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ΦΙΛΕ ΛΝΑΓΝΩΣΊΉ 

Παραπάνω από ένα χρόνο tχεις να πάρεις ατό χέρια σου καινούρ
ν ι α "Σ". Αυτό όμως δεν οφε ι λιηα ι μόνο στη σύνταξη η στο Ο ι οι κη
τικό Συμβούλιο του Σ • • • Ι. αλλά και σε άλλες αιτιες. Η ασυνέπεια 
που δειχνουν πολλά μέλη στο να εξωφλούν τις ταμειακές τους υπο
χρaώσεις έyκαιρα Λταν μtχρι πρόσφατα η κυριώτερη αιτια. Ομως η 
aπιτυχια που σημειwσε η έκδοση του ημερολοyιου μας, που κατέστη 
δυνατΛ χάρις ατην κατανόηση και υπομονΛ του κ. Στ. Παπαχρήστου, 
υπευeύνου του ομιλου yραφικών τεχνών 'Έρμης", ειχε σαν αποτέλε
σμα την οικονομικΛ μας ανακούφιση, οπότε η εκδοση της "Ι" eα 
μπορούσε να ylνεται σε τακτικΛ βάση. Αυτό ομως προσκρούsι στην 
tλλει�η ενδιαφtροντος εκ μέρους των μελών yιό συνερyασια στο 
δημοσιοyραφικό και το τεχνικό κομμάτι της εκδόσεως. Μέχρι τώρα 
yιά την sκδοση της "Σ" ερyάzονται δύο η τρια το πολύ μtλη. 
Γι'αυτό zηταμε από τα μέλη που aπιeυμούν να βοηenσουν, να ελ
eουν oa επαφΛ μa τσ Προεδρειο η τον υπ&ύeυνο εκδόσεως Απόστολο 
Κουρμπέλη (τηλ. 96.21.860). 

Τελειώνοντας eα zητΛσουμε απΌσους φlλους αναyνώστες δεν ει
ναι μ8λη του Ι • • • Σ., αλλά ενδιαφέρονται και αyαπούν το Σιδηρό
δρομο, να ελeουν να μας βρουν μιά Τετάρτη απόyευμα 5:00 - 8:00 
στο Σιδηροδρομίκό Μουσειο του Ο.Ι.Ε. στην οδρ Ιιώκου q (Στάση 
Πρακτορεια της οδού Λιοσlων) διπλα από τις yραμμές. Υπάρχει 
σημαντικn δουλειά που πρέπ•ι να ylνει και εχουμε ανάyκη από τη 
βοΛeειό τους. 

ll 2:ΥΝΤΑΞ1Ι 

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Η ν€α προαστειακ� αυτοκινητ�tαξα του ΟΣΕ, κατασκεύης 
ΜΑΝ-Ελληνικών ΝαvπηyεCων, στη Σφενδ&λη. 23.3.90 - Φωτο: κ. Κακαβ�, 

Πολλf, εκδηλώσει, του Σ.Φ.Σ. lyιναν στο δι&στημα που δεν κυκλο�6ρη· 
σε "Σ". Εκδρομf, σuλλοyικι, αλλ& και μεμονωμlνων ομ&δων, συναν�σει · 
με εκπροσώπου, φορlων και οργανισμών, συνδικαλιστικών ορy&νων κλπ. Ε· 
ξεδ6�ησαν ανακοινώσει, και δελτ(α τύwου, fyιναν ομιλCε, και παρεμβ& · 

σεις σe σvνfδρια και ημερCδc,, δ6�ηκαν σuνεντεύξcι,, fyινε παρfμβαm 
προ, τον ΟΣΕ και το Υπ. ΠολιτιQμο� �ι& τη δι&σωση του παλαιού τροχαC· 
ου και μ� υλικοG και &λλα πολλ&. rιd μερικ& απ6 αυτ& �α διαβ&σετε α• 

αvτ6 το •εύχο,.Άλλα κατlστησαν πι& ανεπ(καιρα � παρcλ�φ�ησαv λ6tω ε· 
λε(φεω, χGροv. θα yCνει προσπ&�cια να δημοσιεv�ούν σε επόμενα τcvχη. 
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Αρχ(ζουμε την ενημfρωση μας, με μιά σ6ντομ� ματιά στι, αποφ&σει., και 
ενfργει.ε� του νfου Δ.Σ. του Συλλ6γου, που αναδε(χ�ηκε α�6 τι., αρχαι.ρε
σ(ες κατ& τη r.Σ. τη' 10ης; Δεκεμβρ(ου 1989 και. του οπο(ου η σ6ν{}εση ε(
να ι. η ακόλ ου�η: 

Αντώνης Φι.λι.ππουπολCτη, - Πρόεδρο' 
Γι.�ργος Νti{}ενας - Αντιπρόεδρο' 
Αρτfμη' Κλ�νος; - Γρ�ιματlαc 
Δryμ�τρης Κουτελ(δηc Ταμ(ας (από 4/90 Σ6μβουλο,) 
Κωστα, Κακαβάς Σ6μβουλο, (απ6 4/90 ΤαμCαc) 

Στη r.Σ. αυτή, ενεκρ(�η ομόψωνα ψ�φι.σμα δι.�ιαρτυρCα,, ΎLά την αντιμε
τώπιση του Σιδηροδρόμου στη χιfιρα μα,, από την Πολιτε(α και. την Τοπι.κ� 
Αυτοδι.ο(κηση (με ελάχι.στεc φωτεινές εξαιρέσει.,), το QΠΟ(ο εστάλη σε ό
λους του, αρμόδιους φορε(c και. στην UIC. Δημοσι.εύ�ηκε επ(ση, στον ημε
ρ�σ�ο και. περιοδικό τ6πο. 

Προσπ&�ειες fΎι.ναν προς την κατεύ{}υνση αποκτ�σεω, στlΎη' του ΣΦΣ. Κ� 
τάλληλος; χώρος του Στ. Λαρ(σης, που προτά�ηκε, τελικ& fΎι.νε Ύραψε(ο λε 
ωφορε(ων και. α(�ουσα αναμον�c· Οι προσπά�ει.ε, συνεχ(ζονται και. σxεnxfc 
επαφέ, Ύ(νονται με τη Διεύ�υνση του ΟΣΕ. 

Ολοκληρώ�ηκε από τον Τομέα Μουσειακο6 Υλικού, που συνεΌτη&Υ) και λει.
τουργει. με υπεύ-θυνο τον Δ. Κουτελ(δη, η καταΎραφ� του παλαιου τροχα(ου 
και. μη υλικού. Κατάλογο, του υλικού που πρέπει να μην εκποι.η&ε(, γιά 
ιστορικού, και μουσει.ακο6ς λόΎου,, εδό�η στον ΟΣΕ, αλλ& και στο Υπ. Πο
λιτισμού, ώστε να ανακυρηχ-θε( ως διατηρητlο. 

Εβδομ&δα Σιδηροδρόμου προτι�εται να διορΎαν�σει ο ΣΦΣ, με lκ&tση φω
τοΎραφCαc και ζωyραφικ�'' προβολέ, και ομιλCε, κ.α. στην Α&�να τον Δε
κfμβριο. 11 εβδομάδα αυτf, μπορε( να συμπέσει με το κορύφωμα εκδηλ�σεων 
που οργανώνει η n.ο.Σ. σε όλη την Ελλάδα, με την ευκαιρ(α της ανακύρη
ξης του 1990 σαν nανευρωπα1κούΈτους Σιδηροδρόμου. Σχετικι, επαφι, Ύt
νονται με την η.ο.Σ. και. τα άλλα σωματε(α ερΎαζομlνων στον ο.Σ.Ε. 

Έντονεc διαμαρτυρ(ες προc τον Ο.Σ.Ε., έΎιναν y ιά τη μεταφορά aτμαμα
ξών από τον Ρfντη σε αφύλαχτο χώρο του Στ. Αμαλ(ας;. Τελι.κά οι ατμαμα
ξες αυτέc μαζ( με τις υπόλοιπε, του Ρέντη, μεταφέρ�ηκαν στο Στ.Αχαρν�ν 
ο οποCο, τουλάχιστον φυλ&σσεται. Κρ(νουμε όμως δτι πρέπει να μεταφερ
Sούν σε στεΎασμένο χώρο }tαι τέτοιο, χώρο' διατC�εται στην Τι�ορέα X«L 

την Χαλκ(δα. Πρόκειται γιά παλιά Μηχανοστάσια που �μερα δεν χρησιμο -
ποιούνται. 

