζουμε ότι θα πρέπει να ανατεκμηριώσει την 
αρνητική του θέση. 

Για τις γραμμές Περάματος και κέντρου Αθηνών, 
πέραν κάποιων γενικότερων εξαγγελιών δεν υπάρ
χει κάτι συγκεκριμένο. Η πλέον πιθανή να ολοκλη
ρωθεί χωρίς προβλήματα φαίνεται να είναι η γραμ
μή που θα συνδέσει το τραμ με τον τερματικό του 
Μετρό στο Ελληνικό. 

Αντί επιλόγου 
Επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, θυμίζου

με ότι το τραμ δεν αποτελεί άγνωστη λέξη για 
πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Λάρισα, 
οι οποίες έχουν συγκοινωνιακή ζήτηση και διάταξη 
πρόσφορη για τραμ. Η 2η φάση του μετρό της Θεσ
σαλονίκης, η σύνδεση της Λάρισας με τον Βόλο και 
η αναδιάταξη της Πάτρας με το νέο λιμάνι ετοιμά
ζουν τροχιές τραμ και εκεί. Όσο για την Καλαμάτα, 

την ζήτηση στη σχεδιαζόμενη γραμμή τραμ θα μπο
ρούσε να την καλύψει και μια λεωφορειακή γραμμή 
ή δρομολόγια του ΟΣΕ προαστιακής συχνότητας, 
όπως αυτά των τοπικών ΤΕΙ . Μην ξεχνούμε ότι τα 
μέσα σταθερής τροχιάς γίνονται αποδεκτά ευχερέ
στερα όταν ο πληθυσμός ήδη ζητά συγκοινωνία, με 
άλλα λόγια η μετάβαση από το λεωφορείο ή το τρό
λεϊ στο τραμ είναι ομαλότερη παρά από το ΙΧ στο 
τραμ. Έτσι εξηγείται γιατί στη Ν. Σμύρνη το τραμ 
βρήκε σαφώς θετικότερο κλίμα παρά στο Π. Φάληρο 

_ ή στη Γλυφάδα, της οποίας η οδός Μεταξά δεν εξυ
. πηρετείτο παρά μόνο από aραιής συχνότητας τοπι

κά λεωφορεία πριν έρθει το τραμ. 
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας 

στα στελέχη και το προσωπικό της ΤΡΑΜ ΑΕ για την 
πολύτιμη συνεισφορά τους στην υλοποίηση αυτής 
της παρουσίασης. 

ΣΦΣ και Τραμ 
Στις 4 Απριλίου 1 995, 1 8  χρόνια από την κατάρ

γηση του 1 977, έγινε στο Πολυτεχνείο της Αθήνας 
ημερίδα, όπου συμμετείχαν πολιτικοί, τεχνοκράτες 
και πολίτες, μεμονωμένα ή συλλογικά, και ακούστη
καν σε ευρύ ακροατήριο οι αρχές βάσει της οποίας 
θα έπρεπε να αναπτυχθεί η δημόσια αστική συγκοι
νωνία. Ο ΣΦΣ είχε έντονη παρουσία, αλλά και έντυ
πο υλικό με τις κατά καιρούς θέσεις μας. Το κλίμα 
είχε βελτιωθεί - και όχι ευκαιριακά. 

Όταν στις 5 Δεκεμβρίου 2000 παpουσιαζόταν 
πανηγυρικά στο Ζάππειο το νέο τραμ της Αθήνας 
ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος θα πίστευε 
πως θα χρειαζόταν έντονη κινητοποίηση του φιλό
τραινου και οικολογικού λόμπι. Δημοσιεοοεις στον 
πάσης φύσεως τύπο, παρέμβαση στο Συμβούλιο 

Επικρατείας, παζάρια ψήφων στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του 2002, προπηλακισμοί μελών του ΣΦΣ 
σε Παλαιό Φάληρο, Ζάππειο, Νέα Σμύρνη και την 
έδρα του συλλόγου μας ( ! )  και . . .  ΜΑΤ στο Ελληνι
κό το 2002 και το Παλαιό Φάληρο το 2003 για το 
αυτονόητο. Ξαφνικά 'ανακάλυψαν' μερικοί ότι η 
παραλία θα καταστρεφόταν από το τραμ! Ζητούσαν 
υπογειοποίηση της Ποσειδώνος για να περάσει το 
τραμ, μέτρα για να μην πέσουν εκκλησίες, διαβά
σεις για τους αναπήρους, και . . .  θέσεις στάθμευ
σης Ι .Χ.Ε. που το τραμ θα καταργούσε! 

Οι ελάχιστοι αντιτραμικοί έφθασαν στο σημείο να 
λένε ότι το τραμ δεν πρέπει να γίνει γιατί κάνει 
θόρυβο (!) και ταυτόχρονα ότι θα κινδυνεύουν ηλι
κιωμένει επειδή είναι αθόρυβο και δεν θα το ακού
νε! Έγιναν διάσημοι στα ΜΜΕ για λίγα λεπτά. Τα 
ίδια ΜΜΕ παράβλεψαν το γεγονός ότι χάρη στο 
τραμ έγιναν παραλλήλως και χρήσιμα αντιπλημμυρι
κά έργα, που οι παραλιακοί δήμοι στερούνταν για 
δεκαετίες. Θλιβόμαστε για εκπροσώπους του καλλι
τεχνικού κόσμου, που υπέκυψαν στο δέλεαρ της 
τηλεοπτικής δημοσιότητας και έγιναν 'παπαγαλάκια' 
των αντιτραμικών. Τους άρεσε η παραλία άναρχο 
παρκοδρόμιο; Φωτογραφίζοντάς το ο Αντώνης 
Φιλιππουπολίτης υπέρ του έδωσε άλλο ένα όπλο 
τραμ στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

Ο κόσμος όμως ψήφισε για δημάρχους το 2002 
εκείνους που πήραν σαφή θέση, υπέρ ή κατά του 
τραμ, και καταψήφισε όσους περίμεναν να δουν πού 
πάει το πράγμα για να φανούν aρεστοί. Σε Νέα 
Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο και Γλυφάδα αυτό φάνηκε, 
έστω και αν ούτε οι υπέρμαχοι του τραμ δεν ήταν 
aνιδιοτελείς. Ανθρώπινες αδυναμίες γαρ . . .  

Από ανθρώπινη αδυναμία άλλωστε ορισμένοι 



υπέρμαχοι του τραμ έκαναν τη μελέτη του αμαξο
στασίου στο Ελληνικό σα να ήθελαν επίτηδες να 
ξεσηκώσουν τις σφοδρότερες και επικινδυνότερες 
αντιδράσεις. Ολόκληρο πρώην αεροδρόμιο δεν 
έφθανε και έπρεπε να γκρεμιστεί ένα μικρό εκκλη
σάκι; Χωρίς να είμαστε ειδικοί, το βέβαιο είναι ότι 
έκαναν τα εύκολα δύσκολα, έφεραν το κίνημα υπέρ 
των μέσων σταθερής τροχιάς σε πολύ δύσκολη 
θέση και έθεσαν το έργο σε κίνδυνο (μια ένσταση 
δεκτή για το αμαξοστάσιο θα ήταν πολύ πιο δύσκο
λο να αντιμετωπιστεί από. μια αντίστοιχη για χάρα
ξη). Ελιγμοί του τότε υπ. Μεταφορών και η γενναιό
τητα του μητροπολίτη Γλυφάδας, ο οποίος τέλεσε 
και τον αγιασμό των εγκαινίων, διευθέτησαν το όλο 
ζήτημα χωρίς πολύ . . .  ξύλο. Και εδώ έγιναν προσφυ
γές στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά δεν μπορού
σαν να δικαιολογήσουν πώς δεν τους ενοχλούσε ο 
σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, πολύ κοντά 
στο αμαξοστάσιο του τραμ, και τους ενοχλούσε το 
τραμ! Αυτά σε συνδυασμό με την ανυπαρξία οιασδή-

ποτε σοβαρής πρότασης για το τι μέλλει γενέσθαι 
στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού (μα αφού έγινε 
πρώην, κατά παγκόσμια κακή πρωτοτυπία, πώς να 
υπάρχει σοβαρότητα;) 

στην ήπειρό μας δεν έχει τραμ μιλά από μόνο του. 
Το κείμενο δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο 
(www.neasmyrninet.gr) και περιληπτικά σε πανελ
λήνιας κυκλοφορίας φύλλα (η ''Ελευθεροτυπία" και η 
"Καθημερινή" απετέλεσαν βήμα ανταλλαγής απόψε
ων για το τραμ). Επίσης ο ΣΦΣ πραγματοποίησε 
προβολές-ηχοράματα-ντοκυμανταίρ για το τραμ 
όπου καταδεικνυόταν η σκοπιμότητα κατασκευής 
του. Αξίζει να προσεχθεί η επισήμανση του καθηγη
τή Γ. Σαρηγιάννη, (πολλάκις συνεργασθέντος με τον 
ΣΦΣ), σε άρθρο του ότι όποτε η Πολιτεία δεν επιθυ
μεί να γίνει ένα έργο, αλλά φοβάται το πολιτικό 
κόστος της ματαίωσής του, διαμορφώνει ι:ις συνθή
κες κατασκευής του έτσι ώστε να ξεσηκωθούν αντι
δράσεις, να γίνουν δικαστικές προσφυγές, να μαται
ωθεί και οι πολιτικοί να έχουν τον εύκολο ρόλο του 
"Ποντίου Πιλάτου". Απλώς εδώ, μερικοί "ρομαντι
κοί", όπως μας αποκαλούν ειρωνικά, τους χαλάσα
με τα σχέδια. Αξίζει να είμαστε διπλά ικανοποιημέ
νοι! 

Σε άτυπο δημοψήφισμα της τοπικής εφημερίδας 
'Δημοσιογράφος' της Ν. Σμύρνης για το τραμ, 60,3% 
απάντησcιν ότι η διέλευσή του από τη Ν. Σμύρνη θα 
αναβαθμίσει την πόλη, έναντι 6,4 % θα διχοτομήσει, 
1 2,8 % θα αναστατώσει, 1 1  ,9% ότι πρέπει να πάει 
από Συγγρού, 6 ,4% να γίνει επίσημο δημοψήφισμα 
και 2,3% λοιπές απαντήσεις. 

Κείμενο θέσεων υπέρ του τραμ, ταο οποίο συνυ
πέγραψαν μέλη του ΣΦΣ, οικολογικών οργανώσεων 
και πολιτικών κομμάτων, αυτοδιοικητικά στελέχη και 
ειδικοί συγκοινωνιολόγοι, πολεοδόμοι, κ.λπ. είχε ως 
κεντρική του ιδέα ότι τα όποια προβλήματα ανακύ
ψουν από το έργο είναι μηδαμινά μπροστά στα 
οφέλη, πρέπει να ευρεθούν λύσεις και όχι να χρησι
μεύουν ως πρόσχημα εναντίον του τραμ. Άλλωστε 
το ευρωπαϊκό παράδειγμα, όπου μόνο η Αλβανία 

Λάθος . . .  απλό ή λάθος . . .  εγκληματικό ; 
Πριν από λίγο καιρό, γιατί είναι γεγονός ότι ο χρόνος τρέ

χει, ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής με την συνδρομή ορι
σμένων επώνυμων και ανώνυμων δημοτών του αντέδρασε 
εντονότατα και τελικά κατάφερε να ματαίωσει την διέλευση 
ενός μέσου σταθερής τροχιάς (Μετρό) από τήν περιοχή του.  
Το Μετρό άλλαξε την χάραξη της γραμμής και ωφέλησε 
όπως τελικά αποδείχθηκε πολλαπλώς τον Δήμο Χαλανδρίου. 

τ ο γελοίο της υπόθεσης είναι ότι μόλις δρομολογήθηκε η 
γραμμή και φάνηκαν τα αυτονόητα, ο Δήμος της Αγίας 
Παρασκευής ζήτησε επίμονα να γίνει διακλάδωση της γραμ
μής και να καταλήξει το ένα μέρος της, στην πλατεία, εκεί 
που πρότερα αντιδρούσε. Επειδή μερικοί ξύπνησαν από τον 
βαθύ λήθαργο, θεωρούν ότι είναι εύκολο, έργα υποδομής 
που γίνονται μια φορά στα 200 χρόνια, έτσι απλά επειδή ο 
κύριος Χ δημοτικός σύμβουλος άλλαξε γνώμη να βρεθούν 
μερικά εκατομμύρια ευρώ, να αλλάξει ο ευρύτερος σχεδια
σμός και προγραμματισμός, να μην πάει το μέσον σε άλλες 
περιοχές που το έχουν ανάγκή, αλλά επειδή αυτός έτσι το 
είδε την δεδομένη στιγμή να ικανοποιούνται τα καπρίτσια 
του .  

Αυτός ο πρόλογος όσον αφορά το πρώτο κομμάτι θυμί
ζει λίγο την περίπτωση του Δήμου Πειραιά και την απόφασή 
του να μην δεχθεί την επέκταση ενός άλλου μέσου σταθερής 
τροχιάς (τραμ) στην πόλη του. Είναι απορίας άξιον ένας 
Δήμος που έχει πολλαπλώς ωφεληθεί εδώ και πολλά χρόνια 
από τα μέσα σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, ΟΣΕ και παλαιότερα 
τραμ) να αντιδρά σε ένα μέσο που θα βοηθήσει και θα δώσει 
την ευκαιρία στον Πειραιά και το εμπορικό του κέντρο να 
αναπτυχθεί περισσότερο χωρίς τα προβλήματα (ατμοσφαιρι
κή ρύπανση, χαμένοι χρόνοι στο μποτιλιάρισμα, αποκλει
σμός δρόμων από παρκαρισμένα αυτοκίνητα κλπ κλπ) που 
συνήθως συνεπάγονται από την Νεοελληνική νοούμενη "ανά
πτυξη". 

Πιστεύουμε ότι η δημοτική αρχή έχει λάθος πληροφόρη
ση διότι τα υπόλοιπα μέσα σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ , Προα-

στιακός και Μετρό) ποτέ δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουν 
τον Πειραιά από την πλευρά που θα τον προσεγγίσει το 
τραμ, το οποίο εκτός από την σύνδεση που θα προσφέρει με 
τα προάστια της παραλίας, Παλαιό Φόληρο, Γλυφάδα, 
Βούλα κλπ�. παράλληλα θα είναι και μία σύγχρονή τοπική 
συγκοινωνία που θα εξυπηρετήσει περιοχές του Πειραιά 
όπως το Δημοτικό θέατρο και μελλοντικά στην Πειραϊκή το 
Χατζηκυριάκειο με την Φρεατύδα , το Κερατσίνι και το Πέρα
μα. Τα νούμερα λένε και είναι αδιάψευστα ότι το 1 996 είχα
με 250 ΙΧ αυτοκίνητα ανά 1 000 κατοίκους, το 2005 έχουμε 
350 IX/1 .000 κατοίκους και οι προβλέψεις είναι ότι το 20 1 5  
θ α  έχουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει 
για 500 ΙΧ/ανά 1 .000 κατοίκους. Τα επιχειρήματα που ακού
γονται για τους στενούς δρόμους που δεν χωράνε το τραμ 
το οποίο σημειωτέον χρειάζεται 1 ,4 τετρ. μέτρα ανά επιβάτη 
(λεωφορείο 5 τετρ.μέτρα ανά επιβάτη και IX 20 τετρ.μέτρα 
ανά επιβάτη) είναι τουλάχιστον αστεία και έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με την επιλογή άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων οι 
οποίες έχοντο.ς κατά πολύ στενότερους δρόμους έχουν σε 
λειτουργία ή σχεδιάζουν να λειτουργήσουν δίκτυο τραμ. 

Όσον αφορά την τροφοδοσία των καταστημάτων πουθε
νά στον πολιτισμένο κόσμο το τραμ δεν την έχει εμποδίσει. 
Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πληθώρα επιχειρημάτων 
πολύ εύκολα και τα περισσότερα να μην έχουν τον παραμι
κρό αντίλογο. Το γεγονός είναι ότι σήμερα τα Μέσα Σταθε
ρής τροχιάς επιλύουν πολλά περισσότερα προβλήματα από 
τα ελάχιστα έως μηδενικά που δημιουργούν. Θα είναι λοιπόν 
εγκληματικό λάθος του Δήμου Πειραιά να επιμείνει στην 
άρνηση του. Ελπίζουμε να αναθεωρήσει την στάση του και 
να δεχθεί στην αγκαλιά του, το φιλικότερο και πιο ανθρώπι
νο από τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας όπως είναι το τραμ. 

Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η επέκταση του δικτύου του 
τραμ στον Πειραιά είναι και μία προεκλογική εξαγγελία του 
σημερινού πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 



Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ 
ΣΤΙΣ ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 

ίναι γνωστο οτι σε όλα τα μέρη του 
κόσμου συμβαίνουν ατυχήματα στις ισό
πεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις. Το 

φαινόμενο αυτό απαντάται ακόμα και στις ανα
πτυγμένες οικονομικά αλλά και σιδηροδρομικά 
χώρες. Ο αριθμός όμως των ατυχημάτων ποικίλ
λει ανάλογα με: 1 )  την εκπαίδευση και συμμόρφω
ση των πολιτών στην τήρηση των κανόνων της 
οδικής κυκλοφορίας, 2) τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων ασφά
λισης και σήμανσης των ισόπεδων σιδηροδρομι
κών διαβάσεων και, 3) την εκπαίδευση, ετοιμότη
τα και εμπειρία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων. 

Γεωργίου Χ. Βούλγαρη, Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

τα δρύφακτα και ασφαλίζουν την διάβαση λίγο πριν 
τη διέλευση της αμαξοστοιχίας. 
Οι αμαξοστοιχίες κινούνται επί των σιδηροτροχιών 
με συγκεκριμένες ταχύτητες οι οποίες καθορίζο
νται από τους αρμόδιους επιστήμονες που υπηρε
τούν στις υπηρεσίες των σιδηροδρόμων. Για τον 
καθορισμό των ορίων στα οποία πρέπει να κινη
θούν λαμβάνεται υπόψη το πολυσύχναστο ή όχι 
των περιοχών από τις οποίες διέρχονται τα τραί
να. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι αμαξοστοιχίες 
δεν διαθέτουν το ίδιο σύστημα πέδησης με τα 
αυτοκίνητα. Αυτό συμβαίνει διότι τα τραίνα κινού
νται επί σιδηροτροχιών. Οι μηχανές ( locomotiνes) 

Σύγκρουση ομαξ!χιος με φορτηγό στο Πεvτόλοφο. Φωτ. Ν. Παπαλέτσος 

Σε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα του κόσμου υπάρ
χουν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, aφύλακτες 
και φυλασσόμενες σιδηροδρομικές διαβάσεις. Οι 
aφύλακτες σιδηροδρομικές διαβάσεις σημαίνονται 
με τις κατά νόμο απαραίτητες πινακίδες που προ
ειδοποιούν τους οδηγούς ότι το τραίνο έχει πάντα 
προτεραιότητα. Οι φυλασσόμενες σιδηροδρομι
κές διαβάσεις καλύπτονται από δρύφακτα ή ημι
δρύφακτα ,ηχοφωτεινά συστήματα και πινακίδες 
του ΚΟΚ που προειδοποιούν για την είσοδο σε 
σιδηροδρομική διάβαση · κaι καθορίζουν την προτε
ραιότητα της αμαξοστοιχίας που θα περάσει. 
Μερικές φορές μέσα σε αστικές περιοχές τοπο
θετούνται ισοπεδοφύλακες οι οποίοι χειρίζονται 

των τραίνων διαθέτουν συστήματα ακαριαίας 
πέδης.  Εάν ο μηχανοδηγός διακρίνει ένα εμπόδιο 
θα πατήσει την ακαριαία πέδη αλλά το τραίνο θα 
σταματήσει μετά από 1 50-250 μέτρα. Η απόστα
ση που θα διανυθεί μέχρι να σταματήσει η αμαξο
στοιχία εξαρτάται από το βάρος του τραίνου (αριθ
μό βαγονιών της αμαξοστοιχίας), την ταχύτητα 
που βαίνει και την κλίση των γραμμών (aνηφορικές 
ή κατηφορικές) . 
Έχει γίνει δεκτό ότι υπάρχουν: 1 )  οδηγοί που είναι 
απρόθυμοι να σταματήσουν προ των ισόπεδων 
σιδηροδρομικών διαβάσεων επειδή πιστεύουν ότι 
έχουν αρκετό χρόνο για να διασχίσουν την διάβα
ση πριν τη διέλευση της αμαξοστοιχίας.  2) οδηγοί 

που δεν μπορούν να σταματήσουν διότι είναι πολύ 
κοντά στη διάβαση όταν τα ηλεκτροφωτεινά προει
δοποιητικά σήματα αρχίσουν να λειτουργούν ή 
διότι πίσω από το όχημά τους υπάρχει όχημα που 
βρίσκεται πολύ κοντά τους και επομένως υπάρχει 
πιθανότητα σύγκρουσης και 3) οδηγοί οι οποίοι 
δεν έχουν αντιληφθεί τα ηχοφωτεινά συστήματα ή 
τις πινακίδες διότι είναι aπρόσεκτοι ή aφηρημένοι. 
Έρευνες στην Βρετανία απέδειξαν ότι το 1 /2 των 
οδηγών που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα σε ισόπε
δες σιδηροδρομικές διαβάσεις ήταν απρόθυμοι να 
σταματήσουν στις διαβάσεις. Το 1 /4 των οδηγών 
πέρασε τις διαβάσεις αυτές χωρίς να έχει αντιλη
φθεί τα ηχοφωτεινά συστήματα και τις πινακίδες 
του ΚΟΚ. Το 1 /8 των οδηγών δεν μπορούσε να 
σταματήσει και το 1 /20 δεν σταμάτησε για διάφο
ρους άλλους λόγους .  
Οι οδηγοί που είναι απρόθυμοι να σταματήσουν 
προ των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων 
περνούν την διάβαση όταν τα ηχοφωτεινά σήματα 
έχουν ενεργοποιηθεί διότι έχουν ζυγίσει τα οφέλη 
και τις ζημίες που θα επιφέρει η συμμόρφωσή 
τους σε αυτά και η στάση τους προ της διάβασης .  
Επιλέγουν δε να διέλθουν τη διάβαση πριν ή και 
μετά την τελεία πτώση των δρυφάκτων ή ημιδρυ
φάκτων, παρά το γεγονός ότι έχει ενεργοποιηθεί 
ο φωτεινός σηματοδότης της διάβασης και τα ηχη
τικά σήματα, διότι θεωρούν ότι η δεξιοτεχνία τους 
περί την οδήγηση θα τους καταστήσει ικανούς να 
διέλθουν την διάβαση προ της διέλευσης της αμα
ξοστοιχίας. Ως εκ τούτου επιχειρούν με κίνηση 
zig-zag (μέσα από τα ημιδρύφακτα) ή με επιτάχυν
ση της πορείας τους, να αποφύγουν τα ενεργο
ποιημένα δρύφακτα και λοιπά ηχοφωτεινά συστή
ματα και να διέλθουν τις σιδηροτροχιές της διάβα
σης. Η κίνησή τους αυτή, πολλές φορές, επιφέρει 
την πρόκληση ατυχημάτων αφού τα οχήματά τους 
εγκλωβίζονται μέσα στην ισόπεδη σιδηροδρομική 
διάβαση ή επιπίπτουν στα δρύφακτα. 
Οι οδηγοί που δεν αντιλήφθησαν την ισόπεδη 
σιδηροδρομική διάβαση ή την ενεργοποίηση των 
ηχοφωτεινών συστημάτων ε ίναι aφηρημένοι, 
έχουν την προσοχή τους σε κάποιο πεζό ή σε 
κάποιο άλλο όχημα, ή ακόμη, σε εξαιρετικές περι
πτώσεις, ο ήλιος τους εμπόδισε να προσέξουν τα 
σήματα. Αρκετοί εξάλλου οδηγοί περνώντας 
αρκετές φορές, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστη
μα, από την ίδια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση ' 
δεν έχουν παρατηρήσει την διέλευση τραίνου και 
γι' αυτό το λόγο έχουν την προδιάθεση ότι δεν 
αξίζει τον κόπο να περιμένουν την διέλευση αμα
ξοστοιχίας. Αυτό έχει ως επακόλουθο την μη 
συμμόρφωση τους με τα ηχοφωτεινά και λοιπά 
σήματα της διάβασης. 



Αλλ οι οδηγοί, θεωρούν ότι αν περάσουν τις διαβά
σεις ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποί
ηση του ερυθρού σηματοδότη, θα προλάβουν να 
διέλθουν τις γραμμές του τραίνου πριν την έλευ
ση της αμαξοστοιχίας. Αυτή η επικίνδυνη επιλο
γή συχνά οδηγεί στον εγκλωβισμό των αυτοκινή
των εντός των γραμμών με αποτέλεσμα το ατύχη
μα να είναι αναπόφευκτο. 
Μερικοί οδηγοί, σε πολύ μικρό ποσοστό, εμπλέκο
νται σε ατυχήματα σε ισόπεδες σιδηροδρομικές 
διαβάσεις διότι: 1 )  προσερχόμενοι με το όχημά 
τους στη διάβαση είδαν εργάτες των σιδηροδρό
μων να βρίσκονται δίπλα στις γραμμές και πίστευ
σαν ότι η παρουσία τους ερμηνεύεται ως ένδειξη 
ασφαλούς διέλευσης της διάβασης, 2) υπήρχε 
κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό με αποτέλε
σμα, με δικό τους κακό υπολογισμό , να βρίσκονται 
ακινητοποιημένοι και εγκλωβισμένοι μέσα στην 
διάβαση και, 3) υπέστησαν μηχανικό πρόβλημα 
μέσα στη διάβαση. Η τελευταία περίπτωση μάλ
λον ως δικαιολογία μπορεί να εκληφθεί στα πλαί
σια της αποφυγής ενδεχόμενων ποινικών κυρώσε
ων. 
Όταν ο μηχανοδηγός συναντήσει εμπόδιο εντός 
της γραμμής οφείλει να ενεργοποιήσει την ακαρι
αία πέδη προκειμένου να σταματήσει η αμαξοστοι
χία μετά την πάροδο αρκετών δευτερολέπτων και 
την διάνυση μεγάλης απόστασης. Η αντίληψη του 
μηχανοδηγού για την ύπαρξη εμποδίου εξαρτάται 

από την φύση των γραμμών του τραίνου. Είναι 
αδύνατο ο μηχανοδηγός να αντιληφθεί το εμπόδιο 
αν οι γραμμές προ αυτού σχηματίζουν καμπύλη. 
Αντιθέτως είναι εύκολο γι' αυτόν να αντιληφθεί ότι 
αυτοκίνητα ή πεζοί διέρχονται από μια ισόπεδη 
σιδηροδρομική διάβαση όταν οι γραμμές είναι 
ευθείες οπότε ο ορίζοντας είναι ανοιχτός. Από 
την άλλη πλευρά, οι οδηγοί μπορούν να αντιλη
φθούν την επερχόμενη αμαξοστοιχία διότι ο μηχα
νοδηγός ενεργοποιεί, προ των ισόπεδων διαβάσε
ων, τα ηχοφωτεινά συστήματα της αμαξοστοιχίας 
(προβολέα της μηχανής και κόρνα) που είναι ικανά 
μαζί με τον θόρυβο που παράγει η κίνηση του συρ
μού να προειδοποιήσουν τον οδηγό περί της 

θανατηφόρο ατύχημα στην παραλία με ΙΧ αυτοκίνητο. Φωτ. Σπύρος Κωvσταvτόπουλος 

άμεσης διέλευσης της αμαξοστοιχίας. Από την 
άλλη μεριά υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότη�α :rων 
οργάνων του σιδηροδρόμου θεμελιώνεται: 1 )  σε 
περίπτωση μη τήρησης των απαραίτητων και προ
βλεπόμενων υπό του κανονισμού του ΟΣΕ ενερ
γειών για την ασφάλιση των φυλασσόμενων ισόπε
δων διαβάσεων προ της διέλευσης του τραίνου, 2) 
σε ·περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων 

από τον κανονισμό του ΟΣΕ 
ενεργειών για την ασφάλιση 
των διαβάσεων όταν για 
λόγους βλάβης τα ηχοφωτεινά 
σήματα και τα δρύφακτα δεν 
λειτουργούν, 3) σε περίπτωση 
που για λόγους κακής συντή
ρησης της διάβασης από τον 
σιδηρόδρομο κάποιο αυτοκί
νητο εγκλωβιστεί εντός των 
γραμμών και, 4) σε περίπτωση 
μη τήρησης των κανονισμών 
του σιδηροδρόμου από τον 
μηχανοδηγό της αμαξοστοι
χίας (σφυρίγματα μηχανής, 
δρομολογιακή ταχύτητα, ελα
χιστοποίηση αυτής προ ισόπε
δων διαβάσεων με χαλασμένα 

ηχοφωτεινά συστήματα ή δρύφακτα). 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι οδηγοί των οχημά
των που διέρχονται από ισόπεδες σιδηροδρομικές 
διαβάσεις, είναι σε συντριmικό βαθμό υπαίτιοι της 
πρόκλησης ατυχημάτων. Ορισμένοι υποστηρί
ζουν, άτοπα και ανεδαφικά, ότι πρέπει να υπάρχουν 
μόνο φυλασσόμενες ισόπεδες σιδηροδρομικές δια
βάσεις ακόμα και σε μη πολυσύχναστες ή ερημικές 
ή αγροτικές περιοχές. Υπό το πρίσμα αυτό θα 
έπρεπε να υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και 
τροχονόμοι σε κάθε διασταύρωση οδών. Ο προσε
κτικός οδηγός, υπό φυσιολογικές συνθήκες, μπορεί 
aντιλαμβανόμενος τα σφυρίγματα και τους προβο
λείς του επερχόμενου τραίνου και τηρώντας να επι-
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τασσόμενα υπό των πινακίδων του ΚΟΚ στις σιδηρο
δρομικές διαβάσεις (φυλασσόμενες και aφύλακτες) 
να περάσει τις γραμμές του τραίνου με ασφάλεια. 
Ως εκ τούτου είναι τουλάχιστον υπερβολικό να εγεί
ρονται, αποκλειστικά και μόνο στην ημεδαπή, αξιώ
σεις αποζημίωσης κατά του σιδηροδρόμου από οδη
γούς υπαίτιους σιδηροδρομικών ατυχημάτων επειδή 
η σιδηροδρομική διάβαση ήταν aφύλακτη και όχι 
φυλασσόμενη. Με άλλα λόγια, ξεχνώντας τα παγκο
σμίως αυτονόητα και δη την δική τους αμελή οδήγη
ση και μη τήρηση των επιτασσόμενων από τις πινα
κίδες του ΚΟΚ, προσπαθούν να μεταφέρουν την 
ευθύνη στους κατασκευαστές της σιδηροδρομικής 
διάβασης. Η απρόσεκτη οδήγηση και η αδιαφορία 
που επιδεικνύεται στην αρχή ότι το τραίνο έχει 
πάντα προτεραιότητα προκαλούν τα ατυχήματα και 
όχι το είδος της ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβα
σης. Σε διαφορετική περίmωση πρέπει, σε περί
mωση τροχαίων ατυχημάτων, να εγείρονται αξιώ
σεις κατά του Κράτους επειδή δεν υπάρχουν φωτει
νοί σηματοδότες και τροχονόμοι σε όλες τις δια
σταυρώσεις των δρόμων. 
Με τις επισημάνσεις αυτές εκφράζεται η ευχή να 
μειωθούν τα σιδηροδρομικά ατυχήματα για να επι
τευχθεί ο στόχος της ασφαλούς σιδηροδρομικής 
συγκοινωνίας σε όφελος των πολιτών και του κοινω
νικού συνόλου.-



Φύλλο πορείας μιάς ζωής {μέρος 3ο} 
t Ιωάννnς Φιλιnnουnολίτnς (δια χειρός ΔΗΝΙΑΝ) 

Σ , 'θ , 
λ 

, , , θ , Ιδnμε,ιώσεις , , , φ , δ , , 
α. τnν aρxn κο ε υnοητ ου των φωτογραφιων, ο nρωτος αρι μος υnο nλωνει τnν εnoxn στnν onoιa αναφερεται n ωτογροφιο και ο ευτερος το ετος 

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

γ. Η ένδειξn - σημαίνει 'περίπου'. 

