
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΦΣ- ΤΕΥΧΟΣ 46- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

r 
ι αταστροφες των εpμαvι 
τοχής α οιδιιΡ:Q§ 

ιιόvια τη� ιδηροδρομικής ΥΡΟΙΙΙΙιΙή� 
�··����ιώς - ΛάQιοας - Θεοοαλοvίκη� 



ΣΙΔΗ POTPOXIA 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

Το IC 50 διέρχεται από τα φωτοσήματα του χιονισμένου Σ.Σ. Λιλαίας. 23 Ιανουαρίου 2010 ( Ν.Καντήρης). 

Σκαρφαλώνοντας στις απότομες βραχοπλαγιές της Οίτης, η αμαξοστοιχία 500 διέρχεται από την Sτοξη 
λίθινη γέφυρα στο χ.σ. 208, ένα από τα κατασκευαστικά επιτεύγματα των τεχνικών του Σ.Π.Δ.Σ. 7 Ιουνίου 2008 
(Ν.Καντήρης) 

Εκδότης - Διευθυντής: 
Σύλλογος Φlλων του Σιδηροδρόμου 

Συντακτική ομάδα: 
Αρχισυνταξlα: Γιώργος Χανδρινός. 
Μέλη: Γιάννης Ζαρταλούδης, 
Ιάσων Ζώρζος, Νlκος Καντήρης, 
Σπύρος Φασούλας. 

Συνεργάτες τεύχους: 
Κ. Ανδρουλιδάκης, Φ. Έλλιοτ, Γ. Ζαρταλούδης, Χ. Ζαχαρής, 
I .  Ζώρζος, Κ. Κακαβάς, Ντ. Καντήρη, Ν. Καντήρης, Α. 
Κουρμπέλης, Γ. Κούρτης, Ι. Μαγαλιός, Μ. Νάθενας, Σ. 
Νικολόπουλος, Γ. Νιώτης, Δ. Παπαδόπουλος,Κ. Πιπlνης, 
Ν. Τσlτσας, Σ. Φασούλας, Γ. Χανδρινός, lstνan Szecsey, 
Καθώς και οι υπεύθυνοι της ιστοσελlδας 
www.tonanonymon.gr. 

Συνεργασίες - Επικοινωνία: 
Περιοδικό Σιδηροτροχιά 
Σιώκου 4, 104 43 Αθήνα 
τηλ/faχ: 210 51 30 300 
www.sfs.gr 
sfsofathens@gmail.com 

Art director: 
Βαγγέλης Πυρπύλης, blacklight.gr 

Τυπογραφία: 
Fi ra sa ns, Copyright (c) 2014, Mozilla Fou ndation 
Σχεδιασμός: Erik Spiel<ermann, Ralph du Carrois, Anja Meiners, 
Botio Nikoltchev/Carrois Type Design 
Myriad, Σχεδιασμός: Robert Slimbach, 
Carol Twombly για την Adobe Systems 

Κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν 
επιστρέφονται. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 
ή μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο όλου ή 
μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Τα 
επwνυμα άρθρα εκφράζουν την άποψη των συντακτwν τους. 

www.sfs.gr 
facebook.com /sfsathens 
twitter.com /sfsofathens 
issu u.com /sfsofathens 

2 

ι ι 

ι 

. 

. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



Λόγια του συρμού 46 
Παναγιώτης Κακαβάς. Πρόεδρος ΔΣ ::jlr����� 

π ρ ο σ ο χ ή , π ρ ο σ ο χ ή!!!. Η 

{ { αμαξοστο ιχία που ε ισέρχεται στο 

σταθμό  έχει  προορ ισμό Κόρ ινθο,  

Τρ ίπολη,  Καλαμάτα» . . .  Κόσμος σή μερα το πρωί 

στο σταθμό ,  όπως κάθε μέρα την ίδ ια  ώρα .  

Άνθρωπο ι  δ ιαφορετ ικο ί ,  κάθε  δ ιαστρωμάτωσης .  

Η κόρνα ξαφνικά σταματάει  κάθε συζήτηση ,  

η ωτομοτρί< μπα ίνε ι  στο  σταθμό ,  σε λ ίγο θα 

ξεκ ινήσε ι  πάλι γ ια  το  γνώρ ιμο  ταξίδ ι .  Μυρωδιά  

aπολύμανσης, φορμά ικας  και ξυλόσομπας κα ι  το  

χαρού μενο τραγούδ ι  της  κόρνας  . . .  Το τρα ίνο  θα 

δ ιασχ ίσε ι  ένα υπέροχα ανάγλυφο τοπ ίο  γεμάτο 

ε ικόνες κα ι  χρώματα . . .  

Τότε περνάε ι  ο συνοδό< κ α ι  αναγγέλει :  « . . .  

γ ια Μάναρ ι , να ετο ιμάζεστε γ ια  το Μάναρ ι  .. ». 

Η ωτομοτρί< ξεπροβάλλει  από μ ια  τρατσέρα 

και  σταθμεύε ι .  Ο σταθμός πέτρινος, μικρό< μα 

όμορφος .  Καμιά 20ρια επ ιβάτες κατεβαίνο υν, 

αλλά στέκουν παραπέρα και περ ι μένουν να δούν, 
τι άλλο, το τραίνο να αναχωρεί , «Πετώντας» 

θαρρε ί ς  πάνω από μια εντυπωσ ιακή  και 

μεγαλειώδη πέτρινη γέφυρα που στέκε ι  εκε ί ,  

επ ιβλητ ική ,  μάρτυρας της ι κανότητας του 

ανθρώπου να κατασκευάζε ι ,  να  δ η μ ιο υργεί ,  να 

συμπληρώνε ι  τη φύση . . . . .  

Τ α χρόν ια  πέρασαν, ο ι  επ ιβάτες λ ιγόστευαν, κα ι  

όρο ι  παράξενοι ,  όπως « μνημόν ια» ,  «ανάπτυξη» ,  

«success sto ry» κ .α .  στα μάτησαν το τραίνο,  το 

έδιωξαν από την καθημερ ινότητα και  τη ζω ή μας .  

Πα ρέμε ινε  όμως η γέφ υρα  κα ι  ο στο ιχε ιωμένο< 

σταθ μός να θ υ μ ίζε ι  κάτι από τα περασμένα 

μεγαλε ία .  Ευτυχώ< υπάρχουν άνθ ρωποι  

που δεν το βάζουν κάτω, μα  επ ιμένουν να 

αναδε ικνύουν την  κληρονομ ιά  μας .  Π ρόσφατα, 

χάρη στην προσπάθε ια των ανθρώπων α υτών, 

η γέφυρα ξαναζωντάνεψε, αποκαταστάθη κε, 

ηλεκτροφωτ ίστη κε,  γέμ ισε θαυ μαστές .  Σή μερα  

πλέον, μετά την αδελφοπο ίησή  της  με  τη  

γέφυρα  «Χαρ ίλαος Τρ ικούπης»  στο  Ρ ίο-Αντ ίρρ ιο ,  

αποτελει θεσμοθετη μένο μνημε ίο  της  νεώτερης  

πολιτιστι κής  μας κληρονομ ιάς .  
Εμε ίς, στο Σ .Φ .Σ .  χα ιρετ ίζουμε με  ικανοπο ίηση  

την προσπάθεια των  ανθρώπων α υτών κα ι  

θα ε ί μαστε πάντα δ ίπλα σε  κάθε παρόμο ια 
πρωτοβουλ ία που αναδε ικνύε ι  την σ ι δηροδρομ ι κή  

μας κληρονομ ιά .  Δεν στα ματάμε, ωστόσο, να  
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απαιτούμε  κα ι  την  ά μεση επαναλειτου ργ ία  των 

καταργη μένων γραμμών στην Π ελοπόννησο. Ο 

προαστ ιακό< λειτο ύ ργησε  γ ια  λίγο στη Μεσσήνη 

κα ι  με  μεγάλη ανταπόκρ ι ση  από τους κατοίκους .  

Ο προαστ ιακό< Π άτρας κάθε  μέρα κερδ ίζε ι  

κα ι  περ ισσότερους  υποστηρ ικτές κα ι  δίνε ι  

πραγματ ικές  λύσεις στο συγκοινων ιακό γ ίγνεσθαι  

της  περ ιοχής .  Ο κόσμος στην Αργολίδα περ ι μένει ,  

ελπίζε ι  κα ι  απα ιτεί να ξαναδεί  τραίνα και  πάλι .  

Ε ί μαστε μαζ ί  τους .  

Εκ  μέρους  του Δ.Σ .  του ΣΦΣ απευθύνω ένα 

μεγάλο ευχαρ ιστώ σε όλους αυτούς που  κάνουν 

αυτό το «Κάτι  παραπάνω» γ ια  την ανάδειξη του 

σ ιδηροδρόμου .  Εύχο μα ι  « Καλή Χρονιά» και  καλά 

σ ιδηροδρομ ι κά  ταξίδια το 20 1 5 . Ο ΣΦΣ σας 

περ ι μένε ι  να ενώσουμε  τις φωνές κα ι  τ ις  δυνάμε ι ς  

μας  γ ια  ένα καλύτερο αύ ρ ιο  γ ια  τον  σ ι δηρόδρομο 

στην Ελλάδα .  



Καλοκαιρινή εκδήλωση του Σ.Φ.Σ. 
2 Ιουλίου 2014 

'Ο πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιηθηκε στον υπαίθριο χώρο του «Σιδηροδρομικού 
Μουσείου» η ετησια γιορτη του συλλόγου μας η οποία φέτος ηταν αφιερωμένη στα 1 30 χρόνια 

από την έναρξη των πρώτων δρομολογίων των «Σ.Π.Α.Π.» Τ ην εκδηλωση μας φέτος τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του «ΟΣΕ Α.Ε.» κ. Παναγιώτης Θωφανόπουλος, 
ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» κ. Αθανάσιος Σχίζας καθώς και η υπεύθυνη 
των δημοσίων σχέσεων του «ΟΣΕ Α.Ε» κα Νατάσα Ανωγιάτη. 

Η καθιερωμένη πλέον καλοκαιρινη μας γιορτη συνδυάστηκε φέτος με διπλη, συνδυασμένη έκθεση 
φωτογραφίας και μοντελισμού των μελών μας αφ ·ενός και έκθεση ζωγραφικης με σιδηροδρομικά 
θέματα από το μέλος μας Γιώργο Χανδρινό, αφ ·ετέρου. Η διπλη αυτη έκθεση φιλοξενηθηκε στις 
δυο αίθουσες του νέου πολυχώρου του συλλόγου μας στο υπόγειο της «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε», αίθουσες στις 
οποίες δώσαμε το όνομα «Ντίνος Βασιλόπουλος», προς τιμην του ιστορικού μας μέλους που χάσαμε 
πρόσφατα. Τ α εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιηθηκαν από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του «ΟΣΕ Α.Ε.» κ. Π. Θωφανόπουλο. 

Η συνέχεια της εκδηλωσης ξεκίνησε με ομιλητη τον Πρόεδρο του ΣΦΣ κ. Παναγιώτη Κακαβά ο 
οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους. Στη συνέχεια το λόγο πηρε ο κ. Θωφανόπουλος ο οποίος 
ανέπτυξε τα σχέδια του Οργανισμού για την δρομολόγηση τουριστικών συρμών σε όλο το δίκτυο της 
Πελοποννησου. Κεντρικός ομιλητης ηταν το μέλος μας κ. Σπύρος Φασούλας. 
Ακολούθησε το καθιερωμένο γλέντι των μελών και φίλων μας με μεζέδες, κρασί και καλη μουσικη. 

Εκδρομή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
24-28 Οκτωβρίου 2014 

5Ο φίλοι του σιδηροδρόμου ξεκινησαμε την Παρασκευη 24 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα, με προορισμό την 
Ξάνθη, όπου φτάσαμε την άλλη μέρα το μεσημέρι. Επιβαίναμε σε ένα «κλινοθέσιο» κατασκευης «Ελληνικών 

Ναυπηγείων», που μισθώσαμε από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε.» , το οποίο εντάχθηκε στην σύνθεση της αμαξοστοιχίας 
600 και στο οποίο επέβαιναν μόνο οι εκδρομείς του Σ.Φ.Σ. που έτσι είχαν την δυνατότητα να κοιμηθούν , κατά 
την νυκτερινη διαδρομη , στα κρεβάτια αυτού του κλινοθέσιου. 

Την επομένη (Κυριακη 26 Οκτωβρίου) επισκεφθηκαμε τους υγρότοπους Πόρτο-Λόγος, Λ ιμνοθάλασσες Θράκης 
(Φανάρι κλπ) και την Λ. !σμαρίδα κ.λ.π., όπου μας ξενάγησε εντεταλμένος ξεναγός του «Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Βιστωνίδας-Πόρτο Λόγος». Το βράδυ γλεντησαμε σε μια ταβέρνα στην παλιά πόλη της Ξάνθης. 
Τ ην Δευτέρα 27 Οκτωβρίου πηγαμε στην κοιλάδα του Νέστου όπου, όσοι το επιθυμούσαν, περπάτησαν το 
σιδηροδρομικό μονοπάτι, που κατασκευάστηκε το 1 894 για να μεταφερθούν μέσω αυτού τα υλικά κατασκευης 
της σιδηροδρομικης γραμμης. Από το «Παρατηρητηριο» εξ' άλλου, που βρίσκεται στην κορυφη του λόφου πάνω 
από την Γ αλάνη, στους Τοξότες, απολαύσαμε την θέα προς την κοιλάδα και την σιδηροδρομικη γραμμη που 
διέρχεται μέσω αυτης. Ο χώρος προσφέρεται για την ληψη ωραίων φωτογραφιών , προς μεγάλη ικανοποίηση 
των φωτογράφων μας . Στην συνέχεια επισκεφθηκαμε το «Κέντρο Διαχείρισης των Υγροτόπων Δέλτα Νέστου», 
όπου και ξεναγηθηκαμε, στην συνέχεια δε , αφού επισκεφθηκαμε τους υγρότοπους της περιοχης, περπατησαμε 
στο δάσος του «Κοτζά Ορμάν», στο δέλτα του Νέστου ποταμού . Τ ην Τρίτη 28 Οκτωβρίου πηγαμε στην 
Θεσσαλονίκη με το IC 91 , όπου και παραμείναμε για 2 ώρες περίπου, και από εκεί ,πάλι με το ίδιο κλινοθέσιο 
όχημα , το οποίο εντάχθηκε στην σύνθεση της αμαξοστοιχίας IC 59 , γυρίσαμε την Αθηνα . 



Εκδρομή στου Μάναρη 
16 Νοεμβρίου 2014 

οσύλλογός μας, αποδεχόμενος τιμητικη πρόσκληση του Ο.Σ.Ε. να παρευρεθεί στην «αδελφοποίηση» της 
σιδηροδρομικης γέφυρας του Μάναρη (η οποία κατασκευάστηκε το 1896 και είναι η μεγαλύτερη λίθινη 

σιδηροδρομικη γέφυρα στην Ελλάδα) με την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» οργάνωσε , για τα 
μέλη του και τους φίλους του , μια ημερησια εκδρομη, κάνοντας χρηση των μεταφορικών μέσων που διέθεσε ο 
«Ο.Σ.Ε. Α.Ε>> για την μεταφορά των προσκεκλημένων στην εκδηλωση αυτη . 

Μέχρι την Κόρινθο πηγαμε με τον «Προαστιακό >>. Από εκεί ο «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.>> είχε δρομολογησει, μέχρι του 
Μάναρη, μια εκδρομικη aυτοκινητάμαξα τύπου ΜΑΝ. Δυστυχώς,η aυτοκινητάμαξα αυτη ακινητοποιηθηκε 
λόγω βλάβης πριν την Τρίπολη, γι' αυτό και, τόσο η μετάβαση, όσο και η επιστροφη μας στην Κόρινθο, έγινε με 
λεωφορεία του Οργανισμού. Παρ' όλα αυτά, περάσαμε όμορφα διότι , τόσο η τελπη της «αδελφοποίησης>> , όσο 
και η φιλοξενία των κατοίκων και των τοπικών παραγόντων, θα μας μείνουν aξέχαστες. Είχαμε δε την ευκαιρία 
να πάρουμε και μία γεύση από το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχης που, εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκεται 
εκτός εκμετάλλευσης . 

Μοντελιστικό παζάρι 
13 Δεκεμβρίου 2014 

'Ενα ακόμη επιτυχημένο μοντελιστικό παζάρι οργανώθηκε από τον ΣΦΣ, λίγο πριν 
από τα φπεινά Χριστούγεννα, στην αίθουσα «Ντίνος Βασιλόπουλος>>, που έχει 

καθιερωθεί πλέον ως το στέκι των μοντελιστών. Ήταν το δεύτερο παζάρι της χρονιάς 
και, ως συνηθως, προσέλκυσε μεγάλο αριθμό μελών και φίλων που ηρθαν -πολλοί 
με τα παιδιά τους-για να δούν πρόσφατα μοντέλα Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων 
εταιριών (μηχανές, βαγόνια, εξαρτηματα κλπ) η να χαζέψουν την μακέτα μας που τωρα 
πλέον λειτουργεί κανονικότατα. 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΣΦΣ 
17 Δεκεμβρίου 2014 

την Τετάρτη 17 Δεκεμβριου 2014, λίγο πριν από την γιορτινη εβδομάδα και το 
κλείσιμο του 2014, ο ΣΦΣ οργάνωσε μια μικρη, αλλά θερμη χριστουγεννιάτικη 

γιο ρ τη στα γραφεία μας την Τ πάρτη, με πολύ κόσμο - μέλη και φίλους -που ηρθαν για 
να ανταλλάξουμε τις καθιερωμένες ευχές. 
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Καλά Χριστούyεν1ια. 
Ευτυχισμένο και με καλά 
σιδηροδρομικά νέα το 2015 
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Στα προστατευόμενα νεώτερα 
μνημεία ο Σταθμός Αγίου Διονυσίου 
στον Πειραιά 
την 4η Ιουλίου 2014 το «Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων>> ανακήρυξε , κατά 

πλειοψηφία,τον σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά ω< μνημείο τη< 
νεώτερη< ιστορία< . Πρόκωαι για τον σταθμό από όπου εκκινούσε η κανονικού εύρου< γραμμή 
των «Σιδηροδρόμων Πειραιώ< - Δεμφλί - Συνόρων>> (Λαρισα"ικό<) η οποία το 1904 έφθασε μέχρι 
την Χαλκίδα και την Θήβα και το 1908 στην Λάρισα. Είναι επίση< ο σταθμό< από τον οποίο , μετά 
το 1920 , εκκινούσε για το μακρινό του ταξίδι μέχρι το Παρίσι ο «ελληνικό< κλάδΟ(>> του "Sίmplon 
Orίent Εχpress'�Πρόκειται για ένα κλασικό δείγμα τη< γαλλική< σιδηροδρομική< αρχιτεκτονική< αλλά 
και σταθμού Α' τάξεω< του δικτύου του «Σ.Π.Δ.Σ>>. Χτίστηκε στι< αρχέ< του 20ου αιώνα και είναι 
πανομοιότυπο< με του< σταθμού< τη< Χαλκίδα<, τη< Λαμία< και τη< Λάρισα< (πριν κτιστεί ο νέο<). 
Διαφέρει μόνο ω< προ το ρολόι στην πρόσοψη που προστέθηκε αργότερα. Το 2004 , εκατό χρόνια 
περίπου μετά την κατασκευή του, διεκόπη η λειτουργία του και στην συνέχεια αφέθηκε στην τύχη του, 
γι' αυτό και καταλήφθηκε από αστέγου< και βανδαλίστηκε . 

Σήμερα ο σταθμό< έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Πειραιά για 25 χρόνια με σκοπό την μετατροπή του 
σε πολιτιστικό χώρο. Οι απερχόμενε< διοικήσει< των Δήμων Πειραιά και Κερατσινίου-Δραπετσώνα< 
είχαν αποφασίσει την στέγαση σ' αυτόν το μουσείου του ρεμπέτικου τραγουδιού. "Οπω< δήλωσε όμω< 
ο Διευθυντή< Ανάπτυξη< τη< <<ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.>> παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παράλληλη 
επαναλειτουργία του σταθμού ή εμπορική αξιοποίησή του, ακόμα και με κατασκευή νέων κτιρίων 
στον 1 7  στρμ. χώρο του . 