Αυτέ, ήταν με λ(Ύα λόΎια, οι κυριώτερε, ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλδ· 
ΎΟυ, την περ(οδο που πlρασε. Ελπ(ζουμε να ευοδ�ούν οι προσπά&ειt' μα, 
Ύ ι.ά το καλό του Συλλόγου και του 1: ι.δηροδρόμου Ύεν ι κότερα. Τfλο,, σχετ ι
κά με τι, εχδρομέc του ΣΦΣ, αλλά και ομάδων μελών του, μπορε(τε να ενη
μερω�τε στι, σελ. 11-13. 
�ιοοο�οοιeι�ιοιιο�ιιοιο�οιοοιοιιοιοιοο$�οοιοιιοφι 
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Ο ΠΡΟΑΣΤΕΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ ΡΑΓΙΕΣ 

Μεγάλη κινητικότητα παρουσι&ζει το -θέμα τη, ανάπτυξη' τηc προαστεLα
κηc σι.δηροδρομLχ�ς συγκοινων(α� στην ευρύτερη περLοχ� Α&�να� -Αττικ�,. 
Με πρω�οβουλ(α του Υπ. Μεταφορων, του CΣΕ και του ΟρΎανLσμοG Α&�να, , 
εξετάζονται άμεσα μfτρα βελτ(ωση' και αναβά�μισης; των υπηρεσιών στη 
Ύρ�.ιμή Χαλχ(δας (πύκνωση στάσεων-δρομολογ(ων οτι, ώρε' αLχμfi' κ.α.) κσι 

επαναψορ& των τοπικών τραόνων yιά Ελευσ(να. θα αξιοποιη&ε ( lτσι το νlο 
τρο�α(ο υλιχό ΗΑΝ/:ΕΑλ. ΝαυπηΎε(ιι.:ν, που παραλ�lnάνει ο ΟΣΕ την περ(οδο 
αυτf). Παράλληλα προβλέφ�ηκε κονδύλι 1,5 δις; στο ΣΠΑ Αττι.κfi,, ΎLά την 
ολοκλήρωση τιι.•ν μελετών που έχουν (εκι.νfiσει., σχετLκά με το -θέμα. 
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Π Ε ΛΟΠΟΝΝΗ-S.Ο.S. 

Έν�ονε, φ�με� ακούyον�αι �ελευτα(α και ενισχ6ον�αι απ6 υπαινιγμού,, 
ακ6μα και απ6 επ(σημα χε(λη, 6τι μεy&λο μfρο� του δικτύου Πελοπονν� -
σου &α κα�αρyη&ε(. Η ω� �μερα παντελ�' αδιαφορ(α τη� πολιτεCας, αλλ& 
και �ου ΟΣΕ, yι& αναβ&&μιση � tσ�ω στοιχειώδη λειτουργ(α του ιστοrι -
κού αυτο6 δικ�6ου και η απουσCα εyκεκριμlνου σχεδ(ου εκσυyρονισμο6,με 
αν&λοyε� επενδυ�ικι, προβλiΦeι.,, ενισχ6ουν �ι� παραπ&νω φ�με, και φ6-
βοι. εκφρ&Cον�αι πλfον ανοιχ�& απ6 κ&�ε πλευρ&, κυρCω, δε απ6 �ο συν
δικαλιστικ6 κ(νημα των σιδηροδρομικών τη' Πελοπονν�σου. Επιμfρου, συ
yκεκριμlνα φαινδμενα, που ενισχ6ουν �ου, φ6βου, yι& το μfλλον τη� π&
λαι ποτl ΣΠΑΠ, εCναι και τα �αρακ�τω: 

α) Απ6 πlρυσι δεν yCνονται πλfον yενικfς επισκευf, των Α/Α DE DIE -

τRICH, ενώ η παραλαβ� των νlων Α/Α δεν lχει αρχ(σει ακ6μα. Δεν αyορ&
Cονται ούτε. ανταλλακτικ& yι� στοιχειώδει, επισκευι, με αποτfλεσμα να 
λειτουρyεC σ/iμερα μδνο μ(α Α/Α. Αν εCχε ληφ&εC μfρι.μνα τουλ&χιστον γuί 
αyορ& κουCινiτων &α κυκλοφορο6σαν περt τι, 5 Α/Α και δεν &α yίνδ�αν 
κατ�ρyηση δρομολοyCων. 

β} Οι. �ρ(δυμε, Α/Α GANZ MAVAG κι.νο6ν�αι με περιορισμό ταχ6τητα, li α
κι.νητο6ν πλ�ν �εσσ&ρων, λ6yω φ&ορ�, επισώτρων. Το πρόβλημα ε(χε εντο
πισ&ε( fyκαιρα, αλλ& το yραφειοκρατικ6 σ6στημα προμη&ειών βο�&ησε στο 
να οξυν&εC. 

y ) Πολλ& προβλliμα�α παρουσι&Cουν και οι δηCελ6μαξε, �ου δικτύου, yι
α�t fχουν liδη συμπληρώσει 2-' εκατομμ6ρι.α χι.λι6μετρα. Καμμ(α προοπτι.
κ� δεν υπ&ρχει 6μω,, yι& προμ/i&εια νfων � ανακατασκευ� των παλαιών. 

δ} Προβλ�ματα παρουσι.&Cει και το τροχαCο υλι.κ6 τη' yραφι.κ6τατη,,ι.στο
ρι.κ6τατη' και κυρCω, �ουριστι.κδτατη,, οδοντωτ/i, yραμμfi' Δι.α)(.οφτο6-Κα
λαβρ6των. Συν�&ω, κυκλοφορο6ν 3 απδ τι, 6 Α/Α, καλ6πτον�α, μετci β(ας 
τα τακτι.κ& και lνα lκτακτο δρομολ6yι.ο, που ε(ναι απαρα(τητο κατ4 �ι' 
αρyCε,, οπδτε και. υπ�ρχει μεΎciλη προσfλΕυση εκδρομέων. Αν η yραμμfί κα
ταρyη&ε( 1i fσ�ω προσωριν& κλεCσει, το ρεCιλCκι τη, χώρας μα, διε&νώ,, 
&α εCναι πολύ μεy&λο και οι συνfπειε, στην τουρι.στι.κ� κ ( νηση τη' περv 
oxfi$ καταστροφικfς. 

ε ) Η yραμμ� ε(ναι σε κακ/i κατ&στασή, απ6 πλευρας συντηρn σεω,, με α
ποτlλεσμα τη με(ωση του ορίου ταχ6τητα, σε πολλ& και μ εy&λου μ�κου� 
τμ�ματα yραμμfj,. Αν λ&βουμε υπ'6φη μα' και την κακ� χ&ραξ/i της ( ιάχυ
ρf, κλ(σει,, κλεισ�ι, καμπύλε,) και τις αμfτρητε, ισδπεδε� · διαβ aσει,, 
χαταλαβα(νουμε π6σο μεΎ&λο ε(ναι. το πρ6βλημα. 

σ�) ΠολλοC στα&μο( fχουν καταρΎη&et·και &λλοι. κλεCνουν προσωρι.ν&,α
π6 lλλει.Φη προσωπι.κο6. Απ6τελε�α Ε(ναι. η απώλεια fpΎου κα' ει.�ράξΕ
ων, απ6 εμπορικ/i κυρ(ω, κ(vησηΊη προβληματι.κfί κυκλοφορ(α των τρα(νων 
(ειδι.κι, διασταυρώσει� & ακολου&/iσει.>) και. η με(ωση τη' χωρητι.κ6τητα, 
τη,, στο σύνολο σχεδδν, μον�i, yριχμμ�,. 
C) Aw6 την fλλειφη τροχα(ου υλικού αλλ&·και. προσωπικού lλξη' και. κι

νηση�, καταρy�&nκαν σημαντι.κ& δρομολ6yι.α της yραμμ�, Τριπ6λεω, (426 -
427 - 428- 429), η ταχεCα τη� n&τρα� (314- 303), το �οπι.κ6 Πάτρας -
ΚυπαρισσCα, (Ύνωστ6 και σαν "Ριρ�α"), �ο "Μικτ6" και πολλl, φορl, τα 
δρομολ6yια Καβασ(kων - Υ.υλλliνης. Ακο6σαμε μlσα απ'�ον ΟΣΕ 6τι αντιμε
τωπCCεται η πλ�ρη' κατ&ρyηση της.yραμμfίς ν6�ια τη' Τρι.π6λεως και τη, 
ΚυπαρισσCα, κα&ώς και. των 6�ακλαδωσεων Κα�ακώλου, ΟλυμπCα, και Κuλλ�
vη,. Αυ�6 &α απο�ελο6σε &�ν&σιμο ακρω�ηριασμ6 �ου δικτ6οu και &α ε(
vαι &νεv δοωv παρ&δοσn τnc συγκοινων(α' τη' μισ�, Πελοπονν�σου σ�ου, 
ιδιώ�ε, αυ�οκινητισ�ι, που ανεv6χλη�οι πλέον &α εκβι&tουν γι& αυξ/iσε� 
κομ(σ�ρωv κιχ�& βοδληαη. Τfλο� �α συμβάλλει στην παραπlρα •εριβαλλοντ� 
κ�, συyκοινωνιακ�, �ουριστικ� και αναπ�υξι.ακ� υποβ�&μιση τη' περιοχ�' 
και σ�δ μαρασμ6 τη� υπόλοιπη� yραμμ�,. 
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η ) Κανένα έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου, δεν περιελ�φ�ηκε στο Ε�νι
κ6 Σ .Ιl.Α.(Σχlδ ιο ΠεριφερειαΗfίc; Αν&πτυξ,ηc;) Ν�ταφορών, που κατά το fiμι
συ χρηματοδοτε C η Ε.Ο.Κ. και η κυβέρνηση δήλωσε πω � μόνο όσα έρ}·α πε
ριλαμβάνονται στα Σ.n.Α., �α εκτελεστούν τα προσεχ� 4 χρδνια,yιατ( το 
ταμε(ον ε(ναι με(ον! Το τελευταιο σημαντικό έργο του δικτύου fyινε 
εn( δικτατορ(αc;· η μεy&λη γέφυρα του Αχλαδοκ&μπου.Έκτοτε τ(ποτα σχε
δόν. Μεγαλόπνοοι σχεδιασμο( προβλέπουν μια εντελ�ς νέα διπλn, κανον� 
κού εύρου�, yραμμfi υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Α�ηνών-Πατρών, εν� την ( -
δι.α στιyμ δεν διατ(�εται μιά δραχμ� γι& έργα βελτ(ωσηc; τηc; υπ&ρχού -
σας; γραμμ c;. Μή1ιωc; ο απC�ανος αυτός στόχος; απότελ�ι. το &λλο�ι, 'tης μη 
βελτ[ωση, τηc; σημερι.νής &�λιαc; κατ�στασnc; ; 