Το 1 952 παραλάβαμε νέα ωτομοτρίς, τα 'Ντήτριχ' ,  που ήταν 
ελληνική παραγγελία (Φωτ. 45) .  Πολύ όμορφες οι γαλλικές 'Ντήτριχ ' .  
Τριπλές, άνετες, σταθερές και  γρήγορες . Ηταν Κυριακή όταν 

Φωτ. 45 
1 952/Φ 1 952. Οι νέες aυτοκινητάμαξες τών ΣΠΑΠ, οι γαλλικές "De Dietrich", κατά τις 

τελικές εργοστασιακές τους δοκιμές στο Στρασβούργο. [Περιοδ. "Συγκοινωνία", αρχείο ΑΙΦ] 

Φωτ. 46 
1 954/Φ 1955. Μία από τις πρώτες aυτοκινητάμαξες τών ΣΠΑΠ στην παραλία τού 

Λουτρακίου, όπου τερμάτιζε τότε η γραμμή. Πίσω από την aυτοκινητάμαξα βρίσκεται το λιμάνι 
τού Λουτρακίου και στο βάθος φαίνονται οι πρόποδες τών Γερανίων. [Φωτ. ΑΙΦ] 
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Φωτ. 47 
'1 951/Φ2002. Ο σημερινός χώρος τού συνεργείου όπου, αρχές τής δεκαετίας τού '50, 

βρέθηκε μία βόμβα που δεν είχε εκραγεί. 
[Φωτ. ΑΙΦ] 

γιορτάσαμε τα εγκαίνιά τους με μια διαδρομή μέχρι τη Διώρυγα, με 
Γάλλο μηχανοδηγό. Ή μουν υπηρεσία στον Σταθμό και μόλις το έμαθα 
τηλεφώνησα στον γιό μου για να έρθει κι εκείνος σ' αυτό το ταξειδάκι. 
Όταν μπήκε .. η aυτοκινητάμαξα στον Σταθμό, όλοι τη θαυμάζαμε. 
Ολοκαίνουργια, πεντακάθαρη, aστραποβολούσε. Οι  συνάδελφοι 
αντάλλασσαν χειραψίες και της ευχόντουσαν να είναι καλοτάξειδη. 
Σιδηροδρομικοί, δημοσιογράφοι, ανώτεροι υπάλληλοι υπουργείων κι 
άλλοι πολλοί. Μαζί μας ήταν και ο μηχανικός Παπαλεξάνδρου, ο 
Γενικός Διευθυντής μας. Η διαδρομή μέχρι τη γέφυρα τής Διώρυγας 
διήρκεσε ακριβώς μία ώρα και εικοσιπέντε λεπτά (τότε, προ 
πεντηκονταετίας, αλλά επί ΣΠΑΠ . . .  ) . 

Το 1 954 το τραίνο έφτασε μέχρι το κέντρο τής πόλεως τού 
Λουτρακίου (Φωτ.46) . Η γραμμή τερμάτιζε στην παραλία, περίπου στο 
ύψος τού σημερινού Σταθμού. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν με 
aυτοκινητάμαξες και οι ΣΠΑΠ είχαν καθιερώσει και τακτική τοπική 

Φωτ. 48 
1 953/Φ 1 953. D εκτροχιασμός τής τοπικής αμαξοστοιχίας, μεταξύ Λουτρών Κυλλήνης και 

Βαρθολομιού. [τύπος εποχής, αρχείο ΑΙΦ] 



Φωτ. 49 
1 953/Φ 1 953. Κατά τον εκτροχιασμό τής τοπικής αμαξοστοιχίας Λουτρών Κυλλήνης -

Βαρθολομιού, με την ανατροπή τής aτμάμαξας σκοτώθηκε ο συνάδελφος μηχανοδηγός Ν .  
Σπαρτινός και οεκπαιδευόμενος χωροφύλαξ Ν.  Βγενόπουλος. 

[Τύπος εποχής, αρχείο ΑΙΦ] 

συγκοινωνία με την Κόρινθο με τις ίδιες ωτομοτρίς . 
Ένα πρωινό, ταραχή μεγάλη στον Σταθμό Αθηνών. Δίπλα από το 

ντρεζινοστάσιο, στον σημερινό χώρο τού συνεργείου που τότε ήταν 
ένας πρόχειρος αποθηκευτικός χώρος (Φωτ 47) , μέσα στον σωρό 
τών παρατημένων πραγμάτων από τον καιρό τής Κατοχής ,  βρέθηκε 
μία μεγάλη βόμβα! Άδειασε ο Σταθμός, ήρθαν οι ειδικοί, την 
ασφάλισαν, την πήραν κι έφυγαν. Οι  διαδόσεις έδιναν κι έπαιρναν. Το 
γεγονός είναι ότι οι συνάδελφοι που εργαζόντουσαν σ'αυτόν τον 
χώρο, είχαν κρατήσει για κάποιους μήνες ένα χλωμό χρώμα στο 
πρόσωπο! Πάντως το μυστήριο τής βόμβας δεν διευκρινίστηκε ποτέ. 
Ένα άλλο γεγονός, τραγικό όμως, συνέβη το 1 953, όταν είχαμε κι 
έναν σοβαρόν εκτροχιασμό τής τοπικής αμαξοστοιχίας Βαρθολομιού
Λουτρών Κυλλήνης που στοίχισε τη ζωή τού μηχqyοδηγού κι ενός 
εκπαιδευόμενου χωροφύλακα (Φωτ. 48 & 49) .  Το 1 954 από 
απροσεξία μιάς επιβάτιδος κινδύνεψαν δεκάδες επιβάτες και 
καταστράφηκαν από πυρκαϊά δύο από τα καινούργια μας βαγόνια, τα 
'Μαρκέτι ' ,  στην Κορινθία, κοντά στη Νεμέα (Φωτ. 50) . 

Γεγονός, πάντως ,  είναι ότι σ' ένα σύνθετο σύστημα, όπως είναι ο 
σιδηρόδρομος, είναι δυνατόν να παρουσιασθούν τα πιο απίθανα 
γεγονότα και καταστάσεις. Ένα μεσημέρι ακούστηκαν φωνές και 
βρισιές από την αποβάθρα. Πήγαμε να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε 
έναν κύριο να ουρλιάζει και να βρίζει τον σταθμάρχη κινήσεως, που 

Φωτ. 50 

Φωτ. 51 
1 952/Φ '1 975. Οι aυτοκινητάμαξες "Breda" για τα δίκτυα Βορειοδυτικής Ελλάδος και 

Θεσσαλικών ΣιδηροQρόμων. Όταν ήρθαν είχαν χρώμα καφέ κι έκαναν δοκιμαστικά δρομολόγια 
στη γραμμή τού Λαυρεωτικού Σιδηροδρόμου τών ΣΠΑΠ. 

[Φωτ. ΑΙΦ] 

λεγόταν Γαλανός. Αυτός ο κύριος ήταν ντυμένος με κάτι παρδαλά 
ρούχα, με χρωματιστή γραβάτα και συνόδευε πέντ'έξη άτομα που 
ήταν η ο ικογένειά του. Στον καυγά παρενέβη ο Κεντρικός 
Σταθμάρχης ,  ο κ. Ξένος, μα άκουσε κι αυτός τα σχολιανά του. Η 
προφορά τού τύπου ήταν σαφώς ξενική και παρέπεμπε σε 
Ελληνοαμερικανό ομογενή Έβριζει και απειλούσε ουρλιάζοντας ότι 
αυτοί μας ταϊζουν κι ότι χωρίς αυτούς θα είχαμε ψοφίσει και 
απαιτούσε να γυρίσει πίσω η aυτοκινητάμαξα, που είχε αναχωρήσει 
πριν δυό λεπτά, για να τους πάρει! Μιαν άλλη φορά ένα μεσήλικο 
ζευγάρι ζήτησε δυό εισιτήρια για τα . . .  Κύθηρα! Οι συνάδελφοι τού 
εκδοτηρίου τούς εξήγησαν ότι αυτό δεν ήταν δυνατό γιατί τα Κύθηρα 
είναι νησί. Αυτοί όμως, το βιολί τους,  μέχρι που τους απομάκρυνε ο 

Φωτ. 52 1 954/Φ 1 954. Κοντά στη Νεμέα κάηκαν δύο 
από τις καινούργιες επιβατάμαξες "Μαρκέτι". 

Ευτυχώς χωρίς θύματα. 
[Τύπος εποχής, αρχείο ΑΙΦ] 

1 958/Φ ; Οι τριπλές "Μερσεντές" ήταν οι πιο δυνατές μας aυτοκινητάμαξες. 
[Φωτ. A.Lυft] 



1 966/Φ 2000. Η αποθήκη εμπορευμότων Πειραιώς ήταν χτισμένη όπως σχεδόν όλα τα 
εργοστόσια του 1 800. 

[Την κατεδόφισαν το 2003 για να ανεγερθεί ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός τού Πειραιό.] 

Φωτ. 54 
1 966/Φ 1 999. Στο τέρμα τού περιβόλου τού Εργοστασίου Λιπασμότων, στη Δραπετσώνα, 
βρισκόταν το ένα ακρότατο σημείο τού δικτύου μας. Το όλλο ήταν σε μία προβλήτα τού 
λιμανιού τής Καλαμότας. Στα Λιπόσματα η γραμμή ήταν μεικτή, μαζί με τη γραμμή τών 

ΣΕΚ.[Φωτ. ΑΙΦ] 

aστυφύλαξ τού Σταθμού. Τώρα το πώς θα πήγαινε το τραίνο μέχρι τα 
Κύθηρα, παρέμεινε ένα μυστήριο. Ένα όμορφο και γραφικό στοιχείο 
τού Σταθμού μας ήταν και ο Οδυσσέας ο κλαρινιτζής .  Ένας άνθρωπος 
απροσδιόριστης ηλικίας που βρίσκονταν συνέχεια στον Σταθμό και 

-

Φωτ. 55 

μπαινόβγαινε στα 
τραίνα παίζοντας πολύ 
καλά το κλαρίνο του. 

.... Ήταν μαυριδερός με 
γαλανά μάτια, ήσυχος, 
πολύ ευγενής και η 
ομιλία του έφερνε στο 
τσιγγάνικο. Ένα 
απόγευμα από κάποιον 
επιβάτη έκλεψαν το 
πορτοφόλι του. Δυό 
αστυφύλακες, χωρίς 
δεύτερη κουβέντα, 
άρπαξαν τον Οδυσσέα 
και αφού τον 
μπουζούριασαν στο 
γραφείο τού Σταθμάρχη 
τον πάστωσαν στα 
χαστούκια και στις 

1 966/Φ 2004. Στο βόθος βρίσκεται ο Σταθμός 
Πελοποννήσου τού Πειραιώς, αριστερό ο φρόχτης τού 

λιμανιού και δεξιό η θόλασσα. Η γραμμή αυτή συνέδεε τον 
Σταθμό με τα Λιπόσματα.[Φωτ. ΑΙΦ] 

κλωτσές .  Σταμάτησαν 
όταν απεκαλύφθη ότι 
την ώρα τού αδικήματος 

Φωτ. 56 
1 966/Φ 2000. Αυτή η δυσδιόκριτη γραμμή μπροστό μας, ήταν η ενωτική ΣΠΑΠ-ΣΕΚ στον 

Σταθμό Αγίου Διονυσίου Πειραιώς. [Φωτ. ΑΙΦ] 

ο Οδυσσέας ήταν μέσα στο 202 στο ύψος τών Άνω Λιοσίων παίζοντας 
το κλαρίνο του . . .  Επίσης θυμάμαι κάποιους λαϊκούς οργανοπαίχτες, 
συνήθως Μικρασιάτες, που έπαιζαν δημοτικά και ρεμπέτικα μέσα στα 
τραίνα καθώς αυτά διέσχιζαν την Πελοπόννησο. Θα μου μείνει 
αξέχαστη μια τέτοια μικρή ομάδα μ'ένα μικρό σαντούρι, ένα βιολί κι 
ένα λαούτο, που έπαιζε μέσα σ' ένα κουπέ ενώ το τραίνο ανέβαινε τη 
γραμμή για τον Αχλαδόκαμπο κάτω από βροχή! 

Το 1 956 φύγαμε από τα Εξάρχεια όπου μέναμε με την οικογένειά 
μου και πήγαμε στο Χαλάνδρι. Καθώς τότε λειτουργούσε ο 

Φωτ. 57 
1 967/Φ 2002. Η αποθήκη εμπορευμότων τού Σταθμού Πελοποννήσου Αθηνών. Στο βόθος, ο 
σταθμός. {Αυτή ή αποθήκη κατεδαφίστηκε το 2003 για να ανεγερθεί ο νtος σιδηροδρομικός 

σταθμός τής Πρωτεύουσας στην ευρύτερη περιοχή.] 
[Φωτ. ΑΙΦ] 



Λαυρεωτικός, κάθε μεσημέρι γύριζα στο Χαλάνδρι με την ωτομοτρίς 
τού Λαυρίου, μια τριπλή 'Ντήτριχ ' .  Καταλαβαίνεις κίνηση που είχε, για 
να βάζουν τριπλή ωτομοτρίς! Τώρα, γιατί μετά δύο χρόνια κατήργησαν 
τη μοναδική προαστιακή γραμμή ,  ας απαντήσουν αυτοί που 
ωφελήθηκαν απ'αυτό. Θυμάμαι ακόμα που σ'αυτή τη γραμμή 
γινόντουσαν οι δοκιμές των aυτοκινηταμαξών ' Μπρέντα' ,  αμέσως 

μετά την παραλαβή τους το 1 952(Φωτ. 51 ) .  Οι ' Μπρέντες' στην αρχή 

είχαν το καφετί χρώμα που τους είχαν δώσει στο εγοστάσιο. Το 1 958 
αποκτήσαμε και τις πιο δυνατές μας aυτοκινητάμαξες, τις τριπλές 
'Μερσεντές ' ,  πολύ σπουδαία τραίνα κι αυτά. Πολυτελείας, όπως τα 
αποκαλούσαν. Με τη σύζευξη δύο τέτοιων ωτομοτρίς (Φωτ. 52) και με 
τέσσερεις ρυμούλκες, σχηματιζόταν ολόκληρη αμαξοστοιχία, η οποία 
ως ταχεία-εξπρές έφτανε στην Πάτρα μέσα σε τρεισήμισυ ώρες, ενώ 
τα λεωφορεία ήθελαν για την ίδια απόσταση πεντέμισυ ώρες. Επειδή 
όμως είχε αυτό το πλεονέκτημα έναντι των λεωφορείων, κάποιοι 
φρόντισαν να καταργηθεί κι αυτή. 

Το 1 962 έγινε ένα σημαντικό γεγονός: η συγχώνευση ΣΠΑΠ και 
ΣΕΚ. Μπορεί οι ΣΕΚ να ήταν μεγάλη επιχείρηση, αλλά οι ΣΠΑΠ 
υπερτερούσαν σε οργάνωση και σε ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, τις 
υψηλές θέσεις τού νέου οργανισμού, που συνέχισε να ονομάζεται 
ΣΕΚ, τις ανέλαβαν κυρίως στελέχη τών παληών ΣΕΚ. Αυτοί οι 
άνθρωποι, αξιόλογοι κατά τα άλλα, αποκαλούσαν ειρωνικά τους 
ΣΠΑΠ 'Τραινάκι τού Λούνα-παρκ' λόγω τού μετρικού εύρους. 
[Αγνοούσαν, φαίνεται, ότι σ'άλλες χώρες (Ιαπωνία, Νότια Αφρική, 
Αυστραλία κλπ.)  τα μετρ ικά δίκτυα είναι η ραχοκοκκαλιά τών 
συγκοινωνιών, με ταχύτητα των 1 60 χιλιομέτρων την ώρα, την οποία, 
παρά το κανονικό εύρος τών ΣΕΚ, δεν στάθηκαν ικανοί ούτε να την 
προσεγγίσουν.] Ήταν δε τόσο απόλυτοι που, ενώ οι μηχανικοί μας 
είχαν προτείνει ισχυρές ντηζελάμαξες για το πρώην Όπαπικό δίκτυο, 
εκείνοι υπέγραψαν για την προμήθεια ελαφρυτέρων μηχανών. Έτσι 
αυτοί οι συνάδελφοι συνέβαλαν στην υποβάθμιση τού μοναδικού 
πραγματικού δικτύου στη χώρα μας , και το οδήγησαν στη σημερινή 
του κατάσταση . . 

Γύρω στο 1 966 προβιβάστηκα σε Επιστάτη και με μετέθεσαν στην 
αποθήκη τού Σταθμού Πειραιώς (Φωτ. 53) .  Εκεί, πλήν των άλλων 
καθηκόντων μου, έπρεπε να ελέγχω το βάρος των λιπασμάτων που 
φορτωνόντουσαν στις φορτάμαξες, μέσα στον περίβολο τού 
Εργοστασίου Λιπασμάτων, στη Δραπετσώνα (Φωτ. 54) . Η 
σιδηροδρομική γραμμή έφτανε μέχρι μέσα στο προαύλιο τού 
εργοστασίου και ήταν μεικτή με την γραμμή τών ΣΕΚ, είχε δηλαδή 
τρεις ράγες. Για να καταλάβεις , η γραμμή, μετά την έξοδό της από 
τον Σταθμό Πειραιώς ,  έμπαινε στον χώρο τού λιμανιού και 
ακολουθώντας τον φράχτη (Φωτ. 55) του έφτανε έφτανε μέχρι τα 
Λιπάσματα, αφήνοντας πίσω και δεξιά της τον Σταθμό τού Αγίου 
Διονυσίου. Στο σημείο (Φωτ. 56) όπου παρέκαμπτε τον Σταθμόν, είχε 
κλειδί, και μία παρακαμπτήρια έμπαινε ως ενωτική σ' αυτόν τον 
Σταθμό. Αρχές τού 1 967 με επανέφεραν στην Αθήνα, στην Αποθήκη 
Εμπορευμάτων, που βρισκόταν στο δεξί μας χέρι (Φωτ 57) καθώς 
αφήνουμε τον Σταθμό πηγαίνοντας προς Πελοπόννησο. Αυτή η 
αποθήκη, όπως και η άλλη , τού Πειραιώς, ήταν χαρακτηριστικά 
βιομηχανικά κτίσματα τών τελών τού 1 9ου αιώνα (Φωτ. 58) .  Πάτωμα 
με πλακάκια, τοξωτοί φεγγίτες πάνω απ' τις πλατιές πόρτες, στέγη 
με χοντρές ξυλοδεσιές και κεραμίδια. Ήσαν κτήρια με ιστορία. 

Λίγο όμως που οι ΣΠΑΠ δεν ήταν πιά όπως τους ήξερα και λίγο 
που η Χούντα ακουγόταν ότι θα άλλαζε τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδοτήσεως, παραιτήθηκα στις 1 6  Δεκεμβρίου τού 1 967. 
(Φωτ. 59) . 

t Ιωάννης Φιλιππουπολίτης 
Διά χειρός ΔΗΝΙΑΝ 

Φωτ. 58:  1 967/Φ 2002. [Αυτά τα παληά βιομηχανικά κτήρια τών σιδηροδρομικών σταθμών 

είχαν τη δική τους αισθητική που διαμόρφωνε μιαν ιδιαίτερη προσωπικότητα.][Φωτ. ΑΙΦ] 

Φωτ 
1 999/Φ 1 999 {Μετά από 60 χρόνια στο προσκυνητάρι τού παληού Σταθμού Λουτρακίου 'που 

έβλεπε τα τραίνα να περνούν'. Την άλλη χρονιά, αναχώρηση για το μεγάλο ταξείδι . . . ] 
[Φωτ. ΑΙΦ] 





Από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα με ένα από τα έξι ομορφότερα τρένα του κόσμου. 
·eνα μοναδικό ταξfδι με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο στο φαράγγι του Βουρα\κού. 

Η ιστορtα, τα τεχνικά έργα του δικτύου, ο τρόπος κfνησης, ο ατμός� 
η ανεπανάληmη διαδρομή του μέσά από 1 1 2  σελfδες 

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

Εκδόσεις IRON: Ζ. Πηγής 35 , Τηλ. 21 Ο 6724236 



ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Ηγετική Θέση τηc; A LSTO M Traηsport στη Διεθνή Αγορά 

Στον τομέα των μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς η ALSTOM Transρort κατέχει ηγετική θέση, με μερίδιο 1 8  %, στην παγκόσμια αγορά. Διαθέτει εμπορική παρου
σία σε 60 χώρες και βιομηχανικές βάσεις σε 33 ενώ απασχολεί συνολικά 28.000 εργαζόμενους. 
Καινοτόμο τροχαίο υλικό της ALSTOM Transρort λειτουργεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου και περιλαμβάνει τρένα TGV υπερυψηλής ταχύτητας, τρένα τεχνο
λογίας Tilting (πλευρικής εξισορρόπησης), προαστιακά- intercity, μετρό, τραμ, εμπορευματικά κλπ. 
Τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση γραμμής/συρμών, δίκτυα σιδηροδρομικής επικοινωνίας, μετάδο
ση πληροφορίας επιβάτη) και η πολυετής εμπειρία της ALSTOM σε ολοκληρωμένα σιδηροδρομικά έργα, υποστηρίζουν και στις πέντε ηπείρους ασφαλή σιδηροδρο
μικά δίκτυα.Το μεγαλύτερο ουτόμοτο μετρό (χωρίς οδηγό) στον κόσμο, το μετρό της Σιγκοπούρης, που περιλαμβάνει 31 χιλιόμετρο γρομμής κοι 31 στάσεις , 
φέρει τη σφρογίδο της τεχνολογίας ALSTOM Transport. 
Στην Ελλάδα η ALSTOM Transρort συμμετέχει καθοριστικά από το 1 991 στα μεγαλύτερα συγκοινωνιακά έργα ( Προαστιακός , Μετρό, σηματοδοτήσεις ΟΣΕ κ.ά.) που 
αναβαθμίζουν ριζικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα υποστηρίζονται αποτελεσματικά από τη διεθνούς κύρους τεχνογνωσία της 
σε θέματα σιδηροδρομικών τεχνολογιών καθώς και από το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό που η εταιρεία απασχολεί στη χώρα, η πλειοψηφία του οποίου 
είναι μηχανικοί, ειδικοί σε θέματα ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τροχαίου υλικού. 

" ' ΠΡΟIΟΝΊΆ και ΥΠΗΡΕΙΙΕΣ ΤΗΣ ALSTOM TRANSPORT 

Προσφέροντας 35 "πακέτα" ολοκληρωμένων προιόντων/υπηρεσιών, σε διεθνή κλίμακα, η ALSTOM Transρort υποστηρίζει ολοκληρωμένες σιδηροδρομικές λύσεις 
σε: Τροχαίο Υλικό, Υποδομές Γραμμής, Έργα Πλήρους Εποπτείας και Τεχνική Υποστήριξη. 
Ειδικότερα η ALSTOM Transρort σχεδιάζει και κατασκευάζει : 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ 

Αστικές Συγκοινωνίες: 
Σχεδιασμός και παραγωγή μετρό (MΠROPOLIS) , τραμ(CΙΤΑDΙS) , μονών και διώροφων αστικών και προαστιακών τρένων (X'τRAPOLIS και CORADIA), επιβατικών 
βαγονιών κάθε χρήσης. 
Υπεραστικές Συγκοινωνίες : 
Σχεδιασμός και παραγωγή μηχανών έλξης κάθε τύπου, όπως ντιζελοηλεκτράμαξες, τρένα υπερυψηλών ταχυτήτων (τGV) ,τρένα υψηλών ταχυτήτων -συμβατικά καθώς 
και τρένα πλευρικής εξισορρόπησης(ΡΕΝDΟLΙΝΟ). 
Υποσυστήματα : 
Αποτελούν τμήματα των διαφόρων τύπων τρένων και εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών. Στα σιδηροδρομικά υποσυστήμα
τα η ALSTOM Transρort κατέχει διεθνώς αναγνωρισμένη ηγετική θέση. Μεγάλο μέρος των επενδύσεών της αφιερώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη των υποσυστη
μάτων αυτών (νέα υλικά αντοχής, προηγμένη τεχνολογία στα ηλεκτρονικά και τη μηχανολογία) . 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Λύσεις Πληροφορικής : 
Τεχνολογικές εφαρμογές πληροφορικής για πλήρη και ασφαλή έλεγχο των δικτύων (μετρό, τραμ, τρένων υψηλών ταχυτήτων & συμβατικών) . Παραγωγή ηλεκτρονι
κών προίόντων και λογισμικού για συστήματα ελέγχου και επικοινωνίας γραμμών, συστημάτων πληροφόρησης επιβάτη κ .ά .  
Παροχή Ισχύος : 
Σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ισχύος, για κάθε είδους σιδηροδρομικό δίκτυο. Παγκοσμίως εγκατεστημένη ισχύς 3,3 εκατομμύρια MW! 
Συστήματα Επικοινωνίας : · 
Συστήματα επικοινωνίας τρένου-γραμμής-επιβάτη, Κέντρα Εποπτείας γραμμής-κίνησης τρένων, συστήματα επικοινωνίας σιδηροδρομικής γραμμής-οδικής συγκοινω
νίας, συστήματα επικοινωνίας δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Δόμηση Σιδηροτροχιάς : 
Εργασίες τεχνολογικής δόμησης σιδηροτροχιών για κάθε είδους σιδηροδρομικά δίκτυα και τρένα. Απαιτείται ειδική τεχνογνωσία σε θέματα υπόγειων γραμμών, ειδι
κών τροχιών κλπ. 

Μηχανοστάσια Συντήρησης: 
ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΟnτΕΙΑΣ (τURNKEY PROJECTS) Συνεργασίες με τους οργανισμούς /πελάτες, για κάθε είδους τρένα, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, βάσει ειδικών 

συμβολαίων ή μακροχρόνιων συμβάσεων διαχείρισης παγίων. 

Έργα Κύριας Γραμμής: 
Γραμμές μεγάλων αποστάσεων . π.χ μεταξύ κρατών, πόλεων, πόλης και αεροδρομίου. Επίσης γραμμές υψηλών ταχυτήτων και πλευρικής εξισορρόπησης. Επιπλέ

ον ολοκληρωμένα δίκτυα προαστιακής χρήσης .  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΟΟΠΗΡΙΞΗ Έργα Αστικών Γραμμών : 

Πλήρη δίκτυα αστικής συγκοινωνίας όπως μετρό, τραμ, αυτόματο μετρό χωρίς οδηγό, δίκτυα για ελαφρύ τράμ/μετρό πόλεων (light rail 
transit systems) . 

Τροχαίο Υλικό : 
Εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης για κάθε είδους τροχαίο υλικό για αστικούς και προαστιακούς συρμούς, τρένα κύριας γραμμής, εμπορευματικά 
τρένα κ.ά. 
Υποδομή & Συντήρηση : 
Συντηρήσεις γραμμής, συστημάτων σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης ,  επικοινωνίας. Μέθοδοι διαγνωστικής συντήρησης και αναβαθμίσεις. 



'Ο λοι όσοι ταξιδεύουν με το τρένο στην 
γραμμή Αθήνας -Θεσσαλονίκης, το γνω
ρίζουν καλά: είναι το πιο δύσβατο, το 

πιο απόκρημνο, το πιο εντυπωσιακό τμήμα της δια
δρομής. Αλλά, ίσως και το πιο γνωστό αφού τα ονό
ματα Γοργοπόταμος, Ασωπός, Παπαδιά κ.α. είναι 
πιά συνυφασμένα με την σύγχρονη Ελληνική ιστο
ρία και μάλιστα με τις ένδοξες σελίδες της. 1 00 
χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
τμήματος αυτού συμπληρώνονται εφέτος και έτσι 
αξίζει να ρίξουμε μιά συνοπτική ματιά στο δύσκολο 
αυτό έργο. 
Μετά την ήττα της Ελλάδας στον Ελληνοτουρκικό 

πόλεμο του 1 897, η αυγή του 20ου αι. , βρίσκει τη 
χώρα σε δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάστα
ση. Ήταν όμως αυτός ακριβώς ο πόλεμος πού 
έδειξε πόσο αναγκαία ήταν η σιδηροδρομική σύν
δεση Πειραιώς - (ελληνοτουρκικών) Συνόρων και 
αναθέρμανε το ενδιαφέρον της τότε κυβέρνησης 
για την γραμμή αυτή. 
Είχαν περάσει 30, σχεδόν, χρόνια, από τότε που 

κυρώθηκε Ελληνογαλλική σύμβαση για την κατα
σκευή σιδηροδρομικής γραμμής, κανονικού πλά
τους, Πειραιώς-Λαμίας, τα τότε δηλ. σύνορα 
(Νόμος ΥΞΒ'/30-5- 1 873). 30 ολόκληρα άκαρπα 
χρόνια, με χρεοκοπίες εταιριών, αλλαγές συμβά
σεων, δάνεια και παρεμβάσεις του Δημοσίου, τσα
κωμούς στην Βουλή κ.α. Στα 1 881 υπογράφεται νέα 
σύμβαση με τον Γάλλο επιχειρηματία L.Perdoux, 
στα 1 883 δε, Γ άλλοι μηχανικοί προτείνουν με μελέ-

... 