Η πρώτη εμπορική αμαξοστοιχία με 
σιτοβάγονα έφτασε στον ΟΛΠ 
Στι< 23 Ιουλίου 2014 έφτασε στον επιλιμένιο εμπορευματικό σταθμό του <<Ο.Λ.Π. Α.Ε.>>, στο 

Νέο Ικόνιο του Πειραιά, η πρώτη εμπορική αμαξοστοιχία τη< <<ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με σιτηρά που 
προορίζονταν για την αλευροβιομηχανία <<Σαραντόπουλο< Α.Ε.>> γεγονό< που σηματοδοτεί την 
σιδηροδρομική διασύνδεση του λιμένα του Πειραιά με τι< αγροτικέ< περιοχέ< τη< χώρα< για την 
σιδηροδρομική μεταφορά ορισμένων αγροτικών προϊόντων στο λιμάνι 

Μετά την ολοκλήρωση τη< σιδηροδρομική< σύνδεση< του Θριασίου πεδίου με τον λιμένα του Νέου 
Ικονίου και την λειτουργία εκεί σταθμού εμπορευματοκιβωτίων («contaίners") κατασκευάσθηκε 
από την <<ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.>> και παραδόθηκε σε χρήση και ο νέο< επιλιμένιο< σταθμό< για την ανάγκη 
του «car termίnal>> ( σταθμού διακίνηση< αυτοκινήτων) και τι< εμπορευματικέ< ανάγκε< των 
βιομηχανιών του Πειραιά, οι οποίε< εξυπηρετούνται από τον προβλήτα που εκμεταλλεύεται ο «Ο .Λ. Π. 
Α.Ε.>> . Η σιδηροδρομική μεταφορά των αυτοκινήτων από την Άπω Ανατολή προ< την Κεντρική 
Ευρώπη αναμένονταν να αρχίσει από το φθινόπωρο,πλην όμω< οι σχετικέ< διαπραγματεύσει< με 
την Κίa Motors και Ηyιιnd�ί δεν έχοιJV ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα η <<ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.>> άρχισε 
δωτφο'!μr.;:ι":.'Jεί; ΗΙΙ μι �rJi:Juένε< ευρωπαϊκέ< αυτοκινητοβιομηχανίε<, ώστε οι συρμοί που θα 
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μεταφέρουν τα αυτοκίνητα από τον Πειραιά να μην επιστρέφουν άδειοι από τι< χώρε< τη< Κεντρική< 
Ευρώπη<. Κάτι ανάλογο επέτυχε η <<ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.>> και με επιχειρήσει< από την Τ σεχία,την Ουγγαρία 
και την Σλοβακία, οι οποίε< διακινούν ήδη πειραματικά διάφορα προϊόντα του< προ< την Άπω 
Ανατολή μέσω του Πειραιά, εκμεταλλευόμενε< τι< αμαξοστοιχίε< που επιστρέφουν κενέ<, μετά την 
εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων που διακινεί με την <<ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε.>> η <<COSCO>>. Ήδη , στα 
1 Ο τραίνα που εκκινούν από τον Πειραιά τα 2 επιστρέφουν έμφορτα με προϊόντα των χωρών αυτών. 

"Ομω< και γενικότερα, το εμπορευματικό έργο τη< <<ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.>> , χάρη στο τμήμα του λιμανιού 
του Πειραιά που εκμεταλλεύεται από το 201 1 η <<COSCO>> έχει εκτιναχθεί.'Ηδη κινούvται 40 εμπορικά 
τραίνα τον μήνα προ< την Κεντρική Ευρώπη, αποφέροντα< 22 εκ. ευρώ έσοδα στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Α. Ε.>> καθ' όλο το 201 4 (εκτίμηση), από μόλι< 13 εκ. το 201 3 , τα οποία εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν 
στα 30 εκ. το 2015. Οι υπεύθυνοι τη< πολυεθνική< «SΟΝγ,,, μάλιστα, που πρόσφατα προστέθηκε 
στον κατάλογο των μεγάλων εταιρειών που διακινούν τα προϊόντα του< με τα ελληνικά τραίνα, 
διαπίστωσαν με έκπληξη οτι η μεταφορά απ ο τον Πειραιά στο εργοστάσιο τη< στην Σλοβακία διαρκεί 
1 Ο ημέρε< λιγότερο σε σχέση με τα λιμάνια του Ροτερνταμ ή του Αμβούργου, γεγονό< που καθιστά 
το Νέο Ικόνιο, αλλά και την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.>> απολύτω< ανταγωνιστικού< στον τομέα αυτό. Η <<SΟΝγ,, 
διακινεί ήδη καθε εβδομάδα προ< την Σλοβακία 1 14 έω< 152 βαγόνια με εμπορεύματα, θεωρώντα< 
πολύ ικανοποιητικό αυτό τον χρόνο διαδρομή<. 

Στο 0,46% ο εμπορευματικός 
σιδηρόδρομος στην Ελλάδα 

'Οπω< δείχνει η 3η Πανελλήνια Έρευνα για τα Logίstίcs, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα σε 
εκδήλωση, για τον εορτασμό των 20 χρόνων τη< <<Ελληνική< Εταιρεία< Logίstίcs>>, οι οδικέ< 

μεταφορέ< εξακολουθούν να αποτελούν το κυρίαρχο μεταφορικό μέσο στην Ελλάδα με μερίδιο 
αγορά< 81 ,03%. Ακολουθούν οι θαλάσσιε< μεταφορέ< με 18,5%, οι σιδηροδρομικέ< με 0,46% και οι 
αεροπορικέ< με 0,02%. 

Ειδικότερα για τι< σιδηροδρομικέ< μεταφορέ<, η εν λόγω έρευνα έδειξε οτι , η Ελλάδα βρίσκεται 
μόλι< στην 29η θέση στην Ε. Ε., σε όγκο εμπορευματικών μεταφορών μέσω σιδηροδρόμου. Παρ· όλα 
αυτά, οι προοmικέ< είναι θετικέ<, εξαιτία< τη< συστηματική< πλέον λωουργία< του Ν. Ικονίου και 
των συμφωνιών τη< <<ΤΡΑ ΙΝΟΣΕ Α. Ε.>> με κορυφαίε< διεθνεί< εταιρίε<, για μεταφορά από Πειραιά, 
προ< χώρε< τη< Ν.Α. Ευρώπη<, όπω< προαναφέρθηκε, καθώ< και τη< αναμενόμενη< -ε δω και χρόνια
ανάmυξη< του Θριασιου Πεδίου, του πρώην στρατοπεδου Γ κονου στην Θεσσαλονίκη κ.α. 

Αναμένεται, μάλιστα, οτι το εμπορευματικό έργο του ελληνικού σιδηροδρόμου θα αυξηθεί 
ακόμα πιο εντυπωσιακά όταν ολοκληρωθεί ( ελπίζεται σε δύο χρόνια περίπου) ο εκσυγχρονισμό< 
και η ηλεκτροκίνηση του άξονα Πειραιά -Αθήνα< -Θεσσαλονίκη< -Ειδομένη< /Προμαχώνα, θα 
συνδεθούν και τα υπόλοιπα λιμάνια με το σιδηροδρομικό δίκτυο τη< χώρα<. Δυστυχώ<, κάποιοι 
ανεγκέφαλοι <<αρμόδιοι>>, μετέφεραν το λιμάνι του Πειραιά στο Ν. Ικόνιο, χωρί< να προβλέψουν και την 
σιδηροδρομική σύνδεση του νέου λιμανιού, η οποία υπήρχε ανέκαθεν στι< λιμενικέ< εγκαταστάσει< 
του παλαιού λιμένα. Η αδικαιολόγητη αυτή απόφαση αποτελούσε μοναδική πρωτοτυπία σε όλη την 
Ευρώπη και είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση τη< ανταγωνιστικότητα< των εξαγωγών μα<. 

Είναι, τέλο<, αναγκαίο να ξεκαθαριστεί, επι τέλου<, το θέμα τη< πώληση< ή μη τη< <<ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α .Ε.>>, 
εκκρεμότητα που εμποδίζει πολύ κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό τη< εταιρεία< ή έστω να επιλυθούν 
σύντομα τα τρέχοντα προβλήματα σοβαρή< υποστελέχωση< τη< σε προσωπικό έλξη<. 

2004-2014: τα πρώτα 10 χρόνια του 
σύγχρονου τραμ στην Αθήνα 
το σύγχρονο τραμ τη< Αθήνα< έγινε πλέον 1 Ο ετών. Γεννήθηκε στκ 19 Ιουλίου 2004, λίγο πριν 

από του< Ολυμπιακού< Αγώνε< τη< Αθήνα<, αλλά η κυοφορία του είχε ξεκινήσει ήδη από το 
2002 όταν ξεκίνησαν τα έργα κατασκευή< του. 

J ο δίκτυο του τραμ του 2004 που είναι σχεδόν ίδιο με το σημερινό, ξεκινά από το Σύνταγμα και 
φτάνει μέχρι την παραλία του Παλαιού Φαλήρου διασχίζοντα< κάθετα τον Νέο Κόσμο και τη Νέα 
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Σμύρνη, ενω μια δευτερη, παραλιακή γραμμή, συνδέει τη Γλυφάδα μέχρι το στάδιο «Ειρήνη< και 
Φιλίαρ>, στο Φάληρο. Το 2007 κατασκευάστηκε η μοναδική μέχρι σήμερα επέκταση του μήκου< 700 
μ. από τη Γλυφάδα στη Βούλα. Το δίκτυο έχει συνολικό μήκο< 27χλμ. και διαθέτει 48 στάσει<, μερικέ< 
από τι< οποίε< με σταθμού< Μετρό, δημιουργώντα< σημαντικού< συγκοινωνιακού< κόμβου<, για την 
μετεπιβίβαση των διακινουμένων επιβατών: στο ΣΕΦ. το τραμ συνδέεται με το σταθμό ΦΑΛΗΡΟ τη< 
γραμμή< 1, στου< σταθμού< Συγγρου/Φιξ και Νέο< Κόσμο< συνδέεται με του< αντίστοιχου< σταθμού< 
τη< γραμμή< 2 ενώ στον τερματικό σταθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑ συνδέεται με του< αντίστοιχου< σταθμού< των 
γραμμών 2 και 3. Σήμερα, το τραμ εξυπηρετεί καθημερινα περί του< 65.000 επιβάτε<. 

Μετά την πρώτη περίοδο «προσαρμογή<» το σχέδιο επεκτάσεων του τραμ άρχισε να ανακάμπτει 
και ήδη έχει αρχίσει να υλοποείται η πρώτη μεγάλη επέκταση από το Φάληρο μέχρι το κέντρο και το 
λιμάνι του nειραιά με μονή γραμμή που σχηματίζει μία πρωτότυπη, κυκλική χάραξη. Θα έχει μήκο< 
5,4χλμ. και θα διαθέτει 1 1  στάσει<, από τι< οποίε< οι 2 θα συνδέονται μετου< σταθμού< Μετρό nΕΙΡΑΙΑΣ 
(γραμμέ< 1 και 3-υπό κατασκευή-) και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (γραμμή 3-υπό κατασκευή-). Αναμένεται 
οτι η συγκεκριμένη επέκταση θα εξυπηρετεί περίπου 25.000 νέου< επιβάτε< καθημερινά, αλλά καθώ< 
γράφονταν αυτό το κείμενο, έγινε γνωστό οτι, δυστυχώ<, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου 
θα καθυστερήσει ένα ακόμη χρόνο, με νέα καταληκτική ημερομηνία τον Φεβρουάριο του 2016. 

Η δεύτερη επέκταση ελπίζουμε οτι θα ξεκινήσει το 2015. nροκωαι για τη γραμμή ΣΥΝΤΑΓΜΑ-Λ. 
nΑΤΗΣΙΩΝ που θα υλοποιηθεί μέσω του προγράμματο< ανάπλαση< τη< Λεωφόρου nανεπιστημίου και 
το πρόγραμμα «Re-thίnk Athens» του «Ιδρύματο< Ωνάση». Θα διαθέτει 4 στάσει<, 2,2χλμ. γραμμή< και 
θα τερματίζει στην nλατεία Αιγύπτου, στην συμβολή τη< οδού nατησίων και Λεωφόρου Αλεξάνδρα<. 
Δυστυχω<, το έργο αυτό φαίνεται να έχει αβέβαιο μέλλον, λόγω των πρόσφατων αντιρρήσεων των 
ελεγκτικών αρχών των Βρυξελλών όσον αφορά την επιλογή του για χρηματοδότηση ει< βάρο< άλλων 
αναmυξιακών, κατα την κρίση του<, έργων. 

Σε οτι, τέλο<, αφορά το απώτερο μέλλον συζητούνται ήδη αρκετέ< επεκτάσει<, αλλά πιθανότατα 
αυτέ< που θα δούμε να παίρνουν το δρόμο τη< υλοποίηση< είναι οι εξή<: 

-Λ.nΑΤΗΣΙΩΝ-ΑΝΩ nATHΣIA (επί τη< οδού nατησίων) 
-Λ.nΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-Σταθμο< Μετρο ΑΡΓΥΡΟΥnΟΛΗΣ (μέσω τη< Λεωφόρου Αλίμου) 
-ΣΥΓΓΡΟΥ/ΦΙΞ-nΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (επί τη< Λεωφόρου Συγγρού), προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

οι ανάγκε< τη< «Εθνικη< Λυρική< Σκηνή<» και τη< «Εθνική< Βιβλιθοθήκηρ> που ήδη κατασκευάζονται 
στο χώρο του παλαιού ιπποδρόμου. 

Ο Προαστιακός γίνεται 10 ετών 
'Ο πω< και το τραμ έτσι και ο nροαστιακό< Σιδηρόδρομο< γιορτάζει φετο< τα 1 Ο του χρόνια. 

Ξεκίνησε και αυτό< την λειτουργία λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων τη< 
Αθήνα<, αλλα τα μεγαλόπνοα σχέδια για την ανάπτυξη του που είχαν τότε καταρτιστεί παραμένουν 
άκόμη στα χαρτιά. Όταν το 2000 εξαγγέλθηκε η δημιουργία του, οι προβλέψει< μιλούσαν για μία 
κεντρική μεν γραμμή, αλλά με τουλάχιστον 7 διακλαδώσει< προ< πολλέ< κατευθύνσειζ. Οι μελέτε<, 
μάλιστα, προέβλεπαν ολοκλήρωση του δικτύου το 201 Ο και καθημερινή μετακίνηση 250.000 
επιβατών: παρά τα εκατοντάδε< εκατομμύρια που επενδύθηκαν για το έργο αυτό, οι επιβάτε< μόλι< 
και μετά βία< φτάνουν σήμερα τι< 35.000 ημερησίω<. 
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Ο nροαστιακό< παραμένει σήμερα ένα μέσο σταθερή< τροχιά< χωρί< εξωστρεφή πολιτική, με έργα 

υποδομή< που παρά το οτι ξεκίνησαν το 2003 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί: ο κεντρικό< σταθμό< 
στην Αθήνα παραμένει ένα άσχημο εργοτάξιο, η ηλεκτροκίνηση δεν έχει φτάσει ακόμα στην Αθήνα, 
τα προβλήματα από φθορέ<, ζημιέ<, κλοπέ< είναι καθημερινά, ενω η συντριmική πλειοψηφία των 
πολιτών αγνοεί ή περιφρονεί την ύπαρξη του. Χωρί< ηλεκτροκίνηση παραμένει και όλο το τμήμα 
Αθήνα< -nειραιά, αν και σύμφωνα με κάποιε< πρόσφατε< πληροφορίε< το έργο nειραιά<- έξοδο< Σ.Σ. 
Λαρίση< (που η υλοποίηση του εκκρεμεί εδω και χρόνια) πρόκειται να δημοπρατηθεί άμεσα με στόχο 
να ολοκληρωθεί το 2016. Για λόγου< πάντω< αντικειμενικότητα<, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε οτι η 
μη ολοκληρωση των έργων του nροαστιακού -ειδικά στο τμήμα Α γ. Ανάργυροι-Σ.Σ.Ρουφ- οφείλεται 
και ση< αντιδράσει< μέρου< των κατοίκων των περιοχών αυτών, του< οποίου< συνέδραμαν, δυστυχώ<, 
κόμματα και δημοτικοί άρχοντε< για ψηφοθηρικού< λόγου<. 

Ω< προ< την λειτουργία του δικτύου, το αστικό τμήμα Αθήνα-nειραιά< εμφανίζει σαφή εικόνα 
υπολειτουργία< με λιγοστά δρομολόγια, άρα και λίγου< επιβάτε<, το τμήμα Αθήνα< -ΣΚΑ λειτουργεί 
με αραιά επίση< δρομολόγια, ενω το μόνο τμήμα που λειτουργεί ικανοποιητικά και εξυπηρετεί και 
του< περισσότερου< επιβάτε< είναι το Αεροδρόμιο - Άνω Λιόσια-Κιάτο, αφού εκεί τα έργα έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί. 

Σε οτι αφορά τι< μελλοντικέ< επεκτάσει< του δικτύου, η επέκταση προ< Λαύριο έχει ήδη λάβει 
από το YnEKA έγκριση περιβαλλοντικών όρων εδώ και ένα χρόνο, αλλά η έναρξη τη< υλοποίηση< 
του καθυστέρησε λόγω τη< υποβόσκουσα< διένεξη< «ΟΣΕ Α. Ε.>> και «ΕΡΓΟΣΕ Α. Ε.>> για τι< τεχνικέ< 
προδιαγραφέ< του έργου. Ελπίζουμε το έργο να δημοπρατηθεί μέσα στο 2015 και να ολοκληρωθεί 
μέχρι το 2020 με κύρια χρηματοδότηση από το ΕΣnΑ 2014-2020. Αντίθετα, για την επέκταση προ< 
Ραφήνα δεν υπάρχουν ούτε καν προμελέτε<, πολλοί δε την θεωρούν «όνειρο θερινή< νυκτό<>>. 
Ίέλο<, αν και πρόσφατα ηλεκτροδοτήθηκε και πάλι η γραμμή προ< Χαλκίδα (με μετεπιβίβαση από 
ντηζελοκίνητε< Α/Α σε Desίro στα Κιούρκα), τα δρομολόγια, προ< το παρόν, δεν είναι ενταγμένα στο 
δίκτυο του nροαστιακού. 

Είναι προφανέ< οτι η ολοκληρωμένη λειτουργία του nροαστιακού συνδέεται άρρηκτα με το μέλλον 
και τι< αναπτυξιακέ< προοπτικέ< τη< ίδια< τη< πρωτεύουσα<. Όσο ο κεντρικό< σταθμό< παραμένει 
γιαπί, όσο δεν ολοκληρώνονται τα έργα στο αστικό τμήμα, όσο δεν υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα 
στα δρομολόγια, όσο δεν βελτι'ωνονται οι υπηρεσίε< και δεν ολοκληρώνονται οι επεκτάσει< προ< το 
Λαύριο και την Ραφήνα, τότε το μέλλον του nροαστιακού μοιάζει δυσοίωνο. 

Τραίνο για το ... πανηγύρι 
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r Εγιναν, τελικά, αποδεκτά τα αιτήματα των κατοίκων, των τοπικών φορέων και πολλών 
σιδηροδρομόφιλων και λειτούργησε ξανά (έστω και για λίγο) η γραμμή του Προαστιακού 

της Καλαμάτας στο τμήμα Καλαμάτα-Μεσσήνη. Έτσι, σε όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης 
της Μεσσήνης ( 20-28 Σεπτεμβρίου 2014) πολλές εκατοντάδες επιβατών (ντόπιοι και τουρίστες) 
χρησιμοποίησαν τα ΜΑΝ που δρομολόγησε η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε.>> για να επισκεφθούν την όμορφη αυτή 
κωμόπολη της Μεσσηνίας και να γιορτάσουν δεόντως στο παραδοσιακό γλέντι που χρόνια τώρα 
στήνεται εκεί. 