Από �α παραπάνω βγα(νει το συμπlρασμα ότι. το δ(κτυο έχει. αφε�ε(στην 
τύχη του, ώστε η κατάργηση να συν'tελεστε( από μόνn της; και γι.& την ο
πο [α κανε(� δε �α ευ�ύνεται. Εμε(c; πιστεύουμε αντ {�ε'tα, 6τι υπάρχουν 
λύσει., απλέ' γι& τη σωτηρ(α του.Άμεσεc; δι.αχειριστικlc; παρεμβ&σειc;,οι 
οπο(εc; δεν ε(ναι δύσκολο να γ(νουν. Διατυπώνουμε 'tι' προτάσεις; μα,,οι 
οπο(εc; έχουν προκύψει από λεπτομερή εξέταση του προβλή ματο�, και αξι
�νομε να αποτελέσουν αντικε(μενο μελέτης; αnό κ&�ε αρμ6διο � απλό πολ� 
τη,που νοιάζεται γι& την nροκοπfi αυτού του τόπου. 

Κατ'αρχή πρέπει να αποκλειστει κ&�ε σκέψη, εστω και. προσωριν�ύ κλε� 
σ(ματο, γραμμfj,, yιατ( αν μη τι 6λλο καραδοκούν και οι πάση, φύσεως; 
καταπατητές. Αντ(�ετα, με την παραλαβfj των νlων Α/Α πριπει να ξ,αναλε� 
τουργfiσουν οι και τουριστικής; σημασ(αc; διακλαδ�σειc;, �ρο� Αουτρ&κι & 
Ναύπλιο. Κατ�λη προβολ� και εκμετ&λλευση �α τιc; κατασ�σει προσοδο
φόρε,. Στη συνlχ� ι α προτε C νουμε τα τταρωιάτω: 
1) rιά την εξασφ&λιση τηc; διατfiρησηc; του υφι.σταμινου μεταφορικού fρyου: 

-'.l\μεση προμ��εια αν'tαλλακτι.κ�ν, με παρακαμψη γραιp_ειοκρατι><ών και 
χρονοβόρων διαδικασιών, γι& την επισΗευfi των μον�δων ποuακινητούν 

-Εττ(σπευση της παραλαβής; των υττδ κατασκευ� Α/Α ποιότητας; απ6 ΜΑΝ
Ελληνικ& Ναυπηyε(α. 

-Άμεση κάλυψη των κεν�ν σε προσωπικό fλξηc; και κ(νησηc;, με προσ -
λ�ψει, fi μεταταξει,. 

-Ανακα(νησή και βελτ(ωση τηc; επιδομfίc; τηc; γραμμής;, γι& αυξηση της; 
ταχuτηταc; των τρα(νων και. τηc; ασφαλείας. � 
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2) rι& � βελτιστο•ο(ηση των συν&ηκών εκμετ&λλευση, του δικτύου: 
-Στην πε�χ� εξυπηρfτηση, του δικτύου, κατασκευ&ζονται αυτ� τη στι 

yμ� μεy&λα οδικ& fργα, 6ηω, π.χ. η οδ6<; Κορ(ν�ου-Τριπ6λεωc; μέσω τη<; 
σ�ραγγα<; ΑρτεμισCου, που φαινομενικ& κα�ιστούν ασυναyώνιστη την υπερο 
Χ� των οδικών μεταφορικών μέσων, στι<; υπεραστικέ<; απδ και. προ<; Α��να 
μετακι.ν�σει<;, έναντι του Τρι.κουπι.κ�<: χ&ρ&ξης σιδηροδρ6μου. Λέγεται. 6-
τι η διατ�ρηση�Ιτη<; γραμμ�<;, μετ& την ολοκλ�ρωση του έρyου, �α εCναι 
πολυτέλεια yιιi τη φτωχ� Ελλ&δα. Φυσικ& διαφωνοGμε και υποστηρ(ζουμε 
6τι βραχυπρδ�εσμα και. μέχρι να αποφασιστε( στην πρ&ξη και. δχ� στα λδ
για ο εκσυγχρονι.σμδι; του δικτύου Πελοπονν�σου, να δι.αμορ�εC Ι.να πρδ 
γραμμα &μεσηc; σωτηρ(α<:. . 