Μ Π ΡΑΛΟΣ 
(1905 - 2005) 

Γ. Χοvδριvός 

τη τους την χάραξη της γραμμής προς την Θήβα 
μέσω της Ελευσίνας και του διάσελου Βιλλίων
Κάζας, μελέτη πού δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ακολού
θησε άλλη σύμβαση (ΒΔ. 24-9-1 889) με Αγγλική 
εταιρεία υπό τον W. Eckersley για την κατασκευή 
της γραμμής αυτήν την φορά μέχρι το Παπαπούλι 
(σύνορα) και με διακλαδώσεις προς Στυλίδα και 
Χαλκίδα. (γραμμή Π .Δ.Σ.) .  Και ενώ τα έργα προχω
ρούν σιγά -σιγά, η εν λόγω εταιρεία δηλώνει αδυ
ναμία να συνεχίσει και κηρύσσεται έκπτωτη, πέντε 
μόλις χρόνια αργότερα (απόφαση 5290/29-3-
1 894). 
Η σιδηροδρομική σύνδεση με τα βόρεια σύνορα 

μας όμως είναι πιά στρατηγική αναγκαιότητα. Η 
δυσμενής οικονομική κατάσταση της, μικρής, τότε 
Ελλάδας δεν επιτρέπει την υλοποίηση ενός τέτοι
ου μεγάλου έργου και έτσι, για μία ακόμα φορά, το 
κράτος επιλέγει τον κατασκευαστικό όμιλο του 
βαρόνου G. De Reuter ('Έastern Rai lway 
.Construction Syndicate"), πίσω . από τον οποίον 

όμως βρίσκεται η γνωστή Γαλλική εταιρεία 
"Batignolles" (Νόμος ΒΨΝΔ/ 8-4- 1 900) . Τα έργα 
ξεκινούν, αλλά μετά από καθυστερήσεις και παλι
νωδίες, η Batignol les αναλαμβάνει τα ηνία ιδρύο
ντας την ''Εταιρεία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων" 
(ΦΕΚ 9/ 26-2-1 902) και επισπεύδοντας τα έργα. 
Έτσι, στις 6-3- 1 904 εγκαινιάζεται το πρώτο τμήμα 
από Πειραιά μέχρι Θήβα και Χαλκίδα, η δε γραμμή 
προχωρά κανονικά φτάνοντας σύντομα στον 
Σ.Σ.Μπράλου (χ.θ. 1 94+329) Από εδώ και μέχρι 
το Λιανοκλάδι (χ .θ .  222 + 541 ) ,  ακολουθεί ένα 
δύσκολο ορεινό τμήμα, με κοιλάδες, φαράγγια, 
ορθοπλαγιές, μεγάλες κλίσεις κ.α. πού απαιτούσαν 
μεγάλα τεχνικά έργα για τα πενιχρά τότε, μέσα της 
εποχής. Το βουνό όμως έπρεπε να νικηθεί. Και 
νικήθηκε . . .  Δεν είναι απόλυτα σαφείς οι λόγοι για 
τους οποίους οι τότε μηχανικοί αποφάσισαν να 
περάσουν την γραμμή από ένα τόσο δύσβατο 
σημείο, αντί π.χ. να βγούν στην παραλία της Φθιώ
τιδας (Καμένα Βούρλα κ.τ.λ. ) .  Μία θεωρία είναι ότι 
ίσως δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν την ασφάλεια 
του σιδηροδρόμου από τυχόν βομβαρδισμούς 



εχθρικών πλοίων, αλλά δεν θα πρέπει κιόλας να 
ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή ολόκληρη η περιοχή 
από τα Καμένα Βούρλα μέχρι την Λαμία ήταν 
ελώδης ή με ασταθή εδάφη. Αυτό απαιτούσε ογκώ
δη επιχώματα, εξυγίανση του εδάφους και μεγάλα 
χωματουργικά έργα για την υλοποίηση των οποίων 
χρειάζονταν μπουλντόζες και άλλα βαρέα οχήματα, 

Αριστερή σελίδα 

Πάνω: Διέλευση συρμού στη γέφυρα της 

Μανδρίτσας. Φωτ. Σ. Νικολόπουλος 

Κάτω αριστερό: Η καινούρια γέφυρα του 

Ασωπού η οποία κατασκευάστηκε μετά τον 

Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Φωτ Λ. Παπαδημιτρί

ου. 

Κάτω δεξιό: Η αρχική γέφυρα του 

Ασωπού (1905). 

Δεξιό σελίδα: Ένα από τα πολλά 

απόκρημνα σημεία του τμήματος 

Μπράλου-Λιανοκλαδίου . Φωτ Β. Χωριάτης 

Πίνακας 1: Τα κυριότερα τεχνικά έργα 

στο τμήμα Μπράλος-Λιανοκλάδι 

(πηγή: Αρχείο ΟΣΕ) 

πού, φυσικά, δεν υπήρχαν τότε. Αντίθετα, 
στα σταθερά, ασβεστολιθικά βράχια της 
Οίτης, η διάνοιξη της γραμμής απαιτούσε 
μόνον εκρηκτικά, κασμάδες και πολλούς 
εργάτες, πού ήταν ήδη διαθέσιμοι. Άλλω
στε, παρά την αγριάδα του τοπίου,  το 
μέγιστο υψόμετρο της γραμμής εδώ δεν 
ξεπερνά τα 400μ. (γαλαρία Μπράλου) . 
Για το συγκεκριμένο τμήμα, ως Τεχνικός 
Δνlτής ανέλαβε ο Γάλλος Κ. Μπαρμπιέρ, 
με Αρχιμηχανικό · τον επίσης Γάλλο Γ. 
Μπερώ και μικτό επιτελείο από Γάλλους, 
Άγγλους, Ιταλούς και Έλληνες μηχανι
κούς. Ο συνολικός αριθμός των εργατών 
παραμένει άγνωστος ,  γνωρίζουμε όμως 
ότι στην διάνοιξη της γαλαρίας Μπράλου 
πήραν μέρος περί τους 500 εργάτες, 
ντόπιοι, αλλά και άλλων εθνικοτήτων. Αν εξαιρέ
σουμε κάποιες μικροαπεργίες ή τις πολλές κακου
χίες και aρρώστιες που δυσκόλευαν το προσωπικό, 
όπως η επιδημία ελονοσίας του 1 903 πού ταλαιπώ
ρησε περί τους 600 εργάτες, τα έργα προχωρού
σαν με ικανοποιητικούς ρυθμούς (Ανδρουλιδάκης, 
2005). 
Είναι πάντως αξιοσημείωτο οτι ακόμα και σήμερα 

υπάρχει ασάφεια ως προς την ακριβή ημερομηνία 
ή, έστω, την χρονολογία έναρξης αλλά και ολοκλή
ρωσης των έργων στο τμήμα αυτό, για να εξακρι
βώσουμε την διάρκεια υλοποίησης τους. Ως προς 
την έναρξη, οι Κτενιάδης ( 1 936) και Ματζαρίδης 
(1 996) δεν ξεκαθαρίζουν το θέμα, ενώ ο Ανδρουλι
δάκης (2005) αναφέρει ότι τα έργα ξεκίνησαν τον 
Σεπτέμβρη 1 901 , χωρίς όμως να είναι απόλυτα 
σαφές ότι αναφέρεται όντως στο τμήμα Μπράλος
Λιανοκλάδι η στο ευρύτερο έργο, πού είχε κατανε
μηθεί σε πολλές επι μέρους εργολαβίες. Για την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης πάλι, οι ημερομηνίες 
είναι αντιφατικές. Οι Ματζαρίδης ( 1 996) και 
Ανδρουλιδάκης (2005) γράφουν ότι τα έργα ολο
κληρώθηκαν στις 20/711 905, ακριβώς δηλ. πριν 
από 1 00 χρόνια, αλλά ο Παδελόπουλος ( 1 940) 

αναφέρει ότι τα εγκαίνια όλου του τμήματος Μπρά
λος-Λάρισα έγιναν στις 2418/1 908 ! !  Σχεδόν πάντο
τε, η ημερομηνία ολοκλήρωσης-παράδοσης ενός 
έργου διαφέρει από την απόδοση του στην κυκλο
φορία, αλλά αυτή η διαφορά 3 ετών πού υπάρχει 
εδώ είναι aξιοπερίεργη. 
Παρά τD ότι, η Ε . Ε.Σ. με την Batignol les δεν άρχι-

σαν εκ του μηδενός, αλλά συνέχισαν τις εργασίες 
πού είχε ήδη εκτελέσει η Αγγλική εταιρεία π,χ, 
στην γαλαρία του Μπράλου κ .α . ) ,  οι εργασίες 
αυτές ήταν περιορισμένες, ενώ είχαν, στο μεταξύ, 
υποστεί και τις σχετικές φθορές (Ανδρουλιδάκης, 
2005). Έτσι, στην Ε . Ε .Σ .  πιστώνεται, ουσιαστικά, η 
επιτυχής περάτωση ενός τόσο δύσκολου τεχνικά 
έργου και μάλιστα σε 3 περίπου χρόνια. Με τα 
σημερινά δεδομένα, 3 χρόνια για 28 χλμ γραμμής 
ίσως μοιάζουν πολλά. Στα 28 αυτά χλμ. όμως κατα
σκευάστηκαν 1 5  μεταλλικά και λίθινα . γεφύρια 

(μήκους >25μ) , 20 γαλαρίες, 8 στοές, 20 επιχώ
ματα Ι ορύγματα και 3 σταθμοί (Πίνακας 1 ) ,  όλα 
φτιαγμένα με το χέρι, πραγματικά επιτεύγματα της 
σιδηροδρομικής μηχανικής της τότε εποχής .  Έργα 
με δύσκολες τεχνικές απαιτήσεις, όπως η μήκους 
2 1 09 μ. γαλαρία του Μπράλου, πού μέχρι την πρό
σφατη διάνοιξη της γαλαρίας των Τεμπών, ήταν η 

μεγαλύτερη στην Ελλάδα ,  αλλά και 
έργα αληθινά κομψοτεχνήματα, απόλυ
τα συνταιριασμένα με το φυσικό περι
βάλλον, όπως η μεταλλική, μονότοξη 
γέφυρα του Ασωπού ,  μία απο τις ωραι
ότερες σιδηροδρομικές γέφυρες της 
Ευρώπης των αρχών του 20ου αι. Και 
παρά το ότι αρκετά από τα έργα αυτά 
(κυρίως οι γέφυρες και οι γαλαρίες) 
υπέστησαν σοβαρότατες ή και ολικές 
καταστροφές κατά την διάρκεια του 2ου 
Π . Π . ,  η συνολική τους διάρκεια και 
αντοχή στον χρόνο αποδεικνύει την 
εξαιρετικά ποιοτική δουλειά των τεχνι
κών της εποχής .  
Και παρά το  ότι εκείνο το  έργο με  το 

σημερινό δεν είναι απολύτως συγκρίσι
μα μεταξύ τους, δεν μπορεί κανείς 
παρά να προβληματίζεται για το πώς 
εμείς, σήμερα μετά από 1 00 ολόκληρα 
χρόνια, με τόσο σύγχρονη τεχνολογία Ι 
τεχνογνωσία και τόσα πολλά χρήματα, 
δεν έχουμε ακόμα καταφέρει, 7-8 χρό
νια τώρα, να κατασκευάσουμε την νέα 
παράκαμψη της γραμμής, δαμάζοντας 
το Καλλίδρομο. Ας ελπίσουμε πάντως 
πως , όταν, επί τέλους, ολοκληρωθεί η 
παράκαμψη αυτή , ο ΟΣΕ και το Υπουρ
γείο Πολιτισμού θα φροντίσουν να 
κηρύξουν ολόκληρο το ιστορικό τμήμα 
Μπράλος -Λιανοκλάδι και τα τεχνικά 
του έργα, ως διατηρητέο μνημείο της 
νεότερης πολιτιστικής μας κληρονο
μιάς. 
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Γεφύρια > 25μ 15  1 1 85 μ .  Μακρύτερο γεφύρι :Παπαδιό 340 μ .  

-Μεταλλικό 4 

-Λίθινο 7 

-Μικτό 4 

Γαλαρίες 20 4.801 μ. Μακρύτερη γαλαρία: Μπράλο ς 2 .109 μ. 

Στοές β 489 μ. Μακρύτερη στοά: 157 μ. (χ.θ.201 +018) 

ΕπιχώμοτοΙΟρυγμοτο 20 6 .150 μ. Μακρύτερο επίχωμα: Αρπίvη (1 .000 μ.) 

Σταθμοί 3 Ελευθεροχώρι (χ.θ.  201 +018) 
Ασωπός (χ.θ. 204+ 934) 
Αρπίvη (χ.θ. 21 2+583) 





Λίγα λόγια για τους σιδηροδρόμους της Νορβηγίας 

Νορβηγία είναι μία μακρόστενη χώρα 
μήκους 1 .  756 χλμ, της οποίας το φαρδύτε
ρο μέρος είναι μόλις 430 χλμ, ενώ εκτείνε-

ται μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Επειδή το εσωτερικό 
της χώρας είναι ορεινό και δύσκολα καλλιεργήσι
μο οι περισσότεροι κάτοικοι ζουν ως επί το πλεί
στον στα παράλια. Παρόλο που η Νορβηγία βρί
σκεται σε τόσο βόρειο σημείο οφείλει στα θερμά 
ρεύματα ένα κλίμα σχετικά ήπιο, παραθαλάσσιο, 
με λιμάνια που δεν πιάνουν πάγους τον χειμώνα 
ακόμη και μέχρι ψηλά στο Hammerfest. 
Για τους μηχανικούς ο σχεδιασμός και η κατα
σκευή τησ χάραξης της γραμμής λόγω του απότο
μου και δύσβατου της περιοχής υπήρξε μια μεγά
λη πρόκληση. Τα μοναδικά διπλά κομμάτια σιδηρο
δρομικής γραμμής βρίσκονται στον κόμβο του 
Όσλο. Η μέση ταχύτητα των συρμών δεν είναι 
υψηλή, και αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα 
χρησιμοποιούνται στις περισσότερες ταχείες αμα
ξοστοιχίες βαγόνια με μαγνήτη. Παρόλα αυτά, η 
διαδρομή με το τραίνο μέσα σ αυτό το μεγαλοπρε
πές τοπίο, παραμένει μια εντυπωσιακή εμπειρία. 
Το Φθινόπωρο του 2004 γιόρτασαν οι Νορβηγικοί 
Σιδηρόδρομοι τα 1 50 τους χρόνια . 
Η πρώτη γραμμή ιδιωτικού τραίνου μπήκε σε λει-

Πάνω: Το παλιό λιμάνι και τα Ξύλινα κτήρια στο GERGEN 

τουργία το 1 854. Από τα περισσότερα ιδιωτικά 
τραίνα που κατασκευάστηκαν από το 1 892 μέχρι 
το 1 91 9  δεν έχει μείνει κανένα κι αυτό διότι αργό
τερα μετασκευάστηκαν και εντάχθηκαν στο κρατι
κό δίκτυο των "Νορβηγικών Σιδηροδρόμων" (NSB) .  
Η NSB ιδρύθηκε το 1 862. 
Τ ο σιδηροδρομικό δίκτυο της Νορβηγίας εκτός 
λίγων εξαιρέσεων ξεκινάει ακτινωτά από το Όσλο. 
Λείπουν σχεδόν ολοκληρωτικά οι δικτυωτές γραμ
μές. Έτσι οι μεμονωμένες κύριες γραμμές έχουν 
και τα δικά τους ονόματα.Οι σπουδαιότερες είναι: 
1 )Hoνedbanen (Oslo-S-Eidsνoll μέσω Jassheim) 
2)Drammenbanen (Oio-S-Drammen) 
3)Solandsbane (Drammen-Kristiansand-Staνanger) 
4)Bergenbane (Honefoss-Finse-Voss-Bergen) 
5) Doνrebanen  ( E i dsνo 1 1 - H am a r-L i  l l e h a m mer
Dombas-Trondheim) 
6)Nordlandsbanen (τrondheim-Bodo) 
7)0stfikdbabe (Oslo-S-Fredrujstad-Halden και μετά 
μέχρι τη Σουηδία) 
8)Vestfoldbanen (Drammen-Larvik-Skien) 
-)Ofotbanen (Narvik-Riksgransen) μέσω Σουηδίας. 

Σε όλο το μήκος των ακτών δεν υπάρχουν σιδηρο- , 
δρομικές γραμμές, γιατί πρώτον η κατασκευή των 
γραμμων πάνω στα φιόρδ και τους κόλπους δεν 
ήταν οικονομικά εφικτή και δεύτερον γιατί αυτή τη 

Δεξιά: Μιά γωνιά του BERGEN 

συγκοινωνία ανέλαβε και καλύπτει η ναυτιλία. 
Ακόμη και σήμερα υπάρχουν στα πολυάριθμα 
Φιόρδ και κατά μήκος των ακτών συνδέσεις με 
οχηματαγωγά πλοία που μεταφέρουν αυτοκίνητα 
και εμπορεύματα, εκ των οποίων η πιο γνωστή 



Ο σιδηρόδρομος του Bergen 

Μία διαδρομή με τον σιδηρόδρομο των βουνών 
από το Όσλο στο βουνό Hansestadt είναι μια θαυ
μαστή εμπειρία, ειδικά αν κανείς χρησιμοποιεf τα 
πολύ βολικά και άνετα τραίνα σειράς ΒΜ 73. Οι 
σιδηρόδρομοι του Bergen είναι εκτεθειμένοι σε 

Κάτω: Ο Σ.Σ. στο BffiGEN 

πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοστιβάδες και πολύ 
δυνατούς ανέμους. Χρειάζεται μεγάλος αριθμός 
προσωπικού για να μένουν αυτές οι γραμμές ανοι
χτές όλο το χρόνο. Τα τούνελ και η όλη διαδρομή 
καθιστούν την "Bergesbane" μια από τις πιο ασφα
λείς και ανετότερες ταξιδιωτικές δυνατότητες 
μεταξύ του Όσλο και του Bergen. Οι σιδηρόδρομοι 
του Bergen οδηγούν στις ψηλότερες οροσειρές 
και στα ψηλότερα υψίπεδα της Ευρώπης, κατά 
μήκος των 6500 τετρ/χλμ της Hardangerνidda και 
της κορυφογραμμής Hallingskarνet. Ο σιδηρ_qδρο
μικός αυτός σύνδεσμος ανάμεσα σε ανατολή και 
δύση, έχει την δική του συναρπαστική ιστορία. Η 

απόφαση για την κατασκευή της γραμμής λήφθηκε 
στα Stortinget (κοινοβούλιο) το 1 894, ως προσπά
θεια για την ενδυνάμωση της κοινής μοναρχίας, 
με την σύνδεση των δύο πιο σημαντικών εμπορι
κϊίιν πόλεων του Σουηδο-Νορβηγικού βασιλείου, 
της Στοκχόλμης και του Bergen. Η ιστορία όμως, 
όπως γνωρfζουμε είχε διαφορετική κατάληξη: η 
Νορβηγία έγινε ανεξάρτητη το 1 905 και όταν η 
γραμμή Bergen αποπερατώθηκε το 1 909, δεν ήταν 
ο κύριος σύνδεσμος ανάμεσα στις δύο σημαντικές 
πόλεις του βασιλείου, αλλά ανάμεσα στην πρω
τεύουσα Christiania (το σημερινό Oslo) και το 
Bergen. 

Το ιστορικό της Γραμμής 

Μέχρι την διάνοιξη της γραμμής του Bergen η 
ουγκοινωνfα μεταξύ του Όσλο και του Bergen 
γινόταν αποκλειστικό από την θάλασσα. Οι εργα
σίες διήρκεσαν περίπου μισό αιώνα, γιατί η γραμ
μή έπρεπε να περάσει μέσα από άγριες, μη κατοι
κημένες ή πολύ αραιά κατοικημένες, ορεινές 
περιοχές με μεγάλο υψόμετρο το Hardangerνidda, 
πολύ ψηλότερα από το ύψος που φύονται δέντρα 
πάνω από το ύψος των 1 300 μέτρων aπό την 
θάλασσα. Στην Νορβηγία το όριο χιονιού βρίσκεται 
ήδη σε υψόμετρο 1 000 μέτρων από τη θάλασσα 
ενώ στις Άλπεις στα 2700 μέχρι τα 3000 μέτρα 

από τη θάλασσα. 
Ήδη από το 1 870 υπήρχαν σχέδια για σύνδεση 
της νοτιοδυτικής με την νοτιοανατολική Νορβηγία. 
Δύο χρόνια αργότερα εξετάστηκε, από τεχνικής 
και κλιματολογικής άποψης, το έδαφος για το κατά 
πόσον είναι δυνατή η κατασκευή γραμμής. Εξαι
τlας του δύσκολου εδάφους έγινε μια πολύ γόνιμη 
συζήτηση σχετικά με την χάραξη της γραμμής. 
Προτάθηκαν διάφορες λύσεις, μεταξύ των οποίων 
και αυτές του τότε διευθυντή των σιδηροδρόμων 
Hille, του οποlου η πρόταση κατά το μεγαλύτερο 
μέρος έγινε τελικό πραγματικότητα το 1 875.  
Παράλληλα, όπως ειπώθηκε, εκείνη την εποχή 
βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τις 
γραμμές στο Gotthard (Ελβετία) από όπου θα 
aντλούσαν τεχνογνωσία. Από το 1 884 έγιναν για 
ολόκληρη την περιοχή μετρήσεις χιονόπτωσης και 
μετεωρολογικές, οι οποίες κατέδειξαν τις πολύ 
μεγάλες δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε η κατα
σκευή. Τότε τέθηκε και το ερώτημα πώς θα αντι-

μετωπιστούν οι μεγάλες κλίσεις του εδάφους 
Ανατολικά οι συνθήκες είναι καλύτερες, ενώ δυτι
κά οι κοιλάδες καταλήγουν απότομα στη θάλασσα, 
έτσι που η διέλευση των απόκρημνων κοιλάδων 
και γκρεμών να είναι δύσκολα πραγματοποιήσιμη. 
Τ ο 1 894 αποφασlστηκε η κατασκευή της γραμμής 
Voss-Taygeνatn την οποία διηύθυναν οι επικεφα
λής μηχανικοί Th. Lekνe και Η .  Skaνlan. ·ενα μνη
μείο στο Finse θυμίζει αυτούς τους δύο πρωτοπό
ρους. 
Μεταξύ 1 898 και 1 904 ανακατασκευάστηκε από 
εύρος 1 μέτρου σε κανονικό ( 1 ,435μ), το κομμάτι 
της γραμμής που είχε δοθεί στην κυκλοφορία την 
1 1  η Ιουλίου 1 883 ,  το τμήμα Bergen-Voss 
(Vossebanen) μήκους 1 06,7 χλμ. Η δυτική ράμπα 
οριοθετήθηκε οριστικά το 1 895/96. Για την δια
δρομή των γραμμών υπήρξαν διάφορες προτά
σεις, και τελικά αποφασίστηκε να περάσει η γραμ
μή από το Voss, μέσα από το φαράγγι του 

Raυndalen προς τα πάνω και το Upsete μέσα από 
το 531 1 μέτρων τούνελ του Graνehalsen προς το 
Myrdal. Αυτό το πολύ μεγάλο τούνελ παρουσfασε 
και ιδιαίτερες δυσκολίες. Το προσωπικό που 
έπρεπε να εκτελέσει εργασίες οριοθέτησης 
έπρεπε να ζήσει σε 
σκηνές σε αυτή την ακα
τοίκητη περιοχή, εκτεθει
μένο σε μεγάλο βαθμό 
στην δριμύτητα ταυ κρύου 
και στις χιονοθύελλες. Τα 
ύλικα και τα τρόφιμα μετα
φέρονταν με υποζύγια �"'!!f!!!lr-� 
��
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φάνηκε ότι η κατασκευή 
πέτρινων καταλυμάτων 
ήταν απαραίτητη. Μόλις το 

Δε{ιό· 
Αμα(οατοιχία σειρας 73 

1 901  ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οριοθέτησης 
καθ" όλο το μήκος της γραμμής. Τώρα έπρεπε να 
ανεβούν τα κατασκευαστικά υλικά και τα μηχανή
ματα ώστε τα σημάδια να γίνουν σιδηροτροχιές. 
Γιο την κατασκευή του τούνελ του Graνehalsen, 



χρειάστηκε η διάνοιξη δρόμου από το Voss μέσα 
από το Raundalen πάνω προς το Usρete προς την 
δυτική έξοδο. Από την άλλη πλευρά η πρόσβαση 
στο Myrdal κατέστη δυνατή μέσω μιας διάνοιξης 
στην πλευρά του γκρεμού του Sognefjorden προς 
το Flam, μέσα από το απόκρημνο Flamsdalen πάνω 
προς το Myrdal στην ανατολική έξοδο. Τα κτίρια 
του σταθμού έχουν κατασκευαστεί από γρανίτη , 
και έχουν διαμορφωθεί με πίσω δωμάτια ώστε να 
μπορούν να κατοικηθούν. 
Κατά την διάρκεια της κατασκευής επικρατούσαν 
επικίνδυνες συνθήκες. Μόνον για την μικρή διάρ
κεια των τεσσάρων μηνών κατ' έτος οι εργασίες 
μπορούσαν να γίνουν λίγο-πολύ σε φυσιολογικές 

συνθήκες. Τον υπόλοιπο χρόνο έπρεπε να γίνο
νται πολλές εκχιονιστικές εργασίες και εκτός του 
έργου. Το καλοκαίρι απασχολούνταν μέχρι 2000 
άτομα και 1 00 άλογα χωρίς διακοπή. Μόνο μέσα 
στο τούνελ οι εργασίες συνεχίζονταν απρόσκο
πτα. 
Η κατασκευή του τούνελ ήταν από τις δυσκολότε
ρες εργασίες, λόγω του μεγάλου βόρειου γεω
γραφικού πλάτους. Ο βράχος όμως ήταν από γρα
νίτη που μπορούσε να τον επεξεργαστεί κανείς 
καλά. Υπήρχαν λίγοι σχιστόλιθοι, γνεύσιοι και 
νεροφαγώματα. Η θερμοκρασία δεν υπερέβαινε 
ποτέ τους 1 8oC παρ όλες τις εγκαταστάσεις εξα
ερισμού. Παρ όλα αυτά, σοβαρές δυσκολίες υπήρ

χαν έξω από το τούνελ-, κυρίως 
τον χειμώνα. Θύελλες και χιο
νοστιβάδες κάλυπταν συνεχώς 
τους δρόμους μεταφοράς των 
οικοδομικών υλικών και μπάζων, 
κα! διέκοπταν πολύ συχνά τις 
εργασίες. 
Οι εργασίες διήρκεσαν από το 
1 896 μέχρι το 1 906, δηλαδή 
δέκα ολόκληρα χρόνια. Εκείνη 
την περίοδο κατασκευάστηκε 
και το τούνελ Simρlon Ι από το 
Brig στο l sel le μήκους 1 9  803 
μέτρων, του οποίου η έναρξη 
εργασιών έγινε τον Αύγουστο 
του 1 898 ,  η διάνοιξη τον 
Φεβρουάριο το 1 905 και η έναρ
ξη λειτουργίας τον Ιούνιο του 
1 906, δηλαδή οι εργασίες διήρ
κεσαν γύρω στα 8 χρόνια. Με 
αυτή τη σύγκριση γίνεται σαφές 
πόσο μεγάλες ήταν οι δυσκο
λίες στην κατασκευή του τούνελ 
του Graνehalsen. Στην ανατολι
κή πλευρά οι εργασίες γίνονταν 
με τρυπάνια αέρος τύπου 
Froel ich ,  στην δυτική πλευρά με 
υδραυλικά τρυπάνια συστήμα
τος Brandt. Χρειάστηκαν 225 

vω: 
στο σταθμό του ARNA 
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τόνοι δυναμίτιδας για τις ανατινάξεις. 
Το προφίλ των γραμμών στο τούνελ του 
Graνehalsen έχει μετά την είσοδο στο Uρsete ανο
δική κλίση 5ο/σο, αργότερα 3ο/οο. Ενδιάμεσα 
στην κορυφή ύψους 871 ,2 1  μέτρων πάνω από τη 
θάλασσα, η γραμμή είναι οριζόντια με μήκος 1 80 
μέτρων, για να κατηφορίσει αμέσως μετά, αρχικά 
με κλίση 3ο/οο και αργότερα πάλι με κλίση 5ο/σο 
μέχρι την έξοδο του τούνελ στο Myrdal. 
Η γραμμή Voss-Myrdai-Guls.νik (244,6 χλμ) δόθη
κε στην κυκλοφορία την 1 Οη Ιουνίου 1 908. Τελικά 
τα επίσημα εγκαίνια ολόκληρης της μονής γραμ
μής Bergen-Όσλo έγιναν στις 27 Νοεμβρίου 1 909 
από τον νορβηγό βασιλιά Haakon στο Voss, και την 
1 η Δεκεμβρίου 1 909 τέθηκαν σε κανονική λει
τουργία τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Τα 
έξοδα κατασκευής της γραμμής Bergensbane 
έφτασαν συνολικά τα 54 εκατ. Κορόνες. Στο κομ
μάτι της γραμμής από το Honefoss στο Bergen 
(372 χλμ) χρειάστηκε να κατασκευαστούν 1 92 
γέφυρες και 1 55 τούνελ. Οι τεράστιες χιονοστιβά
δες αντιμετωπίστηκαν με την τοποθέτηση πυκνών 
σανιδένιων τοίχων και τούνελ χιονοπροστασίας 
κατασκευασμένα από ξύλο. Η μεγαλύτερη κλίση 
ανέρχεται σε 21 ,5ο/σο στην δυτική ράμπα και σε 
20ο/οο στην ανατολική είσοδο. Η διαδρομή μετα
ξύ Όσλο και Bergen διαρκούσε την εποχή της 
ατμοκίνησης περίπου 1 2  ώρες. Η σιδηροδρομική 
γραμμή του Bergen είναι η υψηλότερα βρισκόμενη 
γραμμή της βόρειας Ευρώπης, και η παλιά γραμμή, 
έφτανε στο Tangeνatn το υψηλότερο σημείο της, 
των 1 301 μέτρων πάνω από την θάλασσα και ηλε
κτροδοτήθηκε σταδιακά από το 1 954 μέχρι το 
1 964 με 1 5  kW/1 6 2/3 Hz. 
Για να μικρύνει το συνολικό μήκος της γραμμής 
και να είναι ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθή
κες, διανοίχτηκαν μεταξύ Bergen και Voss πολλά 
μακρύτερα τούνελ. 
Την 1 η Αυγούστου 1 964 τα τούνελ του Ulrikken και 
Arnanipa (συνολικής έκτασης 1 1  ,9 χλμ), πράγμα 
που ελάττωσε το μήκος των γραμμών κατά 21 χλμ 
και την διάρκεια του ταξιδιού γύρω στα 30 λεπτά. 
Το τούνελ του Finsel την 6η Maioυ 1 993 .(1 0,3 χλμ) 



μείωσε το ύψος στα 1 237 μέτρα πάνω από τη 
θάλασσα (μέσα στο τούνελ), 
το 1 999 ακολούθησε το τούνελ του Graskallen 
μήκους 2,7 χλμ κοντά στο Haugastol. 
Σήμερα κυκλοφορούν στην γραμμή Bergen καθη
μερινά τρία με τέσσερα ζεύγη ταχέων αμαξοστοι
χιών Όσλo-Bergen καθώς και μια νυχτερινή ταχεία 
με κουκέτες. Αυτές κινούνται κατά ένα μέρος με 
τραίνα της σειράς 73 και κατά ένα άλλο μέρος με 
συνδυασμούς και με ΕΙ 1 8 . Στην γραμμή Bergen
Voss ( -Myrdal) κυκλοφορούν τοπικά τραίνα με 
βαγόνια της σειράς 69. Μια πυκνότερη προαστια
κή κυκλοφορία λειτουργεί μέσω του τούνελ 
Ulrikken μεταξύ Bergen και Arna επίσης με βαγόνια 
ΒΜ 69. Κυκλοφορούν μόνο λίγα φορτηγά τραίνα 

Wedel Jarlsberg στον πρίγκιπα Olaν το 1 929. Ο 
βασιλιάς Harald και η βασίλισσα Sonja το χρησιμο
ποιούσαν ως μόνιμη κατοικία. Μετά την μήκους 
1 0,7 χιλιομέτρων σήραγγα Lier, το τρένο σταματά 
στην βιομηχανική πόλη του Dremmen. Πρόκειται 
για την Πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας 
με πλήθο� από βιομηχανίες και ακμάζουσες επι
χειρήσεις. Ανάμεσα στο Drammen και το 
Hoεnefoss, θα πρέπει να προσέξετε το χωριό 
Vikersund, διάσημο για τον λόφο που είναι ιδανι
κός για άλματα με ski .  Η στενού εύρους σιδηρο
δρομική γραμμή Kroεner, μήκους 26 χιλιομέτρων, 
κατασκευασμένη το 1 872, ξεκινά από εδώ και 
μπορείτε να ταξιδέψετε με το τρένο αντίκα τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Η ιστορία του χωριού 

Πάvω: Διέλευση συρμου σειράς ΕΙ 18 απο τηv περιοχή Gulsvik 

της NSBGoods. Αυτά τα τραίνα με contaier έχουν 
μηχανές ΕΙ 1 4  ή ΕΙ 1 6  σε διπλή σειρά. 