Προς επαναλειτουργία η 
σηματοδότηση στον άξονα Αθήνα 
-Θεσσαλονίκη 
γπεγράφη την Παρασκευή 26 Σεmεμβρίου 2014, μεταξύ της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.>> και της 
I κοινοπραξίας «ΤΟΜΗ>> - «ALSTOM Α.Ε.>>, η σύμβαση για την ανάταξη της σηματοδότησης 

του σιδηροδρομικού δικτύου.Πρόκειται για το έργο <<Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος 
σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του 
άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας>>, έργο το οποίο περιλαμβάνει εργασίες σηματοδότησης 
- τηλεδιοίκησης και εpγασίες επιδομής και υποδομής. Σκοπός του έργου η ανάταξη του διαλυμένου, 
εδώ και 5 σχεδόν χρόνια, συστήματος τηλεδιοίκησης του δικτύου. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έγινε 
με προϋπολογισμό 52,7 ε κατ. ευρώ, που μετά την έκmωση του αναδόχου διαμορφώνεται στα 41,2 
εκατ. ευρώ. 

Η ιστορία της τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού δικτύου στον άξονα αυτό ειναι μακρόχρονη 
και πονεμένη. Εδω και 25 χρόνια ο <<ΟΣΕ Α.Ε.>> έχει, κατά καιρούς, υπογράψει 19 βασικές και 
συμπληρωματικές συμβάσεις με τις εταιρείες «Bombardier>>, <<ΑΒΒ>>, <<ML Engineering», <<ADTranZ>> 
και <<Aistom>>, ύψους 460 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2009). Δυστυχώς, αυτή η πολύτιμη υποδομή, που 
υποσχόταν μεγαλύτερη χωρητικότητα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, έλεγχο της κυκλοφορίας από 
απόσταση με μειωμένο προσωπικό και ταχύτερο ταξίδι για τους επιβάτες, δεν λειτούργησε ποτέ 
κανονικά. Μάλιστα, από το 201 Ο και μετά βανδαλίζεται συστηματικά, με αποτέλεσμα να λειτουργεί σε 
ελάχιστα μόνο τμήματα του δικτύου, φαινόμενο τριτοκοσμικό για μια ευρωπαϊκή χώρα. 

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι: 
-Η αποκατάσταση ανάταξη των συστημάτων σηματοδότηgης - τηλεδιοίκησης, ώστε αυτά να 

επανέλθουν στην καλή λειτουργική τους κατάσταση, αλλά και η αναβάθμιση τους μέσω προσθήκης 
δυνατοτήτων και νέων λειτουργιών. 

-Η εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών κατά μήκος του έργου. 
-Η προστασία των καλωδιώσεων χαλκού από κλοπές - δολιοφθορές. 
-Η αναβάθμιση της γραμμολογίας -επιδομής των σιδηροδρομικών σταθμών στα τμήματα Οινόη-

Δαύλεια και Δομοκός -Λάρισα και συγκεκριμένα η αντικατάσταση των υφισταμένων αλλαγών τροχιάς 
με αρμούς, με νέες αλλαγές συγκολλημένες επί στρωτήρων από σκυρόδεμα ή επί ξύλινων. 

-Η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στο τμήμα μεταξύ χ.θ. 
29+500 (Νέα Φιλαδέλφεια) και χ. θ. 37+074 (Γαλλικός). 

Σύμφωνα με την <<ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε>>, η υλοποίηση της σύμβασης είναι απολύτως αναγκαία καθώς 
παρέχει στον «ΟΣΕ Α.Ε.>> την δυνατότητα πλήρους λειτουργίας της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης 
και συνεπώς μέγιστη ασφάλεια στην κυκλοφορία των συρμών, μεγαλύτερη ευελιξία σε χειρισμούς 
και μείωση των καθυστερήσεων και επιτρέπει την ανάmυξη ταχυτήτων έως 200 χλμ/ώρα, αντί 
των 1 60 χλμ/ώρα που είναι σήμερα. Επίσης, το έργο αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση 
του ΠCS - Leνel 1, ως εποικοδόμημα της συμβατικής σηματοδότησης. Με την εγκατάσταση δε 
του ΕΠS - Leνel 1, ως τμήμα του ERTMS, θα επιτευχθεί η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του 
σιδηροδρομικού δικτύου, σύμφωνα με τις ευρωπαίκές προδιαγραφές. Τ έλος, με την ολοκλήρωση 
τόσο του συγκεκριμένου έργου όσο και των υπόλοιπων εργολαβιών στον άξονα ΠΑΘΕ I Π, το 2017 το 
ταξίδι μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα έχει πλέον διάρκεια 3,5 ώρες, στόχος που τον ακούμε -ως 

, , 

υπόσχεση- εδω και πολλά,πολλά χρόνια. 
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Η νεα γραμμη 4 ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ-
ΓΟΥΔΗ του Μετρο 
το Μετρό της Αθήνας, το 

μεγαλύτερο έργο συγκοινωνιακής 
υποδομής στα μεταπολεμικά χρόνια, 
συνεχίζεται με τη νέα Γραμμή 4, ένα 
ζωτικής σημασίας έργο για πολλές 
περιοχές του Λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα 
πυκνοδομημένες και με ανεπαρκή, 
σήμερα, συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. 
Σε ειδική συνένεντευξη Τύπου στις 
25 Σεπτεμβρίου 2014, ο Υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. 
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Μ. Χρυσοχοίδης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της <<Α ΠΙ ΚΟ ΜΠΡΟ Α.Ε.>> κ. Χ.Τ σίτουρας, 
παρουσία πολλων δημάρχων, ανακοίνωσαν την έναρξη υλοποίησης του πρώτου μεγάλου τμήματος 
της νέας γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, Άλσος Βεiκου - Γουδή, με 14 νέους σταθμούς. 

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό του έργου, το πρώτο τμήμα <<Α>>, της Γραμμής4, 
περιλαμβάνει τους σταθμούς Άλσος Βεϊκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, Δικαστήρια,Λ.Αλεξάνδρας,Εξάρχεια,Ακ 
αδημία,Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Νήαρ Ηστ, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή. Το τμήμα αυτό 
υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περί τους 220.000 επιβάτες, ενώ ο εξυπηρετούμενος 
πληθυσμός σε ακτίνα 500 μ από τους σταθμούς ανέρχεται σε 285.000. Το έργο θα μειώσει την 
κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων κατά 53.000 ημερησίως, παράλληλα δε θα μειώσει τους αέριους 
ρύπους C02 κατά 280 τόνους ημερησίως. Ο χρόνος διαδρομής από το Άλσος Βεϊκου ως το κέντρο της 
πόλης θα διαρκεί περί τα 10: Στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση των εγκαταστάσεων 
συντήρησης και επισκευών του αμαξοστασίου Σεπολίων καθώς και η κατασκευή ενός νέου 
Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας για όλες τις γραμμές του Μετρό εντός του αμαξοστασίου Σεπολίων. Ο 
προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε περίπου 1 ,2 δις ευρώ και η δημοπράτηση θα γίνει αρχικά με 
το στάδιο προεπιλογής έμπειρων και εξειδικευμένων εταιρειών και σε δεύτερο στάδιο με την υποβολή 
προσφορών, με κατ' αποκοπή τίμημα για την ολοκλήρωση του έργου, συμπεριλαμβανομένων και 1 7  
συρμών. 

Η υλοποίηση το έργου αυτού αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας, 
να αναβαθμίσει τη ζωή ολόκληρου του Λεκανοπεδίου και να εξυπηρετήσει όχι μόνον ιδιαίτερα 
πυκνοδομημένες περιοχές κατοικίας ή εμπορικές περιοχές του κέντρου, αλλά και σημεία με έντονες 
χρήσεις γης όπως π.χ τα Δικαστήρια, διάφορα Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, κ.ά. Η δημοπράτηση 
του έργου πρόκειται να ξεκινήσει πολύ σύντομα, εκτιμάται δε οτι μέχρι το Φθινόπωρο του 201 5 θα 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες μελετών και αδειοδοτήσεων, προκειμένου να προχωρήσει 
ο διαγωνισμός στο δεύτερο στάδιο κατάθεσης των οικονομικών προσφορών για την επιλογή του 
μειοδότη. Υπολογίζεται ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2016, ενω το 
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 7 περίπου χρόνια, δηλαδή το 2022. 

Στο μεταξύ, στο άλλο άκρο της πρωτεύουσας, τα έργα για την επέκταση του Μετρό προς Πειραιά 
προχωρούν κανονικά. Ο μετροπόντικας <<Ιππόδαμος>> έφτασε τις 25 Νοεμβρίου 2014 στον σταθμό του 
Κορυδαλλού, έχοντας ήδη διανοίξει 2,1 1 χλμ σήραγγας από το σύνολο των 7.6χλμ. Στα εργοτάξια που 
λειτουργούν στους 6 νέους σταθμούς εργάζονται περισσότερα από 800 άτομα, έχει δε ολοκληρωθεί 
λιγο πάνω από το 30% του συνολικού έργου. Αν οι ρυθμοί αυτοί συνεχιστούν απρόσκοmα, τότε το 
2017 το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο <<Ελευθέριος Βενιζέλος>>, επι τέλους, θα συνδεθούν 
απ· ευθείας με ένα υπερσύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς που αναμένεται (σε αυτή την γραμμή) να 
εξυπηρετεί πανω από 130.000 επιβατες ημερησίως. 
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Ο γύρος της Πελοποννήσου 
με τραίνο για 100 αλλοδαπούς 

, 

τουριστες 
Σ. I Ν. Καντήρης 

π ερίπου 100 αλλοδαποί σιδηροδρομόφιλοι, στην μεγάλη τους πλειονότητα Άγγλοι, έκαναν 
το γύρο της Πελοποννήσου με τραίνο. Η εκδρομή, η οποία κάλυπτε όλο το σιδηροδρομικό 

δίκτυο της Πελοποννήσου, τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν τους αρχαιολογικούς χwρους και 
τα όμορφα τοπία της περιοχής, είχε δε διοργανωθεί -για μία ακόμη φορά- από τον αεικίνητο φίλο 
μας Phίlip Wormald. 

Το ταξίδι ξεκίνησε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και ολοκληρwθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ήταν 
δε η συνέχεια μιας πανομοιότυπης εκδρομής που είχε γίνει μερικές μερες νωρίτερα -από την ίδια 
ομάδα -στη βόρεια Ελλάδα. 

Η διαδρομή άρχισε από την Πάτρα και η πρwτη διανυκτέρευση έγινε στην Αρχαία Ολυμπία. 
Τ ο τραίνο συνέχισε για Πύργο και Κυπαρισσία και την Τ πάρτη 8 Οκτωβρίου ξεκίνησε από την 
Καλαμάτα πέρασε από Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Άργος και κατέληξε στο Ναύπλιο. Το Σάββατο 11 
Οκτωβρίου το τουριστικό τραίνο αρχίζει το ταξίδι της επιστροφής, στη διαδρομή Άργος - Τρίπολη -
Ζευγολατιό - Κυπαρισσία, όπου οι εκδρομείς διανυκτέρευσαν. Τ ην Κυριακή 12 του μήνα η επιστροφή 
ολοκληρwθηκε με το ταξίδι Κυπαρισσία - Πύργος- Πάτρα. 

Αυτή είναι, μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη σε διάρκεια σιδηροδρομική εκδρομή (από Κυριακή σε 
Κυριακή) που έχει γίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Όπως ήταν αναμενόμενο, στην 
εκδρομή συμμετείχαν και αρκετά μέλη ή φίλοι του Σ.Φ.Σ., ενω πολύ περισσότεροι ακολούθησαν το 
τραίνο με τα αυτοκίνητα τους φωτογραφίζοντας ή βιντεοσκοπwντας το. Για μία ακόμη φορά πολλοί 
κάτοικοι των πόλεων από όπου πέρασαν ή διανυκτέρευσαν οι ξένοι σιδηροδρομόφιλοι έδειξαν τον 
ενθουσιασμό τους για το τουριστικό αυτό δρομολόγιο, αποδεικνύοντας έτσι οτι το τραίνο στην 
Πελοπόννησο μπορεί -και επιβάλλεται- να παραμείνει ζωντανό. 

Συνεργασία Δήμου Καλαβρύτων 
-«ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ» με πρωταγωνιστή 
τον οδοντωτό 

'Qπως ανακοινwθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, ο Δήμος Καλαβρύτων και η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε» 
ξεκινούν προωθητικές ενέργειες, πριν ακόμα αρχίσει η χειμερινή τουριστική σεζόν. Στόχος 

είναι η προσέλκυση επισκεmwν στην περιοχή καθwς και η οικονομική διευκόλυνση όλων εκείνων 
που θέλουν να δουν από κοντά τα αξιοθέατα. Τ ο νέο πακέτο προσφοράς με έκmωση 50% που 
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τίθεται σε ισχύ από την 1 η Νοεμβρίου αποκαλείται «Kalaνrita Citypass>>. Με μόλις 24,80 ευρw, 
όσοι βρεθούν στα Καλάβρυτα και αγοράσουν το τουριστικό προϊόν θα μπορούν να επισκεφθούν το 
Μουσείο Ολοκαυτwματος, να κάνουν δωρεάν βόλτα με το lift που ενwνει το πρwτο και το δεύτερο 
επίπεδο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, να θαυμάσουν από κοντά το Σπήλαιο των Λιμνwν και, 
κυρίως, να απολαύσουν με τον οδοντωτό τη μαγευτική διαδρομή στο βουνό, μέσα από το φαράγγι 
του Βουραϊκού ποταμού. Τ ο τουριστικό αυτό «πάσο>> θα διατίθεται στους επισκέmες κατά την πρwτη 
πιλοτική φάση της διάθεσης του ως ειδικό μπλοκάκι αναμνηστικής εκτύπωσης και στη συνέχεια θα 
ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης τίτλων μεταφοράς της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.>> 

«Αυτή είναι μια πολυ ευχάριστη είδηση για όλους εμάς που προσπαθούμε να προβάλλουμε τις 
ομορφιές του τόπου μας και τον οδοντωτό>>, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ο Αλέξης Λεχουρίτης, 
δημιουργός -διαχειριστής της ιστοσελίδας www.odontotos.com. Θετική εξέλιξη χαρακτήρισαν επίσης 
την εξαγγελία και οι τοπικοί επιχειρηματίες του κλάδου του τουρισμού, αφού αυτή η πρωτοβουλία θα 
συμβάλλει θετικά στην ανάδειξη των Καλαβρύτων σε κορυφαίο χειμερινό προορισμό τη φετινή σεζόν. 

Σύγκρουση στον Σ.Σ Ρουφ -
Εκτροχιαόμοί σε Λιλαία και'Εδεσσα 

1) Τα ξημερ�ματα, στις 02:40, της 8ης Νοεμβρίου 2014, σημειwθηκε εκτροχιασμός βαγονιwν 
της εμπορικής αμαξοστοιχίας 80505, στον Σ.Σ Λιλαίας. Το περιστατικό απεδόθη στα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (ισχυρές βροχοmwσεις κ.α.) που προφανwς προκάλεσαν μετακινήσεις χωμάτων και 
λάσπης σε τμήματα της γραμμολογίας του σταθμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε>>, 
τα βαγόνια (πλατφόρμες) δεν ήταν φορτωμένα και κανείς από το προσωπικό της αμαξοστοιχίας δεν 
έπαθε τίποτα. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία έκλεισε για αρκετές wρες, μέχρις ότου τα συνεργεία, 
κάτω από δύσκολες συνθήκες (έντονη βροχή κ.α.) να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των 
δρομολογίων 

2) Το πρωί της 18ης Νοεμβρίου 201 4 δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στον Σ.Σ. Ρουφ, ευτυχως 
χωρίς τραυματισμούς επιβατwν και με, σχετικά, μικρές υλικές ζημιές. Γύρω στις 08:10 συρμός του 
Προαστιακού με αριθμό 1 539, που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα - Πειραιά, συγκρούστηκε 
μετωπικά με την αμαξοστοιχία 884 (χωρίς επιβάτες) που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα -
Καλαμπάκα. Σύμφωνα με Δ. Τ της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε>> « .... Οι δύο αμαξοστοιχίες κινούνταν με μικρή 
ταχύτητα. Στην αμαξοστοιχία του προαστιακού επέβαιναν 20 άτομα και δεν υπήρξε κανένας 
τραυματισμός. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον σταθμό από όπου συνέχισαν το ταξίδι 
τους με άλλα μέσα. Τ α αίτια της σύγκρουσης ερευνούνται . . .  >> 

3) Λίγες ημέρες μετά, το βράδυτης23ης Νοεμβρίου 2014 και wρα 21 :00 η αμαξοστοιχία 85 (τύπου 
ΜΑΝ) που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Φλwρινα, κατά την είσοδο της σε σήραγγα 
κοντά στο εγκαταλελειμμένο σταθμό Γαρεφίου, μεταξύ Σκύδρας και Έδεσσας, εκτροχιάστηκε λόγω 
κατολίσθησης βράχων. Ευτυχwς, κανείς από τους 70 επιβάτες δεν τραυματίστηκε. Οι επιβάτες 
μεταφερθήκαν λίγο αργότερα με άλλη αμαξοστοιχία στον προορισμό τους. Η σιδηροδρομική 
σύνδεση στο τμήμα Έδεσσα - Φλwρινα διακόπηκε για αρκετές ημέρες. 

ΤΙCCΙΗ:Χάος και εγκατάλειψη 
στο σιδηροδρομικό δίκτυο 
Πελοποννήσου 

'Qπως καταγγέλλουν ο επίκουρος καθηγητής του ΕΜΠ και πρόεδρος του Ελληνικού 
Τμήματος της «Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς>> ( τiCCIH), 

Νίκος Μπελαβίλας και ο αρχαιολόγος (και μέλος του ΣΦΣ) Απόλλων Κύρκος, ο οποίος έκανε τη 
μεταπτυχιακή του εργασία στο συγκεκριμένο θέμα, μετά την παuση λειτουργίας του δικτύου το 
201 1 ,  αλλά και σε μερικές περιπτwσεις κάποια χρόνια νωρίτερα, σιδηροδρομικοί σταθμοί και άλλες 
εγκαταστάσεις έχουν διαρρηχθεί (μόνο εmά έχουν μείνει ανέπαφοι από διαρρήξεις), ο εξοπλισμός 
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τους ( φανοστάτες, εργαλεία, τηλέγραφοι), έχει κλαπεί ή καταστραφεί, ενώ αρκετές ήταν και οι 
περιπτώσεις σταθμών ( π. χ. Μεγαλόπολης, Αιγίου και Λεοvταρίου ) που παραδόθηκαν στις φλόγες, 
καθώς άστεγοι καταφεύγουν σε αυτούς ανάβοντας φωτιές για να ζεσταθούν. 