Π ρ έπε ι. κατ' άρχ�, να J!ελετη-&οGν 6λα τα μεταφορ ι. κ& ρε'\1ματα που 
μπορε( να αποτελfσουν πελατεCα του τρα(νου, το οπο(ο -&α λειτουργε( σε 
κ&ποι.ο στοι1ειωδώ' ανταyωνιστικ6 ε�Cπεδο με το οδι.κ6 σύστpμα. Αν,6πω<; 
προαναφέραμε, φα(νεται να παύει. να ανταyων(ζεται το αυτοκ νητο, στι� 
μεγ&λου μ�κου<; υπεραστικf<: μετακιν�σει� (κGρια Α.S�να<;-Τρ(πολη<;-Καλαμ& 
τα<;), εξακολου.Sε( να δι.ατηρε( τη σημασ(α του στι.<; ενδονομαρχιακl<; και. 
διαπερι.φερειακέ<: με"tακι.ν�σει<;, μεταξ� χωριών και αστικών χέν"tρων, με 
μέγιστο μ�κοc; μετακCνηση<: 100-120 χλμ. Μι& ματι& στον �(νακα προέλευ
ση<;-προορισμοG επιβατ�ν αμαξ/χι.ών Πελοπονν�σου επιβεβαιώνει τη διαπ(
σ"tωση.Η παρατηρηση τη� χωροταξικ�<: και δημογραφι.κ�<: δοιι�<: των δι.αδρ6-
μων δι.έλευση<: του τραtνου εξηyε( το yι.ατ(. Υπ&ρχουν πολλο( οικι.σμο( , 
σε μικρ� αχ6σ"tαση μεταξG τουg, με yραμμικ� δι&ταξη εκατέρω-&εν σημαντι 
κών αστικ�ν κέν"tρων,6πω� π.χ. μεταξG Κορίν�ου-n&τρα<; � n&τρα<;-Πδργου, 
που εξαρτώνται απ6 τα κfντρα αυ"t&. Τα σημεριν& μεy6λου μ�κου<; δρομολ6 
γι.α, που ξεκινούν απ6 τον Πειραι&, με τι<; πολλέ<: στα�μεύσει, yι& την 
εξυπηρέτηση των οικισμών που προαναφέραμε, ε�ηρε&ζονται δυσμεν�<: , ω<; 
προ� την αξιοπιστCα και τι<; επιδ6σει<; του<;. Δεν εCναι δυνατ6 Δηζελοσυ 
ρμο [ να εξυπη 
ρμο(, με παλι.l, αρyοκ(νητε' μηχανέ,, να εξυπηpετησουν αξι6λοyα την το 
πικ�/προαστειακ�/περιφερειακ� κ(νηση. Πρέπει. λοιπ6ν μετ& απ6 μελfτη ι 
να προ�η�ε( η αλλαy� του χαρακτηρα του δικτGου, απ6 υπε�αστικ6, σε ε 
να α�ροι.σμα προασ"tειακών και επC μfρου<; τοπικών tξυπηρετησεων, yύρω 
και αν&μεσα απ6 τα σημαντικ& αστικ& κέντρα τη<; Πελοπονν�σου (μετακινή 
σεις ερyαζομfνων μεταξG κατοικCα<;-ερyασCα<;, μετακιν�σει<; κατο(κων οι
κισμών προ<; και. απ6 αστικ& κfντρα yιci δουλειf<; � ψώνια, μετακι.ν�σει<; 
εκδρομέων τι, αρy(ε<; κλπ). Βέβαια παρ6λληλα με τα, 6σο η yραμμ� επι. -
τρέπει, πυκνιi Προαστειακ& και. τοπι.κ& δρομολδyι.α,.Sα πρl�ει. να διατηρη
-&ούν μερικ& υπεραστικ& δρομολδyια, yι.& να αποφευχ-&εC η μονοπώληση του 
αντ(στοιχου μεταφορικοG fρyov απ6 του<; αυτοκι.νητι.στl.c;, ιδ(ω� στην πα
ραλιακ� yραμμ� Π�τρα<;-ΚυπαρισσCα<;. Πρου�6�εση αυ�c τηc; "Ελβετοπο(η
ση<;" του δικτGου, e:Cναι η στελlχωση των στα&μών με το απαιτούμενο προ 
σωπι.κ6 � η επαρκ�<: σηματοδδτηση τη<: Ύραμμ�<; yι.& την εύκολη και απρ6 -
σκοπτη κυκλοφορ(α των συρμών. Κρ(νεται. σκ6πι.μη η χρησιμοπο(ηση ενι.αC
οv wπου, καινο!ιρyι.ου και ελκυστικού υλικού, κατα προτ�μηση Α/Α., yι.& 
εφαρμογ� οικονομικωτfρων τρ6πων εκμετ6λλευση,. Πρ6τυπο μπορε( να απο
τελέσει. η προαστειακ� �/Αι κατασκευ�<: ΜΑΝ/Ελλ. Ναυπηγείων vι& το δ( -
κτυο θεσσαλ(α<;.�Ετσι ο σι.όηρ6δρομο� -&α γCνει ανταyωνι.στι.κδτερος ω<; 
προ, τι., ενδοπελοποννησιακf, yραμμf' των ΚΤΕΛ. Οι. δεσμεύσει, που ε
χουν αυτ& μεταξύ του<;, �στε ΚΤΕΛ ενδ<; νομού, να μην εξυπηρετε( επιβ&
τε, &λλου νομόG, �λην ορι.σμfνων γραμμών κοι.ν�' εΜμετ&λλευση,, α�νουν 
το πεδCο ελεG�ερο στο τραCνο. Αν τfλο, αναλογιστούμε τι�····· �νίσει., 
εν6, λεωφορεCου, την • • • • •  ασφάλεια των δρ6μων, και. �α πλεονεκ�ματα 
του σιδηροδρ6μου (κυκλοφορι.ακ� αποσυμφδρηση, ενfρyεια, περιβ6λλον) κα 
ταλ�yουμε στο συμ�fρασμα 6τι δεν πρlπει. να πε�&νe:ι '(Ο τραCνο, 6σο χι 
&ν π&σχει �μερα. 
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Εκτιμάμε 6τι χρει&ζεται η δι��ρηση μ6νο εν6� μεγ&λου μ�κους δρομολο
χCου Πειραι&-n&τρας-Καλαμ&τα� (το νυχτερινδ με την κλινάμαξα ) και τρι 
ων Πειραι&-Τρ(πολη�•Καλαμ&τ�ς (πρω(, μεσημfρι και βρ�δυ). Ω� την παρ&
δοση του νέου δρόμου πρέπει να διατηρη�οδν τα 5 σημεριν& και το 428 
να αναχωρε( κ&πω� αργ6τερα.Ένα κvκλωμα τοπικων αμαξοστοιχι�ν, με κα
λέ� ανταποκρ(σει� μπορε( να αντικαταστ�σε� τα υπόλοιπα όπωc Π·Χ; αμα
ξοστο ι χ ι ες Α&�να�-Λουτρακ(ου/Κορ Cν&ου�Κορ [ν�ου-ΙΙ&τρα� ' n&τραι;; -:Πορyου, 
Κορ(ν&ου-ΝαυJιλ(ου/Τρ(πολης κλπ, Αυτό &α απαι�σει fνα στόλο 30 περ( -
ποv μον�δων των χαρακτηριστικών που �δη ανα�έραμ ε. 

Η χρ�ση Α/Α στα περισσότερα επιβατικ& τρα(να, &α απελευ&ερ�σει Δηζε· 
λάμαξε� yι& το εμπορευματικό έρyο, που πρfπει να ανακτη&εC, πέρα από 
τα σημεριν& πετρέλαια και λιπ&σματα. 

Μικρ& έργα βελτ(ωσης τη� χ&ραξης και επέκταση τη� διπλ� ι;; yρ�ιμ�ς , 
ως την Κδριν&ο, μπορο6ν να y(νουν αξιοποιώντα� (σω� και κ&ποια έργα , 
που κατ& το παρελ&6ν έγιναν, χωρ(� όμω' συνέχεια. Ακόμα και στην περ� 
πτωση που κ&ποτε δρομολοyιι&ε( η κατασκευ� της διπλ�� y ρ�φ�� . υψηλfiο; 
ταχGτητα� πμο� Π&τρα, &α πρέπει να εξετασ&ε[ το ενδεχόμενο αυτ� να εf 
ναι μετρικ� γι& ομοιογένεια, � να συνδέεται μt καλέ� ανταποκρ(σει� με 
το υπόλοιπο δ(κτυο που &α παραpε Cνει pετpικδ. 

ΙΙρέπει επtση�, να υιο&ετη&ουν απλουστεροι κανονισμο( εκμετάλλευση�, 
έτσι �στε τοπικο( συρμο( (κύρια Α/Α) να κυκλοφοροvν με μονομελέ� � δι 
μελέ� προσωπικό, όπως; επιτρέπει η υπ&ρχουσα ελλ�νικ� νομο&εσ(α yι& το· 
πικ& τρα(να κ&τω των 12 αξόνων, που προσομοι�νονται με τροχιόδρομουι;;, 
yι& εξοικονδμηση λειτουργικών εξόδων. 

θα πρέπει, τέλος;, .να εξεταστε( το ενδεχόμενο, yι& λόγους επιχειρησ� 
ακ�� ευελιξ(α� οι τοπικέ� αυτές; yραμμfι;; και εξυπηρετ�σεις, να αποσπα
σ&ούν απ6 τον ΟΣΕ και να αποτελέσουν ανεξ&ρτητει;; εκμεταλλεvσεις ιδιω
τικ�ι;;, διαδημοτικ�ι;; � περιφερειακ�ς μορφ�� με τη συμμετοχ� τοπικ�ν φο· 
ρέων. Παρ&δειγμα γραμμ�ς που &α έπαιρνε τα π&νω τη� με κ&ποια εκμετ&λ
λεvση της μορφ�� αυ�ι;;. εCναι ο Οδοντωτός Καλαβρvτων, που �μερα ασφu 
κ τι& από το αyκδλ ιασμα τοu υδροκέφαλου ΟΣΕ. 

Λvσειι;; υπ&ρχουν και &α πρέπει να αναζητη&ούν. Οχι καταρy�σεις, που 
αν y(νουν, &α φέρουν βαρvτατη ευ&Gνη αυτο( ποu &α τις; «aοφασ(σουν - � 
εξ��σουν. 
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ΣΥλλΟΓΟΣ ΦΙΛQΝ ΊΌΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ 
Αθ!ΙΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1989 



ΚΙΝΙΙΤΙΙΡΙΕΣ ΜΟΝΑΛΕΣ ΊΩΝ ΣΙΔΙΙΡΟΛI)ΟΜΩΝ ΜΑΣ 

i'ην πρώτη Δ/Η -των Σ.Ε.Κ.πιιρουσιιiζουμε σ-το σημtCωμα μαc; yιιi -το κινητη
ριο -τροχαCο υλικ6 -των Ελληνικ�ν Σ ιδηροδρ6μων. Ε(ναι η Αμερικ&νιχη ALCO 

σtιρ&ς 200 που παρlλαβa n Ελλ&δα σ-τα πλαCσια της tνCσχυσηc; -των συμμ& -
χων χωρών -του ΝΑΤΟ. 

.Ζ•.·το: Λrιχι(ο AJC(Ί 

���1�ε!�l Δηζελοηλεκ-τράμαξα ελιyμ�ν-πορεCαc; !21��!�l Σ.Ε.Κ.-Ο.Σ.Ε. 