Η Διαδρομή 

Oslo - Hψnefoss 
Σε αυτό το τμήμα του ταξιδιού το τρένο σταματά 
στο Asker, το Drammen και το Hoεnefoss. Μερικά 
τρένα σταματούν επίσης στο Hokksund και το 
Vikersund. Σήμερα, ο σταθμός του Asker είναι το 
κέντρο του δήμου Asker, που θεωρείται προάστιο 
του Oslo. Πολλοί από τους κατοίκους του ,  εργάζο
νται στην πρωτεύουσα. Το Skaugum, μέγαρο της 
βασιλικής οικογένειας βρίσκεται στο Asker. Ήταν 
το δώρο του πολιτικού και διπλωμάτη Fredrick 

Hoεnefoss είναι κατά το πλείστο μια ιστορία 
μύλων και μύλων-πριονιστηρίων. Πριν από 1 00 
χρόνια υπήρχαν όχι λιγότερα από 23 πριονιστήρια 
εδώ. Σήμερα, το Hoεnefoss είναι πρωτίστως ο 
σημαντικότερος σύνδεσμος για το εμπόριο, την 
επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών για το 
Valders, το Hal l ingdal , το Hadeland και την περι
βάλλουσα ύπαιθρο. 
Flε - Ustaoset 
Στο Flε εισερχόμαστε στην κοιλάδα Hallingdal 
Από εδώ το τρένο σταματά στο Nesbyen, το Gol, 
το Ε Ι  και το Geilo προτού φτάσει στο Ustaoset. Το 
Flε είναι η είσοδος για τον προστατευόμενο βιότο
πο Vassfaret, όπου ακόμα μπορεί να δει κάποιος 
αρκούδες. Το Nesbyen είναι γνωστό για τα ρεκόρ 

θερμοκρασιών - τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χει
μώνα. Το Gol και το ΕΙ με ποικιλία σε χώρους ανα
ψυχής και καλύβες, έγινε ελκυστικός προορισμός 
διακοπών για πολλούς. Η πόλη του Gol είναι 
επίσης η αφετηρία για την οδική σύνδεση των 
Valdres, Hemsedal και Sogn .  Το Gol έγινε ένα από 
τα πιο σημαντικά τουριστικά θέρετρα της Νορβη
γίας. Εδώ θα βρείτε μεγάλη προσφορά σε δραστη
ριότητες - ειδικά όσοι ενδιαφέρεστε για χειμερινά 
σπορ. Το Geilo προσφέρει ευκαιρίες για alρine και 
cross-country ski, καθώς και πληθώρα τουριστι
κών επιλογών τόσο το καλοκαίρι όσο και τον χει
μώνα. Το ορεινό χωριό Ustaoset ήταν άγνωστο 
πριν την άφιξη της γραμμής Bergen. Σήμερα, δια
θέτει πολλές καλύβες για ξεκούραση υπό την 

στέγη της εντυπωσιακής κορυφογραμμής 
Hall ingskarvet. 
Haugastoεl - Myrdal 
Το Haugastoεl ήταν ένα σημαντικό σημείο κατά την 
κατασκευή της γραμμής Bergen. Ο μακρύς βοηθη
τικός δρόμος που ξεκίναγε από το Flεm στην κοι
λάδα Aurlandsdal, κατέληγε εδώ. Σήμερα, αυτός ο 
βοηθητικός για την κατασκευή της γραμμής 
δρόμος, που ονομάζεται Rallarνegen, είναι σε 
τόσο καλή κατάσταση που έγινε δημοφιλής δια
δρομή για ποδηλατικό τουρισμό. Στην ανάβαση 
προς το Finse, ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής 
γίνεται μέσα σε σήραγγες,  που δεν σας εμποδί
ζουν όμως να δείτε την εντυπωσιακή θέα των βου
νών και από τις δυο πλευρές. Στο Finse υπάρχει 
ξενοδοχείο και αυτό είναι ένα καλό σημείο για 
εκδρομές στα βουνά. Τ ο 1 990 άνοιξε εδώ μουσείο 

4' 



Πάνω: Το προφίλ της Κινητήριας Μονάδος σειράς Ε/ 18 

με εκσκαφείς. Λίγο πριν τον σταθμό του Myrdal, 
μπορείτε να δείτε κάτω τις απόκρημνες πλαγιές 
του βουνού προς την πλευρά του Flεmsdalen, 
όπου η ράγες της γραμμής Flεm τυλίγουν κατεβαί
νοντας την απότομη βουνοπλαγιά. Το Myrdal είναι 
η αφετηρία για αυτή την διακλάδωση μήκους 20 
χιλιομέτρων - ένα σιδηροδρομικό ταξίδι χωρίς 
σύγκριση στην Ευρώπη. (Μπσpείrε vσ δισ8άσεrε πεpισσόrεpσ 

για συrό rσ ζεχωpισrό rσζίδι arri 'Ίιδπpσφσχιά" Νσ 26 (Ισύνισς 2004/. 
Uρsete - Bergen 
Ανάμεσα στο Myrdal και το Uρsete, το τρένο ταξι
δεύει μέσω της σήραγγας Graνahalsen. Από το 
Uρsete κατεβαίνοντας προς το Bergen, η γραμμή 
Bergen σταματά στα Moεlfjell, Voss, Dale και Arna. 
Σε μικρή απόσταση δυτικά του Uρsete, φτάνουμε 
στην κοιλάδα Raυndalen, όπου εμφανίζονται οι 
πρώτες φάρμες. Από εδώ όλη η διαδρομή προς το 
Voss είναι κατηφορική. Το τμήμα αυτό της γραμ
μής προσφέρει εξαίρετη εμπειρία με την υπέροχη 
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θέα. Αφού περάσει το Vosseνangen, το τρένο φτά
νει στον σταθμό του Voss. Εκτός από ξακουστό 
κέντρο για ski, το Voss είναι και ιστορικός τόπος 
με κληροδοτήματα που χρονολογούνται από τον 
Μεσαίωνα. Στην διάρκεια της εισβολής στην Νορ
βηγία, τις πρώτες μέρες του Απριλίου του 1 940, 
το Voss υπέφερε από ισχυρούς βομβαρδισμούς 
γερμανικών αεροπλάνων. Το χωριό ξανακτίστηκε 
μετά τον πόλεμο και σήμερα είναι σημαντικό επι
κοινωνιακό κέντρο. Από το Voss, το τρένο πηγαί
νει από το Dale στην Arna, όπου έχουμε φτάσει πια 
στον δήμο του Bergen. Από εδώ το τρένο περνά 
από την σήραγγα U lri ken και άλλες σήραγγες πριν 
τερματίσει την διαδρομή του στο σταθμό του 
Bergen. Στην Νορβηγία το Bergen είναι μια πόλη 
υψηλής αισθητικής. Κατά πολλούς τρόπους, το 
Bergen θεωρείται η μόνη νορβηγική πόλη με ιστο
ρικές ρίζες ευρωπα'ίκής φύσης, τουλάχιστον εξαι
τίας του εμπορίου με άλλες πόλεις του Χανσεατι
κού συνασπισμού .  Υπάρχουν πολλά να πει κανείς 
για αυτή την πόλη, αλλά εδώ απλώς θα ξεκινήσου
με κοιτάζοντας προσεκτικά τον σιδηροδρομικό 
σταθμό. Ο σταθμός είναι μια επιβλητική κατα
σκευή από το 1 91 3  - και ήταν αντικείμενο έντονων 
συζητήσεων προτού αρχίσει η κατασκευή του. Μια 
απόπειρα να εκτελεστεί ένα απλούστερο και πιο 
φτηνό σχέδιο, αντιμετωπίστηκε με την ακόλουθη 
δήλωση από το δημοτικό συμβούλιο του Bergen: 
"Σε μια σιδηροδρομική γραμμή με κίνηση τέτοιου 
όγκου που έχει η γραμμή Bergen, ο κεντρικός 
σταθμός πρέπει να εξοπλιστεί σύμφωνα με τον 
χρόνο που κατασκευάζεται, και αυτό απαιτεί μια 
υψηλή και καλά φωτισμένη αίθουσα, όλο το κτίριο 
να είναι κατάλληλα συντονισμένο και να δείχνει 
ελκυστικό." Ευτυχώς, έτσι και έγινε. 

Μάθετε που είστε όσο ταξιδεύετε 
pπόσrαση από Oslo Ι απόσταση από Bergen σε Km) 

Oslo - Η κοσμοπολίτικη πόλη της Νορβηγίας (Ο Ι 
471 Km) Υψόμετρο (από θαλάσσια στάθμη) :  4 
μέτρα· 
Ποιος χρειάζεται το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα 
Υόρκη - εκτός βέβαια και αν είναι από το Oslo και 
θέλει να αποδράσει για λίγο. Το καλοκαίρι, οι δρό
μοι του Oslo σφύζουν από ζωή: μουσικοί του δρό
μου , cafe , ζεστά απογεύματα, βαρκάδες στα 

φιόρδ. Το Oslo πάλλεται από μουσική και κουλτού
ρα και με τους μόλις 470,000 κατοίκους του, είναι 
η μικρότερη πρωτεύουσα της Σκανδιναβίας. Το 
Oslo προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία δρα
στηριοτήτων και τον χειμώνα αφού περιβάλλεται 
από θαυμάσια σημεία για ski .  Ο εξπρεσιονιστής 
ζωγράφος Edνard Mυnch ( 1 863-1 944), ο εξερευ
νητής Fridtjof Nansen ( 1 861 - 1 930) και ο συγγρα
φέας Sigrid Undset (1 882-1 949) έζησαν στο Oslo 
(που ονομαζόταν Christiania εκείνη την εποχή).  
Drammen (53 Ι 4 1 8  Km) Υψόμετρο: 2,2 μέτρα 
Το Drammen είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της 
Νορβηγίας. Κέντρο βιομηχανικό, εμπορικό και 
παροχής υπηρεσιών. Το λιμάνι του είναι το κύριο 
σημείο εισόδου της χώρας για φρούτα και οχήμα
τα. 
Hoεnefoss ( 1 24 Ι 347 Km) Υψόμετρο: 96,8 μέτρα 
Η σημαντικότερη πόλη της περιφέρειας Ringerike. 
Από παλιά γνωστή για τους μύλους και τα πριονι
στήρια της .  Κομβικό σημείο επικοινωνίας για 
Valders, Hal l ingdal και Hadeland. 
Nesbyen ( 1 85 Ι 286 Km) Υψόμετρο: 1 68,8 μέτρα 
Πόλη γνωστή για τις θερμοκρασίες-ρεκόρ. Μέγι
στη θερμοκρασία στην Νορβηγία: 35,6 O C  
Gol (202 Ι 269 Km) Υψόμετρο: 207 μέτρα 
Αγροτική κοινότητα με γαλακτοπαραγωγικές 
μονάδες και ορεινά βοσκοτόπια. Εδώ βρίσκονται ο 
υδροηλεκτρικός σταθμός Heimsil 1 1 ,  αγροτικό μου
σείο και κέντρο χειμερινών σπορ. Εδώ σε υψόμε
τρο 207 μέτρων είναι που η γραμμή Bergen ξεκινά 
την πραγματική ανάβαση στα βουνά, σκαρφαλώνο
ντας πάνω από 1 . 1 1  Ο μέτρα σε μια απόσταση 
μικρότερη των 1 00 χιλιομέτρων. 



Πάνω: Εμπορικός συρμός της NSBGoods 

διερχόμενος απο τον Σ.Σ. του Geilo. 

Geilo (252 Ι 2 1 9  Km) Υψόμετρο: 794 μέτρα 
Σημαντικός συγκοινωνιακός κόμβος με αξιόλογη 
βιομηχανία σιδήρου και μετάλλων (μαχαίρια, δρε
πάνια, εργαλεία κ.λπ . ) ,  όπως και κατασκευής 
αθλητικών εξαρτημάτων και σουβενίρ. Το Geilo 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα χειμερινών 
σπορ της Βόρειας Ευρώπης, διαθέτοντας ποικιλία 
σε ξενοδοχεία, με συρόμενους και εναέριους ανα
βατήρες, με φωτισμένες διαδρομές και πίστες για 
cross-coυntry και alpine ski . 
Ustaoset (265 Ι 206 Km) Υψόμετρο: 991 μέτρα 
Το Ustaoset είναι μία από τις μεγαλύτερες "κοινό
τητες" παραθεριστών με πολλά σαλέ και καλύβες, 
διασκορπισμένα στην βουνοπλαγιά. Η κορυφο
γραμμή Hal l ingskarνet δεσπόζει στο τοπίο σε όλη 
την διαδρομή του τρένου προς την πόλη 
Haυgestoεl. 

• 

Haugestoεl (276 Ι 1 95 Km) Υψόμετρο: 988 μέτρα 
Από το Haυgestoεl, σε ύψος 988 μέτρων, η γραμ
μή Bergen ξεκινά την τελική ανάβαση με προορι
σμό το Finse. Το καλοκαίρι, το Haυgestoεl αποτε
λεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για μια ποικιλία 
από θαυμάσιες πεζοπορίες, όπως αυτή στην κοι
λάδα Raggsteindal , μέσα από την άγριας ομορφιάς 
ορεινή διάβαση Follarskar και την παλιά πέτρινη 
καλύβα γνωστή ως Lordehytta (χτισμένη από ένα 
Άγγλο λόρδο). 
Finse (302 Ι 1 69 Km) Υψόμετρο: 1 222μέτρα 

Ευρώπης. 

Σε ύψος 1 . 222 
μέτρων, το Finse είναι 
ο υψηλότερος σταθ
μός της γραμμής 
Bergen. Ένα από τα 
περισσότερο εκτεθει
μένα στο παρελθόν 
τμήματα, ανάμεσα στο 
F inse i<αι το 
Ha l l i ngskeid, γίνεται 
σήμερα μέσω σήραγ
γας μήκους 1 0 , 3  
χιλιομέτρων. Πρόκει
ται για την μεγαλύτε
ρου μήκους σιδηρο
δρομική διαδρομή, σε 
τόσο ορεινό ύψος, της 

Myrdal (336 Ι 1 35 Km) Υψόμετρο: 867 μέτρα 
Στο Myrdal , η κοιλάδα Flεm βυθίζεται κάτω προς 
το φιόρδ Aurland. Η σιδηροδρομική γραμμή Flεm 
είναι ένα θαυμάσιο ταξίδι, με πανοραμική θέα που 
κόβει την ανάσα και φευγαλέες ματιές ανάμεσα 
στις πολλές σήραγγες, το τρένο ακολουθεί κυκλ�
κή πορεία μέσα στο βουνό για να καλύψει την οψο
μετρική διαφορά των 865 μέτρων σε μια σιδηρο
δρομική τροχιά 20 χιλιομέτρων. 
Voss (385 Ι 86 Km) Υψόμετρο: 57 μέτρα 
Το Voss είναι μια γοητευτική επαρχιακή πόλη διά
σημη για τις άριστες δυνατότητες της για cross
countfY και alpine ski. Ο εναέριος σιδηρόδρομος 
Hangursbanen που ξεκινά από τον σταθμό του 
Voss είναι μήκους 1 , 1 χιλιομέτρων και καλύπτει 
υψομετρική διαφορά 570 μέτρων σε 4 λεπτά. Στο 
παρελθόν υπήρχε και δευτερεύουσα γραμμή από 
το Voss στο Granνin. Στο Voss βρίσκονται και μια 
σειρά από εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιλαμβανο
μένων κολεγίων ανώτερης εκπαίδευσης, παραδο
σιακό λύκειο, κολέγιο νοσηλευτικού-παρα'ίατρικού 
προσωπικού κ.λπ. Η παράδοση στην εκπαίδευση 
ξεκινά από πολύ παλιά. Ο διάσημος Δανο-Νορβη
γός δραματουργός Ludνig Holberg υπήρξε δάσκα
λος στο Voss. 
Bergen Η πρωτεύουσα της Δυτικής Νορβηγίας 
(471 Ι Ο Km) Υψόμετρο: 4 μέτρα 
Τ ο Bergen υπήρξε ένα από τα κυριότερα λιμάνια 
τής Χανσεατικής ένωσης - ιδρύθηκε το 1 070. Η 

πόλη τώρα έχει πληθυσμό μεγαλύτερο των 
230.000 κατοίκων, όλων εξίσου υπερήφανων για 
τις παλιές παραδόσεις και τον ευδιάκριτο χαρα
κτήρα της. Οι κάτοικοι του Bergen είναι φανατικά 
υπερήφανοι για την πόλη τους , και δικαίως, ακόμα 
και Qν είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη της Νορβη
γίας. Το Bergen είναι σαφώς μια από τις ομορφό
τερες πόλεις, που δεν αποτυγχάνει ποτέ να μαγέ
ψει τους επισκέπτες της, ιδιαίτερα την άνοιξη που 
τα πάρκα και οι κήποι είναι σε πλήρη ανθοφορία. 
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα να κάνεις 
και να δεις : ποδοσφαιρικοί αγώνες και μουσικά 
φεστιβάλ, ψάρεμα, περιήγηση σε φιόρδ, δάση και 
βουνά, τέχνη και πολιτισμός, φαγητό και αγορές. 
Ο μεγαλύτερος συνθέτης της Νορβηγίας, ο Edνard 
Grieg ( 1 843- 1 907) γεννήθηκε στο Bergen. 

φτάνοντας στον Σ.Σ. του Bergen μπορείτε ακολου
θώντας την οδό Kong Oscarsgaten η οποία σας 

οδηγεί στο παλιό λιμάνι να σταθείτε στο Νο 29. Εκεί θd 
βρείτε ένα γνήσιο Ελληνικό εστιατόριο με το όνομα 
"Σωκράτης". Ιδιοκτήτες του είναι ένα Ελληνορβηγικό 
ζευγάρι η Πίτσα και ο Rolf. Καθηγητές και οι δύο παράλ
ληλα παραδίδουν και μαθήματα ελληνικής κουζίνας στο 
μαγαζί τους. Οι γεύσεις είναι Ελληνικότατες και όχι 
προσαρμοσμένες στά γούστα των ντόπιων όπως συνή
θως γίνεται στα εστιατόρια του εξωτερικού όπου 
πολλές φορές ένα 
γνωστό πιάτο ουδεμία 
σχέση έχει με αυτό που 
ξέρει κάποιος. Θα σας 
κάνει εντύπωση ότι 
πρώτη γλώσσα στον 
κατάλογο είναι τα 
Ελληνικά και κατόπιν τα 
Νορβηγικά και Αγγλικά. 
Η ποικιλία των γεύσεων είναι μεγάλη και ο Καλαματια
νός μάγειρας θα κάνει το παραπάνω για να σας ευχαρι
στήσει. Στο μαγαζί μιλάνε όλοι Ελληνικά και θα νοιώσε
τε σε οικείο περιβάλλον. Ο Rolf παρότι είναι Νορβηγός 
1 00% έπειτα από τα πολλά χρόνια που έρχεται ανελι
πώς στην Ελλάδα δηλώνει και λίγο Σερραίος ! ,  τα ελλη
νικά του είναι υπέροχα και στην παρέα έχει πολλά να 
σας πει για την Νορβηγία αλλά και για την Ελλάδα. Η 
διεύθυνση είναι Kong Oscargaten 29, Bergen Norway και 
το τηλ. 0047-55558200 



Σε νέο επίπεδο ρεαλισμού 
του Ν.Φώτη Είναι ένα όμορφο πρω·ίνό, κι ένα diesel 

lnterCity Express ( ICE-η τραίνο σας περι
μένει γιά να το οδηγήσετε στη διαδρομή 

ανάμεσα Δρέσδη και Νυρεμβέργη. Εχετε να 
κάνετε μερικές στάσεις στη διαδρομή γιά επιβά
τες,ενώ πρέπει να προσέξετε για διασταύρωση 
με άλλα τραίνα, να μη παραβιάσετε τα σήματα και 
τα όρια ταχύτητας και να σταματάτε στη σωστή 
θέση στις πλατφόρμες. Μπορεί να μην έχετε 
διάθεση για τραίνα υψηλής ταχύτητας σήμερα, 
και να προτιμάτε ένα φορτηγό τραίνο στο Marias 
Pass, με διπλή έλξη SD40-2 της Burl ington 
Northern στη διάθεσή σας για να ανεβάσετε τα 
δημητριακά από το Cutbank μέχρι το Shelby -
εκτός αν προτιμάτε ένα επιβατικό τραίνο της 
Amtrak με δηζελάμαξες Genesis. Ισως προτιμάτε 
να οδηγήσετε Αγγλικά τραίνα σε μια εξοχική δια
δρομή ανάμεσα σε χωριά, με επιβλητικές γέφυ
ρες της Βικτωριανής εποχής και μερικά βαγόνια 
πίσω από τη δηζελάμαξα Deltic στο Hawes 
Junction (παρακλάδι της διαδρομής Settle
Carlisle) - αλλά έχουμε κι Αγγλικές aτμάμαξες.  
Ας μεταφερθούμε στη διαλογή του Τορόντο στη 
δεκαετία του 1 950, όπου μας περιμένει μια Κανα
δέζικη Niagara γιά να την οδηγήσουμε μέσα στο 
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τεράστιο σύμπλεγμα (85 χλμ.γραμμές, 925 ψαλί
δια, 973 σήματα) και να πάρει τα βαγόνια της -
εκτός αν προτιμάτε δηζελάμαξες της Canadian 
Pacific και της Canadian National. Υπάρχει ένα 
Γερμανικό εξπρές Magleν διαθέσιμο σε μια δια
δρομή στην έρημο, για πολλά γκάζια σε ένα τοπίο 
που θυμίζει Νεβάδα. Για κάτι πιό χαλαρό, ίσως 
μια γραμμή στην Ιβηρική χερσόνησο να ήταν προ
τιμότερη, με ένα συρμό έργων πίσω από μια 
Ισπανική δηζελάμαξα σαν τα δικά μας "ούφο" να 
μετακινεί μερικά σκυροβάγονα ενώ δίπλα περνά
νε κάθε είδους Ισπανικά τραίνα. Γιά πιό φυσιολα
τρικές καταστάσεις , μπορούμε να πάρουμε μια 
aτμάμαξα σε μια μετρική γραμμή ξυλοκόπων, σε 
ένα τοπίο που θυμίζει τα μεγάλα δάση του Ορε
γκον. Η Αυστραλία συμμετέχει με τη διαδρομή 
Wadalbaνale μέχρι Karrah Bay (New South 
Wales), και το Razorback Classic ,  ένα σιδηρόδρο
μο με άρωμα Αυστραλίας, στο οποίο μπορεί 
κάποιος να κάνει ολόκληρη καριέρα. 
Μπορείτε να οδηγήσετε από τους γίγαντες του 
ατμού σαν το Big Boy ή τη τεράστια ντίζελ 
DDA40-X "Centennial" της Union Pacific (προσοχή 
μη σπάσετε τα άγκιστρα με aπότομους χειρι
σμούς), μέχρι δρεζίνες (μη βάλετε δρεζίνα να 
τραβήξει βαγόνια με κάρβουνο, γιατί θα σπινάρει 
επιτόπου) .  Αν θέλετε, αναλαμβάνετε το ρόλο 
του θερμαστή και να φτυαρίζετε ("όχι άλλο κάρ
βουνο!" ) ,  ή αναθέτετε σε εικονικούς μηχανοδη-

γούς διάφορα καθήκοντα του στυλ "πάρε το φορ
τηγό από Δρέσδη για το εργοστάσιο μπύρας, 
κάνε στάσεις στους ακόλουθους σταθμούς, και 
μετά γύρνα πίσω" και να επιτηρείτε τη κυκλοφο
ρία. Μπορείτε να οδηγήσετε από ένα TGV τραί
νο υψηλών ταχυτήτων μέχρι μια aυτοκινητάμαξα 
Budd RDC. Αν βαρεθείτε τα τραίνα, υπάρχουν 
καράβια κι αεροπλάνα για να οδηγήσετε (επάνω 
σε αόρατες ράγες) .  Ακούγεται καλό; Περιμένετε, 
έχει κι άλλο! 

Ev έτει 2006 . . .  
Το Trainz Rai lroad Simulator 2006 (τRS2006 για 
συντομία) αποτελεί τη νεώτερη έκδοση σε μια 
μεγάλη σειρά εξομοιωτών της Αυστραλέζικης 
Auran (http://www.auran .com) . Σε προηγούμενο 
κείμενο είχαμε περιγράψει την έκδοση του 2004, 
και η νέα έκδοση παρέχει πολλά καλούδια επι
πλέον: 480 μηχανές και βαγόνια από όλο το 
κόσμο σε σύνολο 7700 εξαρτήματα (σταθμοί, 
τροχαίο υλικό, σήματα, γραμμές, κτίρια, γέφυρες, 
κτλ.) περιέχονται στα 5 CD. Υπάρχει και μια 
Limited Edition DVD έκδοση, η οποία προσθέτει 
μισή ώρα ταινίες με τραίνα σε ΗΠΑ, καθώς κι ένα 
έγχρωμο εγχειρίδιο χρήσης 330 σελίδων (το 
κανονικό πακέτο έχει ένα ασπρόμαυρο εγχειρίδιο 
1 1  Ο σελίδες, το έγχρωμο βρίσκεται μέσα στα CD 
σε μορφή αρχείου PDF αν  θέλει κάποιος να το 
τυπώσει). 



Υπάρχουν αρκετές aτμάμαξες διαθέσιμες yιά οδήγηση. Προσέξτε μόνο, όταν βάζετε τον θερμαστή σaς να φτυαρίσει κάρβουνο να ανοίξετε πρώτα τη θυρίδα! 