Παρόμοια είναι και η τύχη του πλούσιου αρχειακού υλικού που βρίσκεται στους σταθμούς. Ση μαντικά 
έγγραφα, τεχνικά αρχεία'και σχέδια καταστρέφονται ή κλέβονται. Η καταστροφή του σιδηροδρομικού 
δικτύου επιτείνεται από τους κλέφτες μετάλλου. Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί αρκετά 
περιστατικά κλοπής σιδηροτροχιών όπως π.χ. στη Λάππα Αχαϊας, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και τον 
Άγιο Βασίλειο Κορινθίας κ.α .. «Με αφορμή εργασίες νέων ερευνητών αποκαλύφθηκε πλήρως η 
σε εξέλιξη καταστροφή του δικτύου της Πελοποννήσου, που αυτή τη στιγμή καταρρέει>>, εξηγεί ο 
Νίκος Μπελαβίλας. Το «Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς>> εξέδωσε ψήφισμα, στο οποίο καλεί τον «ΟΣΕ Α. Ε>>, τη «ΓΑΙΑΟΣΕ Α. Ε>>, την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Α. Ε>>, αλλά και τα συναρμόδια υπουργεία ( ΥΠΥΜΕΔ και ΥΠΠΟΑ ) «να λάβουν άμεσα μέτρα διάσωσης 
και προστασίας του σπουδαίου αυτού πολιτιστικού πλούτου της χώρας>>. Ταυτόχρονα, με το ίδιο 
ψήφισμα ζητείται από τους εμπλεκόμενους φορείς να διερευνήσουν κάθε δυνατότητα αξιοποίησης 
του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου, στην κατεύθυνση που κινούνται άλλα ιστορικά δίκτυα 
του εξωτερικού. τέλος, το Ελληνικό Τ μ ή μα του τιccιΗ έχει καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠΠΟΑ φακέλους τεκμηρίωσης για το τμήμα Κορίνθου- Μύλων- Κ_αλ?μάτας, ζητώντας την κήρυξη 
όλης της γραμμής ως μνημείου, ωστόσο δεν έχει λάβει ακόμα καμίq απάντηση από το υπουργείο. 

Σήμερα 580χλμ. του δικτύου των τέως «Σ.Π.Α.Π.>> είναι μη ενεργά, με μικρά μόνο τμήματα του 
δικτύου (50-60 χιλιομέτρων) να λειτουργούν ακόμα. Το δίκτυο περιλαμβάνει πολλές λιθόκτιστες 
ή μεταλλικές γέφυρες, τούνελ και άλλα σύνθετα τεχνικά έργα, καθώς και 153 σιδηροδρομικούς 
σταθμούς και στάσεις, αποθήκες κ.α. Και παρά το οτι 79 από αυτούς τους σταθμούς Ι στάσεις 
έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέα κτίρια εδώ και πολλά χρόνια (σημαντικά δείγματα της βιομηχανικής 
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα) η κατάσταση πολλών από αυτά είναι σχεδόν δραματική. Σε αρκετά, 
τέλος, σημεία του δικτύου διατηρούνται σημαντικά δείγματα εξοπλισμού κατασκευής γραμμής και 
τροχαίο υλικό κάθε είδους και μορφής (aτμάμαξες, επιβατάμαξες, φορτάμαξες, κλπ). 

Το τραίνο πάει- επί τέλους- στην Πάτρα 
Η ιστορία της διέλευσης του τραίνου απο την Πάτρα με τα νέα έργα που εξελίσσονται στην 

περιοχή είναι ιστορία που θυμίζει το «γεφύρι της Άρτας>>, λόγω των αντιδράσεων και των 
παλινωδιών της Δημοτικής Αρχής και διαφόρων φορέων της πόλης. Ευτυχώς, μετά από αναστολές 
εργασιών, αλλαγές εργολάβων και καθυστερήσεις στην πρόοδο των έργων φαίνεται ότι, επί τέλους, 
τα έργα στην νέα γραμμή υψηλών ταχυτήτων Κιάτου - Πάτρας προχωρούν, οι δημοπρατήσεις 
ολοκληρώνονται και ότι σύντομα θα βρεθεί λύση και στην διέλευση της χάραξης μέσα από τον 
οικιστικό ιστό της πόλης. Ήδη, στο τμήμα Κιάτο - Αίγιο (Ροδοδάφνη) που εγκατέλειψε ημιτελές η 
κατασκευαστική εταιρεία «Μηχανική Α. Ε>>, εγκαταστάθηκε νέος εργολάβος, η «Μέτκα Α. Ε.>> , η οποία 

, , 

προχωρά τα έργα με ταχύ ρυθμό και με προοπτική να έχουν αυτά ολοκληρωθεί εντός 2ετίας από 
την ανάληψη του έργου. Εν τω μεταξύ, τα έργα στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος προχωρούν 
επίσης με γοργό ρυθμό, ιδιαίτερα δε η διάνοιξη της σήραγγας στην περιοχή «Παναγοπούλα>> . 
Δημοπρατήθηκαν τέλοςή πρόκειται να δημοπρατηθούν σύντομα και τα υπολειπόμενα τμήματα μέχρι 
και τα ΜποζαϊΊΊκα, ώστε το σύνολο της γραμμής να παραδοθεί στην κυκλοφορία (σταδιακά μάλλον) 
μέχρι το τέλος του 201 7. 

Όσον αφορά το επίμαχο θέμα της διέλευσης της γραμμής μέσα από τον πολεοδομικό ιστό της 
Πάτρας, όπως συνέβαινε αναγκαστικά από το 1 887 μέχρι και σήμερα, η «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε>> συνέταξε μια 
βελτιωμένη πρόταση, σύμφωνα με την οποία υπογειοποιείται ένα μικρό τμήμα της νέας γραμμής 
(από τον σταθμό Αγίου Διονυσίου μέχρι λίγο πριν τον Α γιο Ανδρέα), αλλά με μονή γραμμή, ώστε το 
έργο, αφ' ενός μεν να είναι σχετικά εύκολα πραγματοποιήσιμο από τεχνική άποψη, αφ' ετέρου δε 
το κόστος του να είναι aντιμετωπίσιμο. Επιφανειακά, θα συνεχίσει να λειτουργεί στην υφιστάμενη 
γραμμή, ο «Προαστιακός>>, γραμμή η οποία θα μπορεί στο μέλλον να κανονικοποιηθεί, αφού τυχόν 
υπογειοποίηση της δεν θα εξυπηρετούσε την πόλη. Τ ην λύση αυτή φαίνεται να μην απορρίmει η νέα 
Δημοτική Αρχή και οι άλλοι φορείς της πόλης, αν και οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι, για πολλά χρόνια, οι Δημοτικές Αρχές της πόλης, αλλά και ορισμένοι φορείς 
της, ζητούσαν την πλήρη υιrογειοποίηση της γραμμής από την Αγυιά μέχρι την Ακτή Δημαίων, παρ' 
όλο που ένα τέτοιο έργο αφ ·ενός μεν εμφάνιζε μεγάλες τεχνικές δυσκολίες λόγω του υιrεδάφους και 
της γειτνίασης με την θάλασσα, αφ· ετέρου δε θα απαιτούσε κονδύλια που εκτίνασσαν υπέρμετρα 
το κόστος κατασκευής. Με τέτοιο κόστος είναι σίγουρο οτι το έργο (δικαίως) δεν θα το ενέκριναν οι 
υπηρεσίες της Ε. Ε., αφού η κατασκευή του θα απορροφούσε δυσανάλογο ποσοστό του ΕΣΠΑ και θα 
οδηγούσε έτσι στην μείωση των χρηματοδοτούμενων από την Ε. Ε. άλλων αναπτυξιακών έργων,ενω 
θα ήταν αδύνατον να χρηματοδοτηθεί μόνο από εθνικούς πόρους. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, πολλοί 
φορείς της πόλης είχαν αρχίσει, εδώ και καιρό, να αποδέχονται την μη υπογειοποίηση της γραμμής, 
σαν μια αναγκαιότητα. 

Ανακοινώθηκε, τέλος, επίσημα οτι, στην κατοχή του Δήμου Πατρέων παραμένουν οι σταθμοί του 
«ΟΣΕ Α.Ε>> σε Βραχνέικα, Τ σουκαλέικα και Καμίνια.Σε αυτή τη συμφωνία κατέληξαν καταρχήν ο Δήμος 
της Πάτρας και η Διοίκηση της «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε>> σε συνάντηση που είχαν στις 1 Δεκεμβρίου 2014, ο 
Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.>> 
Αθανάσιο Σχίζα. 

Το «TPENOTEXNEION» 

'Ετσι ονόμασε ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος το δημιούργημα του. Πρόκειται για 
ένα από. τα κτίρια του Σ.Σ Κυπαρισσίας που ο γνωστός ηθοποιός νοίκιασε απο την «ΓΑΙΑΟΣΕ 

Α. Ε.>> και χωρίς καμία βοήθεια απο τον δήμο της πόλης ή άλλους φορείς, πλην των ανθρώπων του 
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«ΟΣΕ Α.Ε», το μετέτρεψε, με πολu μεράκι, σε χώρο πολιτισμοu. Εγκαταλελειμμένο στη φθορά 
του χρόνου και έχοντας μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, το παλαιό κτίριο κέντρισε το βλέμμα του 
Ν. Καλογερόπουλου που, λάτρης του σιδηροδρόμου ο ίδιος, υποσχέθηκε στο εαυτό του να το 
ξαναζωναντέψει. Και τα κατάφερε. Ήδη, το καλοκαίρι που μας πέρασε το «Τ ρενοτεχνείο» φιλοξένησε 
συναυλίες γνωστών τραγουδιστών, ρεμπέτικες βραδιές, θεατρικές παραστάσεις και άλλα καλλιτεχνικά 
δρώμενα. Έτσι, ναι μεν το τραίνο δεν σφυρίζει πλέον στην Κυπαρισσία, αλλά τουλάχιστον η όμορφη 
αυτή πόλη της Ν.Δ. Πελοννήσου απέκτησε ένα νέο, ζωντανό χώρο πολιτισμοu. 

Τα Ιαπωνικά Buιιet Trains γίνονται 50 
, 

χρονων τον Οκτώβριο 201 4 γιορτάστηκαν στην Ιαπωνία τα 50 χρόνια από τα εγκαίνια του πασίγνωστου 
πλέον «SHINKANSEN» Bullet Traίn του τραίνου δηλαδή της μεγάλης ταχuτητας. Με την έναρξη 

της λειτουργίας τους τα τραίνα αυτά μέιωσαν την διάρκεια του ταξιδιοu μεταξυ Τόκιο και Οσάκα κατά 
3 ολόκληρες ώρες δημιουργώντας έτσι ένα γρήγορο, αξιόπιστο και πρωτοποριακό μέσο μετακίνησης, 
1 Ο ολόκληρα χρόνια πριν κάτι αντίστοιχο ξεκινήσει και στην Ευρώπη. Σ τα 50 αυτά χρόνια του το 
αSHINKAN SEN>> έχει μεταφέρει, συνολικά, πάνω από 5,6 δισεκατομμuρια επιβάτες, χωρίς κανένα 
σοβαρό ατuχημα και με καθυστερήσεις που συνήθως δεν ξεπερνοuν το 1'. 

Ήταν, συνεπώς, αναμενόμενο οτι το παράδειγμα των Ιαπώνων θα το ακολουθοuσαν και οι 
Ευρωπαίοι. Σήμερα πλέον τραίνα μεγάλης ταχuτητας διασχίζουν καθημερινά όλη σχεδόν την γηραιά 
ήπειρο και μάλιστα με ταχuτητες που ξεπερνοuν το «SHINKANSEN>>, αν και την πρωτιά τώρα κατέχουν 
οι Κινέζικοι Κρατικοί Σιδηρόδρομοι αφοu εδω και αρκετά χρόνια καταφεραν με δικό τους τραίνο (με 
σuστημα Maglev) να σπάσουν το ρεκορ καταγράφοντας 430χλμ/ώρα. Οι Ιάπωνες σήκωσαν το γάντι 
και σήμερα εργάζονται συστηματικά σε ένα πρόγραμμα για τραίνο (πάλι με σuστημα Maglev) που 
προβλέπεται να ξεπεράσει τα 500χλμ/ώρα. Αν, βεβαίως, καταφέρουν να δαμάσουν το κόστος ενός 
τέτοιου προγραμματος που εκτιμάται οτι θα αγγίξει τα 47 δις δολλάρια. 

Τα σιδηροδρομικά έργα του νέου 
ΕΣΠ Α Σuμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 23 Νομεβρίου 2014, τα 

σιδηροδρομικά έργα που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον, Αστική Ανάmυξη>>, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 της ΕΕ είναι ( συνοmικά) 
τα εξής: 

1 .  Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο-Πάτρα. 
2. Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας(ΣΚΑ)-Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη

Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση). 
3. Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και 

εντοπισμένες παρεμβάσεις μικρής έκτασης σε υποδομή-επιδομή αυτής. 
4. Σιδηροδρομική σuνδεση του εμπορευματικοu λιμένα Καβάλας (Νέας Καρβάλης). 
5. Αναβάθμιση ΠΑΘΕ-Π: τμήμα ΣΚΑ-Οινόη. 
6. Επέκταση προαστιακοu σιδηροδρόμου Απικής από το Κορωπί έως το Λαuριο και σuνδεση του 

λιμένα Λαυρίου. 
Πέραν των ανωτέρω, στο χρηματοδοτικό εργαλείο «Connectίng Europe Facίlίty>> (c.E.F.) 

προτείνονται για συγχρηματοδότηση δuο ακόμη έργα επί του σιδηροδρομικοu ΠΑΘΕ-Π, έργα που 
θεωροuνται φάσεις αυτών που είχαν ήδη χρηματοδοτηθεί από παλαιότερα προγράμματα (έργα phas
ίng). 

α. Ολοκλήρωση νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα τιθορέα
Λιανοκλάδι-Δομοκός. 

β. Κατασκευή υποδομής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο . 
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Η.Π.Α. Οι επιβάτες επιστρέφουν στα 
μέσα σταθερής τροχιάς 

Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Ατλάντα των Η.Π.Α., μια νέα γραμμή τραμ μήκους 4,3χλμ. Οι 
αρχές ευελπιστοuν οτι αυτή η γραμμή θα βελτιώσει σημαντικά το προφίλ των δημοσίων 

συγκοινωνιών, που σε αυτήν την πόλη είναι από τις χειρότερες των Η.Π.Α. Πολλές, μάλιστα, φτωχές 
οικογένειες δυσκολεuονται πολu να βροuν δουλειά ή να κρατήσουν την δουλειά τους λόγω ακριβώς 
της ανεπάρκειας των δημοσίων συγκοινωνιών. 

Με την ευκαιρία αυτή, πολλοί αναλυτές επεσήμαναν οτι σιγά-σιγά οι Αμερικάνοι επιστρέφουν στις 
δημόσιες συγκοινωνίες. Μόνο την περσινή χρονιά τα δημόσια μέσα μεταφοράς πραγματοποίησαν 
10,7 δις ταξιδια, ενω συστήματα l ίght raίl έχουν πρόσφατα επεκταθεί στο Tucson (Αριζόνα), στο 
Orlando (Φλόριδα) και στο Dallas (τέξας). Επιπλέον, σuμφωνα με τελευταίες δημοσκοπήσεις, 
η δημόσιες συγκοινωνίες άρχισαν να προσλκuουν το ενδιαφέρον των ιδιωτικών εταιρειών και 
χρηματοπιστωτικών I επενδυτικών ιδρυμάτων. Είναι αξιοσημείωτο οτι όσοι γεννήθηκαν μετά το 1980 
οδηγοuν πολu λιγότερο από τους γονείς και τους παπποuδες τους: μόνο το 67% των Αμερικάνων 
ηλικίας 16-24 ετών δι�θέτουν σήμερα άδεια οδηγήσεως, το χαμηλότερο πσοστό εδώ και 50 χρόνια. 
Αντίθετα, τα φθηνά εισητήρια σε λεωφορεία και τραίνα φαινεται πως τους προσελκuουν. Τ ο τραμ 
της Ατλάντα ακpμη περισσότερο, αφοu για τους πρώτους 3 μήνες της λειτουργίας του οι επιβάτες θα 
μετακινοuνται δωρεάν. 

Μεταφέροντας τεύτλα και σωλήνες 
Σ. Ι Πύθιο - Γ. Μαγαλιός 

Διαψεuστηκαν, ευτυχώς, οι περσινοί φόβοι οτι ποτέ ξανά ο σιδηρόδρομος δεν θα μετέφερε 
τεuτλα από τους χώρους συγκομιδής και συγκέντρωσης στα εργοστάσια ζαχάρεως. Μετά από 

την επιτυχή συμφωνία με την «Ε.Β.Ζ. Α. Ε.>> η αΤΡΑΙΝΟΣΕ Α .Ε.>> ανέλαβε και πάλι και έφερε εις πέρας, 
χωρίς κανένα πρόβλημα, την μεταφορά του ειδικού αυτού φορτίου. Έτσι, για 2 περίπου μήνεζ, από 
τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2014 τα τραίνα μετέφεραν, συνολικά, 190.000 τόννους 
τεuτλα, κυρίως από την Ορεστιάδα και λιγότερο από την Λάρισα, στο εργοστάσιο της «Ε.Β.Ζ. Α. Ε.>> στο 
Πλατύ, Ημαθίας. 

Σε γενικές γραμμές, η μεταφορά γίνονταν καθημερινά από Αλεξανδρούπολη - Ορεστιάδα με 
δύο ζεύγη εμπορικών αμαξοστοιχιών με αριθμοuς 80680/80681 και 80682/80683. Από εκεί, 
τα τεύτλα προωθούνταν προς την Θεσσαλονίκη, επίσης με δύο ζεύγη εμπορικών αντίστοιχα με 
αριθμοuζ 80610/8061 1  και 8061 2/80613 .  Όλα σχεδόν τα τραίνα ξεκινούσαν απ ο Αλεξανδρούπολη -
Θεσσαλονίκη και αντίστροφα το πρωί, στις 08.30 και το βράδι στις 20.20. Ανάλογα ήταν και τα ωράρια 
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Ω< γνωστόν, το 2008 η «ΑΠΙΚΟ ΜΕτΡΟ Α.Ε.>> πραγματοποίησε διεθνή διαγωνισμό, 
προϋπολογισμού 155 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια τροχαίου υλικού τρίτης γενιάς. 

nροσφορές κατέθεσαν η κορεατική κοινοπραξία «Hanwa - Huyndai Rotem>>, η «Ansaldobreda>>, η 
οποία θεωρείται ο <<μεγάλος ασθενής>> της ιταλικής βιομηχανίας, και η ισπανική «CAF>>, στην οποία 
οι εργαζόμενοι είναι παράλληλα και μέτοχοι. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 η εταιρεία και το (τότε) 
ΥnΕΧΩΔΕ ανακοίνωσαν την επιλογή της «Hanwa - Huyndai Rotem>>, η οποία ανέλαβε την προμήθεια 
17 νέων συρμών μετρό των έξι οχημάτων έκαστος. Οι συρμοί έχουν 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, 
η δε παράδοσή τους ξεκίνησε από τον Σεmέμβριο του 201 3. Σημειωτέον ότι πρόκειται για παρόμοια 
μοντέλα και με παρεμφερή τεχνικά χαρακτηριστικά με τους συρμούς που κυκλοφορούν ήδη από το 
2004 στη γραμμή 3 του μετρό και κατασκευάστηκαν από την ίδια κορεατική κοινοπραξία. 

Δυστυχώς σήμερα, ελάχιστο χρόνο μετά την απόδοση τους στο καθημερινό πρόγραμμα 
δρομολογίων,οι ολοκαίνουργοι αυτοί συρμοί εμφανίζουν βλάβες με αποτέλεσμα να τίθενται συνεχώς 
εκτός κυκλοφορίας. Έτσι, η «ΠΑΣΥ Α. Ε.>> με έγγραφο της, δίνει προθεσμία 2 μηνών στην «Α ΠΙ ΚΟ 
ΜΠΡΟ Α.Ε.>> έτσι ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα των συρμών. Από την πλευρά της, η «Α ΠΙ ΚΟ 
ΜΠΡΟ Α.Ε.>> φέρεται να διέκοψε τις πληρωμές στέλνοντας επιστολή διαμαρτυρίας προς τους 
κορεάτες κατασκευαστές, ζητώντας, εκτός των άλλων, και την άμεση αποστολή στην Αθήνα ειδικού 
κλιμακίου τεχνικών, προκειμένου να επιληφθούν των προβλημάτων και να τα επιλύσουν. 

Επανήλθαν τα απευθείας δρομολόγια 
των δρομολογίων από τον εμπορικό σταθμό της Θεσσαλονίκης για την Θράκη, με αλλαγή προσωπικού τ ρ ι κάλων- Θεσσαλονίκης 
στη Δράμα. Είναι η πρώτη φορά που τα τεύτλα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς σε τόσο μακρινή 
απόσταση, μεταφορά που κρίθηκε απολύτως επιτυχής χάρη στη δουλειά των σιδηροδρομικών και 
κυρίως του προσωπικού έλξης της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε.>>. 