!���l RS-8 DL 532 Β !E�-�Q����-1 1830/1961 �����l 1,435 μ. 
!Εί��Ώ�l Α201 - Α210 ����§��Ξ 10 ��!��-�������Εί�•l 1962 

!§e�-�E�������L!�!������!��l USA / ALCO ��!��-��!������l 1961 

��E��-1!�S�-��ε�f��2; 64,640 •· �����E�l 60,2 τ. !�!��s���l 16,160 τ. 
�1�!���-�s§���l Βο'- Βο' �1��!Ε2._!Ε2�§�Ξ 914 μμ 
�f1f�!Ώ_!��Q�!�l 96 χ/ω ���f��-!���-���f�2��-�!1!��E1f��l 13,5 χ/� 
!Q�2�_§Ώ���2�1�Ώ!�Ε�l ALCO 251 Β/6 κυλ(νδρων εν σειριi (9''Χ 10,5'') 

!1�2�-���Ε!Ε2�2§§!Ώl ALCO 320-F1 
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Q����!���-��1��-�L!.:. 950 ΗΡ χα�� UIC σ�ι' 1050 σ�ροφf,/λεπ�6 

!�Χ�!Ώ!�-ΔL!l 375 RPM - RALENTI, 1025 RPH - FULL 

!:!�1�,2;��-�1�ι!§�_2!ε,2��-ΔL!.:. 1050 RPM 

��!1��-2Q��Ώ-2!Ώ�-���11�!Ώ_!�1�-��fl���-��1!��E1f��l 15,6 �ον. 
��!��-2���Ώ-2�-!�����-!�f-����e!f��-E1�1 / '1o �. ( επιβα�. μ� 25 χ /ω) 

225 �. ( εμπορ . με 30 χ/ω) 
!�2Ώ!!�§!Ώ!f�l α ) Καύσιμο:2.271 L β) Νtρ6 φ6ξη� Δ/Κ : 416 L Ύ) Λ&δ ι λ ( παν ση�: 530 L δ), .Αμμο� : ο, 2 8 C"h"\i 

f.) Νe..ρό θ{ρμa.νση- : 208 L · ·' 

��!!�2Ώ�f�Ώ2Ώ�l Ηλεκ�ριχ� - συνεχι, ρεύμα Δ�χο�.rε�να�ι��l 94/17 
!����-X!��Ώ!ef��l 5 GT 5 84 D 3 ��π��-Ώ���.!Ε��1�11�Ε� 5 GE 761 Α 1 
���!Ώι!���2Ώ�l Αfρο� τύπου 6 SL - WESTINGHOUSE 

��2!Ώι!�-��2ι!����-��LΧf��l Α�οytν�τρια CLAYTON 

Q�!�§-���2�1 13,984 μ. Ώ��!2�1 2,743 μ. ��2�1 3,658 μ. 
��§e�l Ηηχανοστ&σιο θ�σσαλονCχη( (�8.) 

------------------ 13,984�-------------------------� 

·ΌΑ/cο .. Λ2Ο1- Α 210 n.Αι:iκια. ΔΞ. όψn :r7<iιfιo: .A.K.tB 

!!�E�1]2�2��l Η διακοσ&ρ� �(ναι μι6: μηχαν� που χρ2σψοποιε(ται yιιί την 
fλξη ελαφρων �πιβατικ�ν Μαι εμπορικ ν συρμ,ν, αλλδ και 

σ� βοη �ητ ι κl� ερyασ(ες 6πως αμαξ/χC�� fρyων, εφ�δρ�(ε( στα�μ�ν κλπ. 
Π αλαιδτερα σε διλ�� fλξη, �ξασψ &λιζαν χαι βαρύτtρου� συρμου(, κυρ(ω( 
π6στε(, 6που δεν απαι�ε(το μ�y�η ταχύτητα. Η Α207 καταστρ�φη σ� σύγκ
ρουση πριν το 1974, εν� η Α202 κατεσ�ρ&φη στι� 12.8.1976, στη ν περιοχ� 
Κραννώνα Λαρ(ση(, όταν συyκρούσ�ηκε με την Α-301. Απ6 το 1987 β&φον�αι 
πορτοκαλC, μ ε τδ απ6 σχετικ� οδηy [α του Υπουρy�Cου Συyκοινωνιwν, γι& να 
ξεχωρCζουν απ6 μακρυ& στι� Ισοπεδε( Διαβάσει�. Αυτ6 ομω( δεν τι( fχει 
σ�σει απ6 του� απρ6σεκτου�'Ελληνε( οδηΎοu�tl 

ΑllΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ 
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ΡΣ ΠΟΊΈ ΚΑΙ Ωξ ΠΟΥ Η ΑΠΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΗQΓJΟΙΗΙΙΣϊ 
CΣκtψΕις κατό τη σιδηροδρομικ� εκδpομ� �ο Ναύπλιο) 

Ναύπλιο! Jl χρονολοy ιιcό δεύτc:ρη Cμc:τό την ΑLyινα) πρωτc:ύοuσα του Ελλη
νικού Κρότους και συνόμα μιό από τις ωpαιότc:ρc:ς και τοupι�ικώτc:ρc:ς πό
λε:ις της χώρας μας. 

Ο σιδηρόδρομος rιpΟΟΣφc:ρε τις επι βατικές του υr1ηριι:σιες στην πόλη αυτ� 
ως το 1Q62. Εκτοτε η επιβατικ� c:κμετόλλεuσις της διακλαδώσεως Αρyους 
Ναunλιου καταρy�Βηκε με το πρόσχημα της αντιοικονομικ�ς λειτοuρyLας. 
της yνωστ�ς δι κ α ι ο'λοy Lας. r1 οποια κα'λύπτε ι τ ι ς απαρόδε:κ τες υnοχωρ�σε ι ς 
του Κρότους στ ι ς ιταμές αrrα ι τ�ΟΣ ι ς των γνωστών ομόδων πιέσεως. Λc.ς και 
η Κυ'λλ�νη, το Κατόκο'λο, η Ολuμπια έχουν η καθεμιό χωριστό μεγαλύτερο 
π'ληSυσμό και συνs:τrώς επιβατικ� κLνηση από το Ναύπλιο. Ισως εκεL ιtχουν 
μικρότερα συμφέροντα τα τοπικό ΚτΕΛ. 

Ετσι το Κρότος όχι μόνο δεν επc:κτεLνι:ι και δέν c:κσυγχρονLζει το ανε
παρκt�ατο και αrιαραδέκτως χ:άμη'λού επιπέδου σιδηροδρομικό δLκτυο, α'λ'λό 
και το μc:ιώνει συνΓ-χώς. Λα ύρ ι ο, λμφLπο'λις, ΑyρLνιο, Ναύπλιο, Λουτρόκι 
(όλλος τουριστικό<; yLyας, όrιου η tJ.εuδ�ς δικαιο'λογια της αντιοικονομικ�ς 
'λειτοupyLας καταντό αισχp� κοpοξδLα εις βόρος του κόσμου). Λουτρό Κυ'λ
'λ�νης κ. α. 'Ηδι1 επιιcειται η διακοπ� της 'λc:ιτοuρyLας της yραμμ�ς Βε'λεστι
vου - Ιlα'λαιοφαρσό'λου με τηv εξαLρεσ� τΙJς από το πρόγραμμα διαrr'λατύνσεως 
των θεσσαλικών Σιδηροδρόμων. Ετσι, οι κατευΒυνόμενοι από ΑΒ�να εις Βόλο 
πρέπει να ιcόνουν 7 ώρες με το τραLνο, ενώ με το ΚτΕΛ μόνο 5. Ετσι επι
σης παύει η αrr'ευΒεLας σιδηροδpομικ� σuγκοινωνια του Βόλου με τις όλλες 
θεσσαλικές πόλc:ις: Φόρσαλα. ΚαρδLτσα, Σοφόδες, ΤρLκαλα, Καλαμnόκα. Η 
yραμμ� αυτ� έχει μ�ιcος 63 l,m σε πεδινό έδαφος πλην μιός ισχυρός κλLσs::ως 
13 km. Ηε βε'λτLωση χαρόξεως (�δη μc:'λετηθc:Lσα από τούς ΣΕΚ) προκύnτει 
μικρότερη κλιση και μ�κος yραμμ�ς. θα ειχαμε έτσι και κατ"ευθεLαν σύν
δεση του Βόλου με την Κοζόνη, μιός και η γραμμ� Καλαμπόκας Κοζόνης 
εLναι �δη έτοιμη σε σημαντικό ποσοστό με σι")ραγyες και σταθμούς αrιό την 
επο� του μεσοπολέμου. Και τέλος. επLιcειται η ιcατόργησις μεγόλου τμ�μα
τος και τοπικών συνδέσεων των τ. mΑΠ, ώστε �αδιακό να γινει πραγματι
κότης η π'λ�ρης αποσιδηροδρομοποLησις της Ε'λ'λόδος. ΕLναι κότι που δc λ�
γεται επLσημα, αλλό πραγματοποιεtτα.ι με τη μέθοδο της εyκ.αταλεCψεως, 
του μη εκσυγχρονισμού, της μη προμηθειας υλικού, της μη προσλ�ψεως 
προσωπικού κ.λπ. 

Αυτ� η οπισθοδρομικ� ποpεια πρέπει να σταματ�σει! 
Να επανέλΒει το οιιcολοyικώτερο μέσο συyκοινωνιας στις αnο�λεισθεισες 

πόλεις! Να δοθεL �ους κατοLιr::ους των nόλεων αυτών η δυνατότης εναλλα
ιr::τιιr::�ς επιλοy�ς ενός όλλου, οπωσδ�ποτε πιό φΒηνού μέσου συyκοινωνLας. 
το οποιο υπόρχει, α'λλό δεν 'λειτοupγειl Να αρχLσει η βιι:'λτιωσις και ανα
ζωογόνησις της σιδηροδρομικ�ς προς το λαό υπηρεσιας με καθιέρωση δp��ο
'λογLωv από ΑΒ�vα γιό Ναύn'λιο (όπου ο νέος Σταθμός όρχισε να κατασκευ6-
ςεται και κατόπιν εyκαταλεLφ8ηιcε), ΣτυλLδα, Λουτρόκι, α'λ'λό και τοπικών 
από Αρyος, ΚόρινΒο, Λιανοκλόδι. Από το Ναύπλιο τις ημέρες των παραστό
σεων, αλλό και τις υπόλοιπες, συνεργαζόμενα 'λεωφοpεια Βα μπορούσαν να 
μεταφέρουν τον κόσμο στην ΕπLδαuρο. 