Τα βασικά τμήματα του TRS2006 είναι: 
Railyard - μέσα σε αυτό το τμήμα επιθεωρείτε το 
τροχαίο υλικό που έχετε στη διάθεσή σας από 
όλες τις γωνίες, τσεκάρετε κόρνες, φώτα, 
παντογράφους, λειτουργία, ιστορικά στοιχεία, 
κτλ. μέσα σε ένα μηχανοστάσιο 
Surveyor - το πιό συναρπαστικό τμήμα του TRS 
για πολλούς, πρόκ'tιται για το πρόγραμμα με το 
οποίο σχεδιάζετε διαδρομές (routes) ,  από μακέ
τες που χωράνε σε τραπέζι μέχρι διαδρομές εκα
τοντάδων χιλιομέτρων σε κλίμακα 1 : 1 .  Η ευχρη
στία του συστήματος είναι εντυπωσιακή, και πολ
λοί ενθουσιάζονται τόσο πολύ που "ξεχνάνε" να 
οδηγήσουν τραίνα. Μέσα στο Sυrveyor "στήνετε" 
και τα διάφορα σενάρια οδήγησης (sessions), στα 
οποία τοποθετείτε τους διάφορους συρμούς και 
τροχαίο υλικό στη μακέτα όπως σας αρέσει (π.χ. 
να βάλετε ένα TGV σε Αμερικανικό τοπίο ή ένα 
Big Boy στην Αγγλία) . 
Επίσης, μπορείτε να προκαθορίσετε τι θα κάνει 
κάθε συρμός με τους μηχανοδηγούς του (που θα 
πάει, τι θα φορτώσει/ξεφορτώσει, καιρικές συν
θήκες, κτλ.) με τη βοήθεια κανόνων (rυles) . Πέρα 
από τις 20 παλιές διαδρομές του TRS2004, το 

TRS2006 πρόσθεσε 1 Ο νέες διαδρομές υψηλής 
ποιότητας , υπάρχουν συνολικά 60 έτοιμα 
sesstons, ενώ έχουν μπει 63 κανόνες-εντολές 
για χρήση σε δικά σας sessions. 
Driver - μιάς και λέμε για οδήγηση, σε αυτό το 
τμήμα μπορείτε να οδηγήσετε οποιοδήποτε τραί
νο έχετε προκαθορίσει σε session στη μακέτα 
πριν. Ο χειρισμός μπορεί να είναι πλήρως χειρο
κίνητος, είτε aπλουστευμένος με ένα ποτενσιό
μετρο σαν τα τραινάκια σε μακέτες. Επίσης μπο
ρείτε να επέμβετε σε περίπτωση που τα αυτόμα
τα τραίνα συναντιούνται σε μονή γραμμή, ή παίρ
νετε ένα από τα τραίνα και το οδηγείτε αυτοπρο
σώπως αν έχετε όρεξη. Εκτός από τα sessions, 
υπάρχουν εξεζητημένα σενάρια βασισμένα στο 
Razorback Rai lway, με δεκάδες παραμέτρους 
στη διάθεση του μηχανοδηγού (απόσταση από το 
επόμενο σήμα, προειδοποίηση για μεταβολή σε 
όριο ταχύτητας ,  κλίση γραμμής, κτλ . ) .  Τα σενάρια 
που είχαν πρωτοεμφανιστεί στο TRS2004 έχουν 
πλέον παραμεριστεί προς χάρη των sessions. 
Εκτός από το να κάθεστε στη θέση του μηχανο
δηγού, μπορείτε να παρακολουθείτε το τραίνο 
σας απέξω είτε να μετακινηθείτε ελεύθερα μέσα 

στη μακέτα ή από τραίνο σε τραίνο όσο εξελίσσε
ται ένα σενάριο. Σε ορισμένα βαγόνια μάλιστα 
μπορείτε να έχετε εσωτερική θέα (π.χ. Amtrak 
Sυperl iner κι όχημα συνοδείας) , απολαμβάνοντας 
τη διαδρομή σαν απλός επιβάτης .  
Content Manager P lus - λόγω της ποσότητας του 
υλικού που υπάρχει ενσωματωμένο στο παιχνίδι ή 
διαθέσιμο από το lnternet, δημιουργήθηκε το ανά
λογο πρόγραμμα, που βοηθάει στη διαχείριση κι 
επεξεργασία του .  Μέσα σε αυτό το σύστημα είναι 
και το παλιότερο πρόγραμμα Paintshed, που επι
τρέπει εύκολο βάψιμο τροχαίου υλικού με βάση 
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κάποια υπάρχοντα σχέδια (ρίγες κτλ.) ,  καθώς και 
κείμενο ή λογότυπα σε διάφορα χρώματα. 

Το TRS2006 μπορεί να τα βγάλει πέρα με επε
ξεργαστή Pentiυm 4 1 .5 GHz, κάρτα γραφικών 
64ΜΒ επιπέδου GeForce2 και μνήμη 51 2ΜΒ, 
αλλά ισχύει το κλασικό "όσο περισσότερα, τόσο 
το καλύτερο". Ενας επεξεργαστής πάνω από 3 
GHz, μια κάρτα γραφικών 1 28ΜΒ (επιπέδου 
GeForce4) και μνήμη 1 GBytes είναι κοντά στο 
ιδανικό γιά μεγάλες μακέτες με πολλά τραίνα. 
Από δίσκο, 4 GBytes θεωρούνται επαρκή (μέχρι 
να αρχίσετε να κατεβάζετε υλικό από το lnternet). 
Η πρώτη δοκιμή σε φορητό υπολογιστή αποδεί
χθηκε απογοητευτική, καθώς η ενσωματωμένη 
κάρτα γραφικών απλά δεν αναδείκνυε τις δυνατό-

- τψες του παιχνιδιού .  Η κανονική δοκιμή έγινε σε 
Athlon64 3200 + με κάρτα γραφικών Ατι R800G, 
αν και η μνήμη 51 2ΜΒ συχνά αποδείχθηκε λίγη 
στις περίπλοκες διαδρομές. 

Νέες δυνατότητες 
Το TRS2006 εξερευνά επιπλέον δυνατότητες σε 
σχέση με τις παλιές εκδοχές του. Οι πιό ενδια
φέρουσες είναι η δυνατότητα ανταλλαγής τραί-

νων με άλλους παίκτες στο lnternet ή από μακέτα 
σε μακέτα μέσα στο ίδιο παιχνίδι, με τη τεχνική 
των iPortals. Ενα τραίνο που μπαίνει στο iPortal 
εξαφανίζεται, για να εμφανιστεί μετά στην αντί
στοιχη έξοδο του άλλου χρήστη ή τη μακέτα. Με 
το υποσύστημα iTrainz μπορείτε να επικοινωνείτε 
με άλλους παίκτες και να συνενοείστε για ανταλ
λαγή τραίνων ή ιδέες. 
Τα διάφορα εργοστάσια (ορυχείο κάρβουνου, 
θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, διυλιστήρια, τέρμι
ναλ για κοντέ'ίνερ, ξυλουργείο, κτλ.) που ενδεχο
μένως βάλετε στη μακέτα παράγουν και κατανα
λώνουν προ'ίόντα, και μπορείτε να δρομολογήσε
τε τραίνα π.χ. να φορτώνουν κάρβουνο (η διαδι
κασία φόρτωσης γίνεται μπροστά στα μάτια σας) 
και μετά να τα πηγαίνουν στο θερμοηλεκτρικό 
εργοστάσιο (όπου και ξεφορτώνουν) . Το ορυχείο 
όμως, για να δουλέψει θέλει πετρέλαιο, το οποίο 
πρέπει να μεταφερθεί με άλλο τραίνο από τα διυ
λιστήρια, τα οποία με τη σειρά τους χρειάζονται 
αργό πετρέλαιο, κ .ο .κ .  
Το μοντέλο λειτουργίας των τραίνων είναι πιό 
λεπτομερές, επιτρέποντας σε τροχούς να σπινά
ρουν σε aνωφέρειες με βαριά τραίνα, αύξηση της 
πρόσφυσης με άμμο, σπάσιμο άγκιστρου σε περί-

Αριστερά: Στο Sυrveyor στήvετε τους συρμούς εκεί που θέλετε πριv τηv οδήγηση. Δεξιά: ο προγραμματισμός 
εv6ς session δεv απαιτεί προγραμματιστικές yvώσεις (οι καv6vες και οι παράμετροι ρυθμίζονται με το ποvτίκι). 



πτωση απότομων χειρισμών κτλ. Οι παράμετροι 
(κανόνας "Vehicle Physics") μπορούν να αφορούν 
όλες τις μηχανές, ή συγκεκριμένες, ή να ενεργο
ποιείται ο κανόνας όταν περνάει ο συρμός από 
κάποιο σημείο. 

Συμπερασματικά 
Ο συγκεκριμένος εξομοιωτής είναι αυτή τη στιγ
μή ότι καλύτερο μπορεί να αποκτήσει κάποιος για 
όσους αρέσκονται να φτιάχνουν σιδηροδρομικές 
διαδρομές και να ο'δηγάνε σε αυτές. Μερικά 
σιδηροδρομικά μουσεία μάλιστα τον χρησιμοποι
ούν σε συνδυασμό με χειριστήρια και κονσόλες 
όπως της Rai iDriνer (http://www.raildήνer.com) 
για επίδειξη στους επισκέπτες τους. Στο forυm 

χρηστών της εταιρείας είναι πάνω από 1 50 χιλιά
δες καταχωρημένοι χρήστες (ανάμεσα. στους 
οποίους κι ο υπογράφων), ενώ στον κεντρικό 
υπολογιστή της εταιρείας υπάρχουν πάνω από 
50.000 εξαρτήματα (από ανθρώπινη φιγούρα 
μέχρι διαδρομές πολλών χιλιομέτρων) για δωρε
άν κατέβασμα στον υπολογιστή. Η ποιότητα του 
υλικού που είναι διαθέσιμο είναι ετερόκλητη, ενώ 
υπάρχουν μικρές εταιρείες που πουλάνε διαδρο
μές και τροχαίο υλικό υψηλής ποιότητας σε μικρό 
κόστος. Η ευκολότερη μέθοδος απόκτησης του 
προγράμματος είναι με κατευθείαν παραγγελία 
στην εταιρεία, ενώ αυτές τις μέρες αρχίζει η διά
θεση της Γερμανικής και της Βρεταννικής έκδο
σης. 



Φωτο 
δια 

ο 
διαγωνισμός φωτογραφίας πού είχε ανα

κοινωθεί στα τεύχη 26 και 27 της "Σ" ολο

κληρώθηκε, στις 1 6  Νοεμβρίου 2005, με 

την επιλογή των νικητών. Με ιδιαίτερη χαρά, δημοσι

εύουμε στο παρόν τεύχος, τις 6 καλύτερες φωτογρα

φίες. 

Στον διαγωνισμό αυτό, πού υπενθυμίζουμε ότι είχε ως 

θέμα του 'Ό σιδηρόδρομος στις τέσσερις εποχές", 

πήραν μέρος 62 φωτογράφοι μέλη του ΣΦΣ και απλοί 

αναγνώστες του περιοδικού, με 1 7  4 συνολικά φωτο

γραφίες στην μεγάλη τους πλειοψηφία έγχρωμες και 

λίγες μόνον aσπρόμαυρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, 

οι περισσότερες φωτογραφίες ήταν από την Ελλάδα, 

υπήρχαν όμως και λίγες με θέματα φωτογραφημένα 

σε άλλες χώρες. 

Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, πού οφείλονται σε 

τεχνικές μάλλον αβλεψίες, οι φωτογραφίες ήταν. 

πολύ καλής ποιότητας γεγονός πού, πραγματικά, μας 

γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον της σιδηροδρομικής 

φωτογραφίας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως δυσκό

λεψε το έργο της Επιτροπής, πού χρειάστηκε αρκετές 

ώρες για να επιλέξει, από ένα τόσο αξιόλογο υλικό, 

τις 6 καλύτερες φωτογραφίες Ένα πρόσθετο πρόβλη

μα πάντως ήταν το ότι, πολλές φωτογραφίες, αν και 

πραγματικά πολύ καλές, έπρεπε να αποκλειστούν 

από την τελική επιλογή επειδή το θέμα τους δεν ταί

ριαζε απόλυτα στο θέμα του διαγωνισμού .  Με άλλα 

λόγια, δεν ήταν δυνατόν για την Επιτροπή να αποφαν

θεί με βεβαιότητα σε ποια ακριβώς εποχή του έτους 

ταίριαζαν οι συγκεκριμένες φωτογραφίες. Αποκλεί

στηκαν τέλος και κάποιες φωτογραφίες, επίσης πολύ 

καλής ποιότητας, γιατί, δυστυχώς, δεν έφεραν καμία 

ένδειξη, ούτε κάν το όνομα του φωτογράφου. 

?Ο  



Οι 6 νικητές του διαγωνισμού είναι: 

1 ο Βραβείο: η φωτογραφία στο κεντρικό σαλόνι 

του περιοδικού, Νίκος Παπαλέτσος 

"Άνοιξη 2005 στο λατομείο Παιονίας στην 

Ειδομένη" 

(1 ψηφιακή φωτ. μηχανή DSLR OL YMPUS Ε-300) 

2ο Βραβείο: η φωτογραφία του εξωφύλλου, 

Νίκος Τριανταφύλλου 

"Φθινόπωρο στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας" 

(1 ψηφιακή φωτ. μηχανή pro SLR SONY DSC-H 1 ) 

3ο Βραβείο: Βασίλης Χωριάτης 

'Ή Καρδιά του κλειδιού ένα Νοέμβριο στο 

Λεοντάρι" 

(1 ψηφιακή φωτ. μηχανή compact 

YASHICA Kryocera ΕΖ5030) 

1 ος έπαινος:  Νίκος Φώτης 

"Χειμώνας 2004, Σφενδάλη" 

(αντίτυπο του βιβλίου 

"Σ.Π .Α.Π.  Το ωραιότερο ταξίδι") 

2ος έπαινος:  Νίκος Παπαλέτσος 

"Χειμώνας 2004, Πρόχωμα" 

(αντίτΟπο του βιβλίου 

'Ό Ελληνικός οδοντωτός σιδηρόδρομος") 

3ος έπαινος: Βασίλης Χωριάτης 

"Καλοκαίρι 2005, στην παραλία Διακοφτού" 

(αντίτυπο του βιβλίου 'Ή Ελλάδα των τρένων") 

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες σε όλους τους 

διαγωνισθέντες για το ενδιαφέρον τους 

και την εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς τους. 

Τους διαβεβαιώνουμε ότι οι φωτογραφίες τους, 

πού εμπλουτίζουν ήδη το αρχείο της 

"Ομάδας Φωτογράφησης και Πολυμέσων" 

του ΣΦΣ, θα αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

Πολλές ευχαριστίες τέλος, στην εταιρεία θυρών 

ασφαλείας "SτEEL DOOR", για την χορηγία των 

βραβείων. 

Η επιτροπή του διαγωνισμού: 

Κ. Κακαβάς 

Γ. Νικάκης 

Σ. Νικολόπουλος 

Ι. Παπούλιας 

Γ. Χανδρινός 



ον τελευταίο καιρό δίνεται μεγάλη δημοσιότητα στα ελλείμματα των διαφόρων 
δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και στα ελλείμ
ματα του Ο.Σ.Ε . ,  χωρίς όμως καμία ανάλυση ή διευκρίνηση για το είδος και τις 

αιτίες αυτών των ελλειμμάτων, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για τους πολίτες να 
�ιαμορφώσουν μια ορθή και τεκμηριωμένη άποψη στο θέμα αυτό. Δεν διευκρινίζεται, 
επί παραδείγματι, αν τα ελλείμματα αυτά προέρχονται από κακοδιαχείριση, από αδικαι
ολόγητη αύξηση των δαπανών, ή απλά και μόνο λόγω παροχών δημόσιας υπηρεσίας 
(παροχών δηλαδή κάτω του κόστους για κοινωνικούς ή άλλους λόγους) , όπως συμβαί
νει π.χ. με τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπου οι υπηρεσίες των λεωφορείων 
και των τρόλλεϋ παρέχονται έναντι ενός πολύ χαμηλού κομίστρου (0,45 Ευρώ) σε 
σχέση με το αντικειμενικά πραγματικό κόστος των υπηρεσιών αυτών, επειδή οι Κυβερ
νήσεις επιθυμούν να ασκήσουν, με αυτόν τον τρόπο, κοινωνική ή αντιπληθωριστική 
πολιτική. Σ' αυτή όμως την-περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για έλλειμμα, με την 
πραγματική έννοια του όρου, αλλά για μια ορθή ή λανθασμένη πολιτική απόφαση. Άλλω
στε το ίδιο θα συνέβαινε και αν η επιχείρηση ήταν ιδιωτική. Απλώς σ: αυτή την περί
πτωση το "έλλειμμα" θα προσαύξανε ευθέως τις δαπάνες του δημόσιου προϋπολογι
σμού που θα επιδοτούσε την επιχείρηση, όπως συμβαίνει με τις Αστικές συγκοινωνίες 
της Θεσσαλονίκης . 
Όσον αφορά ειδικότερα τα ελλείμματα του Ο.Σ.Ε . ,  για να αναλύσουμε τις αιτίες που τα 
προκάλεσαν και συνεχίζουν να τα προκαλούν, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην δεκαε-

των Μεταφορών με ορίζοντα το 201 0" διαπιστώνει ότι η οδική μεταφορά, όπως λειτουρ
γεί σήμερα, εκτός των άλλων, αλλοιώνει και τον υγιή ανταγωνισμό . 
Για να καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα όλες οι Κυβερνήσεις της τελευταίας 35ετίας 
ωθούσαν τον Ο.Σ.Ε. σε έναν αδιέξοδο δανεισμό. Έτσι , τα τοκοχρεολύσια των προηγου
μένων δανείων εξυπηρετούνταν με νέα δάνεια . οδηγώντας, με αυτόν τον τρόπο, στη 
συνεχή διόγκωση του ελλείμματος. Παρ' όλα αυτά, αν αναλύσουμε το σημερινό συνολι
κό έλλειμμα του Ο.Σ.Ε. ,  θα διαπιστώσουμε ότι από τα 576 εκατ. ευρώ που ανήλθε το 
2004, τα 70% περίπου αφορούν την υποδομή, δηλαδή την συντήρηση της γραμμής 
κ.λ.π . ,  τα οποία θα έπρεπε να καλύπτει το κράτος, αφού τα λεωφορεία και τα φορτηγά 
δεν επιβαρύνονται με την κατασκευή και συντήρηση των δρόμων που χρησιμοποιούν, 
ούτε τα πλοία με τα λιμάνια, ούτε τα αεροπλάνα με τα αεροδρόμια. Αν λοιπόν αφαιρε
θούν αυτές οι δαπάνες, τότε το έλλειμμα του Ο.Σ.Ε. περιορίζεται σε 1 70 εκατ. Ευρώ, 
εκ των οποίων τα 1 40 εκατ. περίπου αφορούν παροχές δημόσιας υπηρεσίας. Επομέ
νως, αν ληφθεί υπ' όψη ότι από το 2000 δεν αυξήθηκε η βασική τιμή των εισιτηρίων του 
Ο.Σ.Ε. , παρ' όλο ότι αυξήθηκαν οι δαπάνες του, μπορούμε να πούμε ότι αν άλλαζε η 
πολιτική επί των μεταφορών και σταματούσε ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος του 
σιδηροδρόμου,  η εκμετάλλευση του δικτύου του Ο.Σ.Ε. ,  ακόμα και με (υγιή) ανταγωνι
σμό, δεν θα παρουσίαζε έλλειμμα, και αν υπήρχε θα ήταν περιορισμένο. Διότι τα τελευ
ταία χρόνια, μετά την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, η οποία οφείλεται στις 
χρηματοδοτήσεις, κυρίως από Κοινοτικά κονδύλια, για εκσυγχρονισμό της υποδομής 

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΆΤΩΝ 
του Σπύρου Φοσούλο 

τία του '50, όταν άρχισε στην Ελλάδα η μεθοδευμένη απαξίωση του σιδηροδρόμου και 
η σκανδαλώδης, άμεση ή έμμεση, επιδότηση της οδικής μεταφοράς, εις βάρος του 
πρώτου. Ενώ στον σιδηρόδρομο η χρηματοδότηση δίνονταν με το σταγονόμετρο, παρ' 
όλο που ο ίδιος έφερε το βάρος της κατασκευής και της συντήρησης της υποδομής του 
(γραμμή κ.λ.π.), πληθώρα νέων δρόμων κατασκευάζονταν σε όλη τη χώρα, ανταγωνιστι
κοί προς τον σιδηρόδρομο, χωρίς να επιβαρύνονται με την κατασκευή και την συντήρη
σή τους οι επιχειρήσεις της οδικής μεταφοράς που τους χρησιμοποιούσαν. Επί πλέον, 
πληθώρα άλλων κυβερνητικών αποφάσεων (τιμολογιακή πολιτική επιβλαβής για τον 
σιδηρόδρομο, περιορισμοί στην προμήθεια του αναγκαίου αλλά και του κατάλληλου 
σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, εμπόδια στην ελεύθερη δράση του σιδηροδρόμου σαν 
επιχείρηση, κ.λ.π.) εμπόδιζαν τον σιδηρόδρομο από του να γίνει περισσότερο aνταγω
νιστικός, ενώ διευκολυνόταν η ανταγωνιστικότητα της οδικής μεταφοράς. Μία ανταγω
νιστικότητα όμως που δεν στηρίζονταν σε σωστή οργάνωση, υποδομή και επενδύσεις 
των φορέων της οδικής μεταφοράς, αλλά σε ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις του κράτους, 
η και μεμονωμένων Υπουργών, χωρίς προγραμματισμό, εις βάρος του σιδηροδρόμου 
και υπέρ αυτών. Ας σημειωθεί ότι τα ΚτΕΛ ειδικότερα δρουν μονοπωλιακά. στην οδική 
μεταφορά και όπου δεν υπάρχει σιδηρόδρομος και στο σύνολο της μεταφοράς, αλλά 
παρ' όλα αυτά ισχυρίζονται και παρουσιάζουν ότι έχουν ελλείμματα. 
Πρόσφατη ανάλογη περίπτωση ενέργειας εναντίον του σιδηρeδρομου και υπέρ της 
οδικής μεταφοράς είναι η μεταφορά, την περασμένη 1 Οετία, του εμπορευματικού λιμέ
να του Πειραιά στο Κερατσίνι, χωρίς να ληφθεί πρόνοια από τον Ο .Λ. Π. για τη σύνδεση, 
του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί 
παγκόσμια πρωτοτυπία! Στο παλιό λιμάνι βέβαια υπήρχε σύνδεση όλων των προβλητών 
με τον σιδηρόδρομο. Χρειάστηκε λοιπόν να διαμαρτυρηθούν πολλοί από τους χρήστες 
του λιμανιού, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποφασιστεί η σιδηροδρομική σύν
δεση, που όμως πλέον θα ολοκληρωθεί το 2008. Ακόμα και τώρα όμως ο Ο .Λ. Π. φέρ
νει εμπόδια στην σύνδεση όλων των προβλητών του νέου λιμανιού. 
Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν η σημερινή τριτοκοσμική εικόνα της οδικής 
μεταφοράς, ιδιαίτερα της επιβατικής (έλλειψη πραγματικών και σύγχρονων σταθμών 
λεωφορείων, τεχνικών επισκευαστικών βάσεων, μη εξυπηρέτηση ή πλημμελής εξυπη
ρέτηση πολλ'ψν προορισμών, μη έκδοση οδηγού δρομολογίων, όπως κάνει ο Ο.Σ.Ε. ,  
κ.λ.π.) ,  αφού κανένας δεν την ανάγκαζε να λειτουργήσει διαφορετικά. Επίσης η ρύπαν
ση , η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και το κυριότερο, τα πολύνεκρα δυστυ
χήματα, που οφείλονται κυρίως στην κακή συντήρηση των φορτηγών και των λεωφορεί
ων και στην μη τήρηση από αυτά των διατάξεων, τόσο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ταχύτητα, κ.λ.π.) , όσο και των σχετικών με την πρόληψη των ατυχημάτων (φθαρμένα 
ελαστικά, υπερφορτώσεις , χρησιμοποίηση του ίδιου οδηγού επί 1 2ωρο ή και 1 5ωρο, 
κ.α. που επιτρέπουν όμως στους αυτοκινητιστές να ανταγωνίζονται αθέμιτα τον σιδη
ρόδρομο ) _ Για τον σιδηρόδρομο όμως αυτή η πολιτική είχε σαν αποτέλεσμα την συσ
σώρευση ελλειμμάτων , λόγω ακριβώς αυτού του αθέμιτου ανταγωνισμού από τα αυτο
κίνητα και της αδιαφορίας του κράτους , αλλά και λόγω της επιβάρυνσής του με υπο
χρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας χωρίς αποζημίωσή (φθηνά εισιτήρια ή και δωρεάν για 
ορισμένες κατηγορίες επιβατών , διατήρηση δρομολογίων ή και γραμμών σε λειτουργία 
οικονομικά ασύμφορων , κ.λ.π.) . 
Αυτοί είναι οι λόγοι που η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στην "Λευκή Βίβλο επί 

και την αγορά σύγχρονου τροχαίου υλικού, ο Ο.Σ.Ε. αύξησε τα έσοδά του και άρχισαν 
να αναδεικνύονται όλο και περισσότερο, στο πλατύ κοινό, τα πλεονεκτήματα του σιδη
ροδρόμου, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης, τόσο επιβατικού, όσο και εμπορευ
ματικού έργου, στην οποία όμως ο Ο.Σ.Ε. δεν δύναται πάντα να ανταποκριθεί, είτε από 
έλλειψη δικτύου ή κατάλληλης υποδομής, είτε από έλλειψη τροχαίου υλικού. Πράγματι, 
τα έσοδά του από την επιβατική μεταφορά αυξήθηκαν, μεταξύ 2000 και 2004, σε στα
θερές τιμές, από 39.487.000 σε 52.835.000 Ευρώ, ή κατά 6% σε χιλιομετρικούς επι
βάτες. Το δε εμπορευματικό του έργο αυξήθηκε κατά 29,7% μέσα σε ένα χρόνο (μετα
ξύ 2003 και 2004). Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε πως θα ήταν τα οικονομικά του 
Ο.Σ.Ε. αν είχαν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν, είχε συνδεθεί 
το δίκτυο με το λιμάνι του Πειραιά και άλλα λιμάνια και βιομηχανικές ζώνες και είχε 
επάρκεια τροχαίου υλικού για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση. Μήπως λοιπόν 
δεν είναι τα πράγματα όπως μας τα παρουσιάζουν οι εκάστοτε Υπουργοί της Εθνικής 
Οικονομίας και άλλοι αρμόδιοι περί τα οικονομικά ; 
Όμως πέραν του είδους και των αιτίων των σημερινών ελλειμμάτων, εάν θέλουμε να 
έχουμε σύγχρονο σιδηρόδρομο, βελτιωμένη ποιότητα ζωής των πολιτών, προστασία του 
περιβάλλοντος, μείωση των οδικών ατυχημάτων, γρήγορη, αξιόπιστη και φθηνή μεταφο

. ρά, τότε οι επενδύσεις στον σιδηρόδρομο και τα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς 
και οι δαπάνες για την λειτουργία τους, θα πρέπει να υπολογίζονται σε επίπεδο Εθνι-
κής Οικονομίας και όχι ισολογισμού της επιχείρησης, τόσο όσον αφορά την απόσβεση 
της επένδυσης, όσο και όσον αφορά το έλλειμμα από την εκμετάλλέυση. Διότι οι χαμέ
νες ζωές στα τροχαία ατυχήματα, η επιβάρυνση των Ασφαλιστικών Ταμείων από τα ατυ
χήματα αυτά, οι χαμένες εργατοώρες από τα μποτιλιαρίσματα, το συνάλλαγμα που 
δαπανούμε για την εισαγωγή πετρελαιοειδών, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η 
ρύπανση, και άλλα πολλά, δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και αναγραφούν ως 
έσοδα μιας σιδηροδρομικής ή άλλης επιχείρησης,  είναι εύκολο όμως να υπολογισθούν 
ως όφελος της Εθνικής Οικονομίας, δηλαδή του κοινωνικού συνόλου, ασχέτως ελλείμ
ματος της επιχείρησης. Ας σταματήσουν λοιπόν να μας εξαπατούν ως πολίτες με την 
καραμέλα των ελλειμμάτων, για να καλύψουν τις ευθύνες τους από την διαχείριση της 
οικονομίας ή άλλους στόχους, όπως ιδιωτικοποιήσεις κ.λ.π. Το Γαλλικό TGV, το πιο 
γρήγορο τραίνο του κόσμου, το οποίο έφερε επανάσταση στις χερσαίες μεταφορές, 
ανταγωνιζόμενο και αυτό το αεροπλάνο σε αποστάσεις έως και 1 000 χλμ., δεν απο
σβέννυται σε επίπεδο επιχείρησης (των Γαλλικών σιδηροδρόμων), ωφελείται όμως 
πολλαπλάσια η χώρα από την λειτουργία του, γι ' αυτό και επεκτείνεται συνεχώς το 
δίκτυό του, με κρατική χρηματοδότηση βεβαίως. Αυτός είναι ο λόγος που αγοράζουν 
την τεχνολογία του και άλλες χώρες. Αντίθετα στην Αγγλία, όπου πριν μερικά χρόνια 
επιχειρήθηκε εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου και επομένως το, 
κόστος της επένδυσης και λειτουργίας επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 
την κάθε γραμμή:οι επενδύσεις στον σιδηρόδρομο περιορίστηκαν δραστικά, με αποτέ
λεσμα την πλημμελή εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδίως στις δευτερεύουσες γραμμές και 
τους μικρούς σταθμούς και τα συχνά πολύνεκρα δυστυχήματα. Αυτό λοιπόν θέλουμε και 
για την χώρα μας; Αν ναι, τότε ας σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε για το κόστος της 
ζωής, τα οδικά ατυχήματα, το περιβάλλον κ.λ.π. και ας ζητήσουμε από τις Κυβερνήσεις 
μας να ακολουθήσουν με συνέπεια αυτή την πολιτική. Αλλά τότε να σταματήσουμε να 
προβάλλουμε ως δικαιολογία τα ελλείμματα των δημοσίων επιχειρήσεων. 