Τ α «τευτλότpαινα>> προσέλκυσαν πολλούς σιδηροδρομόφιλους που έσπευσαν για φωτογράφηση
κινηματογράφηση, αλλά και το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών. Από τη συμφωνία αυτή, η ετήσια 
εξοικονόμηση της «Ε.Β.Ζ. Α.Ε.>> ανήλθε σε περίπου 2 ε κατ. ευρώ, καθώς, για το σύνολο της μεταφοράς, 
το κόστος με φορτηγά αυτοκίνητα θα ξεπερνούσε τα 5 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει, 
για μία ακόμη φορά, τις πολύ μεγάλες δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα του σιδηροδρόμου για τις 
εμπορικές μεταφορές στην Ελλάδα. 

Τ έλος, ξεκίνησε και πάλι η μεταφορά με εμπορικές αμαξοστοιχίες της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε.>>, σωλήνων 
από την Θήβα, αυτή την φορά όχι στο εξωτερικό, αλλά στην ΔυτικΌ �ακεδονία. Μέχρι και σήμερα 
έχουν δρομολογηθεί 5 τέτοιες αμαξοστοιχίες που ξεκινώντας από. τον Σ.Σ.Θηβών καταλήγουν στο 
nλατύ όπου και διανυκτερεύουν. Η αναχώρηση του<, με τελικό προορισμό την nτολεμα'ίδα, γίνεται το 
πρωί της επομένης, ως αμαξοστοιχίες 80721 ή 67721 .  Οι σωλήνες αγοράστηκαν από την «ΔΕΗ Α. Ε.>>, 
με σκοπό την χρησιμοποίηση τους σε ειδικό πρόγραμμα τηλεθέρμανσης της περιοχής. 

Στο σwεργείο οι νέοι συρμοί του μετρό 

Μ ετά από μήνες η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.>> αποφάσισε την επαναφορά του απευθείας δρομολογίου 
590/591 που συνδΕει τα Τρίκαλα με την Θεσσαλονίκη και το οποίο εκτελείται πλέον από 

διπλή, κλιματιζόμενη Α/ Α τύπου ΜΑΝ2000. Η επαναλειτουργία του εν λόγω δρομολογίου απετέλεσε 
για πολλούς μήνες καίριο αίτημα πολλών κατοίκων, τοπικών φορέων, αλλά και των φίλων μας του 
«ΣΦΣ Τ ρικάλ<'!ν>>. Ο αγώνας, ωστόσο, συνεχίζεται προκειμένου να μην υλοποιηθούν οι φήμες περί 
κατάργησης του απευθείας δρομολογίου 884/885 από και προς την Αθήνα, δρομολογίου που κρίνεται 
ως άκρως χρήσιμο αφού εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες επιβάτες με πληρότητες που συχνά 
υπερβαίνουν το 100%. 
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τον Οκ�ώβριο του 1 94�, οι γερμ
.
ανικέζ 

.
δυνάμειζ 

κατοχηζ, πριν αποχωρησουν απο τη χωρα μαζ, 

αποφάσισαν να επιφέρουν όσο το δυνατόν 

περισσότερεζ καταστροφέζ στιζ υποδομέζ τηζ, μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνονταν και τα σιδηροδρομικά 

δίκτυα. Οι μεγαλύτερεζ ζημιέζ προκλήθηκαν στουζ 

κρατικούζ σιδηροδρόμουζ (Σ.Ε.Κ.), οι οποίοι ήταν δίκτυο 

κανονικήζ γραμμήζ, που συνέδεε την πρωτεύουσα 

με τη Μακεδονία και τη Θράκη, και στη συνέχεια με 
τη Βαλκανική καθώζ και με τιζ ευρωπαϊκέζ χώρεζ. 

Αλλά εκτόζ από τουζ Σ.Ε.Κ., η καταστρεπτική μανία 

των κατακτητών στράφηκε και προζ τα τότε ιδιωτικά 

δίκτυα, σπουδαιότερα των οποίων ήταν οι σιδηρόδρομοι 
μετρικήζ γραμμήζ, τηζ nελοποννήσου (Σ.n.A.n.) και τηζ 

Θεσσαλίαζ (Σ.Θ.). Εδώ οι καταστροφέζ δεν ήταν τόσο 

μεγάλε ζ, έπαιξαν όμωζ κι αυτέζ τον αρνητικό τουζ ρόλο, 

ζημιώνονταζ ουσιαστικά τη χώρα μα ζ. Κι αν δεν μα ζ είναι 

όσο γνωστέζ όσο των κρατικών σιδηροδρόμων, αυτό 

οφείλεται στο ότι δεν γνωστοποιήθηκαν στο ευρύτερο 

κοινό τόσο όσο εκείνεζ του κρατικού δικτύου και γι αυτό 

υπάρχει μια τάση να υποτιμώνται. 

Σ το κείμενο που άκολουθεί, θα αναφερθούμε στιζ ζημιέζ 
που υπέστησαν, κατά την αποχώρηση των κατακτητών, 

το πελοποννησιακό και το θεσσαλικό δίκτυο, και θα 

επιμείνουμε στιζ αρχικέζ προσπάθειεζ για την άμεση 

αποκατάστασή τουζ, ώστε να επαναλειτουργήσουν οι 

γραμμέζ τουζ όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

1) Σιδηρόδρομοι Πελοποννήσου 
(Σ.Π.Α.Π.) 

Καταστροφές του δικτύου 

nριν ακόμη από την αποχώρηση των δυνάμεωy . · 

κατοχήζ, ήδη από τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 1 944, 

η κυκλοφορία επιβατικών και εμπορικών συρμών 

είχε σχεδόν καταργηθεί στην nελοπόννησο, και 

κυκλοφορούσαν μόνο στρατιωτικέζ αμαξοστοιχίεζ, που 

χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τιζ μεταφορέζ των 

γερμανικών στρατευμάτων. 
Οι Γερμανοί άρχισαν τιζ καταστροφέζ στο 

πελοποννησιακό δίκτυο από τιζ τελευταίεζ ημέρεζ 

του Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν δύο εκδοχέζ σχετικά 

με τον τρόπο που τιζ προκάλεσαν. Σύμφωνα με την 

πρώτη, την ημέρα που έφευγαν οι Γερμανοί και δεν θα 

χρησιμοποιούσαν άλλο το σιδηρόδρομο, στην τελευταία 

αμαξοστοιχία που θα αναχωρούσε από την Καλαμάτα, 

επιβιβάστηκαν γερμανικά συνεργεία ανατινάξεων, με 

αποστολή να καταστρέφουν τα έργα γραμμήζ από όπου 

θα διέρχονταν, και βασικά τιζ γέφυρεζ. Είναι εύλογο να 

υποθέσουμε ότι οι ανατινάξειζ που πραγματοποιήθηκαν 

με αυτόν τον τρόπο συνέβησαν και στιζ δύο διαδρομέζ 
τηζ Καλαμάτα ζ, δηλαδή: Καλαμάτα-nύργοζ -nάτρα

Κόρινθοζ και Καλαμάτα-Τ ρίπολη-Κόρινθοζ. Η δεύτερη 

εκδοχή είναι ότι οι καταστροφέζ πραγματοποιήθηκαν 
από τιζ τοπικέζ γερμανικέζ μονάδεζ, όχι μόνο στο 

τελευταίο σιδηροδρομικό δρομολόγιο των Γερμανών, 

αλλά τιζ τελευταίεζ ημέρεζ πριν την αποχώρησή τουζ, 
και τελικά αποχώρησαν χρησιμοποιώνταζ είτε το 

σιδηρόδρομο είτε τα δικά τουζ μέσα συγκοινωνίαζ, π.χ. 

τα στρατιωτικά φορτηγά αυτοκίνητα. 

Χωρίζ την πρόθεση να συγκεράσω αυθαίρετα τιζ 

δύο αυτέζ διαφορετικέζ απόψειζ, είναι πιστεύω 

λογικό να υποθέσουμε ότι συνέβησαν και τα δύο είδη 

καταστροφών. Στη γρήγορη αποχώρησή τουζ, οι 

αρχέζ κατοχήζ θα προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν 

κάθε αποτελεσματικό μέσο καταστροφήζ. Έτσι, θα 

συνδύασαν και τουζ δύο προηγούμενουζ τρόπουζ. 
Κάποιεζ καταστροφέζ θα είχαν προκληθεί από τιζ κατά 

τόπουζ μονά δε ζ τη ζ Βέρμαχτ, ενώ την ημέρα τη ζ τελική ζ 

αποχωρήσεώζ τουζ, οι Γερμανοί θα χρησιμοποίησαν 

το συρμό ανατινάξεων, για να συμπληρώσουν το 

τελικό χτύπημα. nάντωζ, αν η χρησιμοποίηση των 

σιδηροδρομικών συνεργείων ανα-τινάξεων μάζ φαίνεται 

ίσωζ ασυνήθιστη, ωστόσο δεν ήταν άγνωστη στην 

πολεμική πρακτική. 1 

Επειδή η τηλεγραφική και τηλεφωνική επικοινωνία 

είχε εντελώζ διακοπεί, οι ειδήσειζ για τιζ πρώτεζ 

καταστροφέζ έφθαναν στη Διοίκηση των Σ.n.A.n. στην 

Αθήνα από διάφορεζ φήμεζ. Όταν όμωζ ταξινομήθηκαν 

οι πρώτεζ αυτέζ ανεξακρίβωτεζ πληροφορίεζ, 

συμπέραναν ότι επρόκειτο βασικά για καταστροφέζ 

σιδηροδρομικών τηλεγραφικών εγκαταστάσεων και 

γεφυρών, ώστε, αφενόζ να μην υπάρχει μετάδοση 

πληροφοριών, και αφετέρου να μην υπάρχει δυνατότητα 

σιδηροδρομικήζ συγκοινωνίαζ. nαράλληλα προχωρούσε 
και η καταστροφή του τροχαίου υλικού. nριν οι Γερμανοί 

ανατινάξουν, το πρωί τηζ 3ηζ Οκτωβριου 1 944, τιζ 

γέφυρεζ του Ισθμού έριξαν μεγάλεζ ποσότητεζ από 
το υλικό αυτό, τόσο στην ακτή τηζ Κακιάζ Σκάλαζ όσο 

και στη διώρυγα. Σύμφωνα με τα γερμανικά αρχεία, 

στον Ισθμό κατακρημνίστηκαν 7 ατμάμαξεζ και 207 

οχήματα.2 Έχει μάλιστα δημοσιευτεί και μαρτυρία 

του Τάκη nαπαγγελόπουλου, μηχανοδηγού τότε των 
Σ.n.A.n., ο οποίοζ, ευρισκόμενοζ στο Αίγιο, πήρε 

διαταγή να οδηγήσει στον Ισθμό αμαξοστοιχία με 40 

περίπου φορτάμαξεζ, στιζ οποίεζ βρίσκονταν κλεισμένοι 

περί τουζ 250 Ιταλοί αιχμάλωτοι. Τ ην αμαξοστοιχία αυτή 

γκρέμισαν οι Γερμανοί στη διώρυγα μαζί με το ανθρώπινο 

φορτίο τηζ.3 Οι ζημιέζ στα κτίρια, στιζ εγκαταστάσειζ 

υδρεύσεωζ και σε τμήματα σιδηροδρομικήζ γραμμήζ 

μέσα σε σταθμούζ και σε στάσειζ ήταν αραιότερεζ. 

Όταν, μετά από λίγεζ μέρεζ, διασαφηνίστηκε η εικόνα 

τηζ καταστάσεωζ του δικτύου, η αρμόδια υπηρεσία 

των Σ.n.A.n. υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο 

λεπτομερειακή έκθεση για το μέγεθοζ των ζημιών, και 

αμέσωζ μετά, η Διοίκηση ενημέρωσε τα Υπουργεία 

Συγκοινωνιών και Οικονομικών, ώστε να πετύχει τιζ 

απαραίτητεζ πιστώσει ζ για την αποκατάστασή τουζ.4 Δεν 

είναι γνωστό αν η αλληλογραφία αυτή έχει διασωθεί. Οι 

Σ. I Χaρτης 1: Ο ι  κουκκiδες δεiχνουν τις θέσεις δ ιακοπών της γραμμrj ς, λόγω της καταστροφrjς  των τεχνικών 
έργων, και κυρiως των γεφ υρών. Τα βέλη δεiχνουν τις θέσεις των κατεστραμμένων γεφυρών των ο ποiων η 
αποκατaσταση συνaντησε ιδ ιαiτερα προβλrjματα: 1.Γέφυρες Κακιaς Σκaλας. 2.Γέφυρες διώρυγας Κορiνθου. 
3.Γέφυρα Αχλαδόκαμπου. 4.Γέφυρες Κοκκινόλακκα - Σαφλa. 5.Γέφυρες Κοπανακiου. 6 Γέφυρα Στομ iου. 
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Πίνακας 1: Ζημιές γεφυρών στα διάφορα 
τμ�ματα της γραμμ�ς 

Αριθ μός 
Τμr']μα γραμμr'] ς  γεφ υ ρ ών 

με ζημιές 

Λαύριο - Αγ. Ανό ργυ ροι 3 

Πειραιός - Κόρινθος 9 

Κόρινθος - Π ότρα 30 

Πότρα - Π ύ ργος 9 

Π ύ ργος - Κυπαρισσiα - 1 5  
Ζευγολατιό 

Καλαμότα -Ζευγολατιό - 1 2  Τρ iπολη 

Τρ iπολη - Κόρινθος 4 

Σύνολο γεφ υρών -7 82 

πληροφορίεζ που θα ακολουθήσουν, τόσο για τιζ 

καταστροφέζ όσο και για τιζ εργασίεζ επαναλειτουργίαζ 
του δικτύου, προέρχονται από ανακοινώσειζ και 

δημοσιεύσειζ του Δ. Ευστρατιάδη, τότε Διευθυντή 

Γραμμήζ και Έργων των Σ.Π.Α.Π. , υπηρεσιακά αρμόδιου 

για το θέμα. 5 

Η εικόνα που τελικά παρουσιάστηκε, από άποψη 

καταστροφήζ γεφυρών, είναι όπωζ αναγράφεται στον 

Π ίνακα I. 
Από τα 1 75 μεγαλύτερα μεταλλικά ζεύγματα των 

γεφυρώσεων, τα 86 κυριότερα, με συνολικό βάροζ 

3.200 τόννων, ανατινάχτηκαν και καταστράφηκαν. 

Τα κατεστραμμένα ζεύγματα αποτελούν το 40% του 

συνολικού βάρουζ των μεταλλικών γεφυρwν του δικτύου. 

Ανατινάχτηκαν επίσηζ 5 μεγάλεζ θολωτέζ οδογέφυρεζ, 

σε διάφορα σημεία των πελοποννησιακών διαδρομών, 

καθώζ και 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστηρίξεωζ υψηλών 

επιχωμάτων γραμμήζ στην περιοχή τηζ Νεμέα ζ. 

Στον Χάρτη 1 παρουσιάζονται σχηματικά οι θέσειζ 

των κατεστραμμένων γεφυρών του δικτύου, καθώζ και 

τηζ γραμμήζ Αθήνα-Λαύριο των τέωζ «Σιδηροδρόμων 

Απικήζ», η οποία αγοράστηκε από του ζ Σ.Π.Α.Π.  στα τέλη 

τη ζ δεκαετία ζ του 1 920. 

Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
κατεστραμμένων γεφυρών ήταν οι επόμενες: 

• Η πρωτεύουσα έμεινε σιδηροδρομικά αποκομμένη, 

εξαιτίαζ τηζ καταστροφή ζ των γεφυρών το� Κηφισού, 

λίγο έξω από την πόλη, και από τι ζ δύο πλευρέζ τηζ, π ροζ 

Πειραιά και προζ Πελοπόννησο. 

• Στα Μέγαρα, και ιδιαίτερα στην περιοχή τηζ Κακιάζ 

Σκάλα ζ είχε συμβεί ολοκληρωτική καταστροφή των τριών 

Σ. Ι Η λίθινη γέφυρα της Μaκpης στο χ.σ. 130+362. Στa κεντpικa τόξα, δ ιακρίνονται τα α ποτελέσματα της 
πpοσπaθειας ανατίναξης της από τους Γεpμανοuς ( συλλογή Α Κουpμ πέλη). 
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γεφυρών, εκ των οποίων οι δύο είχαν κατασκευαστεί σε 

απόκρημνη και δυσπρόσιτη θέση 

( Χάρτη ζ 1, βέλο ζ 1 ) .  

• Ο ι  δύο γέφυρεζ τηζ διώρυγαζ τηζ Κορίνθου είχαν 

καταστραφεί εντελώζ από ανατινάξειζ. Όπωζ είναι 

γνωστό, την παλαιά, προπολεμική γέφυρα είχαν ήδη 
καταστρέψει οι Άγγλοι, κατά την οπισθοχώρηση τουζ, 

τον Απρίλιο του 1 941 . Σε αντικατάστασή τηζ, οι Ιταλοί 

κατασκεύασαν καινούργια που την έθεσαν σε λειτουργία 

τον Αύγουστο του ίδιου έτουζ. Η μία λοιπόν από τιζ δύο 

γέφυρεζ που ανατίναξαν οι Γερμανοί το 1 944, ήταν αυτή. 

Αλλά, κατά τη διάρκεια τηζ κατοχήζ λειτουργούσαν και 

δύο άλλεζ διελεύσειζ του Ισθμού. Η μία ήταν μια πλωτή 

ζεύξη πάνω σε λέμβουζ, που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί, 

στα τέλη Απριλίου του 1 94 1 ,  στην Ισθμία, δηλαδή 

στην έξοδο προζ τον Σαρωνικό κόλπο. Η άλλη, ήταν 

κρεμαστή οδική γέφυρα, που κατασκεύασαν οι ίδιοι στην 

Ποσειδωνία, στην έξοδο προζ τον Κορινθιακό κόλπο, το 

Μάιο του 1 941 ,  και την λειτούργησαν τον επόμενο μήνα, 
Ιούνιο. Επομένωζ, η δεύτερη γέφυρα που κατέστρεψαν οι 

κατακτητέζ, ήταν αυτή η οδική στην Ποσειδωνία. Όσο για 

την πλωτή ζεύξη τηζ Ισθμίαζ, δεν γνωρίζουμε την τύχη 

τηζ. Αν λειτουργούσε μέχρι το τέλοζ τηζ κατοχήζ, ήταν 

ευκολότερο να την aποσυναρμολογήσουν για να πάρουν 

πίσω τα δικά του ζ υλικά και όχι να την καταστρέψουν.Εκτόζ 
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από την ανατίναξη των γεφυρών, οι  Γερμανοί έφραξαν τη 
διώρυγα, ρ ίχνοντας στο άνοιγμά της μεγάλους όγκους 

συντριμμάτων και χωμάτων, περίπου 60000 κ.μ. και κατ' 
άλλες πληροφορίες, μαζί με το κατεστραμμένο τροχαίο 

υλικό, εκατοντάδες χιλιάδες μ3., σχεδόν μέχρι το χείλος 
της ( Χάρτης 1 ,  βέλος 2 - απέναντι σελίδα). 

• Η πυκνότερη σειρά καταστροφών παρατηρείται στη 

διαδρομή Κορίνθου-nάτρας. Εδώ είχαμε ανατινάξεις 

λίθινων μεσοβάθρων αρκετών γεφυρών που απαιτούσαν 

πολλή εργασία ανακατασκευής νέων, χτιστών βάθρων 

και μεγάλες ποσότητες δομικών υλικών. Η σοβαρότερη 

καταστροφή παρουσιάζεται στην υψηλή γέφυρα του 

Στομίου, μήκους 87μ. και ύψους 1 6μ. ( Χάρτης 1, βέλος 

6 - σελίδα 1 6) .  
Στο τμήμα Κορίνθος-Τρίπολη είχε καταστραφεί 

εντελώς η μεγάλη μεταλλική γέφυρα στην κοιλάδα του 

Αχλαδόκαμπου, η οποία είχε μήκος 252μ., ύψος 65μ. και 
στηριζόταν σε τέσσερα υψηλά μεταλλικά μεσόβαθρα. 