Ενώ ελόχι�οι Lσως χάσουν μικρό ποσοστό αrιό τα υπέρογκα κέρδη τους, 
οι πιό πολλοι πο'λλό Βα ιcερδLσουν. 
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Σπυρίδων Ρεγκούτας 
�μαιcοrιοι. ός - λθ"vαι. 



ΕΚΔΡΟΜΕΣ • • •  
-----------

Συλλδy�χ1 εκδρομ� στου� Μδλου�-Ναυπλ(ου fyινε στις 2-7-89, με μεγ&λη 
συμμετοχ • Προς τούτο μισ��ηκε η ΑΒΚ�πτ-6405 DE DIEτRICH, �ου οι μη
χανοδηyο Δ �ι. Ζαμπlλη' και rιδννη� Ζαντl, μετlτρεψαν σε "Α(ολο". Κρ� 
μα χου οι Α/Α αυτl� σε λ(γο {αν 6χι �δη) �α αποτελούν παρελ�δν, �λχC
tουμε 6χι. μαζ( με τη γραμμ� Τρι.πδλεω� Jtουτδσαχρ6νι.αJtι.στδ υχηρlτησαν. 

Χρι.στούγενα στη Φλώρι.να lκαναν αρκετδ μ€λη του Συλλδγου. Μερικο( πlρα
σαν.και στη ΒCτολα όπου μlσα στο χιονι.σμfνο στα�μ6 του� περ(μι:ναν δύο 
εκπλ�ξει,: μι& ατμ&μαξα εν6, κοντινού εργοτασ(ου τύπου 62 των JZ (σαν 
τι, ημlτερε, Δα) και η πλ�ρη' ελευ�ερ(α φωτογράφ�σεως σε σuνδuασμδ με 
τη φιλικ� συμπεριφορ& των rιουγκοσλαύwν σιδηροδρομικών. 

ι ι 



ΕΚΔΡΟΜΗ & ΏJΤΤΑ ---------------

f.λt:!vcJ 
Στη Χαλχ(tα lκοψε φlτος την nCττα του ο Σ.Φ.Σ. rι� πρώ τ η φορ& προτιμfι-
8ηχε η τελε� να αποτελlσει μlρος σιδηροδpομικ�ς εχδρομ � ς; . ΠερC τα250 
�τcμα ταξ CδtΦαν με τη μ ι σ8ωμlνη αμαξ/χ Cα που cmε'tελε (το απ6 4 οχ�ματα 
χεν'tριχοΟ δ ι αδρ6μου Β' θlσεω� με επ ιχεψαλ �ς την Δ/Υ 419 ( σειρ&� 221 -
DB). Παρ6λο που προlκuφ ε μ ε y ιiλη· κα8υστfρηση στην αv αχ�ρη ση  αλ λ� ι δ (ως; 
στην επιστροφ�, 6ταν χαλασε η 419 χαι. εκλ�8η η εφε δρε(α Οι.ν6ης; Δ/Υ Α-
251 (GANZ MAVAG), 'tO κlψι δεν lλει�ε και ουδε ( ) δυσα ρ ε στ��ηκε. Κατ� 
τη διαδρομ� lγι.ναν κλ ηρώσει ς; Κα\ μοιράστηκαν δωρα στου� εκδρο μ ε(ς . Με· 
ταξύ αυ'tών �ταν και ο Διεu �υν�ς; ΠεριφερεCας Α�ήνών χ. Κραφ Cτης;. Ο ι. μη 
χανοδηycι Βασ. Μουστ�κης και. Ν Cκος Αλεβ(ζος, έκαναν φ ι λ 6τ ι μ ες προσnά�ειες γι.& να μας; ικανοποι.�σουν, αλλά η μηχαν� τους πρόδωσε. 
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Χάρη cx wpωτοβουλια τnς Ι'εν�οιι:Ι)c; ΔιέLθι.Ν
Οfl'» των ΗΣΑΠ και το μεράκι του Δ�οεLθυvτη 
.Ελξ;ηι; καΙ. λwοκλε 1.σμού κ. Σκοuλαρ�οιJτη και 
του τι;χνι.κα.J wροα.nτ�οκα.J, εΊΙαναι::ι.ιι:λαΑ:ιιr
σε: t. 'Ιι'α«;; δ i. δ4l<)'; , t ύλ ι. ν οι; ουρμός του rμε -
κτρικα.J, cπό αvτού:; wου εwi. 00 χρόv�οα 
εξ;ι.nrΙ"Ιj:ΧταJοαν το ε wιlkπ ικό κοινό. .Ηε τc. 

wρώτο δρομολόyι.ο, την Πpωτομαyι.a, ταrι� 
δεψε η Ηyεσi.α του Υ•ουρvε ίου Μ ε: τ aΦ:>p
w ιι: α ι. τωu D.;y κο ι. \.1\Ν ι. α κ ιJ..ι Ορy αν ι σμων Ό ηι; 
Πρ.π.ε ύ.:ιLοας . Τ αΗδε4ΚΙΙΙ κ α i. •ολλa μι λ η 
μας; ,  έ'Ιι'α σιιό τα owoi.a. ο κ .  Δrμήτpης �ιε

τata«;;, οδηyηcχ το α.Jρ..Ιό ιι:ατά δΙ.α�α'.α. 
Τα καταοκει..ι)ς 1904 και 1914 οχήματα θα 

δρομολοyαΝται κάθε Κψιακn ( 10:00 alrL' 
11ει.ρcηά - 11:30 αιrό �ωιά), ε\1'\&J σω 

μέλλον θα εwαναλι: ι. τουρyr')σα.Ν ακφr, ..; 

�α. 



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ.... ΑΡΥΑΙΟΛΟrΙΑ I! 
--------------------��-----��--

Ε�tρι:ύνηση γι& το τι απομένει απ6 τη γραμμ� Σκ6δραc;-Αριδα(αc; και Άψ6·
λου-Όρμαc; πραγματοπο(ησε ομ&δα μελών του ΣΦΣ. Ανακ�υφε 6τι το τραC
νο εχει αψ�σει ανε)Cτηλα σημ&δια στη μν�μη των κατοCκων τηc; -χεριοχ�c;, 
τtου πολλ ο t ε π ι�υμ ου ν την εχαναλε ι -τουρ γ Cα -του. Η χ&ραξη uπ&ρχε ι σε τtολ
λ& σημε(α ενώ η τυχη των κτηρCων -των στα&μών επεφGλαξε εκτtλ�ξειc;� 
ΕκGδρα: αν�κει στον ΟΕΕ και εCναι σε χρ�ση. Προφ. ΗλCα,: αγνοε(-ται, 
Cσωc; δεν υτt�ρχε. '!Φαλοc;:διατηρε(-ται ακατο(κητο. Πολυκ&ρπη: γκρεμ(στη
κt. Μεyαπλ &τανοc;: lγινε αγροικ(α.Όρμα : γκρεμCστηκε πρ6σφατα. Αριδα(αJ 
εCναι διοικητ�ριο στρ. μονάδαc;. Ξυφώνεια: έγινε αποδυ-τήρια γηπlδου & 
Νlα Ζω�s αποτελε� πι& προlκτα ••• εκκλ ησ(αc;. 

���������ΞΠ 

Η Cδια ομάδα επεσκlφ�η και κατtγραφε τι σώζεται από τη χ�ραξη της γρqμ· 
μ�c; Καλιχμπάκαc;-Κοζ&νη c;. Με ολοκληρ�ένα σε πολλά σημε(α τα χψατουργι
κ& lργα η γραμμ� αυτη δεν αποπι:ρατώ&ηκε. Σώζονται μισογκρεμισμένοι α
τt6 τQυc; βομ�αρδιqμούc; -του εμφυλ(ου οι στα&μο(: ΟξGνεια, Αγι6φυλλο, Κα· ρ�ερδ, Μικρό, Ει&τ�στα, Ξηρολ(μνη• επ(ση� τούνελ και γεφ6ρια.Υ•4ρχουν τέλος οι βδσειc; μιδc; μεγ&ληc; γέφυραc; μετ� την Οξύνεια. 