Η ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΉ ΓΡΑΜΜΗ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ·ΠΑΤΡΑΣ 
Του Μιχόλη Αvοστοσόκη 

Πολιτικού Μηχοvικού, Προιστ. περιβολλοvτικώv κοι πολοεοδομικώv θεμότωv της ΕΡΓΟΣΕ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εκατόν είκοσι χρόνια μετά τα εγκαίνια της μονής 
μετρικής γραμμής στη βόρεια ακτή της Πελοποννή
σου προχωρούν τα έργα για την κατασκευή μιας νέας 
σύγχρονης διπλής γραμμής κανονικού εύρους που 
θα συνδέσει την Πάτρα με την Κόρινθο και την 
Αθήνα. Ήδη το τμήμα Κόρινθος - Κιάτο βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο κατασκευής, ενώ θα αρχίσει 
σύντομα η κατασκευή των σηράγγων Πλατάνου και 
Τράπεζας και της γέφυρας Λαδοποτάμου. Η συγχρη
ματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή "Ενωση 
(ταμείο Συνοχής) μέχρι τη Ροδοδάφνη Αιγίου έχει 
εξασφαλιστεί, ενώ η αίτηση χρηματοδότησης για τα 
επόμενα τμήματα θα υποβληθεί μετά την ολοκλήρω
ση των μελετών. Αν όλα προχωρήσουν σύμφώνα με 
το χρονοδιάγραμμα της ΕΡΓΟΣΕ, της θυγατρικής 
εταιρίας του ΟΣΕ που έχει αναλάβει τη διαχείριση 
των μελετών και έργων για τη νέα γραμμή, σταδιακά 
μέχρι το 201 2 θα τίθενται σε κυκλοφορία τα τμήματα 
της νέας γραμμής υλοποιώντας ένα όνειρο δεκαε
τιών των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. 
Η χάραξη της νέας γραμμής με τεταμένη χάραξη για 
υψηλές ταχύτητες στη στενή εδαφική ζώνη μεταξύ 
της παραλίας και των ορεινών όγκων της Βόρειας 
Πελοποννήσου, όπου συνωστίζονται πλήθος οικι
σμών και αρχαιολογικών χώρων και διέρχονται η υφι
στάμενη μονή μετρική γραμμή, η Νέα και η Παλιά 
Εθνική Οδός και η γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης 
της ΔΕΗ, αποδείχτηκε ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα 
και συνάντησε πολλές 
αντιδράσεις. 
Πριν 25 χρόνια εκπονή
θηκε η πρώτη μελέτη 
για νέα διπλή γραμμή 
κανονικού εύρους στο 
τμήμα Ισθμός - Ακράτα. 
Η μελέτη έφτασε στο 
στάδιο προμελέτης 
χάραξης. Το 1 993 ανα
τέθηκε νέα σύμβαση 
για τη μελέτη της γραμ
μής. Στα πλαίσια της 
σύμβασης αυτής εκπο
νήθηκε αρχικά αναγνω
ριστική μελέτη για 
ταχύτητα 200 km/h σε 
όλο το μήκος του άξονα. Η λύση αυτή οδηγούσε σε 
μεγάλο μήκος σηράγγων και γεφυρών, ενώ η χάραξη 
απομακρυνόταν πολύ από τις οικιστικές περιοχές 
που καλείτο να εξυπηρετήσει. Αποφασίστηκε να 
εκπονηθεί νέα αναγνωριστική μελέτη με μείωση της 
ταχύτητας μελέτης μετά το 50ό χιλιόμετρο, αφού 
μέχρι εκεί η παραλιακή ζώνη έχει αρκετό πλάτος. Η 

νέα λύση προωθήθηκε και σε επίπεδο προμελέτης, 
η οποία εγκρίθηκε από τον ΟΣΕ το 1 997. Την ίδια 
περίοδο άρχισε η εκπόνηση της οριστικής μελέτης 
στα πρώτα 40 χιλιόμετρα (μέχρι το Κάτω Λουτρό) .  
Στη συνέχεια η διαχείριση των μελετών μεταφέρθη
κε από τον ΟΣΕ στη θυγατρική του ΕΡΓΟΣΕ, η οποία 
προώθησε τις περιβαλλοντικές μελέτες και προκή
ρυξε τις υπόλοιπες οριστικές μελέτες. 
Με τη γνωστοποίηση της χάραξης του έργου άρχισαν 
να εκδηλώνονται λιγότερο ή περισσότερο έντονες 
αντιδράσεις για το έργο. Σε ορισμένα σημεία, όπου 

οι αντιρρήσεις ήταν εύλογες και τεκμηριω�ένες και 
υπήρχε η τεχνική δυνατότητα χωρίς υπέρμετρη οικο
νομική επιβάρυνση του έργου, έγιναν τοπικές τροπο
ποιήσεις της εγκεκριμένης χάραξης. Πρέπει να ανα
φερθεί ότι πολλές από τις αντιδράσεις οφείλονταν 
στην άγνοια της φύσης του έργου, αφού η εικόνα για 
το σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο δεν είναι καθό-

λου κολακευτική. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι η νέα γραμ
μή θα εξυπηρετεί μόνο την ταχεία" σύνδεση Αθήνας -
Πάτρας, επομένως θα είναι μόνο πηγή όχλησης για 
του οικισμούς της Β. Πελοποννήσου και ζητήθηκε η 
τοποθέτηση της νέας γραμμής νότια της ΝΕΟ ή έστω 
παράλληλα με αυτήν. Υπήρξαν μάλιστα και ακραίες 
τοποθετήσεις που παραπληροφορούσαν το ευρύ 
κοινό, όπως π. χ. ότι η νέα γραμμή θα είναι ένα συνε
χές τείχος ύψους άνω των δέκα μέτρων( ! )  που θα 
καταστρέψει το τοπίο και θα αλλάξει το κλίμα της 
περιοχής ή ότι με το 1 /1 Ο των χρημάτων θα μπορού
σε να αναβαθμιστεί η υφιστάμενη γραμμή και να ανα
λάβει πλήρως το έργο της νέας γραμμής. Τα επιχει
ρήματα αυτά προωθήθηκαν μέσω δημοσιευμάτων 
ακόμα και επερωτήσεων στη Βουλή και η ΕΡΓΟΣΕ 
έκανε συνεχή προσπάθεια να τα αντικρούσει. 
Οπωσδήποτε η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της 
γραμμής Αθήνας - Κορίνθου βοηθά την εξοικείωση 
του κοινού της Νότιας Ελλάδας με το σύγχρονο σιδη
ρόδρομο και θα διευκολύνει την αποδοχή των έργων 
για τη νέα γραμμή Κορίνθου - Πάτρας. 

TEXNIKA XAPAKTHPIHIKA ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η νέα γραμμή θα είναι διπλή προκειμένου να ανταπο
κριθεί στους υψηλούς αναμενόμενους φόρτους υπε
ραστικών αλλά και τοπικών συρμών. Η αξονική από
σταση των δυο γραμμών θα είναι 4 ,20m. Το συνολι
κό πλάτος του καταστρώματος της υποδομής θα 
είναι 1 3,00m, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα 
περιορίζεται σε 1 1  ,20m. Η διατομή αυτή επιτρέπει 
την εγκατάσταση σε οποιαδήποτε πλευρά της γραμ
μής φορέα καλωδίων σηματοδότησης και τηλεπικοι
νωνιών καθώς και στύλων ηλεκτροκίνησης, περίφρα
ξης και αντιθορυβικών πετασμάτων. 
Η ταχύτητα μελέτης, δηλαδή η μέγιστη ταχύτητα που 



θα μπορεί να αναπτύσσει ένας συρμός στη γραμμή, 
δεν θα είναι παντού η ίδια. Πιο συγκεκριμένα από 
την Κόρινθο μέχρι τη Λυγιό (πριν το Δερβένι) η ταχύ
τητα μελέτης θα είναι 200 km/h, στη συνέχεια μέχρι 
το Αίγιο θα μειώνεται στα 1 50 km/h, από το Αίγιο 
μέχρι τον Ψαθόπυργο θα είναι 1 20 km/h και στο 
τελευταίο τμήμα μέχρι την Πάτρα θα είναι 1 00 km/h. 
Η μέγιστη κατά μήκος κλίση είναι 1 4%ο. Τοπικά, για 
να προσαρμοστεί καλύτερα το έργο στο έδαφος, θα 
γίνει κατ' εξαίρεση χρήση κλίσης μέχρι 20%ο. 
Όλες οι διασταυρώσεις με οδούς θα είναι aνισόπε
δες. Συνολικά προβλέπονται πάνω από 1 40 άνω και 
κάτω διαβάσεις οδών. 

Λόγω του εδαφικού αναγλύφου σε συνδυασμό και με 
τις διαμορφωμένες οικιστικές αναπτύξεις προβλέπο
νται πολλά και μεγάλα τεχνικά έργα (σήραγγες και 
γέφυρες). Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή 
σηράγγων (υπόγεια διάνοιξη και cυt & coνer) μήκους 
22,8 km και μεγάλων γεφυρών μήκους 1 ,8 km. 
Σταθμοί προβλέπονται στο Κιάτο, στο Ξυλόκαστρο, 
στην Ακράτα, στο Αίγιο, στο Δρέπανο και φυσικά 
στην Πάτρα (Άγιος Διονύσιος) . Ενδιάμεσα προβλέ
πονται και αρκετές στάσεις για τοπικούς συρμούς, 
όπως στο Ζευγολατειό, στη Λυκοποριά, στη Λυγιά 
(θα εξυπηρετεί και το Δερβένι), στον Πλάτανο, στο 
Διακοφτό, στη Ροδοδάφνη, στο Λαμπίρι (Καμάρες), 
στον Ψαθόπυργο, στον Άγιο Βασίλειο και στο Ρίο. 
Η γραμμή προβλέπεται να είναι ηλεκτροκινούμενη. 
Τα έργα ηλεκτροκίνησης θα ολοκληρωθούν λίγο μετά 
την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. 
Τέλος η γραμμή θα διαθέτει σύγχρονη σηματοδότη
ση και τηλεπικοινωνίες. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Η νέα διπλή γραμμή θα αποτελέσει συνέχεια της ήδη 
λειτουργούσας νέας γραμμής Αθήνας (Αχαρνών) -
Κορίνθου. Η αρχή του έργου (χιλιομετρική θέση 
(Χ.Θ . )  0 + 000) βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίας 
Κορίνθου. Η χάραξη της νέας γραμμής ακολουθεί 
μεσογειακή πορεία σχεδόν παράλληλα τη Νέα Εθνι
κή Οδό (ΝΕΟ) μέχρι το Κιάτο. Ο νέος Σ.Σ. Κιάτου 
(Χ. Θ. 20+ 1 50) βρίσκεται στις παρυφές της πόλης 
στη συνοικία Πάσιο που αναπτύσσεται οικιστικά με 
ταχείς ρυθμούς. Αμέσως μετά το σταθμό η νέα 
γραμμή συναντά για πρώτη φορά την παλιά γραμμή 

που μέχρι αυτό το σημείο κινείται σχετικά κοντά στην 
ακτή του Κορινθιακού. 
Η χάραξη συνεχίζει σχεδόν παράλληλα και βόρεια 
της ΝΕΟ μέχρι το χλμ. 25, όπου στρέφει νοτιοδυτικά 
και με σήραγγα μήκους 1 636m περνά κάτω από τον 
οικισμό Μελισσίου. Για τα επόμενα χιλιόμετρα η νέα 
γραμμή κiνείται νότια της ΝΕΟ μέχρι την περιοχή 
Ξυλοκάστρου. Εδώ η νέα γραμμή προβλέπεται σε 
επαφή με τη ΝΕΟ. Ο νέος Σ.Σ. (Χ.Θ .  33+900) χωρο
θετείται δυτικά του ποταμού Σύθα (τρικαλιώτη) 
δηλαδή περίπου 1 , 5 χλμ δυτικά του κέντρου, κοντά 
στον ανισόπεδο κόμβο της ΝΕΟ. 
Η παράλληλη πορεία βόρεια της ΝΕΟ συνεχίζεται 

μέχρι τη Λυγιά πριν το 
Δερβένι. Εδώ προβλέ
πεται στάση που θα εξυ
πηρετεί και το Δερβένι, 
αφού δεν κατέστη δυνα
τό λόγω αντιδράσεων 
του Δήμου να διέλθει η 
γραμμή μέσα από το 
Δερβένι και να χωροθ�
τηθεί σταθμός ή στΡ.qη 
στο χώρο του υφιστάμε
νου σταθμού. Η νέα 
γραμμή παρακάμπτει το 
Δερβένι με δύο σήραγ
γες μήκους 600m και 
900m. 
Ακολουθώντας περίπου 
την υφιστάμενη γραμμή η 

χάραξη συνεχίζει βόρεια της ΝΕΟ και διαμέσου της 
Αιγείρας φτάνει στην Ακράτα (Χ.Θ .  59 + 935), όπου ο 
υφιστάμενος Σ.Σ. ανακατασκευάζεται ριζικά. Η νέα 
γραμμή συνεχίζει στη χάραξη της υφιστάμενης μέχρι 
τον Πλάτανο, όπου εισέρχεται σε σήραγγα μήκους 
2. 279 m που ακολουθείται από γέφυρα μήκους 1 50 
m στο Λαδοπόταμο (περιοχή ανισόπεδου κόμβου 
προς Καλάβρυτα) και αμέσως μετά εισέρχεται στη 
σήραγγα Τράπεζας μήκους 2.770 m που διέρχεται 
κάτω από τον ομώνυμο οικισμό και περατώνεται στην 
είσοδο του Διακοπτού. Η νέα γραμμή περνάει μέσα 
από το Διακοπτό αξιοποιώντας τη ζώνη της υφιστά
μενης, αλλά θα είναι βυθισμένη στο κέντρο του οικι
σμού για περιβαλλοντικούς λόγους. Η ανταπόκριση 
με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο εξασφαλίζεται μέσω 
στάσης (Χ. Θ. 7 4 + 750) που θα δημιουργηθεί στη 
θέση του υφιστάμενου σταθμού. 
Μετά τη γέφυρα του Βουραίκού η γραμμή παρακά
μπτει τον Ελαιώνα, γεφυρώνει τον Κερυνίτη στην ίδια 
θέση με την υφιστάμενη γραμμή, αλλά αποκλίνει από 
αυτήν στην Ελίκη, γεφυρώνει σε νέα θέση τον Σελι
νούντα και δημιουργεί νέο Σ.Σ. για το Αίγιο στην 
πεδινή περιοχή ανατολικά της πόλης. Ο νέος Σ.Σ. 
Αιγίου (Χ.Θ .  84 +840) θα συνδέεται με νέες οδούς 
με το οδικό δίκτυο της πόλης και θα μοιάζει αρκετά 
με το νέο σταθμό Κορίνθου, δηλαδή θα έχει μεγάλο 
χώρο στάθμευσης και εμπορικές γραμμές. 
Αμέσως μετά το νέο Σ.Σ. Αιγίου η νέα γραμμή εισέρ
χεται σε μεγάλη σήραγγα μήκους 3 .469 m που διέρ
χεται κάτω από την Κουλούρα και καταλήγει στο 
εργοστάσιο της ΕΒΟ δυτικά της πόλης, νότια της 
ΝΕΟ. Στη Ροδοδάφνη προβλέπεται στάση και σύνδε-

ση με το λιμάνι Αιγίου μέσω του διαδρόμου της υφι
στάμενης γραμμής. Από τη Ροδοδάφνη η γραμμή 
συνεχίζει βελτιώνοντας τη χάραξη της υφιστάμενης 
γραμμής νότια της ΝΕΟ μέχρι το Λογγό, όπου περνά
ει βόρεια, διέρχεται από τις Καμάρες και συναντά 
πάλι την υφιστάμενη γραμμή στο Λαμπίρι. Λίγο μετά 
το Λαμπίρι η χάραξη εισέρχεται στην από γεωλογική 
άποψη προβληματική περιοχή της Παναγοπούλας, 
όπου παλαιότερα μεγάλες κατολισθήσεις έχουν απο
κόψει την οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία προς 
την Πάτρα. Εδώ προβλέπεται η διάνοιξη σήραγγας 
μήκους 4000 m που θα παρακάμψει την κατολισθαί
νουσα ζώνη. Μετά την έξοδο της σήραγγας η νέα 
γραμμή ακολουθεί πλέον την ζώνη της υφιστάμενης 
με μικροβελτιώσεις μέχρι την Πάτρα, λόγω της 
πυκνής οικιστικής ανάπτυξης. Στον Άγιο Βασίλειο 
και στο Ρίο προβλέπεται βύθιση της γραμμής για την 
αποκατάσταση της συνοχής των οικισμών. Στην 
περιοχή Αγιάς η νέα γραμμή προβλέπεται να αρχίσει 
να βυθίζεται και συνεχίζει υπόγεια μέχρι το νέο επι
βατικό Σ.Σ. της Πάτρας που προβλέπεται να ιδρυθεί 
στο χώρο του σημερινού μηχανοστασίου Αγίου Διο
νυσίου (Χ. Θ 1 26+ 1 00). 
Η γραμμή θα συνεχίζει υπόγεια μέχρι την περιοχή 
του νέου λιμένα της Πάτρας στην περιοχή της Ακτής 
Δυμαίων. Στο Νέο λιμένα προβλέπεται επιβατική 
στάση (Χ.Θ 1 29 + 000), αλλά και παρακαμπτήριες 
προς τα κρηπιδώματα για μεταφόρτωση εμπορευμά
των. 
Μετά το νέο λιμένα η νέα γραμμή γεφυρώνει το 
Γλαύκο και στο χλμ. 1 32 συγκλίνει προς το διάδρομο 
της υφιστάμενης γραμμής προς Πύργο. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Το τμήμα Κόρινθος - Κιάτο έχει καθυστερήσει λόγω 
σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων στην Αρχαία 
Κόρινθο και στη Σικυώνα. Εκτιμάται ότι θα ολοκλη
ρωθεί εντός του 2006. Στο νέο Σ.Σ. Κιάτου θα γίνε
ται μετεπιβίβαση σε μετρικούς συρμούς προς Πάτρα. 
Τ ο σημείο μετεπιβίβασης θα μεταφέρεται σταδιακά 
ανάλογα με την πρόοδο των έργων προς την Πάτρα. 
Προωθούνται ήδη οι απαλλοτριώσεις και εντός του 
2006 θα ξεκινήσουν τα έργα σε όλα τα τμήματα μέχρι 
το Αίγιο με προτεραιότητα στις σήραγγες. Τα έργα 
προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν το 2009. Θα 
ακολουθήσει η στρώση της επιδομής και η εγκατά
σταση σηματοδότησης που θα διαρκέσουν περίπου 
ένα χρόνο. 
Το τμήμα Ροδοδάφνη - Πάτρα (Άγ. Διονύσιος) θα 
ακολουθήσει με σχετική καθυστέρηση λόγω της 
μεγάλης σήραγγας στην περιοχή Παναγοπούλας και 
των υπογείων έργων από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι 
την Πάτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, οι μελέτες 
των οποίων δεν έχουν ολοκληρωθεί Το υπόγειο 
έργο στο θαλάσσιο μέτωπο .της Πάτρας θεωρείται 
δυσχερέστατο και γι' αυτό η υλοποίηση του τμήματος 
αυτού πιθανόν να καθυστερήσει. Στο νέο επιβατικό 
σταθμό στον Άγιο Διονύσιο εξετάζεται η δυνατότητα 
μετεπιβίβασης στη μετρική γραμμή προς τον Πύργο 
μέχρι να ολοκληρωθεί η γραμμή προς το νέο λιμάνι 
(201 2 - 201 3) .  
Μέχρι τότε μπορεί και να έχει αποφασιστεί η κανονι
κοποίηση της γραμμής μέχρι τον Πύργο ή να έχει 
προμηθευτεί ο ΟΣΕ ειδικούς συρμούς μεταβλητού 
εύρους! 



Τ Ε χοντας διασχίσει τον κάμπο . χαλαρίες, κλειστές καμπύλες και στρο- στην γραμμή. Εδώ, με το μεσημεριανό ή 
της Κομοτηνής ,  η γραμμή Θεσ- . φές, γεφύρια κ.α . ,  όλα αυτά δε σε ένα το απογευματινό φώς, μπορούμε να 
σαλονίκης - Αλεξανδρούπολης τοπίο ιδ ιαίτερης ομορφιάς με πυκνά φωτογραφίσουμε τα τρένα σε αρκετά 

φτάνει στον Σ.Σ. Μέστης (χ.θ .  369 + 374) . δρυοδάση, μικρολίβαδα, καλλιεργημένα σημεία. Έχοντας την γραμμή στα δεξιά 
Από εδώ και μέχρι την πρωτεύουσα του ξέφωτα, χωματόλοφους, μικρές κοιλάδες, μας συνεχίζου με για την Συκορράχη , 
Ν .'Εβρου (χ.θ .  405 + 757) , οι Γάλλοι μηχα- ποταμάκια κ. α . ,  ιδανικό μέρος για σιδηρο- μπαίνοντας δε στο χωριό ανεβαίνουμε 
νικοί της J .S .C . ,  πού χάραξαν αυτό το δρομική φωτογράφιση. στον καταπράσινο λόφο με το εκκλησάκι 
δίκτυο στα τέλη του 1 9ου αι. , έπρεπε να Η πρόσβαση και η επίσκεψη στην περιο- των Αγ. Κων/νου και Ελένης.  Από εδώ, με 
κατανικήσουν μια σειρά λόφων, πού παρά χή δεν είναι δύσκολη, αν και για την ένα μικρό τηλεφακό, μπορούμε να φωτο
το χαμηλό τους υψόμετρο, υψώνονται πλήρη εξερεύνηση της θα χρειαστούμε ,  γραφίσουμε τα τρένα, τις πρωινές κυρίως 
σαν τοίχος , ανάμεσα στον κάμπο της σε 2-3 σημεία, τετρακίνητο όχημα. Ξεκι- ώρες. Στην δυτική είσοδο του χωριού ,  
Ροδόπης και τα παράλια του Ν .  Έβρου.  νώντας είτε από την Κομοτηνή είτε από υπάρχει μια ωραία μεταλλική γέφυρα. Για 
Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό, η την Αλεξανδρούπολη (μέσω της Εγνα- να πάμε ως εκεί, αφήνουμε το αυτοκίνητο 
γραμμή ανεβαίνει σχετικά απότομα, φτά- τίας) φτάνουμε εύκολα στον Σ.Σ. Μέστης. μας στο πασάγιο, και περπατάμε γύρω 
νοντας στο τμήμα Κίρκης - Συκορράχης, Από εκεί, συνεχίζουμε για Σάππες, μετά στα 500-600μ. , δ ιαλέγοντας το κατάλλη
σε ανωφέρεια σχεδόν 24 ο/οο,  την μεγα- δε από 1 ,5 χλμ περίπου ,  συναντάμε το λο σημείο ανάλογα με το φώς και την 
λύτερη σ' αυτό το δίκτυο και μία από της Βέλκιο και από εκεί στρίβουμε δεξιά προς θέση του ήλιου .  
μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Χαμηλό - Συκορράχη - Κίρκη . Μετά το Επιστρέφοντας στο χωριό, συνεχίζουμε 
Στα 36 αυτά χλμ. η γραμμή χαρακτηρίζε- Χαμηλό, η διαδρομή διασχίζοντας τον στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, προς 

ται από πλούσια γεωμετρία, με αρκετές κάμπο με τα σταροχώραφα, φτάνει κοντά Κίρκη. Περί τα 700μ μετά την Συκορράχη, 



Αριστερή σελίδα: Το lntercity από 
Αλεξανδρούπολη κατηφορlζει προς 

Συκορράχη. 
Πάνω: Στον κάμπο της Κομοτηνής 

λlyo μετ6. το Χαμηλό. 
Δεξιά: Στον σταθμό της Κlρκης. 

υπάρχει χωματόδρομος πού στρίβει 
δεξιά, μετά δε από 800 μ. φτάνουμε σε 
ένα πλάτωμα, μερικώς περιφραγμένο . 
Από εδώ έχουμε πανοραμική θέα τόσο 
της γραμμής, όσο και του χωριού ,  μόνον 
τις πρωινές όμως ώρες. Επιστρέφοντας 

στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, συνεχί
ζουμε για Κίρκη . Ο δρόμος είναι aνηφορι

κός και με στροφές, όπως ακριβώς και η 
γραμμή Πού τώρα βρίσκεται κάτω αριστε
ρά. Στο μήκος 8 χλμ. τμήμα μέχρι τον Σ.Σ. όμως, για την περίπτωση αυτή θα χρεια
Κίρκης (χ.θ .  385 + 895) , υπάρχουν πολλά στούμε όχημα 4χ4 ή ένα ζευγάρι καλά 
ενδιαφέροντα σημεία (γαλαρίες ,  καμπύ- παπούτσια και αρκετό ποδαρόδρομο. 
λες κ .α . )  από όπου μπορούμε να φωτο- Από την Κίρκη , ο μεν δρόμος συνεχίζει, 
γραφήσουμε τα τρένα πού μ(ις ενδιαφέ- μέσα από πανέμορφα, πυκνά δάση μέχρι 
ρουν, κυρίως όμως το πρωί και το μεση- την Αλεξανδρούπολη ,  η δε σιδηροδρομική 
μέρι, μια και το απόγευμα ο ήλιος που γραμμή συνεχίζει Α-ΝΑ περνώντας από τα 
πηγαίνει προς την δύση του είναι μάλλον περίφημα ομώνυμα μεταλλεία και ακολου
κόντρα στον φακό μας. Μπορούμε θώντας μια στενή , φιδίσια κοιλάδα φτάνο
επίσης ,  και πάλι τις πρωινές ώρες, να ντας στον εγκαταλελειμμένο εδώ και χρό
ανέβουμε στο ύψωμα ακριβώς απέναντι νια, Σ. Σ. Ποταμού (χ.θ .  397 + 839) . Υπεν
από τον γραφικό, αλλά κλειστό σήμερα, θυμίζουμε ότι, όταν κατασκευάστηκε η 

Σ.Σ. Κίρκης (Β' τάξης) ,  από όπου έχουμε γραμμή αυτή , δεν υπήρχε πρόσβαση με 
πανοραμική θέα της γραμμής και του την πρωτεύουσα της Θράκης,  αλλά η 
ομώνυμου ,  μικρού χωρ ιού .  Δυστυχώς χάραξη , από τον Σ.Σ. Ποταμού συνέχιζε, 

μέσα από τους λόφους, μέχρι τις Φέρρες. 
Το μήκους 36 χλμ. τμήμα αυτό εγκαταλεί
φθηκε μετά από δύο περίπου δεκαετίες 
και η χάραξη πλέον έλαβε την σημερινή 
της μορφή , όταν μια μεγάλη ευθεία ένωσε 
τον Σ.Σ. Ποταμού με την Αλεξανδρούπο

λη . 
Το τμήμα μεταξύ Σ.Σ. Κίρκης και Σ.Σ 
Ποταμού ,αν και γραφικότατο, είναι δύσβα
το και η πρόσβαση σε αυτό ιδιαίτερα 
δύσκολη . Απαιτείται όχημα 4χ4 (και πάλι 
όχι όλες τις εποχές του χρόνου) ή πολύς 
ποδαρόδρομος. Σε επόμενο σημείωμα 
μας ίσως δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες 

για την δυσπρόσιτη αυτή περιοχή . 
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Ο Γκαγκάριν τότε . . . . . . . . . . . .  και τώρα. Η Δα 7 1 08 και τα χάλια της. Η άψογης αισθητικής Ες στην Πάτρα και τα σημερινά της χάλια . .  

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Στο προηγούμενο τεύχος η 

'ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ' είχε δημοσιεύσει μια 
μου επιστολή (ως αναγνώστη) σχετικά 
με το μουσειακό υλικό τού ΟΣΕ. Επειδή 
όμως μεσολάβησαν κάποιες εξελίξεις , 
επανέρχομαι (τώρα ως συντάκτης ) ,  
σ'αυτό το ευαίσθητο θέμα, το  οποίο 
χαρακτηρίζει την πολιτιστική παιδεία 
τών Σιδηροδρομικών αλλά και επισημαί
νει αντίστοιχα πεδία κοινωνικής ,  και όχι 
μόνον, ευθύνης. 

Επειδή λοιπόν δεν θα είχε πλέον 
νόημα η αναφορά στη σημαντικότητα 
τού υπ' όψιν υλικού από άποψη βιομηχα
νικής αρχαιολογίας, δεδομένου ότι 
αυτά κατ'επανάληψη τα έχουμε τονίσει 
(εις ώτα μη ακουόντων; ) ,  σήμερα κατά 
έναν τηλεγραφικό τρόπο (τεχνοκρατικό 
για τους ανθρώπους τής 'πράξης και 
τής ουσίας ' ) ,  θα θέλαμε να γνωρίσουμε 
στους αναγνώστες μας, τα ακόλουθα: 
1 .0.0. Τα περίεργα 
1 . 1 . 0 .  Δεν έχει απαντήσει κανένας 
αρμόδιος τού Οργανισμού στις επανει
λημμένες επιστολές που έχει αποστεί
λει ο ΣΦΣ για το προκείμενο αντικείμε
νο. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ότι 
δεν υπάρχει χρόνος για τέτοια θέματα 
όταν όλο το δυναμικό των διαθεσίμων 
ανθρωποωρών διατίθεται για να προ
σεγγίσουμε, ας πούμε, τους Γιουγκο
σλαβικούς Σιδηροδρόμους τής δεκαε
τίας του '70. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η 
πρόοδος. 
1 .2 .0 .  Παρακαλούμε να δείτε πώς κατή
ντησαν κάποιοι άνευ παιδείας και κοι
νωνικής ευαισθησίας, τον γερανό τών 
ΣΒΔΕ. Ένα μοναδικό μουσειακό δείγμα 
βιομηχανικής αρχαιολογίας, που δεν το 
άγγιξαν πολεμικά γεγονότα και κατα
κτητές. Άρκεσε όμως η εντολή ενός 
κάποιου 'αρμοδίου υπηρεσιακού παρά
γοντος ( ; ) '  και η σεμνή αδιαφορία κάποι
ου νεοέλληνα χειριστή τής μπουλ ντό
ζας, για να πετάξουν τον γερανό σπά
ζοντάς τον. Ρεαλιστικές ενέργειες που 
μας παραπέμπουν (το ξαναλέμε αυτό), 

Αρχαιολογικός βιομηχανικός ευτελισμός . . .  