Τ όσο τα μεσόβαθρα όσο και τα δύο ακρόβαθρα είχαν 

ανατιναχθεί και καταρριφθεί σε ερείπια. (Χάρτης 1, βέλος 

3 - σελίδα 1 6) .  

• Στο τμήμα Τ ρlπολη-Καλαμάτα, μετά τη Μεγαλόπολη 

είχαν ανατιναχτεί η μεγάλη γέφυρα Κοκκινόλακκα, 

μήκους 1 1 5μ., που στηριζόταν σε τρία υψηλά μεσόβαθρα, 

και η πλησίον αυτής γέφυρα Σαφλά ( Χάρτης 1, βέλος 4 -

σελίδα 1 6) .  

Σ.  I Χάρτης 2 :  Οργάνωση πραγματοποiησησς των εργασιών. Διαχωρισμός τοu  δ ικτύου σε  τμήμ ατα, ανάλογα 
με την ευχέρεια ή μη α ποκατάσταση της σuγκοινωνiας. Στα τμήματα Ι ως ΙV. η αποκατάσταση ήταν 
ευκολότερη. Στις δ ιαδρομές (1)-(2)-(6)-Πάτρα και (3)-(4). η α ποκατάσταση ήταν δυσκολότερη. 

• Στο τμήμα Ζευγολατιό-Κυπαρισσία είχαν καταστραφεί 

οι γέφυρες περιοχής Κοπανακίου ( Χάρτης 1, βέλος 5 -

σελίδα 1 6) .  

Άμεση αποκατάσταση των ζημιών 

εκτιμήθηκε σε 780 000.000 προπολεμικών δραχμών. 

Μετά την κοινοποίηση των καταστροφών στα αρμόδια 

Υπουργεία Συγκοινωνιών και Οικονομικών, εκφράστηκαν 

δύο aντιδιαμετρικές απόψεις. Η μία, η απαισιόδοξη, ήταν 

να καταργηθεί το δίκτυο, και η άλλη, η υπεραισιόδοξη, 

ήταν να αναπτυχθεί με τις πλέον σύγχρονες βελτιώσεις. Τ ο 

βασικό επιχείρημα κατά της aπαισιόδοξης άποψης ήταν 
ότι οι Σ.n.A.n.  έπρεπε να συνεχίσουν να λειτουργούν, διότι 

εξυπηρετούσαν μεταφορικά γύρω στα τρία εκατομμύρια 

Σύμφωνα με τον Δ. Ευστρατιάδη, η συνολική ζημιά κατοίκους: της Αττικής, της nελοποννήσου, της Δυτικής 

τροχαίου υλικού και μονίμων εγκαταστάσεων των Σ.n.A:n.  . Στερεάς και των Ιοvίων νήσων. Από την άλλη, η αισιόδοξη 

Πίνακας 11: Απαιτούμενες ποσότητες υλικών για την άμεση αποκατάσταση του δικτύου 

Υλικά κατασκευής 

Τμήμα γραμμής Βάθρα Μεγάλες Ελαφρές Ξυλεία Παρατηρήσεις 
κτιστά (μ3)* σιδη ροδο κοί σιδηροδοκοί (μ3) 

(τόνοι)  (τόνοι)  

Λαu ριο - Αγ. Ανάργυροι 80 10 10 Για βάθρα εκ 

Πειραιάς - Κόρινθος 700 260 1 1 0  300 μπετόν θα 
απαιτηθοuν: 

Κόρινθος - Π άτρα 700 800 630 700 -χαλί κια: 1600 
μ3 

Π άτρα - Π u ργος 1 1 0  45 100 -άμμος: 800 μ3 

Π u ργος - Κυπαρισσία -
-τσιμέντο: 450 

175 120 300 μ3 
Ζευγολατιό Για βάθρα εκ 
Καλαμάτα -Ζευγολατιό 280 340 160 500 

λιθοδομής θα 
- Τρίπολη απαιτηθοuν: 

Τρ ίπολη - Κόρ ινθος -λίθοι: 1900 μ3 
1 0  1 0  1 0  -άμμος: 600 μ3 

Σuνολο υλι κών 7 -τσιμέντο: 270 
1760 1 705 1 085 1910  μ3  

*Στη στήλη αυτή παρουσιάζεται η ογκομέτρηση των καταστραφέντων κτιστών βάθρων. Ο όγκος 
των επί μέρους υλικών που θα απαιτηθούν για την ανακατασκευή τους αναφέρεται στη στήλη 
«Παρατηρήσεις». 
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λύση ήταν ανέφικτη διότι ήταν αδύνατο να βρεθούν 

σύντομα τόσο μεγάλες πιστώσεις. Εξάλλου, τα μεγάλα 

βελτιωτικά έργα ήταν χρονοβόρα, ενώ οι συγκοινωνιακές 

ανάγκες ήταν πιεστικές. Τελικά, επεκράτησε μία 

ρεαλιστική μέση λύση, ανταποκρινόμενη και στις ανάγκες 

αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες της εποχής. Να 

διατηρηθεί το δίκτυο, αλλά να αποκατασταθεί σε δύο 

φάσεις. Στο άμεσο μέλλον και με προοπτική δύο ετών, να 

γίνουν όλες οι απαραίτητες επείγουσες επισκευές, ώστε 

να εξυπηρετηθεί συγκοινωνιακά η nελοπόννησος κατά το 

δυνατόν γρηγορότερα, και μετά, σε πιο μακροπρόθεσμη 

προοπτική, να γίνουν βαθμιαία οι μεγαλύτερες ποιοτικές 

βελτιώσεις. Η τελευταία αυτή άποψη υποστηρίχθηκε από 

τους αρμοδίους των Σ.n.A.n., και τελικά επεκράτησε. 

Οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών είχαν 

αρχίσει από τη Διοίκηση των Σ.n.A.n. αμέσως μετά 

την Απελευθέρωση. Λίγο αργότερα, το Μάιο του 1 945 

συγκροτείται δια νόμου ένα επίσημο κρατικό όργανο, 

το Συμβούλιο Αποκαταστάσεως Σιδηροδρόμων (Σ.Α.Σ.), 

το οποίο αποτελείτο από στελέχη των Υπουργείων και 

από εκπροσώπους των σιδηροδρομικών Εταιριών, 

και είχε αρμοδιότητα για κάθε θέμα σιδηροδρομικών 

αποκαταστάσεων σε όλα τα δίκτυα της χώρας. Και 

πιο συγκεκριμένα: φρόντιζε για τον προγραμματισμό 

των εργασιών, για την εξεύρεση πιστώσεων και έκανε 

συνεννοήσεις με τις Επιτροπές των συμμάχων, οι οποίες 

βοηθούσαν στη σιδηροδρομική ανασυγκρότηση. 

Το Σ.Α.Σ. αποδέχθηκε αμέσως την άποψη των Σ.n.A.n.  

για επείγουσες επισκευές με βραχυπρόθεσμη προοπτική, 

και ενέκρινε ότι οι εργασίες αποκαταστάσεως των 

γεφυρών θα έπρεπε να υλοποιηθούν σύμφωνα με την 
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παpαλλαγi)ς. 

επόμενη πρακτική: 

· Θα χρησιμοποιηθούν μεγάλου μεγέθους σιδηροδοκοί, 
που θα μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα πάνω σε 

ήδη κατασκευασμένα βάθρα, ώστε να έχουμε άμεση 
ζεύξη, κατά τον απλούστερο τρόπο και στο συντομότερο 

χρόνο. Οι δοκοί θα διατεθούν, έστω και εν μέρει, από τις 

συμμαχικές υπηρεσίες βοηθείας. 

προσωρινές λύσεις με παραλλαγές της γραμμής, όπως θα 
δούμε πάρα κάτω στη γέφυρα του Αχλαδόκαμπου. 

Με βάση τις προηγούμενες εγκριθείσες λύσεις 

καταρτίστηκε προμελέτη, σύμφωνα με την οποία 

υπολογίστηκαν οι ποσότητες των απαιτουμένων υλικών, 

οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 1 .  

Επειδή ο τρόπος πραγματοποιήσεως των προμηθειών ήταν 

πολύπλοκος και επειδή δεν μπορούσε να προσδιοριστεί 

ακόμη η δαπάνη της εκτελέσεως των εργασιών, το 

συνολικό κόστος των έργων άμεσης προτεραιότητας 

υπολογίστηκε ότι έφτανε, κατά μία κάπως ανεκτή 

προσέγγιση, το ποσό των 1 50.000.000 δρχ. της εποχής, 

ποσό που θεωρείτο πολύ σημαντικό. Στο ποσό αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι μακροπρόθεσμες βελτιώσεις και 
οι ριζικές αποκαταστάσεις των δύο μεγάλων γεφυρών, 

του Αχλαδόκαμπου και της διώρυγας της Κορίνθου, που 

θα κατασκευάζονταν αργότερα. 

Όσον αφορά την οργάνωση των εργασιών, χωρίσανε το 

δίκτυο σε διάφορα τμήματα, ανάλογα με την ευχέρεια ή 

μη σύντομης αποκαταστάσεως της συγκοινωνίας (Χάρτης 

2 ) . Στα τμήματα I ως IV, η αποκατάσταση των βλαβών 

ήταν ευχερέστερη, διότι οι απαιτούμενες εργασίες ήταν 

μικρότερες και μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Τ α τμήματα αυτά ήταν: 

Τμήμα I. Διαδρομές της Αττικής:Πειραιάς-Αθήνα-Λαύριο, 

Αθήνα-Μέγαρα. 
Τμήμα 1 1 .  Διαδρομή: Πάτρα-Πύργος-Κυπαρισσία. 

Τ μ ή μα 1 1 1 .  Διαδρομή:Κόρινθος -Άργος -Ναύπλιο και μέχρι 

γέφυρα Αχλαδόκαμπου. 

Τ μ ή μα IV. Κυπαρισσία-Ζευγολατιό-Καλαμάτα. 

Στα πάρα πάνω τμήματα η αποκατάσταση των βλαβών 

ήταν θέμα λίγων μόνο μηνών. Από τη στιγμή που θα υπήρχε 

έστω και μόνο σ' αυτά η δυνατότητα σιδηροδρομικής 

συγκοινωνίας, θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται 

κάποια τοπικά δρομολόγια. Το πρόβλημα της έλλειψης 

τροχαίου υλικού λύθηκε εκ των 'ενόντων με τη μεταφορά 

με μεταγωγικά σκάφη του Ναυτικού, από το λιμάνι του 

Πειραιά στους Μύλους Ναυπλίου και στην Καλαμάτα, 

• Αν δεν μπορούν να διατεθούν μεγάλες σιδηροδοκοί, 

θα χρησιμοποιηθούν ελαφρότερες και μικρότερες, οι 

οποίες μπορούν να βρεθούν στο εμπόριο, ενώ το συνολικό 

άνοιγμα της γέφυρας θα κατανεμηθεί σε μικρότερα 

τμήματα, και ταυτόχρονα θα κατασκευασθούν μεσόβαθρα 

στερεώσεως. Οι ελαφρές σιδηροδοκοί μπορούν να 

επιλεγούν και από τα ζεύγματα των κατεστραμμένων 

γεφυρών, εφόσον το με-ταλλικό αυτό υλικό δεν έχει 

αχρηστευθεί. 

Πίνακας 1 1 1 :  Διάρκεια άμεσων εργασιών στα διάφορα τμήματα του δικτύου 

• Τα νέα βάθρα θα είναι, κατά περίπτωση ξύλινα, 

λίθινα ή από μπετόν. Τα τελευταία, αν και αποτελούν 

πιο βελτιωμένη κατασκευή, έχουν το μειονέκτημα να μη 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ γρήγορα, διότι, για 

την κανονική πήξη του σκυροδέματος, απαιτείται χρόνος 

μερικών εβδομάδων. 
· Ο  προηγούμενες κατασκευές αμέσου αποκαταστάσεως 

αφορούν γεφυρώσεις μέχρι ενός ορισμένου μ ή κ ους και 

ύψους. Σf μεγαλύτερα έργα, απαιτείται μεγαλύτερος 

χρόνος για μια στέρεη και ορθή κατασκευή. Στην 

περίπτωση αυτή μπορούν να βρεθούν αμεσότερες 

Τμfι μα δικτύου 

Λαύ ριο - Αγ. Ανάργυροι 

Π ειραιάς-Αθ r'ινα-Μ έγαρα 

Μ έγαρα-Κόρ ινθος 

Κόρινθος-Δια κοφτό 

Διακοφτό-Καλά βρ υτα 

Διακοφτό-Πάτρα- Καβάσιλα 

Καβάσιλα- Β α ρθολο μ ιό- Κυλλfινη -Λουτρά 

Καβάσιλα- Π ύ ργος-Ολυμπία 

Π ύ ργος-Κυπαρ ισσία 

Καλόνερο-Ζευγολατιό 

Ζευγολατιό- Καλαμ άτα 

Καλαμάτα- Μεσσfινη 

Ζευγολατιό-Τρ ίπολη 

Μ π ιλάλι-Μεγαλόπολη 

Τρ ίπολη -Άργος 

Ναύπλιο-Άργος-Κόρινθος 
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Διάρ κεια εργασιwν 

Ο κτw βριος 1 944 - Μά ρτιος 1945 

Ο κτwβ ριος 1 944 - Ιανο υάριος 1 945 

Ιούλιος 1 945 - Φεβρουάριος 1 946 

Οκτw β ριος 1 945 - Ι ο ύλιος 1 946 

Οκτwβρ ιος 1944 

Μ ά ρτιος - Απρίλιος 1 945 

Οκτw βριος 1 944 

Ν οέμβριος 1 944 - Απρ ίλιος 1 945 

Ν οέμβριος 1 944 - Φεβρουάριος 1 946 

Σεπτέμ βριος 1 945 - Φεβρο υάριος 1 946 

Σεπτέμ βριος 1 945 

Οκτw βριος 1944 

Σεπτέμ βριος - Ο κτwβριος 1946 

Οκτw βρ ιος 1 944 

Οκτwβρ ιος 1 944 - Ι ο ύνιος 1 946 

Οκτw β ρ ιος 1 944 - Απ ρ ίλιος 1 945 
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Πίνακας IV: Λεπτομέρειες εργασιών αποκαταστάσεως ορισμένων γεφυρών 

Ονομασία γέφυ ρας Χιλιομετ ρ ι κό Περ ιγραφ ή εργασιwν 
σημείο 

Τμήμα Αθήνα-Κόρινθος (χιλιομετρική απόσταση από Πειραιά) 

Κ η φισσού 1 1 ,398 

Κακιάς Σκάλας 63,195 

Τοποθέτηση προσωρινών ξύλινων μεσοβάθρων κα ι  κάλυψη του 
ανοίγματος 26,40μ.  με απλή σειρά μ ι κρών σι-δηροδοκών 

Κατασκευάστηκαν πυκνά εκ  μπετόν βάθρα, και το όλο άνοιγμα των 
52μ. γεφυρώθηκε με συνεχές ζεύγμα τε-τραπλής σειράς μ ικρών 
σιδηροδοκών ύψους 0,4μ. 

Τμήμα Κόρινθος- Π άτρα (χιλιομετρική απόσταση από Πειραιά) 

Σ υ κιάς 1 30,699 

Ξυλοκάστρου 134.309 

Π ριν την Παναγοπούλα 206,1 1 7  

Το ζεύγμα α�οίγματος 26,40μ.  που είχε ανατιναχθεί, επισκευάστηκε, 
συμπλ'lρώθηκε, ενισχύθηκε και τοποθε-τήθηκε ξανά. 

Από τα τρία ανοίγματα των 31 ,60μ. από τα οποία αποτελείτο η 
γέφυρα, τα δύο κατασκευάστηκαν από ανασύνθεση ανατιναγμένων 
ζευγμάτων, και το τρίτο, αφού κατανεμ ή θ η κε σε μ ικρότερα 
ανοίγματα, γεφυρώθηκε από δύο παλαιά εφεδρ ικά ζεύγματα των 
Σ.Ε.Κ. και από μ ι-κρές σιδη ροδοκούς. 

Κατασκευάστηκε μεσόβαθρο από μπετόν προς αντικατάσταση του 
μεταλλικού που είχε ανατιναχτεί. Τα δύο καταστραφέντα ζεύγματα 
ανοίγματος 17,10μ .  ανασυντέ-θη καν και ξανατοποθετήθηκαν. 

Τμ ήμα Π ύ ργος-Κυπαρισσία (χιλιομετρική απόσταση από Π ύ ργο) 

Ν έδα 46,520 Τοποθετήθηκε νέο ζεύγμα,  ανοίγματος 3 1 ,80μ., μετά από μελέτη, 
κατασκευή και εγκατάσταση από την υπηρεσία γραμμής των Σ.Π.Α.Π. 

Τμήμα Τρίπολη - Καλαμάτα (χιλιομετρική απόσταση από Κόρινθο) 

Μάκρη ς 130,350 

Ανεμοδο υρίου  1 51 ,357 

Κοκκινόλακκα 184,998 

Θολωτή λιθόκτιστη κοιλαδογέφυρα, μ ή κους 6Χ12,50μ. Ανακατασκευή 
ενδιάμεσων θόλων που είχαν ανατιναχτεί .  

Ενισχύθηκαν οι  στηρίξεις κα ι  έγινε ανακατασκευή βάθρων. Επίσης, 
επισκευάστηκε, συμπληρώθηκε, aνυψώ-θηκε και τοποθετήθηκε στη 
θέση του το ζεύγμα μ ή κους 41,40μ. που είχε ανατιναχτεί. 

Τοποθετήθηκαν υποστηρίγματα ασφαλείας. Ανακατασκευάθηκαν και 
προστέθηκαν βάθρα. Ανασυντέθ η κε το ζεύγμα που είχε ανατιναχτεί, 
ενώ επισκευάστη καν άλλα, ή τοποθετήθη καν καινούργιci καθ' όλο το 
μ ή κος των 1 18μ .  της γέφυρας. 
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Σ. I Η στιγμή της ανατiναξης α πό τους Γερμανούς της 
γέφ υρας του Ισθμού. Πάνω στη γέφυρα δ ιακρiνεται Α/Α. 3 

Οκτωβρiου 1944 (Αρχεiο «ΟΣΕ Α.Ε.») 

κάποιων aυτοκινηταμαξών, έτσι ώστε να καλυφθούν 

προσωρινά οι  ανάγκες της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας 

στα επισκευασμένα τμήματα γραμμής. Στην Αττική υπήρχε 

μεγαλύτερος αριθμός aτμαμαξών και βαγονιών, και εκτός 

αυτού, μπορούσαν να επισκευαστούν γρήγορα στις 
σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις του Πειραιά. Όσον αφορά 

το τμήμα Πάτρας-Κυπαρισσίας, εκεί υπήρχε επαρκέστερο 

τροχαίο υλικό, το οποίο εξάλλου μπορούσε να ενισχυθεί και 
από τους Σ.Β.Δ.Ε. 

Αντίθετα, στα τμήματα ( 1  )-(2)-(6)-Πάτρα και (3)
( 4), η αποκατάσταση της κυκλοφορίας καθυστέρησε 

περισσότερο, λόγω της καταστροφής των γεφυρών Κακιά< 

Σκάλας, διώρυγας της Κορίνθου, Στομίου, Αχλαδόκαμπου 

και Κοκκινόλακκα. Σ τις διαδρομές αυτές, ο ι  επιβάτες θα 

μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με ενδιάμεση συγκοινωνία 

δια λεωφορείων, μισθωμένων από τους Σ.Π.Α.Π. 

Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η εκτέλεση των 
άμεσων εργασιών αποκαταστάσεων διήρκεσε συνολικά 

δύο χρόνια. Στον πίνακα 1 1 1  (σελ. 1 9), παρουσιάζεται με 

μεγαλύτερες λεπτομέρειες η διάρκεια των εργασιών αυτών 

στο κάθε τμήμα του δικτύου. 