Εξι:ρευν�σειc; στιc; βιομηχανικέc; γραμμlc; "Ντεκοβ(λn, •ου λειτούργησαν � 
ακ6μα λ ε ι τουρyούν στη χ{)ρα μαc;, πραyματο-ιιο ι ούν μέλη -rου Ευλλ 6γου την 
εποχ� αυ�. Ετ6 Κυμ&σι Ευβο(ας, κοντά στο Μαντούδι, υπάρχουν 3 μικρfc; 
δη�ελομηχανέc;· οι 2 σε καλ� κατ&στα� ενώ στον κ6λ-χο του Ατ6λαντου κ� 
ντ στο Π�λ ι βρl�ηκαν κομμ&-τια yραμμων και πολλic;χο&νεc;. Υπ6λοιχα ε να· 
ερ ου υπ&ρχουν στην Αγ(α Τριάδα και μέχρι το Π�λι, ενώ τCτtο-τα δεν βρl· 
�χε σ-rο Αφρ4-rι· ο6-rε καν η χ&ραξη. Πολλέc; χαρ&ξειc;, γραμμlc;, με-rαλλι
κlc; χο&νεc; και ξGλινα βαγονέτα υ•άρ�ουν στιc; περιοχlc; Κουταλ&c; και Ml· 
γα Αιβ&δι -rηc; ν�σου Εερ(φου 6που υπ ρχαν μεταλλε(α σιδ�ρου ωc; το 1970 
Υποσχlσε ιc; y ι& εν δ ιαφέροuσεc; ανακαλ φε ιc; δ Cν� ι το εκτεταμlνο δ Cκτυο c

ναερtων και ΝτεκQβ(λ γραμμών τηc; ΕCφνου, η οπο(α ε(ναι ο επ6μενοc; στ6· 
χοc; της εξερευνητικ�c; ομ&δαc;. Πληροφορ(εc; γι4 την ύτtαρξη παρομο(ων ε
yκα-rασ-τ4σεων έχουμε επCσryc; γι& την Κύ�νο, τη Ν&ξο (ΑχεCραν�ο) και την 
Κ(μωλο. Μlλη μαc; � αναγνωστεc; που έχουν 'Χληροφορ(εc; χάνω στο αν-rιχt{
μενο παρακαλούνται να ειδοποιο6ν -τα μέλη τηc; ομάδαc; � �ο Δ.Σ. 
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ι &a .ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤJΣ ΑΣΤ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ τΗΣ ΑθΗΝΑΣ 
--------------------�-----------------------

Ημερ(δα με �lμα την αναδιαρ�ρωση �ων συγκοινωνιών τη� Α��νας και της 
ευρύ�ερη� περιοχ��. διοργ&νωσε ο Ο.Α.Σ. σ�ι� 9-10-89, σε α(�ουσα �ου 
Ε�ν. Ιδρ. Ερευνών. Παρουσι&σ�ηκε η φιλοσοφ(α εν6� συσ�μα�ος που βασ(
ζ��αι. σε γραμμl � "κορμο!i" και σε �ροφοδοη. κfς προ� αυ-ι-ι,. ,Το ενδιαψl
ρον ε(ναι 6�ι, _ δ πω� ανfφεραν οι αρμόδιοι. συ

l
κοινωνιολδ

l
οι �ου Ο.Α.Σ

., οι γ ραμ μl� "κορμού" μπορούν μελλονη.ύ να y νουν yραμμ � μlσων στα.&ε
ρ�ς; �ροχι&ς, δηλ. Τραμ, Ελαφρύ � Βαρύ Με�ρδ. Απ6 μlρου� �ou Σuλλ6yοu 
π�ραν το λδyο �α μlλη μα� r. Ν&�ενα� και Α. ΚουρΑπlλης, δι.ατυπδνωντα� 
σχlΦει� και προτ&σει� σχετικ& με το �lμα. 

-

--- ·---
ΤΑ ΝΟΥΙ1 ΕΡΑ τΩΝ flli.XANΩN ΤΟΥ Ο.Σ.Ε. 

----�---�------------------------

Μετ& απ6 συννενδηση του Σ.Φ.Σ. και. των αρμοδ(ων uπηρεσι.�ν του Ο.Σ.Ε., 
αρχισt απδ το �ι.νδπωρο του 1988 �ο β&Φι.μο �ων μηχανων του 0Ry ανι�ο6 
με νούμερα που κατασκluασ� μfλο� μα�. Ε(ναι ξεχωρισ�4 yιιi κ&�ε -τύπο 
και κατ& -ι-ο δυνατδv όμοια με τα κατασχευαστικ&. Εξ«λεCφε�αι. ι�σι, το 
φαινόμενο των πρδχειρων και. παραταιρων αρι.-θμ�ν που ε(χαν βαφ-ι-ε( στις 
περισσδ�ερε� κινη�ριες μον&δε�. Ελw(ζοuμε δτι κιiποτε �α βελτι�ε( το 
yενικδ βιiφι.μο των μηχανών που τ�ρα y(νεται στο Gπαι�ρο, ακδμα και κ&
τω απδ βροχ�, βιαστικ& και χωρ(ς μερικf� ψορlς; πλύσι�ο προηyοuμfνως;. 
Έτσι μετ& λ(γο καιρδ παρουσι&ζουν ελεειν� δφη, ιδ(ως; δσες έχουν υπο
σ�εC •πορ�οκαλοπο(ηση", σGμψωνα με τη μδδα του Ο.Σ.Ε., απδ την οπο(α 
ελπ(ζουμε να yλυ�ώσουv οι νέες; μονιiδε�. (Φανταστε(τε χορτοκαλ( GANZ)I 

ΣΙ ΔHPQΔPqfi ΚΟ λΡlθΗQΠΑΙΡΟΛΕΞΟ 
Ανακαλύψατε και μαρκόρcτι:: τούς α
ριθμούς των δρομολοy ι ων του ΟΣΕ α
πό 27 -()13-QO κ α ι c:ouc; α ρ ι θμούc:; των 
δηςc�αμαξώy αυτού. που κρύβονται 
στον παρόπ�cuρο πινακα. και στι::ι�
τι:: τους στη δ/νση του Σ+Σ. Οποι<><; 
βρη τους πι::ρισσότcροuς χωρις λό
θος. κcρδιςι::ι μια σιδ/κ� �οyρα
φια 20Χ29. Το ιδιο ψηφιο μπορι::ι να 
χρησιμοποιηθcι πι::ρισσότcρcς φορtς 
μι: τους cξ�ς πcριορισμούc:;: Οι αρι
θμοι θα διαβόζονται οριζοντιως cξ 
αριστι::ρώy προς τό δcξιό. καθt:τως 
από πόνω προς τα κότω και διαyώΥια 
από πόνω προς τα κότω η αντι�ρό
φως .  αλλ6 πόντοτc cξ αρι�cρώΥ 
προς τό δ€ξ ιό. λν κ όποιος αριθμός 
σuμπιπτι::ι σΣ δρομολόγιο και μηχα
ν�. λαμβόνcται un•οψιν 2 φορtς. λ
παντ�σa: ι ς tως �tλ<><; urrc:cμβρ(oυ. 

Του ΓL�γοu λ. ·�ου r-----------
1 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

� 
14 

β 
2 
2 
1 
ο 
2 
δ 
ι 

θ 
ο 
7 
� 
7 
ο 
2 
8 

ο 1 
β 2 
4 � 
1 ι 
1 5 
ο 1 
β 2 
3 4 

3 8 3 β 
2 θ ι ο 
3 ο δ 2 
δ ι ο β 
ο θ ο 3 
ι 3 ο 4 
θ δ 1 cs 
7 2 θ ο 



Ξέρετε ότι ..... 
• • • . •  'lo παλιότερο 1·1�ηι6 του Η6uμου, είναι ·ιου Λονfι(νοιι, nσυ εγ ):αιν ι 

ά ο ·ι η Η: τ ο Η Η ') μ ε ιι τ u ή λ α 1 η c λ I" η Η α ι cοω λ ο ιί {)η ο α ν τ ο • ε τ ρ 6 τ η ς I � ι α ς Υ 6 ρ
Ηης το 1875 Ηαι του lερολ ίνου το Η3Β2; 'Γο 1952 �Ιετρ6 f.ιέΌεταν 17 τι6λαs 
σ • (,.'.c τον 1ι6οιιο, ενώ σήμερα ο αρ ιΌμ6ς τους έχε ι ι"τάσε ι τ ι ς 77 • 

• 
• • • • • 11 ρc•·μιηοληtj:ία ατ.ό ιρίτη τροχιά των ηλε>ιτfΗΗών οιt:ηροόρόμων, ι;-

ςαρμόζε:ιι:ι Ηυρ ίως στα '·Ιετρ6 Ηα{>ι:�ς Ηαι or. ορισμένα δ(Ητυα ηροαστειαΗού 
σιi:ηρο-' rό ι ι οι ι ; >.:την :�γγλ ία 6μιι•ι: υnάρ�ι ι ιιαι ένα οr·ιιαντι1ιοί- μήJιους υnερα 
οιι:�ό 6ίκτυο 1ιου ηλεJ:τrο οτcίΊ•'L αηο τρί·ιη ιr>οχιά: το �;or:'l't:!·:l\tl ι:.::;CJOI':. 
Λ1ι6 η;'.• άλλη ιιλClfJιi υnάρχeιυν nr.ιι:ιιf.να i:ειρ6 ιιε εvα{ρια ρ ι: υ ι ι α Ηιλn <Ι (α δη 
λαι'.ή ωιΩ Ίιιινιογr,άιγο fi1ιω( n.χ. η1c. ϊ·ι:•ιιης, ιου l·ίιλάνnιι, της ί αfφ(·ιτις Ηλn 
'l'έλος τu. τ ε λε υ ιι 1 ία χrόνια έχουν C(νιοιτυχιιcί αρΗε·ιά συστήματα "ελαι,rρού 
μετρό", που f!.�ιορούν να ηλεΗτpοl>οτοι)vται Ηαι από εναέριο σ ύρμα {με παν
ιογράι ο) Ηαι από τρίιη τροχιά (με πέδιλο) • 