τού Αvτώvη Φιλιππουπολίτη 

στο λεχθέν από τον Μαξ Χορκχάιμερ . .  
Όχι τίποτ'άλλο, αλλά είχε και επισή
μανση για τον μουσειακό του προορισμό 
(τ' ακούς κυρ Παντελή; )  . .  
1 .3 .0 .  Και τώρα τα χάλια τής DWF
MAN, τής μετρικής μεν γραμμής αλλά 
σχεδιαστικιώς πανομοιότυπης με τον 
γερμανικό ' Ιπτάμενο Αμβουργιανό' τής 
δεκαετίας του '30, αφού και οι δύο εξέ
φραζαν την περίφημη Σχολή τού 
Bauhaus. Παγκοσμίως μοναδικό δείγμα 
που κι αυτό σαπίζει παρατημένο στον 
Σταθμό τού Αγίου Διονυσίου Πατρών 
προς 'δόξαν και τιμήν' τών απανταχού 
ελλοχευόντων ακατανίκητων κυρ 
Παντελήδων . . 
1 .4 .0 .  Τα χάλια μας όμως δεν έχουν 
τελειωμό: 
1 .4 . 1 . Μία και μοναδική ντηζελάμαξα, ο 
περίφημος ' Γκαγκάριν' , κατασκευάστη
κε στην Ελλάδα το έτος 1 961 , και μάλι
στα στο Κεντρικό Εργοστάσιο Πειραιώς 
από χέρια σιδηροδρομικών και σε σχε
διασμό τού μηχανικού σιδηροδρόμων 
Βύρωνος Παπαγεωργίου. Αφού λοιπόν 
πρώτα έπεσε μέσα στον λάκκο τής 
περιστροφικής πλάκας του ΜΠΡ, την 
εισήγαγαν για γενική επισκευή στο ΚΕΠ 
όπου διάφοροι κυρ Παντελήδες την 
κανιβάλισαν αφαιρώντας της εξαρτήμα
τα για να . . .  επισκευάσουν άλλα οχήμά
τα ή την πiiρατούσαν σε διάφορους 
σταθμούς για να καταντήσει στη σημε
ρινή άθλια κατάσταση. Δεν λέω, ρε παι
διά, καλή η καφενειακή κουβέντα με 
βελτιωτικές προτάσεις επί παντός επι
στητού ,  καλές οι aνοησίες, αλλά επί 
τής ουσίας; Τίποτα. Έλληνες σιδηρο
δρομικοί την κατασκεύασαν και ως εκ 
τούτου δεν παύει να είναι ένα δείγμα 
τού τι μπορεί να γίνει σ'αυτήν τη χώρα, 
έστω και εκ των ενόντων, όταν φεύγου
με από το πλαίσιο τής αρλουμπολογίας. 
Τώρα βρίσκεται παρατημένη στον Σταθ
μό τών Μεγάρων. 'Ετσι που λες κυρ 
Παντελή μου. 
1 .4 .2 .  Μαζί με τον 'Γκαγκάριν' βρίσκεται 

και η aτμάμαξα Borsig Ες, κατά πολλούς 
η ωραιότερη aτμάμαξα των Ελληνικών 
Σιδηροδρόμων, που κι αυτή υπόκειται 
στην ξεφτίλα μιάς aτιμωτικής γήραν
σης. 
1 .4 .3 .  Τα ίδια περίπου ισχύουν και για 
την Ες 7.721 που σκουριάζει κι αυτή 
παραπεταμένη στον 'Αγιο Διονύσιο 
Πατρών. 
1 .4 .4 .  Να μην μιλήσουμε για την Δα 
71 08 που ενώ είναι η μόνη ευχερώς 
aποκαταστάσιμη aτμάμαξα, βρίσκεται κι 
αυτή σε μιαν άκρη του Σταθμού της 
Κορίνθου και ήδη έχει αρχίσει να φθεί
ρεται σαπίζοντας. 
2.0.0. Τι έχει προτείνει ο ΣΦΣ 
Δεδομένου ότι θα ' κοβόταν' η μετρική 
γραμμή, ο Σύλλογός μας εγκαίρως και 
κατ'επανάληψη είχε ενημερώσει τον 
Οργανισμό για την αναγκαιότητα μετακί
νησης στο ΜΠΡ, όπου προοιωνιζόταν η 
μετεγκατάσταση τού Σιδηροδρομικού 
Μουσείου, τού ανελαστικώς ελαχίστου 
διατηρητέου τροχαίου υλικού που βρί
σκεται εγκατεσΠαρμένο στο πελοπον
νησιακό δίκτυο. Απάντηση; Προσβλητι
κώς ουδεμία. Αντ'αυτής κόπηκε η γραμ
μή και τώρα η μετακίνηση καθίσταται 
δυσχερέστερη. Με τελευταία την από 
23 Ιουνίου 2005 επιστολή μας, είχαμε 
απολύτως αιτιολογημένα εισηγηθεί την 
μετακίνηση και μουσειακή διαφύλαξη 
τών ακολούθων οχημάτων: 
α. Ατμάμαξα Ες /Borsig, διαξονικής 
εφοδιοφόρου. Βρίσκεται στα Μέγαρα 
β. Ντηζελάμαξα DBs 320.01 ( 'Γκαγκά
ριν' ) .  Βρίσκεται στα Μέγαρα 
γ. Γερανοφόρο όχημα. Βρίσκεται στους 
Αγίους Αναργύρους 
δ. Ατμάμαξα Δα 71 08/Vulcan. Βρίσκεται 
στην Κόρινθο 
ε. Ατμάμαξα Breda. Βρίσκεται στους 
Μύλους 
στ. Ατμάμαξα Ες Ι Linke-Hofmann (τρια
ξονικής εφοδιοφόρου) .  Βρίσκεται στην 
Πάτρα. 
ζ. Απλή aυτοκινητάμαξα Uerdingen. Βρί-

σκεται στον Άγιο Διονύσιο Πατρών 
η. Ντηζελάμαξα Alsthom. Βρίσκεται 
στον Άγιο Διονύσιο Πατρών 
θ. Ντηζελάμαξα Mitsubishi . Βρίσκεται 
στον Άγιο Διονύσιο Πατρών 
ι. Αυτοκινητάμαξα Essl ingen. Βρίσκεται 
στο Μηχανοστάσιο Καλαμάτας 
ια. Ταχυδρομικό όχημα. Βρίσκεται στην 
Τρίπολη 
ιβ. Επιβατάμαξα Niνelles. Βρίσκεται στην 
Τριπολη 
ιγ. Επιβατάμαξα Nesseldorf. Βρίσκεται 
στην Καλαμάτα 
ιδ. Επιβατάμαξα Werdau ( 'Πολεμιστής ' ) .  
Βρίσκεται στην Καλαμάτα 
3.0.0. Και τα θετικά 
3 . 1 .0 .  Από ακραιφνή ξεχασιά στην επι
στολή μου , τού προηγουμένου τεύχους, 
δεν είχα αναφέρει τον Απόστολο Κουρ
μπέλη μεταξύ τών ανθρώπων οι οποίοι 
δρούν θετικά για την διαφύλαξη τής 
σιδηροδρομικής μας κληρονομιάς. 
Όπως μάλιστα πληροφορήθηκα από 
αξιόπιστη πηγή, ο φίλος μας ο Απόστο
λος ενήργησε προς κάθε κατεύθυνση 
για την τοποθέτηση τής Δα 71 08 στην 
Κόρινθο, κι έτσι την γλύτωσε από τον 
εξευτελισμό τού βανδαλισμού από 
ευλαβείς αληταράδες. 
3.2.0. Ένθερμος υποστηρικτής τών φιλο
σιδηροδρομικών ενεργειών τού Συλλό
γου μας απεδείχθη ο Γενικός Διευθυντής 
υποδομής κύριος Βασ. Μακαντάσης, ο 
οποίος μάλιστα θα συνδράμει ενεργώς 
για την αντιμετώπιση των μουσειακών 
θεμάτων. Ομοίως θετικός και με ουσια
στικό ρόλο απεδείχθη και ο Σιδηροδρομι
κός κύριος Θύμιος Καράλης μαζί με τον 
κύριο Γιώργο Νικάκη. Επίσης οφείλουμε 
να αναφέρουμε το ενεργό ενδιαφέρον 
τού Σιδηροδρομικού κυρίου Σωτήρη Ραυ
τόπουλου για τη σιδηροδρομική αξιοποίη
ση του Σταθμού Πελοποννήσου και 
βέβαια τού Αρχιμηχανικού κυρίου Ευαγ. 
Μπιρλιράκη για την υποβοήθηση τής 
μουσειακής δραστηριότητας του Συλλό
γου μας. Αυτά. 
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έσα στον ΣΦΣ ξεκίνησε μια κίνηση το 2002 γιά τη 
δημιουργία ενός συλλογικού λευκώματος με σιδηρο
δρομικές φωτογραφίες, κυρίως από μέλη του ΣΦΣ. Η 

ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, και το απόσταγμα 

εκατοντάδων ωρών επιλογής των φωτογραφιών, συγγραφής 
των κειμένων και στησίματος του βιβλίου έφτασε στις προθήκες 
των βιβλιοπωλείων τέλη του 
2003. Το συγκεκριμένο 
βιβλίο όρισε την κατηγορία 
"Ελληνικά τοπία με τραίνα" (ο 
Αγγλικός τίτλος είναι "Greek 
Trainscapes") , καθώς είναι το 
πρώτο του είδους που βγήκε 
στην αγορά, κι όλα τα βιβλία 
που βγήκαν αργότερα συγκρί
νονται με αυτό . 
Αλλά ας δούμε τι παίρνετε με 
αυτό το βιβλίο . 

Πρώτα από όλα, παίρνετε 
ένα όραμα για · μια όμορφη 
Ελλάδα μέσα στην οποία ταξι
δεύουμε με το τραίνο . Δεύτε
ρον, παίρνετε μια συλλογική 
δουλειά που δεν έχει ανάλο
γο μέχρι σήμερα. Οι φωτο
γράφοι, οπλισμένοι με κάμερες και το πάθος τους,  αντιμετωπί
ζοντας όλων των ειδών τις δυσκολίες (ζέστη , χιόνι, απότομες 
πλαγιές κτλ.)  πάλεψαν για να βγάλουν τις καλύτερες φωτογρα
φίες με τραίνα που μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες σε ένα 
βιβλίο. Εσείς θα κρίνετε το αποτέλεσμα, αλλά πιστεύουμε πως 
θα το βρείτε αντάξιο των προσδοκιών σας. 
Υπάρχουν τα εξής κεφάλαια στο βιβλίο: Πελοπόννησος, Αθήνα
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη και περίχωρα, Δυτική Μακεδονία, 
Θεσσαλονίκη-Ε ιδομένη , Θεσσαλονίκη-Ορμένιο, Οδοντωτός 
Καλαβρύτων, Τραινάκι Πηλίου,  Νυχτερινή φωτογράφηση, Ιστορι

κά στοιχεία και βιβλιογραφία. 
Μέσα σε 21 3 σελίδες μεγάλου σχήματος έχουν μπει 270 

φωτογραφίες από 23 Ελληνες και ξένους φωτογράφους, με 
τοπία από τη Μεσσηνία μέχρι τον Εβρο κι από τη Φλώρινα και τη 
Καλαμπάκα μέχρι το Πήλιο. Ολες οι φωτογραφίες καλύπτουν 
σχεδόν δυο δεκαετίες (1 985-2003) , εστιάζοντας σε σχετικά 
τρέχον τροχαίο υλικό και τοπία, πολλά από τα οποία ήδη έχουν 
μείνει μια ανάμνηση . Παράδειγμα η διαδρομή από τα Τέμπη του 
Πηνειού μέχρι τον Πλαταμώνα και η μετρική διαδρομή Αθήνα-

Κόρινθος, η οποία θα αποτελεί παρελθόν όταν θα διαβάζετε 
αυτή τη σελίδα. Αλλά και δεκάδες μηχανές κι aυτοκινητάμαξες 
που φιλοξενούνται στις σελίδες του βιβλίου ήδη έχουν πάρει 
την άγουσα για το μουσείο. 
Οι φωτογραφίες είναι σε υψηλά επίπεδα ποιότητας κι εκτύπω
σης ,  και το βιβλίο συγκρίνεται άνετα με βιβλία που βγαίνουν στο 
εξωτερικό. Ενα επιπλέον θετικό είναι πως είναι δίγλωσσο 
(Ελληνικά κι Αγγλικά) , επιτρέποντας και σε ανθρώπους εκτός 
Ελλάδας να δουν και να εκτιμήσουν την Ελληνική σιδηροδρομι
κή σκηνή. 

Νοέμβριος 2005 
Γιώργος Χαvδριvός, Κώστας Κακαβάς, Νικόλαος Φώτης 

'Ή Ελλάδα των τρένων" (Greek Trainscapes) 
Γιώργος Χανδρινός, Κώστας Κακαβάς, Ν ικόλαος Φώτης 
ISBN 9604065831 Εκδόσεις ''Ελληνικά Γράμματα", 2003 
32χ25 εκατοστά, σκληρό εξώφυλλο, 1 570 γρ. ,  21 3 σελίδες 
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αναyνωσιιiίν 
Προς: Το Περιοδικό "Σιδηροτροχιά" 
Αγαπητή Σιδηροτροχιά, 
Με έκπληξή μου διάβασα, στις οικονομικές στήλες του 

τεύχους της 6ης Νοεμβρίου 2005 της εφημερίδας 'Ή 
Καθημερινή" το άρθρο του κ. Ι .Κ.Μουρμούρη, mo οποίο 
εισηγείται την εγκατάλειψη του προγραμματισμένου 
έργου του δυτικού σιδηροδρομικού άξονα ως ασύμφορου. 
Σε μια εποχή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην 

"Λευκή βίβλο επί των μεταφορών με ορίζοντα το 201 0", 
τονίζει την αναγκαιότητα της μετατόπισης έργου από 
την οδική μεταφορά προς την θαλάσσια, ποτάμια και 
κυρίως σιδηροδρομική μεταφορά, ο κ. Μουρμούρης 
πρωτοτυπεί ζητώντας την μη υλοποίηση του δυτικού 
σιδηροδρομικού άξονα και τη μονοπώληση του μεταφο
ρικού έργου της περιοχής της Δυτ. Ελλάδας από την 
οδική μεταφορά, επικεντρώνοντας την επιχειρηματολο
γία του σε μια καθαρά οικονομικίστικη λογική επένδυ
σης -απόδοσης, στα πλαίσια της επιχείρησης "σιδηρό
δρομος" και όχι στα πλαίσια της Εθνικής οικονομίας ως 
συνόλου, παρ' όλο που και σε αυτή τη βάση αν εξετασθεί 
το έργο και πάλι υφίστανται παράμετροι που δεν εξετά
ζει ο κ. Μουρμούρης. Αυτό όμως που σίγουρα δεν 
συνυπολογίζει για να καταλήξει στην πρόταση του είναι 
οι επιπτώσεις από τη ματαίωση του έργου στην ποιότη
τα της ζωής μας, την αξιοπιmία, άνεση και ταχύτητα της 
μεταφοράς, στη μόλυνση και τη ρύπανση του περιβάλ
λοντος, στην περιφερειακή ανάπτυξη των προβληματι
κών και καθυστερημένων περιοχών της δυτικής Ελλά
δος κ.λ.π., τα οποία δυστυχώς ο κ. Μουρμούρης δεν 
μπαίνει στον κόπο να ποσοτικοποιήσει, ώστε να εξαγά
γει το πραγματικό κόστος και την πραγματική απόδοση 
του έργου για την Εθνική Οικονομία, περιοριζόμενος στη 
mενή λογική του κοινότοπου τεχνοκράτη -μάνατζερ. 
Γιατί βέβαια, αν έμπαινε στον κόπο να ερευνήσει αυτές 
τις παραμέτρους, θα πληροφορούνταν (παρ'όλο που η 
επιστημονική του συγκρότηση με κάνει να πιστεύω ότι 
μάλλον τις γνωρίζει και απλώς τις αντιπαρέρχεται ως 
άνευ σημασίας), ότι η "φθηνή" οδική μεταφορά οφείλε
ται σε σωρεία παραβάσεων (παραβάσεις της φορολογι
κής και εργατικής νομοθεσίας, υπερφορτώσεις κ.α.) 
που έχουν σαν αποτέλεσμα τον μεγάλο φόρο αίματος 
που πληρώνουμε στον δρόμο (βλέπε ατυχήματα 
Τεμπών, Μαλλιακού,  Αλιάκμονα, γέφυρας Αχελώου πριν 
3 χρόνια με μαθητές πάλι κ.α. ) ,  αλλά και στη μη χρέω
ση του αυτοκινήτου, τόσο με την κατασκευή και συντή
ρησης των δρόμων που χρησιμοποιεί, όσο και με το 
κόστος των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί η λει
τουργία του (ρύπανση, κ.λ.π.) . Αυτός άλλωmε είναι και 
ο λόγος που η Ευρωπαίκή Ένωση θεωρεί ότι η οδική 
μεταφορά, όπως λειτουργεί, εκτός των άλλων αρνητι
κών επιπτώσεων, αλλοιώνει και τον υγιή ανταγωνισμό, 
λόγω ακριβώς της μη επιβάρυνσής της με τα ως άνω 
κόστη. Θα πληροφορούνταν επίσης ότι πανευρωπαϊκά , 
το 84% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρ
χονται από την οδική μεταφορά και το 67% των εισαγο
μένων καυσίμων καταναλώνεται από τα αυτοκίνητα , 
αλλά και γενικότερα ότι όσο αυξάνεται η οδική μεταφο
ρά αυξάνε-ι η ρύπανση και aπαξιώνεται η ποιότητα της 
ζωής μας. Επιτέλους, δεν επιτρέπεται όλα να εξαρτώ
νται από το κέρδος ή την ζημία μιας δημόσιας επιχείρη
σης και διόλου από το κέρδος και την ζημία της ζωής και 
της υγείας των πολιτών . Θα έπρεπε επίσης ο κ. Μουρ
μούρης, να γνωρίζει ότι η σύνδεση των λιμένων της 
Ηγουμενίτσας και του Πλατυγιαλίου με το Ελληνικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί και Εθνική αναγκαιότη
τα, καθώς θα επιτρέψει στην Ελλάδα να aπεξαρτηθεί 
από τους περιορισμούς που θέτουν οι βόρειοι γείτονές 
μας mις μεταφορές της χώρας μας, αλλά και θα δημι
ουργήσει τις προϋποθέσεις για απορρόφηση χρηματο
δοτήσεων της Ε .Ε . ,  μέσω προγραμμάτων δράσεων που 
mοχεύουν την εκτροπή έργου από την οδική μεταφορά 
προς τη συνδυασμένη, σιδηροδρομική- θαλάσσια, όπως 
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π.χ. προβλέπει το εν ισχύει σήμερα, πρόγραμμα δρά
σεως "Marco Polo", για τις μεταφορές μεταξύ δύο Κοι
νοτικών Χωρών, όπως εν προκειμένω μεταξύ Ελλάδας
Ιταλίας. Πέραν του ότι η κατασκευή της γραμμής Κοζά
νης-Καλαμπάκας-Ηγουμενίτσας θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία του σιδηροδρομικού άξονα Ηγουμενίτσας 
-Βόλου-Μέσης Ανατολής και Ηγουμενίτσας-Κωνσταντι
νούπολης-Μαύρης θάλασσας (σιδηροδρομική Εγνατία) 
που θα εξασφαλίσει, μαζί με την οδική Εγνατία, τη μη 
δημιουργία ανάλογων παράλληλων ανταγωνιmικών αξό
νων βορείως της χώρας μας, αυξάνοντας έτσι το γεω
πολιτικό της ρόλο. Η οδική Εγνατία μόνη της δεν αρκεί 
για να παίξει αυτόν το ρόλο, όμως δεν είναι δυνατόν να 
αναπτυχθεί αυτό το θέμα μέσα στα πλαίσια αυτής της 
επιστολής. 
Όμως ακόμα και αν σταθούμε στην απόδοση, οικονομι
κή και εμπορική του συγκεκριμένου έργου, η "Έρευνα 
σκοπιμότητας" που συνέταξε το Κέντρο ερευνών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με τον Τομέα 
μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείόυ, το 
1 992, για τη γραμμή Καλαμπάκας Ηγουμενίτσας, δεν 
καταλήγει σε αρνητική αποδοτικότητα, πολλώ μάλλον 
που αναφέρει ότι η αποδοτικότητά του θα αυξηθεί αν 
ποσοτικοποιηθούν και άλλα οφέλη, που δεν υπελογί
σθησαν στην μελέτη ,όπως η περιφερειακή ανάπτυξη, η 
προώθηση των εξαγωγών της χώρας κ.λ.π. 
Κάτι όμως που ασφαλώς γνωρίζει ο κ. Μουρμούρης, 

από τη θητεία του στον Ο .Σ .Ε . ,  αλλά δεν το αναφέρει, 
είναι ότι τα περίφημα ελλείμματα του Ο.Σ .Ε ,  που επικα
λείται και αναφέρομαι βεβαίως σΌυτά που δεν προέρ
χονται από επενδύσεις, ή παροχές κοινωνικής υπηρε
σίας, οφείλονται κυρίως στη μεθοδευμένη απαξίωση 
του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, από τα μέσα της 
1 Οετίας του 50 και μετά, που τον οδηγούσε σε δανει
σμό, χωρίς αντίmοιχη ολοκλήρωση κάποιων έργων, που 
θα εξυπηρετούσαν το δανεισμό αυτό, και με επί πλέον 
υποχρέωση του Ο.Σ.Ε .  για τη συντήρηση της υποδομής 
του (γραμμής) από τον προϋπολογισμό του, με αποτέ
λεσμα την ανάγκη και νέου δανεισμού για την ·κάλυψη 
των τοκοχρεωλυσίων. Γνωρίζει δε ότι άλλα δίκτυα, 
όπως π.χ. οι Ιαπωνικοί σιδηρόδρομοι, που διακινούν 
κάθε χρόνο αρκετά δισεκατομμύρια επιβάτες, καλύ
πτουν τα αναγκαία για την κοινωνική προσφορά προς το 
σύνολο ελλείμματα από την λειτουργία τους, με την 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας 
ίου(; . Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θα πρέπει να 

. επικεντρώσει ο Ο.Σ .Ε .  τις προσπάθειές του και όχι 
προς τη λύση της συρρίκνωσης ή της μη επέκτασης του 
δικτύου του Και γνωρίζει καλά επίσης ο κ. Μουρμούρης 
ότι το γαλλικό T.G.V. , το πιο γρήγορο τραίνο του κόσμου 
που όλοι θαυμάζουμε, του οποίου το δίκτυο επεκτείνε
ται συνεχώς στη Γαλλία, αλλά αντιγράφεται πλέον και 
από άλλες χώρες, δεν είναι δυνατόν να αποσβεσθεί σαν 
επένδυση, αν κοmολογηθεί σε επίπεδο επιχείρησης, 
αλλά συμφέρει και αποσβένεται μόνο αν κριθεί το 
κόστος της κατασκευής του σε επίπεδο Εθνικής Οικο
νομίας, αφού η λειτουργία του έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση της κοινωνικής επιβάρυνσης από τα οδικά ατυ
χήματα και τις χαμένες εργατοώρες, λιγότερες δαπά
νες για εισαγωγή καυσίμων κ.λ.π. ,  αλλά και τη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Η αντίθετη λογική 
και πρόταση, που εφαρμόστηκε στην Αγγλία, οδήγησε 
σε υποβάθμιση των συγκοινωνιών, ιδιαίτερα σε περιο
χές με μικρό μεταφορικό έργο, στα γνωστά συχνά ατυ
χήματα και στην αύξηση της οδικής μεταφοgάς, με όλες 
τις αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα. 
Επομένως το πρόβλημα είναι το τι θέλουμε και το που 
mοχεύουμε και όχι το όποιο κόmος κατασκευής ή εκμε
τάλλευσης. Άλλωmε αυτό είναι και το πρώτο ερώτημα 
που τίθεται , πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέρ
γεια επένδυση ή επιλογή, όπως έμαθα ήδη ως πρωτοε
τής φοιτητής , mo μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας. 

Φιλικότατα 
Σπύρος Φασούλας, Δικηγόρος 

Μεταφορές Ζώωv με τον ΟΣΕ 
Αγαπητοί κύριοι του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου 
(διερωτώμαι έαν πρέπει να υπάρχει τέτοιος σύλλογος 
μετά απο αυτά που μου συνέβησαν) . 
Η απόφαση μου να επισκεφθώ την Κωνmαντινούπολη 
και να χρησιμοποιήσω το τραίνο αποδείχθηκε τουλάχι
mον aτυχής και η επιμονή μου να με ακολουθήσουν και 
μερικοί φίλοι με τις οικογένειες τους κατέληξε σε λοι
δορίες από μέρους τους για την αγάπη που έχω προς 
τον σιδηρόδρομο. 
Πριν aφηγηθώ το τριτοκοσμικό ταξίδι μας στο μυαλό μου 
έχω μία απορία. Ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος που 
σχεδίασε αυτό το δρομολόγιο και φυσικά μιλάω για το 
δρομ. Θες/νικη -Κωνσταντινούπολη με τις πολυδιαφημι
σμένες κλινάμαξες. Αυτός ή Αυτοί ταξίδεψαν ποτέ σαν 
απλοί επιβάτες στην συγκεκριμένη διαδρομή;. Πήραν 
την οικογένεια τους να ταξιδέψουν με το μέσον που 
υποτίθεται ότι υπηρετούν ή μήπως γνωρίζοντας τα 
χάλια δεν θέλουν να εκτεθούν mα μάτια των δικών 
τους; Τελικά χρησιμοποιούν τον σιδηρόδρομο και για 
την μετακίνηση τους ή παρά μόνον για τον μισθό τους 
(βρέξει-χιονίσει) ; 
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 26-1 0-

2005 φύγαμε από τον Σταθμό Λαρίσης με το ICE 72 ένα 
τραίνο που έχει καταξιωθεί και παρά τα δεκαπέντε χρό
νια που έχουν mην πλάτη τους οι συρμοί intercity ήταν 
καθαρό, τήρησε τους χρόνους του με ακρίβεια δευτερο
λέπτου και το προσωπικό του άψογο. Φτάσαμε στην 
Θεσσαλονίκη και επιβιβαστήκαμ� mις κλινάμαξες που 
θα μας μετέφεραν mην Πόλη. Τα κουπέ από πλευράς 
χώρου είναι τα πιο mενά που έχω συναντήσει, εκτός 
εάν υπάρχουν ακόμα πιο στενά για μεταφορά κρατουμέ
νων χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα. Φανταmείτε ότι τα 
αντίmοιχα των τουρκικών σιδηροδρόμων που πραγμα
τοποιούν τα δρομολόγια εναλλάξ έχουν διπλάσιους 
χώρους. Η σχεδίαση τους με πολλές ακμές και γωνίες 
μεταλλικές που σε μερική απροσεξία είναι εύκολο να 
δημιουργήσουν μικροτραυματισμούς (όπως και έγιναν). 
Ο κεντρικός διάδρομος του βαγονιού κατά μήκος δεν 
επιτρέπει διασταύρωση δύο ανθρώπων με αποτέλεσμα 
η προσπάθεια ενός επιβάτη να πάει mην τουαλέτα να 
είναι μία μικρή περιπέτεια και ένας συνεχής εκνευρι
σμός για τους υπόλοιπους. Εντύπωση προξένησε και 
έγινε θέμα συζητήσεως από τους επιβάτες οι καναπέ
δες mα υπερυψωμένα κουπέ που έχουν να καθαρι
στούν από την χρονιά που πρωτοκυκλοφόρησαν αυτά τα 
βαγόνια (1 97 4). Οι τουαλέτες με το ξεκίνημα της 
χρήσης τους ξέμειναν από νερό με αποτέλεσμα η 
μπόχα τους να είναι ανεκδιήγητη. Σε ένα τέτοιο περι
βάλλον όλοι αναζήτησαν ένα χώρο (μπαρ ή εmιατόριο) 
για να μπορέσουν να περάσουν την ώρα τους μέχρι την 
ώρα του ύπνου άλλά γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι αυτό 
απλά δεν υπάρχει. Τα κλινοσκεπάσματα (σεντόνια και 
μαξιλάρια) καθαρά και αποmειρωμένα. Το προσωπικό 
ευγενικό και η προσπάθεια του να ηρεμεί και να εξυπη
ρετεί τους επιβάτες αξιέπαινη, αν αναλογιmούμε το 
περιβάλλον που δεν τους βοηθάει σε αυτή την προσπά
θεια που κάνουν. Μετά την Δράμα και δεδομένου της 
ποιότητας της γραμμής ο ύπνος είναι αδύνατος. Η ταχύ
τητα της αμαξοστοιχίας είναι πολύ υψηλότερη από αυτή 
που αντέχει η γραμμή για να μπορεί κάποιος να έχει ένα 
ελάχιστο επίπεδο άνεσης και να μπορεί να κοιμηθεί 
(μην ξεχνάμε μιλάμε για κλινάμαξες και όχι για ταχεία). 
Η καταπόνηση των αναρτήσεων και ο συνεχείς τερματι
σμός τους στην φάση της συμπίεσης σε συνδυασμό με 
την εκτόνωση δημιουργούν εφιαλτικό περιβάλλον . 
Ο έλεγχος των διαβατηρίων διαρκεί περίπου 2,5 έως 

3 ,5 ώρες (1 ,5 ώρα mην Ελληνική πλευρά και 1 ,5 έως 2 
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ypoμgoilo 
στην Τουρκική) ενώ εάν γίνονταν ένας κοινός έλεγχος 
ο χρόνος αυτός θα μειώνονταν στο μισό . Έτσι λοιπόν 
είχαμε άφιξη στο σταθμό της Πόλης στις 1 0 ,30 πμ 
δηλαδή με 3 ώρες καθυστέρηση. 
Στο ταξίδι της επιστροφής μας που έγινε μετά από 4 

βράδια στις 29-1 0-2005 και για κακή μας τύχη πάλι με 
τα Ελληνικά βαγόνια ο καιρός είχε χαλάσει και η θερμο
κρασία είχε πέσει αισθητά. Αντιληφθήκαμε ότι η θέρ
μανση των βαγονιών δεν λειτουργούσε στα τρία από τα 
τέσσερα βαγόνια και το πιο ωραίο, γιατί στα καλά πράγ
ματα υπάρχει και το καλύτερο ! , οι κουβέρτες δεν 
επαρκούσαν. Για 1 20 επιβάτες τα σαίνια του ΟΣΕ είχαν 
50 κουβέρτες. Με την θερμοκρασία μέσα στο βαγόνι 
γύρω στους 4 βαθμούς σε συνδυασμό με τις συνθήκες 
που αναφέρω πιο πάνω φανταστείτε κατάσταση. Το 
προσωπικό για μία ακόμα φορά προσπάθησε και από την 
ιματιοθήκη του τραίνου μοίρασαν τα επιπλέον σεντόνια 
που είχαν για να μπορούν οι επιβάτες να σκεπαστούν 
με διπλά η τριπλά σεντόνια. Όμως το πρόβλημα δεν 
αντιμετωπίσθηκε και παρόλο τον βαρύ ρουχισμό που 
επιστρατεύθηκε από τις βαλίτσες πολλοί είναι αυτοί 
που έφτασαν άρρωστοι στην θεσσαλονίκη. Πρέπει εδώ 
να πω ότι μία προσπάθεια που έγινε στο Πύθιο για την 
αποκατάσταση της βλάβης δεν πέτυχε και το τραίνο 
έφτασε στην Θεσσαλονίκη κατεψυγμένο. Οι επιβάτες σε 
κατάσταση αλλοφροσύνης απευθύνθηκαν στον κεντρικό 
σταθμάρχη ο οποίος συνέστησε να γίνει αναφορά παρα
πόνων γραπτώς όπως και έγινε . 