Σ τον πίνακα IV περιγράφονται οι εργασίες αποκαταστάσεως 

ζημιών για όσες γέφυρες έχουμε λεπτομερέστερα 

πληροφοριακά στοιχεία. 

Θα συμπληρώσουμε την περιγραφή των εργασιών 

αποκατάστασης γεφυρών με τις δύο πιο χαρακτηριστικές 

γέφυρες του δικτύου, στον Αχλαδόκαμπο και στη διώρυγα 

του Ισθμού της Κορίνθου. 

Η μεγάλη γέφυρα του Αχλαδόκαμπου βρίσκεται σε 

απόσταση περίπου 20χλμ. από τους Μύλους Ναυπλίου, 

στη διαδρομή προς Τρίπολη. Ήδη έχει αναφερθεί ότι είχε 



Σ. Ι Εργασiε) ε;ισκεu · 

μετά τrιν 'ανατiναξη 
το 1944. Κάτω δεξιά τα uπολεiμματα τη '1:-l.f. ποu 
κατακρημνiστηlε στις ΙouViou 1944 κατά τψ-διάρκεια ψν 
δοκιμών αντοχής της γέφupας, μετά την ανατiν<l!η ΤΙ]ς, CJ(iς 1 
Ιo uνiou 1944, από τό"uς αντάρτες (Αρχεiο «Ο!Ε»). 
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καταστραφεί εντελώς από ανατίναξη. Η κατασκευή μιας 

νέας τόσο μεγάλης γέφυρας, βελτιωμένου τύπου, θα 

απαιτούσε μεγάλα έξοδά και πολύ χρόνο. Η προσωρινή 

λύση που επιλέχτηκε (Σχέδιο 1 )  ήταν να κατασκευαστεί 
μια παραλλαγή της γραμμής, που θα κατέβαινε, από το 

ένα άκρο της παλαιάς γέφυρας, π.χ. από το σημείο Α, θα 

διέσχιζε την πλαγιά της κοιλάδας, σε κατωφέρεια 23/00, 
θα έφθανε στο σημείο Γ, σε απόσταση 2χλμ. Από το Α, εκεί 

θα παλινδρομούσε υπό μορφή «σύρτη» (αναφέρπαι ως 

«γραμμή αναστροφής»), και θα ανέβαινε από την άλλη 

παλγιά, στο σημείο Β, σε ανωφέρεια με την ίδια κλίση, 

πάλι 23/00 . Θα ακολουθούσε δηλαδή τη συνολική 

διαδρομή (Α)-( Γ)- (3)-Β. Με αυτή την παράκαμψη, θα 

είχαμε διέλευση μόνο μιας μικρής γέφυρας, μήκους 1 2μ. 

και ύψους 1 Ομ.,της οποίας η κατασκευή ήταν εύκολη. 

Μια άλλη παραλλαγή, που είχε συζητηθεί, ήταν να 

υπάρχει μια συνεχής πορεία για να αποφευχθεί ο 

«σύρτης», δηλαδή η διαδρομή Α-(2)-Β, η οπρία τελικά 

δεν επελέγη, διότι, αφενός ήταν μεγαλύτερου μήκους, 

και αφπέρου θα κατασκευάζονταν δύο γέφυρες και 

μάλιστα μεγαλύτερες. Η παραλλαγή που αποφασίστηκε, 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1 946. Και πέρασαν περίπου 

30 χρόνια από τότε, για να λειτουργήσει η καινούργια 

μεγάλη γέφυρα, κατασκευασμένη από προεντπαμένο 

σκυρόδεμα, η οποία εγκαινιάστηκε στις 24 Φεβρουαρίου 

1 974.6 

Όσον αφορά τη διέλευση της διώρυγας της Κορίνθου, 

αμέσως μπά την Απελευθέρωση κατασκευάστηκε 

στην περιοχή της Ποσειδωνίας, δηλαδή κοντά στην 

έξοδο της διώρυγας στον Κορινθιακό κόλπο, μια 

μπαλλική προσωρινή γέφυρα, σε ύψος περίπου 1 Ομ. 

από την επιφάνεια της θάλασσας. Ήταν στρατιωτικής 

κατασκευής, διαιρούμενη, εύκολη στη συναρμολόγηση. 

Το χαμηλό ύψος της απαιτούσε πολύ μικρότερο ζευκτό, 

μήκους 48μ. Τα εγκαίνιά της έγιναν το Μάρτιο του 1 946. 

Εξάλλου η χρησιμοποίησή της δεν εμπόδιζε τις εργασίες 

αποφράξεως της διώρυγας, διότι το ύψος των 10μ. ήταν 

επαρκές για τη λειτουργία βυθοκόρων και άλλων πλωτών 

μέσων καθαρισμού της. Η απόφραξη της διώρυγας 

ολοκληρώθηκε το 1 949. 

Η υφιστάμενη και σήμερα οριστική δικτυωτή 

σιδηροδρομική γέφυρα κατασκευάστηκε αργότερα από 

την παιρία «Amerίcan Bridge Comρany», με υλικά που 

προμήθευε η «UNNRRA». Έχει άνοιγμα 80μ. και ζυγίζει 

275 τόνους, σε υψόμπρο που πλησιάζει τα 80μ. Βρίσκπαι 

Σ. I Μ iα α πο τις πολλές aτμάμαξες που γκρέμ ισαν οι 
Γερμανοi στrιν Κακιά Σκάλα ανελκύεται από σuνεργεiα 

των «Σ. ΠΑ. Π» με τrιν βοήθεια πλωτού γερανού. Α πρίλιος 
1947 ( Δ.Γεωργακόποuλος-Αρχείο www. tonononymon gr) 
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4, 1 60 χλμ. από την Ποσειδωνία και σε απόσταση 1 ,61 Ο 

χλμ. νοτιότερα από την παλαιά προπολεμική γέφυρα. 

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία στιζ 1 9  Δεκεμβρίου του 

1 948.7 

Πίνακας V: Καταστροφές και επισκευές του τροχαίου υλικού ΣΠΑΠ 

Ε iδος υλικοu Τεμόχια που υπή ρχαν Τεμόχια που απέμειναν Τεμόχια που 
τον Ι ο uνιο του 1 940 τον Οκτώ β ριο του 1 944 επισκευόστη καν την 

Ταυτόχρονα με τι ζ εργασίεζ αποκαταστάσεωζ των 

γεφυρών, γινόταν και η ανασύσταση του τηλεγραφικού 

δικτύου των Σ.Π.Α.Π., το οποίο οι γερμανοί είχαν 

καταστρέψει τελείωζ. Επίσηζ, γινόταν αποκατάσταση των 

διαφόρων βλαβών τη ζ επιδομήζ, των κτιρίων επείγουσαζ 

ανάγκηζ, καθώζ και διαφόρων άλλων απαραίτητων 

εγκαταστάσεων. 

Παράλληλα, η Υπηρεσία Έλξεωζ, που είχε 

αρμοδιότητα στη συντήρηση και επισκευή του τροχαίου 

υλικού, επισκεύασε τον κατεστραμμένο εξοπλισμό 

(εργαλεία, μηχανήματα) του Κεντρικού Εργοστασίου 

και των Μηχανοστασίων, και προέβη σε συστηματική 

περισυλλογή και αποκατάσταση του τροχαίου υλικού 

που είχε καταστραφεί από ανατινάξειζ, πυρπολήσειζ 

και πτώσειζ, όπωζ είπαμε, στη διώρυγα τηζ Κορίνθου 

και στην ακτή τηζ Κακιάζ Σκάλας. Το μέγεθος της 

καταστροφήζ και οι εργασίεζ επισκευήζ του, οι οποίες 

συνεχίζονταν και μετά το 1 946, φαίνονται στον πίνακα V. 

2) Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας (Σ.Θ.) 

Καταστροφές του δικτύου 
Στην 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των 

Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας μετά την Απελευθέρωση, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του, στην Αθήνα, 

στις 9 Νοεμβρίου 1 944, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στα 

μέλη ότι, λόγω της αποστάσεωζ και της ανυπαρξίας 

των συγκοινωνιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η 

Ατμόμαξες 93 

Αυτοκινητόμαξες 1 6  

Επιβατόμαξες 205 

Φορτόμαξες 978 

.. , , ... απο τα στατιστικα 
, , στοιχεια των μετρησεων των 

, , , καταστροφων, προεκυψε οτι 
οι συνολικές καταστροφές 

ανέρχονταν για τους Σ.Ε.Κ. σε 

6 

5 

1 5  

102 

ποσοστό πάνω από 40% επί της 
αξίας του δικτύου τους, στους 

Σ.Π.Α.Π. σε 26% και 
.. στους Σ.Θ. σε 6%. 

κατάσταση του δικτύου. Αλλά από τις επιστολέζ τηζ σε έναν αυστριακό αξιωματικό της Βέρμαχτ, ο οποίοζ, 

σιδηροδρομικήζ Διευθύνσεωζ του Βόλου, καθώς και παρόλο που είχε λάβει εντολή να προβεί σε καταστροφές, 

από διάφορεζ μαρτυρίεζ Θεσσαλών που έχουν ταξιδέψει κωλυσιέργησε και δεν προχώρησε στην εκτέλεσή της, 

στην πρωτεύουσα και του ζ οποίουζ ο Πρόεδροζ διότι είχε αποκτήσει φιλικές σχέσεις με τουζ Θεσσαλούς. Το 

είχε συναντήσει, προκύπτει ότι οι καταστροφέζ που πιθανότερο όμως είναι ότι οι Γερμανοί δεν ενδιαφέρονταν 

προξένησαν οι αποχωρούντεζ Γερμανοί στο θεσσαλικό να καταστρέψουν απόμακρυσμένα και απόμερα μέρη του 

δίκτυο αλλά και στο δίκτυο των Σ. Ε. Κ. που διασχίζει τη θεσσαλικού δικτύου, γ. π. στη δυτική Θεσσαλία, παρά μόνο 

Θεσσαλία είναι πολύ μεγάλεζ, και χρειάζεται να βοηθήσει συγκεκριμένα νευραλγικά σημεία που είχαν ουσιαστική 

το κράτος στην αποκατάσταση των συγκοινωνιών. Ήδη η αρνητική επίπτωση στη συγκοινωνία της περιοχής. 

Διοίκηση των Σ. Θ. είχε κάνει ενέργειες προοα Υπουργεία Η καταμέτρηση των ζημιών του δικτύου δεν έγινε 

Μεταφορών και Οικονομικών για παροχή βοήθειας. με την ίδια σχολαστικότητα όπως στους Σ.Π.Α.Π. τους 

Όπως αναφέρει ο Δ. Ευστρατιάδης, από τα στατιστικά οποίους εξετάσαμε. Οι εκθέσεις των αρμοδίων στελεχών 

στοιχεία των μετρήσεων των καταστροφών, προέκυψε περιορίζονταν σε γενικές περιγραφέζ, ωστόσο από τα 

ότι οι συνολικές καταστροφέζ ανέρχονταν για τους Σ. Ε. Κ. πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

σε ποσοστό πάνω από 40% επί της αξίας του δικτύου των Σ.Θ. μπορούμε να σχηματίσουμε την επόμενη 

τουζ, στους Σ.Π.Α.Π .  σε 26% και στους Σ.Θ. σε 6%. κατατοπιστική εικόνα. 

Τ ο μικρό αυτό ποσοστό στουζ Σ. Θ. δημιούργησε την 

εντύπωση ότι οι Γερμανοί δεν θέλησαν να καταστρέψουν α) Ζημιέζ στα έργα γραμμής 

περισσότερο το ·Θεσσαλικό δίκτυο. Υπήρχε μάλιστα μια • Καταστροφή, στις 2.1 0.1 944, τη ζ γέφυραζ του 

ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι η ανοχή αυτή οφειλόταν χειμάρρου Αναύρου, στην ανατολική έξοδο του Βόλου. 
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περ ίοδο 1 945-47. 
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8 

30 

408 

Ο ποταμόζ αυτός αναφέρεται με την κοινή του ονομασία 

ως «Ξηριάς», η οποία είχε επικρατήσει από τον 1 9' αιώνα. 

Η καταστροφή της γέφυρας αυτής είχε ωζ συνέπεια να 

απομονωθεί η πόλη του Βόλου από τη γραμμή το Πηλίου. 

• Κqταστροφή τηζ γέφυρας του χειμάρρου Κραυσιδώνα, 

Qτq δυτικά του Βόλου, η οποία συνέδεε το Βόλο με τη 
· γραμμή προς Λάρισα. 

• Καταστροφή της γέφυραζ του «Φαρσαλίτου χώρου». Ο 

χαρακτηρισμός αυτός είναι γενικός και δεν διευκρινίζεται 

πιο ακριβώς ποτάμι αφορά. Προφανώζ πρόκειται για τον 

ποταμό Ενιππέα, τον οποίο διέσχιζε μια μεγάλη γέφυρα, 

στη γραμμή με την οποία συνδεόταν ο Βόλοζ με τη δυτική 

Θεσσαλία, με τελικό σταθμό την Καλαμπάκα. Εκτός όμως 

από την καταστροφή της γέφυρας, η γύρω περιοχή είχε 

ναρκοθετηθεί. 

• Στη γραμμή του Πηλίου είχαν ανατιναχτεί δύο τοίχοι 

υποστηρίξεως. 

• Υπήρχαν και άλλες μικρές καταστροφέζ σε βάθρα 
γεφυριδίων και σε αλλαγές γραμμής. 

β) Ζημιές σε σιδηροδρομικά κτίρια 

• Καταστράφηκε εντελώζ ο σταθμός Παλαιοφαρσάλου. 

· Μικροζημιές σε κτίρια. 

• Λέγεται ότι ο πρώτοζ όροφοζ του σταθμού των Σ. Θ. στη 

Λάρισα καταστράφηκε κατά την κατοχή. Δεν υπάρχει 

όμωζ, από όσα τουλάχιστον έχω υπόψη μου, καμία 

διευκρινιστική πληροφορία για τις συνθήκες υπό τις 

οποίες συνέβη η καταστροφή. Ο τοπικός τύπος της εποχής 

αναφέρει ότι στις αρχέζ Μαρτίου 1 941 έγινε μεγάλος 

σεισμός στη Λάρισα.8 Πιθανόν ο σταθμός να υπήρξε θύμα 

αυτού του σεισμού. Ο κατεστραμμένοζ πρώτος όροφοζ 

δεν αποκαταστάθηκε, και απέμεινε μόνο το ισόγειο. Το 

κτίριο αυτό, πριν την καταστροφή, ήταν όμοιο με το Σ.Σ. 

Βόλου, ο οποίος διατηρείται μέχρι σήμερα σε πολύ καλή 

κατάσταση. 

Αποκατάσταση του δικτύου 

Η επισκευή των ζημιών έγινε κατά κανόνα από 

προσωπικό των Σ.Θ., ενώ τα μεγαλύτερα έργα, δόθηκαν 

και σε υπεργολαβίες. Τ ην εποχή εκείνη το σιδηροδρομικό 
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Ε ίδος υλικού 

Ατμόμαξες: 
Δίκτυο μετρικής γραμμής 

Δίκτυο γραμμής 0,6μ. του 
Π ηλίου 

Επιβατάμαξες 

Φορτάμαξες 

Πίνακας Vl: Καταστροφές και επισκευές του τροχαίου υλικού ΣΘ 

Τεμόχια που κυ κλοφορο ύσαν Τεμόχια που απέμειναν σε 
λίγο πριν τον πόλεμο λειτου ργία τον Οκτw β ριο του 

1 944 

23 

·* 

495 

6 

2;** 

29 

171 

Τεμ όχ ια που κ υ κλο φ ό ρ η σαν μετό τις ε-πισκευές 
του1 945-46. 

9 

3 

249 
•ο συνολικός αριθμός των ατμαμαξwν που είχαν δ ιατεθεί μέχρι το 1940 για τη γρα μ μ ιj του Πηλίου κα ι για τον τροχιόδρομο του Βόλου (γραμ μ ή  0,60μ.) ήταν 19. Από αυτές δεν γνωρίζουμε  
πόσες κυκλοφορούσαν λίγο πριν τον Β '  Πόλεμο, δ ιότι μερ ικές είχαν αχρηστευθεί λόγω παλαιότητας. 
•• Σε έγγραφο (10.11.1944) του 54ου Συντάγματος Πεζικού του ΕΛΑΣ που δρούσε στη Θεσσαλία, ανακοινwνεται ότι οι  Γερμανοί στις 3.10.1944 κατέστρεψαν το τροχαίο υλικό του Π ηλίου, 
χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες. Πάντως είναι γνωστό ότι μεταξύ των άλλων κατέστρεψαν και δύο αηjάμαξες. 

26 

I 



Πίνακας Vll: Εργασίες αποκαταστάσεως γεφυρών και κτισμάτων 

Γέφυρες 

Ε ργασίες αποκαταστόσεως Ολο κλή ρωση εργασιών 

Γέφυ ρα Ξη ριό. Κατασκευή νέας γέφ υ ρας. Από 25.8.1945 όρχισε Ο κτώ β ριος 1 945 
η διέλευση αμαξοστοιχιών με βραδυπορεία. Μ έχ ρ ι  τέλος 
Οκτω β ρ ίο υ  ολοκλη ρ ώ θ η κε η τοποθέτηση ήλων και έληξε η 
β ραδυπορεία. 

Γέφ υ ρα Κραυσιδώνα. Κατασκευή νέας γέφυ ρας. Από 6. Ν οέμ βριος 1 945 
1 0.1 945 ό ρχισε η χρ ήση της, με βραδυπορεία. Μέχρι τα με-σα 
Ν οεμβρίου  1 945 ολο κλ η ρ ώ θ η κε η τοποθέτηση ήλων και έληξε η 
βραδυπορεία. 

Γέφ υ ρα Ενιππέα. Έγινε η απονόρ κωση της περιοχής, και μέχρι Άνοιξη 1 946; 
τις 15.9.1945 ελευθερώ θ η κε η κοίτη του από την κα-ταστραφείσα 
παλαιό σιδη ροδρομική γέφ υ ρα, της οπο ίας τα υπολείμματα 
εγκυμονούσαν κινδύνους για την παραπλήσια προσωρινή 
γέφ υ ρα που ήδη λειτο υ ργεί. Έγινε συναρμολόγηση νέας 
γέφ υ ρας, και τοποθέτησή της μετό το χειμώνα του 1 945. 

Επ ισκευόστη καν τα λίθινα βόθρα των διαφό ρων μικρών 1 945 
γεφ υ ριδίων. 

Κτίσματα 

Επισκευή με εργολαβία, κατόπιν διαγωνισμού,  των δύο τοίχων Τέλος του 1 945; 
στη ρ ίξεως στη γραμμή του Π ηλίου,  οι οποίοι είχαν ανατιναχτεί. 

Π ρόχε ι ρ η  κατασκευ ή  οικήματος στο Σταθμό Παλαιοφαρσόλου 1 945; 
για τη διαμονή του σταθμ όρχη και του κλειδο ύχο υ. 