• 
• • • • •  ]jα1έ�αζ τοu οιί�ηr>ο· r)6JL()U Vf.ι,pείται Ω 'Λγγλος 'ι'ζώpt( � τ fψενσον , 

:ιrιυ Ησ·ισc.Jt ύασε: τ;;ν ηρώτη uιt,ηρnlιρομιΗή ιιτιι�!ιαί,α το 1Β1ι1, ενώ τα επ(
οηjlα εγκα(νιά της έγ ι ναν την 27/9/HJ2'J; Ο ηρώτι•ς σ υρμός 9C• ι6ννων και 
με 600, κινήJηΚε μεταξύ Στ6Ητον - tlτάρλιγκτον, αn6 την aτμάμαξα 11Ρ6Ηετ11 
με ταχύ 1.ητα 10 χλ μ/ώρα , που μετά 5 χρόνια έ<rτασε τα 47 χλμ/ώρα. I! εφεύ 
ρ ε ση του Στcι:rενσον ιωρ ι ολ εκ τ ι κά άλλαξε τη μ c: ρφή του 1ιόσμου Η α ι του π ο-

. λ ιτισμού. 

• 
• • • • •  'l'o " Σεμ πλ όν Ορι&ν11 εξπρές cφτασε γι& πrιώτη c;.ορ& στην A{Jfiνα, τον 

Ιούλιο του 1920; 

• • • • •  Το πρώτο τρα(νο κιν��ηκε: 
Το 1827 στη Γαλλ(α; 
Το 1829 στι� Η.Π.Α.; 
Το 1831 στο Βlλyιο· 
Το 1835 στη Γερμανfα; 
Το 1836 στην Ιταλ(α; 
Το 1837 στην ΑυστρCα; 

Συλλοy� στοιχεCων: r. ΝΑθΕΝΑΣ 

Το 1839 στη ΡωσσCα & Ολλανδ(α; 
Το 1847 στην Ελβετ(α; 
ΕCχε προηyη�εC η AyyλCα 6που η ατμομηχαν� του Στlφενσον κινή&ηκε •ρώ
τη φορ& το 1825, ενω ειχε κατασκευαστεCτο 1814.'0μω� το σ6στημα κ(νη
σ1)� οχημάτων σε yραμμi� εφαρμδσ�ηκε kαL στην ΑρχαCα Ελλcfδα, δ•ου σε 
δυο παρ&λληλα αυλciκια κινοGνταν αμ&ξια cri6 την Αyορ& τη� .Α��να� ώ�τον Πειραι!. 

• 
. • . • . το μ�κο� των σιδηροδρομικών γραμμών κατά το 1940 ήταν συνολιkά 

1.319.460 χιλιδμετρα; 
Στην Αμερικ� 625.456 χλμ. 

11 Ευρ6mη 41 4. 94 3 " 
η ΑσCα 165.985 • " .Αφρικ11 73.917 " 
" Αuστρcχλ Cα 49.159 " 

Σήμερα το· σuνολικ6 μ11κο� των σιδηροδρομι.Wν yραμμ�ν σ• δλη τη Γη ξε-
•ερνci τα 1.500.000 χιλιδμετρα. 

Ιυλλοy� στοιχεCων: ΣΟΦΙ.Α ΜΠΟΥΚΗ 
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ι . .l' �δηροδρομ�χά Νέα ) 

ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣr1ΙΟ ΡΕΚΟΡ ΤΑΧΥΊ'ΗΤΑΣ 
----------- --- --�-----�-�----

Η€ο παΎκ6σμι.ο ρεκ6ρ -ταχύτητας ι πάνω σε συμβατικlc; σι.δηρο-τροχι.lς, lκανε 
-το -τελειδ-τερο επι.βατι.κδ -τραινο. Το vπερσuγ�ρονο tαλλι.κδ TGV-AτLANTIQUE 
fπι.ασε τα 510 χ ι.λ/�ρα, κινούμενο στη Ύραμμ� �ψηλ�ς -ταχύτητας, που πρ6-
σφα-τα κα-τασκευάσ�ηκε, με-ταξύ ΠαρισCων - Α-τλαv-τικοδΌ 
Το -τρα(νο που fχει. παραμυ�fνι.εc; ανlσtι� (ακδμα και TELEX yι.ά -τovc; βι
ασ-τικούς μπιζνεσμεν), fχει αρχι.σει να κdνει -τακ-τικά δρομολ όγια και να 
καταπλ �σε ι -τους πάv"t"εc; με η.c; ε π ι.δ6σc ι.c; -του. Κα ι σ' ανώτερα • •. • 

• 

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε. 
-------------------------------

Παραλαβ{ς; τροχα(ου υλικού, lγι.ναν την περασμlνt') περ(οδο απδ τον ΟΣΕ. 
Παρελ�ψ&ησαν και. εκτελ ουν τακτικά δρομολ6για μεταξύ Α�ήναc;-θεσ/ν(κηc; 
και. Α��νας-Βδλου,οι τε-τράδυμεc; αυ-τοκινη-τ�αξεc; υ2ηλών ανfόεων AEG/LEW 
τυπου IC2000N. Επ(σηc; κυκλ οφορούν σ-την yραμμ� Α� ναc;-ΧαλκCδας 2 ζεύγη 
απ6 -τις προαστει.ακ€ς αυ-τοκινη-τ�αξεc; ΜΑΝ/Ελληνι.κ ν ΝαυπηγεCων. Tlλoc; 
παρελή�ησαν σχεδδν δλες οι μεταχειρισμlνεc; μηχανlc; -τύπου V200 των DB 
r� ά -το νtο τροχα(ο vλικδ που παρελήf�η, χα&ώc; και yιά αυ-τδ που αναμl
νεται να παραλη�ε( �α €χουμε αφι.ερωματα σ-τα προσεχ� τεύχη της "Σ" • 

• 

Η ΕΙJλΝΕΝΩΣΗ 11m ΓΕΡΜλΝΙΚQΝ ΣΙΔ}ΙΡΟΔΡQΜΩΝ 

Με την ενοnοLησn των δύο Γερμαν�ών, επανέρχονται μ� αυξημένο ρυθμό σε 
χρήση οι σιδηροδρομικές ypαμμtς πού ειχαν αποκοπει μετά τη διαιρεση της 
χώρας. Ηδη σε πρώτη φάση αποκαθLσταντα� 4 συνδέσεις των Κρατικών δικτύ
�ν και μια των ιδιωτικών Σιδηροδρόμων του Ανqτολικού Αννοβtρου. 
Στις αρχtς του έτους κυκλοφόρησε το πρώτο EuroCity "Deutschland" μεταξύ 
Duesseldor! - Nordhausen (με aτμήλατη έλξη), ενώ την ταχεια συνδεση Βε
ρολινου - λμ8ούρyου εyκαινιασε η προσφάτως κατασκευασθεισα yιά τον ΟΣΕ 
Αυτοκινητάμαξα 601+602 (lnterCity 2000Ν), στις 18-12-89. Αυτό έχει �δι
αLτερη συμ8ολική σημασια επειδή οι λ/λ αυτές εLνα� προLόν συνερyασιας 
κατασκευαστικών οικwν και τwν δύο Γερμανιών . 

• 

ΡΕΚΟΡ ΓJλ ΤΟΥΣ SBB 
• 
I 

Το 1989 οι Ελβετικο( Ομοσπονδιακοι Σ�δηρόδρομο� <SBB/CFF/FFS). σημειω-
σαν τη μεyαλύτερη εμπορευματική κ(νηση στην �στcρια τους. μεταφέροντας 
κάτι παραπάνω από �Ο εκατομμύρια τόννους. Το με1αλύτερο πΟdnστό iης αυ
�ήσεwς οφειλετα� στη δ�αμετακομιστικ� κινηση και κυρLως στις συνδιασμt
νες μεταφορές (piggyback. containers κ.α.) . 

• 

----------------------------------------- ------ ·-----------------------

"ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΙΙΑ" 
----- ---------

Ρερι.οδι.κ� 'Εκδοση -του Σ.Φ.Σ. - ΤεGχο, 7- ΙοGλι�c; 1990 
Jκδ(δ�ται απδ σvνταχτιχ1 επι-τρο�. Ενvπδyραφα lρ�ρα και κε(μενα δεν �κ
φρ&tοvν απαρα(-τη-τα τη συνταξη. 
Τεχνιχ� ε πιμlλει.α : Α. Κ. Ο 
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