Όμως η περιπέτεια δεν σταματάει εδώ έχουμε και 
συνέχεια. Η αναχώρηση από Θεσσαλονίκη έγινε με το 
501 , ελκόμενο με 5 καινούργια βαγόνια ελληνικής κατα
σκευής από αυτά που σε κάνουν περήφανο. Το προσω
πικό πάλι καθαρό με τις στολές τους περιποιημένες και 
πολύ ευγενικό. Η αναχώρηση κανονικότατα και το τραί
νο γεμάτο από καθήμενους επιβάτες. Στους ενδιάμε
σους σταθμούς όμως (Κατερίνη, Λάρισα και Παλαιοφάρ
σαλο) οι εισερχόμενοι επιβάτες είναι πολλαπλάσιοι από 
τους εξερχόμενους μ,ε αποτέλεσμα το τραίνο έχοντας 
ακόμα 3,5 ώρες μέχρι να φτάσει στην Αθήνα να έχει 
σαρδελοποιημένους επιβάτες. Η μετακίνηση προς το 
Μπαρ ή την τουαλέτα είναι αδύνατη, ο κίνδυνος ατυχή
ματος ειδικά για αυτούς που λόγω τις πληρότητας ανα
γκάζονται να στέκονται στο μεσοδιάστημα μεταξύ των 
βαγονιών είναι μεγάλος και ο έλεγχος των εισιτηρίων 
αδύνατος διότι οι συνοδοί δεν υπάρχει περίπτωση να 
κινηθούν και κατά την γνώμη μου φοβόνται κιόλας ένα 
πλήθος επιβατών έτοιμο να εκραγεί. Τι φταίνε αυτοί εάν 
μερικοί κύριοι που εργάζονται για τον σιδηρόδρομο 
αλλά κατά την γνώμη μου δεν ταξιδεύουν με αυτόν για 
να μπορούν να έχουν μία ίδια αντίληψη των πραγμάτων, 
παίρνουν απόφαση να κόβονται εισιτήρια όρθιων σε 
υπεραστικά ταξίδια ; .  Το αποτέλεσμα είναι να φτάσουμε 
στο σταθμό Λαρίσης βρίζοντας όλοι εν χορώ και πολλοί 
από τους επιβαίνοντες να ορκίζονται να μην χρησιμο
ποίησουν το τραίνο ξανά. 
Συνοψίζοντας αντιλαμβάνομαι ότι από τις 35 ώρες που 
διήρκεσαν συνολικά αυτές οι τέσσερις διαδρομές μόνο 
ο χρόνος που ταξίδεψα με το lntercity 72 (4,5 ώρες) και 
οι πρώτες 2 ώρες με το δρομολόγιο 501 ήταν ποιότη
τας. Οι υπόλοιπές ήταν μία συνεχής δυσφήμηση του 
ταξιδιού με τραίνο και μία απαξίωση των ανθρωπίνων 
υπάρξεων που ήταν στη θέση του επιβάτη. Επειδή εδώ 
και χιλιάδες χρόνια ξεφύγαμε από την ζωώδη κατάστα
ση και εξελιχθήκαμε σαν άνθρωποι, μου είναι αδύνατο 
να πιστέψω ότι θα αντιμετώπιζα μία τέτοια συμπεριφο
ρά από την πλευρά αυτών που έχουν την ευθύνη του 
σχεδιασμού και της εκτέλεσης των συγκεκριμένων δρο
μολογίων. Ας πάρουν λοιπόν τις οικογένειες τους και 
μερικούς ακόμα από το κοντινό τους περιβάλλον (από 
τους χώρους αυτούς που αντλούν εμπειρίες και διαμορ
φώνουν άποψη) και να ευχαριστηθούν κάνοντας το 
συγκεκριμένο ταξίδι με τις ίδιες συνθήκες, το δημιούρ-

γημα τους. Ποίος ξέρει ίσως να υπάρχουν πολλοί 
περισσότεροι από ότι εγώ νομίζω που νοιώθουν λιγότε
ρο άνθρωποι και να τους αρέσει. 

Νικολοπούλου Αναστασία 
Ζ. Πηγής, 1 7  1 52 31 Χαλάνδρι 

Υστ. Θα .παρακαλούσα η παραπάνω επιστολή μου να 
δημοσιευθεί στο περιοδικό σας. 

Τραίνο ή Τρένο. 
Κύριε διευθυντά, 
Τραίνο ή τρένο; Ιδού η απορία. Ως άγνωστον, η ορθο

γραφία διακρίνεται σε ιστορική και φωνολογική . Στην 
πρώτη περίπτωση, η γραφή τών λέξεων ακολουθεί την 
ετυμολογική τους γένεση και την ιστορική μετεξέλιξή 
τους μέσα στον χρόνο. Κατά την δεύτερη, αποδίδεται 
κατά το μάλλον ή ήπον η προφορά τους. 
Σε περίπτωση που η γραφή μιάς λέξης είναι διαφορετι
κή στην ιστορική ορθογραφία απ' ό,τι στην φωνολογική, 
οφείλουμε να τεκμηριώνουμε τις θέσεις μας για τον 
τύπο τον οποίο υιοθετούμε. Η λέξη 'κτήριο' στην ιστορι
κή απόδοση θα γραφεί με 'η' διότι προέρχεται από το 
επίθετο ευκτήριος ' ,  ενώ στην φωνολογική θα γραφεί με 
' ι ' .  Ούτε ήταν αγράμματος ο διηνεκής Μάνος Χατζηδά
κις που, ενώ πολλά ονόματα τελειώνουν σε -ης, έγρα-' 
φε τη λήγουσα τού επίθετου του με ' ι '  κι όχι με 'η'. Γvώ� 
ριζε ο άνθρωπος ότι η κατάληξη αυτή συνδέεται με το 
υποκοριστικό -άκι. Επειδή λοιπόν οι λέξεις δεν μεταφέ
ρουν μόνο μηνύματα αλλά και μνήμες, πιστεύουμε ότι 
πρέπει να σεβόμαστε την πορεία τους. Διαφορετικά, 
υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε υποχείρια τών κακοβού
λων στοχεύσεων τού υπερατλαντικού Μετερνίχου . . .  
Ας έλθουμε όμως τώρα στα δικά μας. Από το 1'987 ακο
λουθούμε στον Σύλλογό μας την ιστορική ορθογραφία 
(γράφοντας 'τραίνο' και όχι 'τρένο' ) ,  με βάση την εξής 
τεκμηρίωση: 
1 .Η λέξη μάς ήλθε από το γαλλικό ουσιαστικό 'train' που 
προέρχεται από το ρήμα 'trainer' κι αυτό από το λατινι
κό ρήμα 'trahere', το οποίο ανάγεται στο επίσης λατινι
κό ρήμα 'agere', και με γεννήτορα όλων το δικό μας 
'άγωΊ (Είδατε τι σημαίνει ιστορική ορθογραφία! ) .  Γιατί 
λοιπόν να βιάσουμε αυτήν την νομοτελειακή αλληλουχία 
των λέξεων; 
2 .Η  γραφή με -αι- έχει ήδη δημιουργήσει ένα οπτικό 
' ίνδαλμα' (όπως ονόμαζε ο Καθηγ.Κουρμούλης την ιδε
ατή εικόνα που σχηματίζει μέσα μας η πολυετής γραπτή 
αποτύπωση μίας λέξεως). Η ακύρωση τού ' ινδάλματος' 
από την απλουστευμένη φωνολογική γραφή ευτελίζει τη 
λέξη και το περιεχόμενό της, όπως έχει συμβεί με τον 
'Σέξπιρ' ,  τη 'Σκοτία' ,  τη 'Ζιρίχη' ,  τη 'Βαρκελόνη' .  Ο συγ
γραφέας Βασίλης Βασιλικός είχε πει ότι με τη μετα
γραφή από -αι- σε -ε-, το τραίνο αυτοκτόνησε στη χώρα 
μας. 
3.Ακόμα όμως κι αν κάποιος έχει αντίρρηση για τα 
προηγούμενα, υπάρχει η ρωμαίκή αρχή 'Usυs est norma 
loqυenti' ( :Η χρήση διαμορφώνει κανόνα ομιλίας). Τα 
άνω τών 1 40 έτη χρήσεως τής λέξης με δίψηφο φωνή
εν, και μάλιστα όχι από aνυποψίαστους ανθρwπους, 
οδηγούν σ'αυτήν την επιλογή. 
4 .Η  φωνολογική γραφή τών ξένων λέξεων στηρίχθηκε 
σε αυθαίρετη διασταλτική ερμηνεία κάποιας απόφασης 
τής Ακαδημίας Αθηνών και 'καθιερώθηκε' τα τελευταία 
χρόνια, ούτως ώστε να εξομαλύνεται η γραπτή μορφή 
τών λέξεων. Έλα όμως που το 'τραίνο' έτσι, κι όχι 
απλουστευμένο, είχε καθιερωθεί από τα μέσα τού 1 9ου 
αιώνος στη γλωσσική συνείδηση των Ελλήνων! 
5 .0 ι  aτεκμηρίωτες θέσεις κάποιων ορθογραφικών ή 
εγκυκλοπαιδικών λεξικών, εμένα τουλάχιστον με αφή
νουν παγερώς αδιάφορο. Εν πάση δε περιπτώσει, οι 
τρόποι έκφρασης, η φρασεολογία, η εξωλεκτική επικοι
νωνία, η κοινότητα τών ενδιαφερόντων, η κοινωνική 
προσέγγιση κτλ. διαμορφώνουν ένα επικοινωνιακό 

πεδίο και συντελούν στην ανθρώπινη επαφή. Κάπου 
εκεί μέσα βρίσκεται και το τραίνο, γι 'αυτούς που το αγα
πούν' 

Φιλικά 
Αντώνης Φιλιππουπολίτης 

Τριτοτεταρτοκοσμικές εικόνες στο δίκτυο; της Πελο
ποννήσου. 

Η πρόσφατη κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής 
στο τμήμα Πειραιάς-ΜΠΡ-Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι δημι
ούργησε σοβαρές δυσλειτουργίες στο μετρικό δίκτυο 
μέσα σε διάστημα ολίγων μόλις μηνών. 
Αφενός μεν καταργήθηκαν από την κυκλοφορία οι ελκό
μενοι (301 -302) συρμοί, αφετέρου δε μειώθηκε δραμα
τικά η διαθεσιμότητα των συρμών. 
Και δεν είναι μόνο αυτό. Πχ. Συνάντησα το πρωίνό 
lntercity 20 να εκτελείται με aυτοκινητάμαξα σειράς 
ΜΑΝ 1 αντί της κανονικής ΜΑΝ 4 με ότι αυτό συνεπά
γεται. Αλήθεια οι επιβάτες εκείνης της ημέρας, που 
είχαν πληρώσει 1 η  θέση πήραν πίσω τα χρήματά τους; 
Επίσης επεστράφη το συμπλήρωμα αμαξοστοιχίας ποιό
τητας; Ελπίζουμε πως ναι. Διότι στους γνωρίζοντες οι 
ΜΑΝ 1 aυτοκινητάμαξες δεν διαθέτουν ούτε 1 η θέση, 
ούτε άνεση καθισμάτων, μα ούτε και χώρο εστίασης. 
Έγινα επίσης μάρτυρας κάποιου Σαββάτου αρχές Νοεμ
βρίου, το ελκόμενο 302 να εκτελείται επίσης με aυτοκι
νητάμαξα ΜΑΝ 1 .  Φυσικά ούτε λόγος για 1 η θέση και η 
πυκνότητα του κόσμου μέσα στο τραίνο να θυμίζει μετρό 
σε ώρα αιχμής. Άντε τώρα να ταξιδέψεις υπό αυτές τις 
συνθήκες ως την Πάτρα ή τον Πύργο ! Ήμαρτον ρε, που 
λέει και γνωστός δημοσιογράφος. 
Ξανάγινα δυστυχώς πάλι μάρτυρας (κοντεύω να αγιά
σω) δρομολογίων lntercity με ΜΑΝ 4 να εκτελούνται με 
έναν μόνο κινητήρα σε λειτουργία ή να καταργούνται 
στην Πάτρα και ο κόσμος να μετεπιβιβάζεται σε Ganz 
Maνag για την συνέχεια του ταξειδιού στα . . . . .  βάθη της 
Πελοποννήσου. 
Άπαξ και καταργήθηκε η βαριά συντήρηση των κινητη
ρίων μονάδων στο ΜΠΡ, όπου γινόταν η δομική συντή
ρηση και επιδιόρθωση του τροχαίου υλικού, είναι πλέον 
ζήτημα χρόνου για να πάψει να υπάρχει τροχαίο υλικό 
προς εκτέλεση δρομολογίων. Μήπως αυτό επιδιώκεται 
Αφήσαμε τελευταίο το σύγχρονο φαινόμενο των 
grafities. Βλέπουμε ολόκληρους συρμούς να είναι βαμ
μένοι σε διάφορα αλλόκοτα σχέδια και να 
θυμίζουν . . . .  ίσως την ηρεμία του ψυχικού κόσμου των 
δραστών αλλά και την δική μας. Σίγουρα κάποιοι έχουν 
πιαστεί επί τω έργω και θα έπρεπε να έχουν υπάρξει 
κυρώσεις, αλλά τι λέμε τώρα, ζούμε στην χώρα του . . .  δε 
βαριέσαι ! 
Ισως και να είναι η τελευταία μου αναφορά στο δίκτυο 
Πελοποννήσου, διότι έως την έκδοση του επόμενου τεύ
χους σας, μπορεί και να έχει 'κλείσει'. Δεν βαριέσαι ! 

Δια χειρός ενεργού πολίτου 

Αγαπητή Σιδηροτροχιά, 
Στο τεύχος Νο 27 στην στήλη με τα γράμματα των ανα
γνωστών στάθηκα στην επιστολή του κ. Α. Φιλιππουπο
λίτη η οποία είχε θέμα τα "Μουσειακά" του ΟΣΕ. Πολλά 
σημεία της επιστολής του ανωτέρω κυρίου μου προξέ
νησαν εντύπωση και παράλληλα απορία, εάν αυτός ο 
κύριος έχει σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα ; .  
Στην αρχή της επιστολής του χρησιμοποιεί όρους και 
εκφράσεις εις την Αγγλική όπως πχ "ρersonal 

~ management", "cυstomer serv ice", "sales promotion" και 
ακόμα το ξεκαρδιστικότατο "bυsiness plan". Μα καλά 
δεν γνωρίζει ότι στην χώρα της φαιδρός πορτοκαλέας, 
της aτέρμονης αναλυτικής μπουρδολογίας, της ξερό-
λας, της ημιμάθειας και του "παντααλλοιφταίνε", όλα τα 



αναyνωσιών 
παραπάνω που αναφέρει τα παραλαμβάνουμε ένα-ένα 
με μεγάλη προσοχή, τα αναμιγνύουμε σε ένα μίξερ, τα 
περιβάλουμε με έναν πολιτικοεπιστημονικό μανδύα και 
παράγουμε το φοβερό και μοναδικό προίόν (Made in 
Greece)-OTIFAMEOTIPIOUMEKIOTIARPAKSEIO . . .  - .  Αφή
νοντας όμως τα γενικά και για να γίνω πιο συγκεκριμέ
νος γύρω από τα σιδηροδρομικά, θα σταθώ στο σημείο 
που αναφέρει ότι οι διάφοροι λαοί (Γερμανοί, Ελβετοί, 
Γάλλοι, κλπ) έχουν aξιοπρεπώς διαφυλάξει το σιδηρο
δρομικό τροχαίο τους υλικό. (Χα ! ) .  Δηλαδή επειδή αυτοί 
οι κύριοι περισυνέλεξαν διάφορα άχρηστα και άνευ 
ουσιαστικής αξίας πράγματα (μηχανές - βαγόνια -
φορεία - κλειδιά - πινακίδες - σημαφόρους ) , τα ψιλο
φρεσκάρισαν με λίγη μπογιά και τα τοποθέτησαν σε 
παλιά μηχανοστάσια και παλαιούς σταθμούς για να μπο
ρούν ορισμένοι να τα βλέπουν πληρώνοντας μάλιστα και 
ακριβό εισιτήριο, θα πρέπει δηλαδή και εμείς οι φιλότι
μοι Έλληνες να κάνουμε το ίδιο. Λάθος τραγικό που 
φτάνει στα όρια του υπόπτου. 
Κατ' αρχάς δεν θέλω να πιστεύω ότι ο ΟΣΕ ο οποίος 

είναι και ο βασικός φορέας του σιδηρόδρομου στη Ελλά
δα θα κάνει μουσείο με όλη αυτή την παλιατζούρα που 
έχει δεξιά και αριστερά και θα εκμεταλλεύεται τον πολί
τη ζητώντας του εισιτήριο για να τα δει. Θα αυξήσει τα 
έσοδα του πουλώντας αναμνηστικά (μπλουζάκια, μπρε
λόκ, βιβλία) καθώς και υπηρεσίες catering. Αυτές τις 
κερδοσκοπικές κομπίνες αύξησης των εσόδων τους, 
χωρίς να παράγουν μεταφορικό έργο, μόνο οι διεστραμ
μένες εταιρείες των σιδηροδρόμων στο εξωτερικό μπο
ρούν να το σκεφθούν. 
Ακόμα σκεφτείτε πόσος κόσμος με την σημερινή κατά

σταση είναι ωφελημένος. Κατ' αρχάς η συμπαθής τάξη 
των παλιατζήδων που με πλειοδοτικό! διαγωνισμό 
κόβουν σκράπ και ανακυκλώνουν πουλώντας στις διά
φορες χαλυβουργίες όλη αυτή την σαβούρα από aτμά
μαξες και παλιά βαγόνια 1 00 και 1 20 ετών. Κατόπιν οι 
"Διάφοροι" που κανιβαλίζουν τα πάντα και δεν αφήνει το 
χέρι τους ότι βλέπει το μάτι τους.  Οι άνθρωποι αυτοί 
όταν σταθούν σε παλιό και εγκαταλελειμμένο σταθμό 
εφορμούν σαν την ακρίδα και aποψιλώνουν τα πάντα. Σε 
μηδενικό χρόνο εξαφανίζονται από σιδηροτροχιές μέχρι 
τα χερούλια από τις πόρτες , και με αυτόν τον τρόπο 
καθαρίζονται όλες οι εστίες που θα μπορούσαν να φιλο
ξενήσουν ζωύφια, τρωκτικά κλπ ανθυγιεινά για την 
δημόσια υγεία. Στην συνέχεια .έχουμε τους διάφορους 
aνισόρροπους που πρέπει vα·έχουν υλικό και αντικείμε
νο εκτόνωσης. Που θα εκτονωθούν κύριε Φιλιππουπολί
τη οι ανισόρροποι εάν δεν βρουν ένα παρατημένο τραί
νο να το περιλάβουν και σε λίγη ώρα να μην έχει μείνει 
ούτε ένα τζάμι. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εν ήδη 
όχλου να μήν πετροβολήσουν που και που ένα βαγόνι ; 
Είναι δυνατόν να ηρεμήσουν εάν δεν κοπανίσουν τα 
άψυχα σίδερα με ένα καδρόνι ; Εάν δεν σπάσουν τα 
φώτα και τις πόρτες μιας ωτομοτρίς ; 'Έχετε πάει 
συμπαθέστατε κύριε στην Ενωτική του Θεσσαλικού να 
δείτε τις "Μπρέντες" (Χα ! ) ,  που ούτε ο κατασκευαστής 
τους δεν τις γνωρίζει πια. Επισκεφθήκατε ποτέ τον 
"Σύρτη" στον Αχλαδόκαμπο να κατανοήσετε πως γίνεται 
ίαση σε βαριάς μορφή ψυχοπάθεια μέσω της ολικής 
καταστροφής παλαιού τροχαίου υλικού ;. Πηγαίνετε επι
τέλους στο Σιδηροδρομικό Πάρκο της Καλαμάτας να 
δείτε πόσο το έχει "προστατέψει" ο "Λαός" και η "Πολι-
τε ία". 
Τ ώρα θα μου πει κάποιος ότι ένα σιδηροδρομικό μου

σείο χρειάζεται, τουλάχιστον να μπορούν να το επισκέ
πτονται τα σχολεία και μέσω των εκθεμάτων να απο
κτούν επί πλέον γνώση. Και ρωτάω, τι τους χρειάζεται ; .  
Αυτού του είδους η γνώση χρειάζεται σε  αυτούς που 
προορίζονται να παράγουν και να κατασκευάσουν κάτι. 
Στην χώρα μας η οποία έχει εισέλθει στην μεταβιομηχα
νική και aντιπαραγωγική εποχή καλό θα είναι τα σχολεία 
να τα πηγαίνουν βόλτα στα εμπορικά κέντρα και στα 

καφέ. Να μάθουν να ψωνίζουν πράγματα που παράγουν 
άλλοι και να εντρυφήσουν στον Esρresso σε όλες του 
τις μορφές .'Αλωστε και οι γονείς τους όταν κάνουν 
τουρισμό στο εξωτερικό πάνε βασικά για "ψώνια" και για 
να πιουν καφέ στην πλατεία του "San Marko". 

Ο ανεξάντλητος κύριος Φιλιππουπολίτης στο τέλος 
της επιστολής του κάνει αναφορά στο ότι οι εργαζόμε
νοι (Χα') στον κρατικό μηχανισμό, εκτός από τα λειτουρ
γικά καθήκοντα που έχουν , "είναι και θεματοφύλακες 
της περιουσίας και κληρονομιάς του Ελληνικού Λαού. " 
Καλοοοοό ! Το άλλο με τον Μπόμπα το ξέρετε ; .  

Ν .  Παπαδάκης. 
Ασπρόπυργος Απικής 

Ευχοpιστούμε πολύ Οθωμανική ουτοκpοτοpίο!  
Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ 
για την απαράδεκτη καθυστέρηση επαναλειτουργίας 
της σιδηροδρομικής γραμμής Εδέσσης - Αμυνταίου, 
Κοζάνης Φλώρινας. Ο τίτλος ίσως ξενίζει, ίσως και 
κάποιοι να διαμαρτυρηθούν αλλά ας κάνουν τον κόπο να 
διαβάσουν την επιστολή αυτή και ίσως αλλάξουν γνώμη 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 
Το 1 891  άρχισε να κατασκευάζεται ο σιδηρόδρομος 
Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου (Chemins de fer de 
Salonique a Monastir - SM ) , στην τότε Τουρκοκρατούμε
νη Μακεδονία. Η κατασκευή του σιδηροδρόμου οφείλε
ται στην ιδέα του Ευρωπαίστή σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ 
και η χρηματοδότηση του έργου έγινε από την κεντρική 
Γερμανική τράπεζα. Οι λόγοι κατασκευής και χρηματο
δότησης του έργου προφανείς. Αφ ενός η κατασκευή 
διαδρόμου που θα συνέδεε την τότε απομονωμένη 
Οθωμανική αυτοκρατορία με την Ευρώπη και αφ ετέρου 
η ανάγκη των Αυστρογερμανών για ένα σιδηρόδρομο 
δικών τους συμφερόντων που θα τους άνοιγε το δρόμο 
για την ανατολή και θα τους έδινε το πλεονέκτημα στον 
αγώνα δρόμου με τους Αγγλογάλλους 
Η κατασκευή της γραμμής αυτής ολοκληρώνεται το 
1 894, δηλαδή τpία μόλις χρόνια αργότερα. Το μέγεθος 
του έργου, ιδιαίτερα για τα δεδομένα της εποχής εκεί
νης, τεράστιο. 21 9 χιλιόμετρα γραμμής, τρεις πεδινές 
γέφυρες των ποταμών Γαλλικού, Αξιού και Λουδία, τέσ
σερις τεράστιες κοιλαδογέφυρες στο κομμάτι μεταξύ 
Σκύδρας και Άγρα, 1 4  τούνελ, δύσβατες περιοχές και 
όλα αυτά μόνο επί σημερινού Ελληνικού εδάφους 
Στην έτοιμη αυτή γραμμή, το σύγχρονο Ελληνικό κράτος 
προσέθεσε το 1 932 μία διακλάδωση 5 χιλιομέτρων από 
τον Σ.Σ. Μεσονησίου μέχρι τη Φλώρινα και το 1 956 ένα 
κλάδο 56 χιλιομέτρων από το Αμύνταιο έως την Κοζάνη. 
Στις 1 8  Αυγούστου του 2002 ο ΟΣΕ κλείνει τη γραμμή 
Σκύδρας Αμυνταίου - Φλωρίνης - Κοζάνης για ανακατα
σκευή Ενέργεια επιβεβλημένη αφού η γραμμή βρισκό
ταν επί χρόνια σε αθλία κατάσταση και υπήρχαν συχνές 
εκτροχιάσεις εμπορικών αμαξοστοιχιών. Ήταν τέτοια η 
εγκατάλειψη της γραμμής που ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι τελευταία φορά που είχε περάσει μπουρέζα από 
εκείνα τα μέρη ήταν το 1 985! 
Μέχρι και σήμερα, η γραμμή από Έδεσσα μέχρι Κοζάνη 
και Φλώρινα παραμένει κλειστή για τις επιβατικές αμα
ξοστοιχίες. Μόνο εμπορικοί συρμοί μεταφοράς τεύτλων 
και πετρελαίου περνούν από εκεί. Η ανακαίνιση των 
γραμμών έχει ολοκληρωθεί από το καλοκαίρι που μας 
πέρασε, αλλά το τραίνο δεν λέει να σφυρίξει. Αύγου
στος 2002 - Νοέμβριος 2005. Περισσότερο από τρία 
χρόνια παραμένει η γραμμή κλειστή . Ο ΟΣΕ χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο να ανακαινίσει τη γραμμή από αυτόν 
που απαιτήθηκε για να κατασκευασθεί με τα τεχνικά 
μέσα του 1 890! 
Η Άρνισσα, το Αμύνταιο, η Φλώρινα, η Πτολεμαίδα και η 
Κοζάνη παραμένουν χωρίς τραίνα επί τρία χρόνια. 
Πόλεις παραδοσιακά συνδεδεμένες με το σιδηρόδρομο 
βιώνουν εδώ και τρία χρόνια την απαξίωση του ΟΣΕ 

αλλά και του Ελληνικού κράτους γενικότερα, μία απα
ξίωση που στην δεύτερη περίπτωση καλά κρατεί επί 
πολλές δεκαετίες. Το τραίνο δεν είναι ένα εναλλακτικό 
μέσο μεταφοράς για τους κατοίκους των πόλεων και 
των χωριών της περιοχής αυτής. Με εξαίρεση την Πτο
λεμαίδα και την Κοζάνη που πλέον εξυπηρετούνται από 
την Εγνατία Οδό (άλλη μία χαμένη ευκαιρία για τον 
ΟΣΕ), οι κάτοικοι της Άρνισσας, του Αμυνταίου και της 
Φλώρινας έχουν να αντιμετωπίσουν ένα χειμώνα με 
ακραίες καιρικές συνθήκες πολύ διαφορετικές από 
αυτές της πλατείας Κολωνακίου. Στα μέρη αυτά το τραί
νο αποτελούσε βασικό μεταφορικό μέσο και το μόνο 
μεταφορικό μέσο όταν το χιόνι σκέπαζε τα πάντα κάτι 
που συμβαίνει πολλές φορές στα μέρη εκείνα κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. 
Συνεχίζοντας λοιπόν την παράδοση του Ελληνικού κρά
τους για πολλά πολλά χρόνια, ο ΟΣΕ καθυστερεί συστη
ματικά την πολυπόθητη ημέρα που τα τραίνα θα ξανα
σφυρίξουν στη Δυτική Μακεδονία. Η τελευταία καθυ
στέρηση οφείλεται στις aνισόπεδες διαβάσεις, που για 
να επαναλειτουργήσουν, αφού προϋπήρχαν, απαιτείται, 
αν έχουν το Θεό τους, οκτώ μήνεςι Είναι τραγικό, είναι 
εγκληματικό, είναι γελοίο, να απαιτείται τόσος χρόνος 
για την επανατοποθέτηση των συστημάτων ΑΣΙΔ. Κατά 
τη γνώμη του υπογράφοντα, είναι μία πρόφαση για να 
καθυστερήσει κι άλλο το άνοιγμα της γραμμής, έτσι 
ώστε να aπαξιωθεί εντελώς η ιδέα του σιδηροδρόμου 
στα μέρη αυτά. Μία αδικαιολόγητη καθυστέρηση που 
βάζει σε σκεπτικισμό για τα πραγματικά της αίτια, μετά 
μάλιστα και την πολύ πετυχημένη λειτουργία του προα
στιακού σιδηροδρόμου μέχρι την Έδεσσα που έχει 
φέρει με την επιτυχία της σε πολύ δύσκολη θέση τους 
ανταγωνιστές του σιδηροδρόμου. 
Είναι απίθανο να δούμε κάποια αλλαγή στο θέμα αυτό 
με τα νέα δρομολόγια που θα τεθούν σε ισχύ στις 1 2  
Δεκεμβρίου. Για ένα ακόμη χειμώνα οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών θα ζήσουν με λόγια και ψεύτικες υπο
σχέσεις. Ακόμη και αν ο ΟΣΕ δρομολογούσε αύριο συρ
μούς και πάλι θα ήταν έκθετος στο επιβατικό κοινό για 
την απαράδεκτη αιμή καθυστέρηση. Αλλά ας μην γελιό
μαστε. Οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας είναι παιδιά 
ενός κατώτερου Θεού. Για να χρησιμοποιήσω μία λέξη 
των τελευταίων ημερών, είναι ο λαουτζίκος της Ελλά
δος. Είναι η περιοχή που παράγεται το 90% της ηλεκτρι
κής ενέργειας που καταναλώνει η λοιπή Ελλάδα, είναι η 
περιοχή με την περισσότερη ανεργία και με τα μεγαλύ
τερα ποσοστά καρκίνου λόγω της ρύπανσης από τους 
σταθμούς παραγωγής ρεύματος. Είναι η περιοχή που 
επί δεκαετίες συστηματικά το Ελληνικό κράτος παραμε
λεί. Γιατί λοιπόν ο ΟΣΕ να αποτελεί εξαίρεση; Λόγια 
ψεύτικα και υποσχέσεις. 
Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την Οθωμανική αυτοκρατο
ρία γιατί αν δεν ήταν και αυτή δεν θα υπήρχε καν σιδη
ρόδρομος. Το όραμα του ΟΣΕ για την ανάπτυξη του 
σιδηροδρόμου στην περιοχή αυτή αποτυπώνεται περί
τρανα με τη γραμμή φάντασμα μεταξύ Καλαμπάκας και 
Κοζάνης. Μία γραμμή στην οποία υπάρχουν τα κτήρια 
και τα σκύρα αλλά λείπουν οι γραμμές. Μια γραμμή που 
αποδεικνύει ότι τα συμφέροντα και η διαφθορά στον 
τόπο αυτό υπήρχαν από τη γένεση του Ελληνικού κρά
τους. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν ξανά την Οθωμανική 
αυτοκρατορία. 

Με εκτίμηση, 
Νικόλαος Παπαλέτσος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕΕ 
Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Φ.Σ. Θεσσαλονίκης 

Η "Σ" δέχεται επιστολές αναγνωστών σιδηροδρομικού περιεχο

μένου. Η συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σύντμησης 

των επιστολών ανάλογα με το διατιθέμενο χώρο χωρίς να αλλοι
ώνεται το νόημα της επιστολής. Οι επιστολές που δημοσιεύο
νται εκφράζουν τις απόψεις των επιστολογράφων. 



Ένcχ Βtβλ(ο γεμ<Χτο φωτογpcχφ(ες cχπο τ(ς Ξεχωpτ.στές δτ.cχδpομές των 
Στ.διηpοδp6μων τιης Πελοπονν-ήσοu 

I(ΥI(ΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
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