προσωπικό της Θεσσαλίας βρισκόταν . σε κατάσταση 

αναταραχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Σ.Θ.9 είχε 

διαπιστώσει ότι, κατά τη διάρκεια της κατοχής, από τον 

φόβο των κατακτητών, επικρατούσε μεγάλη απειθαρχία 
στο προσωπικό, με αποτέλεσμα το υπηρεσιακό του 

ενδιαφέρον να είναι πολύ μειωμένο. Εξάλλου, λίγο μετά 

την Απελευθέρωση συνέβησαν τα Δεκεμβριανά, και η 

αναταραχή συνεχίστηκε. Κατά κανόνα, το κατώτερο 

προσωπικό επηρεαζόταν από τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ενώ 

τα μεσαία και ανώτερα στελέχη δεν ήθελαν να του 

εναντιωθούν, είτε από φόβο, είτε από δική τους 

ιδεολογική πεποίθηση. 
Εκείνο όμως που είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι οι 

Θεσσαλοί σιδηροδρομικοί, αμέσως μετά την αποχώρηση 

των Γερμανών, aρχισαν να εργάζονται με εξαιρετική 

και ανεξήγητη προθυμία για την αποκατάσταση της 

γραμμής και την επιδιόρθωση του υλικού. Το φαινόμενο 

αυτό εξηγήθηκε πολύ γρήγορα, όταν γνωστοποιήθηκε 

η έγγραφη διαταγή του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ, 
στις 2 . 10 . 1944, με υπογραφή του Στ. Σαράφη η οποία 

παρακινούσε τους σιδηροδρομικούς να αποκαταστήσουν 

τις γραμμές του δικτύου που έπαθαν καταστροφές, και να 

διαφυλάξουν το τροχαίο υλικό και τις εγκαταλειμμένες 

σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις μέχρι να τεθούν πάλι σε 

κανονική λωουργία. 1 0  Ωστόσο, μετά τα Δεκεμβριανά, 

και όταν εκδηλώθηκε φανερά η αντίθεση μεταξύ των 

αντιπάλων παρατάξεων, μειώθηκε αρκετά αυτή η 

προθυμία, παρόλο που η Διοίκηση της σιδηροδρομικής 

Εταιρίας είχε υποσχεθεί επίδομα 20% επί της μισθοδοσίας 

των εργαζομένων για την ταχεία αποκατάσταση του 

δικτύου. 

Η άμεση αποκατάσταση των γεφυρών και κτισμάτων, 
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την περίοδο 1 946-47, δίδεται στον πίνακα Vll , ενώ του 
τροχαίου υλικού, στον πίνακα νι. 

Ευχαριστίες 

Ευχαριστώ το Γιώργο Χανδρινό, αντιπρόεδρο του 

Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου και αρχισυντάκτη του 
περιοδικού Σιδηροτροχιά, για την εμπιστοσύνη που μου 

έδειξε, να μου εμπιστευθεί το γράψιμο αυτού του άρθρου, 

και για την πολύτιμη βοήθειά του σε πληροφοριακό υλικό 

από το αξιολογότατο αρχείο του. Ευχαριστώ επίσης θερμά 

τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας www.tonanonymon. 

gr. για την ευγενή παραχώρηση των 2 φωτογραφιών από 

το Αρχείο Δ. Γεωργόπουλου και την άδεια δημοσίευσης 

τους, καθώς και τους Φραγκίσκο Έλλιοτ και Απόστολο 

Κουρμπέλη για την παραχώρηση φωτογραφιών από την 

συλλογή τους. 

Βιμλιογραφία - Παρατηρήσεις 

1 )  Υπενθυμίζουμε ότι και κατά την εισβολή των Γερμανών, 

το 1 941 ,  οι Άγγλοι σύμμαχοι, υποχωρώντας από τη βόρεια 

Ελλάδα προς νότον, χρησιμοποίησαν επίσης παρόμοια 

σιδηροδρομικά συνεργεία ανατινάξεων, προκειμένου να 

παρακωλύσουν την κάθοδο των κο-τακτητών προς την 

πρωτεύουσα. 

2) Χέρμαν Φράνκ Μάγερ. Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα. 

Τ α αιματηρά ίχνη της 1 1 7ης μεραρχίας καταδρομών στη 

Σερβία και την Ελλάδα. Εκδόσεις Εστίας. Αθήνα, 201 Ο, σ. 

595. 

3 )  Εφημερίδα «Η Μ ΕΡΑ» Πατρών, 1 95 1 ,  και αναδημοσίευση 

στην εφημερίδα «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» Πατρών, στις 1 6.2.1 988. 

4) Πρακτικά Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

των Σ.Π.Α.Π., στις 20.1 Ο και 3 . 1 1 . 1 944. 

5) Οι ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις του Δ. Ευστρατιάδη 

είναι : 1 )  Έκθεση για τον προγραμματισμό αποκαταστάσεως 

των ζημιών ( 1 . 1 2 . 1 944), 2) Ομιλία στο Ροταριανό Όμιλο 
Αθηνών ( 1 2.4.1 946), και 3) Δημοσιεύσεις στο περιοδικό 

«Συγκοινωνία», στα τεύχη των μηνών: Φεβρουαρίου, 

Απριλίου, Μαϊου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 

του 1 954, με την ευκαιρία της επετείου των 1 Ο χρόνων 

από τη λήξη του πολέμου. 
6) Ιωάννης Ζαρταλούδης, Δημήτριος Καρατόλος, 

Δημήτριος Κουτελίδης, Γεώργιος Νάθενας, Σπύρος 

Φασούλας και Αντώνης Φιλιππουπολίτης. Οι Ελληνικοί 

Σιδηρόδρομοι: η διαδρομή τους απο το 1869 εως σήμερα. 

Εκδόσεις Μίλητος. Αθήνα. σ.1 74. 

7) Ό.π., σ. 1 85 .  
8) Εφημερίδα «Η Θεσσαλία» Βόλου, 2.3. 1 941 . 

9) Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 23.8.1 945 

1 0) ΓΕΣ/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Αρχεία Εθνικής 

Αντιστάσεως. Τόμος 4,σ. 2 1 7-239 , 59. 



ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I ',ι 

Στις aπαρχές του 20ου αιώνα ο σιδηρόδρομος είναι πλέον μια πραγματικότητα 
στην Ελλάδα, μόνον όμως στην Απική, την Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία 
και την Θεσσαλία. Η κυριότερη γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου της 
χώρας, αυτή δηλαδή που θα συνέδεε την Αθήνα με την κεντρική Ελλάδα και τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα, τα οποία τότε βρίσκονταν λίγο βορειότερα των Τεμπών, 
δεν είχε ακόμα κατασκευασθεί. Αν και η κατασκευή της γραμμής αυτής ξεκίνησε 
ήδη από την 10ετία του 1880, η σταδιακή της παράδοση στην κυκλοφορία άρχισε 
μόλις πριν από ακριβώς 110 χρόνια (το 1904). Ως ένα μικρό αφιέρωμα λοιπόν 
στην επέτειο αυτή, παραθέτουμε ένα συνοmικό ιστορικό της κατασκευής της 
γραμμής, η ολοκλή ρωση της οποίας είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων και την 
σιδηροδρομική σύνδεση της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι η γραμμή 
που ακόμα και  σήμερα αποτελεί την κύρια σιδηροδρομική αρτηρία της χώρας μας. 
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ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 46 

Σ.  Ι Ο ΣΣ Λαρiσης, δηλαδή ο σταθμός Αθηνών 
τοu «Λαρισαίκοu» ή «Σ.Π.Δ.Σ» Ονομάστηκε 
έτσι από τον τερματικό σταθμό προορισμοu 
ποu τότε ήταν η Λάρισα δ ιατηρώντας έκτοτε 
την ονομασiα αuτή (Cσrte Postole εποχής
συλλογή Γ ΧανδρινοU). 

.. .  \ Ο iΊ \' ι ι . 

i\ t 1 ι t\ Ι l (; · 

� η ι Π μ <'> ;  ...: ι δ ι �ροδο. )μο ' Λαυ ίσdη 
Ι � : ι  a J· ιln c ]1 c tn in d fer <lc I�ariss ·1 

Η μόνη γραμμή κανονικού εύρους ( 1 ,435μ.) του 

ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, σύμφωνα με 

τον σχεδιασμό του Χαρίλαου Τρικούπη, προβλέπονταν 

να είναι η γραμμή η οποία, εκκινώντας από τον Πειραιά, 

επρόκειτο να φθάσει στην Λάρισα και από εκεί να 

συνεχίσει μέχρι τα ελληνοτουρκικά σύνορα, τα οποία 

τότε βρίσκονταν κοντά στα Τέμπη και συγκεκριμένα λίγο 

μετά το χωριό Παπαπούλι. Η γραμμή αυτή, πέραν της 

οικονομικής ανάπτυξης των περιοχών από τις οποίες 

θα διέρχονταν, είχε μεγάλη σημασία για τη χώρα και 

για δύο ακόμα λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι μέσω αυτής 

θα συνδέονταν η χώρα με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε 

μια εποχή που ο σιδηρόδρομος ήταν το μόνο γρήγορο 

και αξιόπιστο μέσο μεταφοράς. Αυτός άλλωστε ήταν 

και ο λόγος που η γραμμή αυτή προεβλέπετο να έχει 

κανονικό εύρος. Ο δεύτερος είχε σχέση με την εθνική 

άμυνα και τις πολεμικές κινητοποιήσεις της χώρας. 
Διότι, στην γραμμή αυτή θα κινούνταν οι αμαξοστοιχίες 

που θα μετέφεραν, στα σύνορα της χώρας, σε περίπτωση 

πολέμου ή στρατιωτικών κινητοποιήσεων γρήγορα, 

μαζικά και αξιόπιστα, στρατεύματα και εφόδια, χωρίς 

να εμποδίζονται οι μεταφορές αυτές από τους εχθρικούς 

στόλους, αλλά και από τους στόλους των Μεγάλων 

Δυνάμεων που απέκλειαν όποιο λιμανι της χώρας 
ήθελαν όταν διαφωνούσαν με τις στρατιωτικές της 

κινητοποιήσεις. Κάτι τέτοιο, συνέβη το 1 886, όταν ο στόλος 
της Μ. Βρεταννίας απέκλεισε το λιμάνι του Πειραιά για να 

Πίνακας 1 :  Ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας 

των τμημάτων του Σ.Π.Δ.Σ. 
ΓtΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΗΒΑ 8 Μαρτίου 1 904 
ΘΗΒΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑ 2 Ιουνίου 1 904 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ - ΔΆΔΙ 1 2  Νοεμβρίου 1 904 
ΔΑΔΙ - ΜΓtΡΑΛΛΟ 1 1 Ιουλίου 1 905 
ΜΓtΡΑΛΛΟ - ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΜΓtΕΚΙ 20 Ιουλίου 1905 
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΛΑΡΙΣΑ 6 Σεπτεμβρίου 1 908 
ΛΑΡΙΣΑ - ΓtΑΓtΑΓtΟΥΛΙ 22 Ιουλίου 1 909 

εμποδίσει την δια θαλάσσης μεταφορά στρατευμάτων 

στο λιμάνι του Βόλου, στρατεύματα τα οποία κατόπιν θα 

μεταφέρονταν κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, με 

τους «Σιδηροδρόμους Θεσσαλίας», που λειτουργούσαν 

ήδη. Αυτός ήταν άλλωστε και ο κυριότερος λόγος που 
προκρίθηκε η χάραξη της γραμμής μέσω των ορεινών 

όγκων του Μπράλου, της Οίτης και της Όθρυος, αφού έτσι 

οι αμαξοστοιχίες κατά την διέλευση τους θα βρίσκονταν 

εκτός του βεληνεκούς των πυροβόλων, τόσο των εχθρικών 

πολεμικών πλοίων, όσο και των πολεμικών πλοίων των 

Μεγάλων Δυνάμεων. Βέβαια, και η οικονομική ανάπτυξη 

που θα συνεπάγονταν η κατασκευή της γραμμής αυτής 

δεν ήταν μικρής σημασίας. Αρκεί να αναφέρουμε ότι 

πριν την κατασκευή της γραμμής στοίχιζε περισσότερο 

η μεταφορά αλεύρων από την Λειβαδιά στην Αθήνα, από 

ότι η εισαγωγή τους από το εξωτερικό με πλοία μέσω 

Πειραιώς . 
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Η κατασκευή της γραμμής αυτής όμως παρουσίαζε 

πολλά προβλήματα και ως εκ τούτου ήταν δύσκολη 

η εύρεση χρηματοδότη - κατασκευαστή του έργου. 

Με εξαίρεση την Θεσσαλία, οι περιοχές από τις οποίες 

θα διέρχονταν το δίκτυο δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη 

ανάπτυξη, ώστε να υπάρξει αξιόλογη ζήτηση μεταφορικού 

έργου κατά την λειτουργία της γραμμής, ενω το δύσκολο 

γεωγραφικό ανάγλυφο ανέβαζε πολύ το κόστος της 

κατασκευής. Το κόστος όμως, τόσο της κατασκευής, όσο 

και της λειτουργίας, επιβαρύνονταν και εκ του λόγου ότι 
η γραμμή έπρεπε να έχει, όπως προαναφέρθηκε, πλάτος 

1 ,435μ.  και όχι 1 μ. , όπως τα τότε υπόλοιπα υπεραστικά 

σιδηροδρομικά δίκτυα της χώρας. τέλος, ο ανάδοχος δεν 

ήταν σίγουρος ότι η γραμμή αυτή θα συνδέονταν τελικά 

με τα τότε Οθωμανικά σιδηροδρομικά δίκτυα της Β. 

Ελλάδας και μέσω αυτών με την υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε 

να προσδοκά πρόσθετα κέρδη από την σύνδεση αυτή. 

Άλλωστε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μη θέλοντας να 

έχει η Ελλάδα σιδηροδρομική πρόσβαση στα σύνορά της, 

κωλυσιεργούσε επίτηδες την τελική συμφωνία σύνδεσης, 

των δύο δικτύων, εισηγούμενη ανεδαφικές ή δύσκολες 

λύσεις, όσον αφορά τον τόπο σύνδεσής τους . 

Οι πρώτες προτάσεις κατασκευής της γραμμής αυτής 

έίχαν ήδη διατυπωθεί από την 10ετία του 1870, καμία 

όμως από αυτές δεν έφθασε στο στάδιο της υλοποίησης. 

Τ ο 1881 ,  η Κυβέρνηση Κουμουνδούρου υπογράφει 

σύμβαση με τον Γάλλο Perdoux, για την κατασκευή της 



Σ. Ι Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΕΛΛΑΣ>> (22 
Ιουνίου 1908) ό που περιγράφονται οι δυσκολίες 

κατασκευής  της γέφυρας Γοργοποτάμου (συλλογή 
Ν.Τσίτσα) 

Σ. I Το κεντρικό τόξο της γέφυρας του Ασω πού (χ.σ 
202+378) ένα αριστούργημα της σιδηροδρομι κή ς  

μ ηχανικής των αρχών του 20ου α ι .  Ανατινάχτηκε α πό 
συμμάχους σαμ ποτέρ στις 20 Ιουνίου 1943 (συλλογή 

Σ. Νικολόπουλου) 

συγκεκριμένη< γραμμή<, αλλά, ένα μόλι< χρόνο μετά, ο 

ανάδοχο< δηλώνει αδυναμία κατασκευή< του έργου και 

ζητά τροποποίηση των όρων τη< συμβάσεωζ. Ο Χαρίλαο< 
Τρικούπη<, που είχε ήδη αναλάβει Πρωθυπουργό< τη< 

χώρα<, προκρίνει ω< επωφελέστερη για το δημόσιο 
συμφέρον λύση την καταγγελία τη< συμβάσεωζ, αφού, 

όταν ήταν στην αντιπολίτευση, διαφωνούσε και με την 

εγγύηση κέρδου< 5%, κατά την λειτουργία τη< γραμμή<, 

που είχε παραχωρήσει ο Κουμουνδούρο< στον ανάδοχο. 

Τελικά, ο Χ. Τρικούπη< υπογράφει, τον Μάρτιο του 1889, 

Σ. I Με μ ή κος 2 109μ η σήραγγα του Μ πραλου ήταν, μέχρι πριν λίγα χρόνια, η μεγαλύτερη του ελληνικού 
σιδηροδρομικού  δ ικτύου. Εδω, στο κεντρικό σφήνωμα του τόξου της σήραγγας (όψη προς Αθήνα) δ ιακρίνεται 

ο βασιλικός θυρεός, η επιγραφή «Σ;Π.Δ.Σ. » και το έτος 1 904 (συλλογή Ν.Τσίτσα) 

νέα σύμβαση με όμιλο Αγγλων κεφαλαιούχων, αλλό κατά 

την συζήτηση στη Βουλή η αντιπολίτευση τ�ν κατηγορεί 

ότι υπέγραψε την σύμβαση πριν καν συμφωνήσει με την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία για το σημείο τη< συνάντηση< 

των δύο δικτύων. Ο μ ω< ο Χ.Τ ρικούπη< παρατηρεί ευφυώ< 

ότι, από την στιγμή που η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

κωλυσιεργεί, η κατασκευή τη< γραμμή< θα την αναγκάσει 

να κατασκευάσει και αυτή την δική τη< γραμμή, μέσα στο 

έδαφό< τη<, προ< το ίδιο σημείο των συνόρων, ώστε να μην 

μείνει χωρί< σιδηροδρομική πρόσβαση προ< τα σύνορά 

τη<. Έτσι, τα δύο δίκτυα θα συνεδέοντο υποχρεωτικά στο 

σημείο που θα επέλεγε η ελληνική κυβέρνηση. οι οποίοι 

αρχίζουν την κατασκευή τη< υποδομή< τη< γραμμή<1 
• 

Ο ανάδοχο< αρχίζει αμέσω< το έργο, στρώνονταζ 
όμω< γραμμή μόνο στι< εύκολε< πεδινέ< περιοχέ<. 

Κατασκευάζει, ωστόσο, και μία γραμμή που συνέδεσε 

τον παραθαλάσσιο οικισμό τη< Αγία< Μαρίνα< όπου 

κατασκεύασαν και μία σιδερένια προβλήτα μέσα στην 

θάλασσα, για την εκφόρτωση των υλικών κατασκευή< 

τη< γραμμή<, με την Λαμία και το Μπεκί, που ήταν 

τότε στάση κοντά στον σημερινό Σ.Σ. Λιανοκλαδίου. Η 

γραμμή αυτή, μάλιστα, είχε εξ αρχή< και επιβατικό έργο. 

Παρ' όλα αυτά, μόλι< ένα χρόνο μετά, οι Άγγλοι ανάδοχοι 

δυσκολεύονται να εξεύρουν δάνεια στο εξωτερικό, 

λόγω τη< μείωση< τη< πιστοληπτική< ικανότητα< τη< 

χώρα< και έτσι στρέφονται προ< την εσωτερική αγορά, 

συνάπτοντα< δάνειο με την «Γενική Π ιστωτική Τράπεζα». 

Τα προβλήματα όμω< συνεχίζονται και ετσι το 1 893 

δηλώνει αδυναμία συνέχιση< του έργου. Ο Χ.Τρικούπη<, 

αντί τη< χρονοβόρου διαδικασίας του διακανονισμού των 

οφειλών τη< εταιρείας, το επόμενο έτο< καταγγέλλει την 

σύμβαση, με αποτέλεσμα να καταπέσει η εγγύηση του 

αναδόχου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
Το 1 893, ο Χ. Τρικούπη< κηρύσσει τη χώρα σε 

πτώχευση αποβλέποντα<, με αυτόν τον τρόπο, στον 
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εξαναγκασμό των πιστωτών τη< σε διαπραγματεύσει< 

για τον διακανονισμό του δημοσίου χρέου< τη< και σε 

νέο, στην συνέχεια, δανεισμό για την ολοκλήρωση των 

κατασκευαζομένων υποδομών και την αποπληρωμή 

των χρεών .Η παραίτησή του όμωζ, μετά την 

αντισυνταγματική παρέμβαση των Ανακτόρων υπέρ της 

αντιπολίτευση<, τον Μάρτιο του 1 895, η μη επανεκλογή 

του, η αποχώρησή του στο εξωτερικό και ο θάνατό< του, 
τον Μάρτιο του 1 896, ματαιώνουν κάθε προσπάθεια 

εξυγίανσης των οικονομικών τη< χώρα< και εξεύρεση< 

νέου αναδόχου για την αποπεράτωση τη< γραμμή<, 
ενώ ο ατυχή< για την Ελλάδα πόλεμο< του 1 897 και οι 

επιπτώσει< του στην οικονομία, αναβάλλουν και πάλι 

την συνέχιση του έργου. Τ ρ ία χρόνια μετά, τον Μάρτιο 

του 1 900, μια νέα σύμβαση υπογράφεται τελικά από την 

κυβέρνηση Θεοτόκη. Ανάδοχο< αυτή την φορά είναι το 

«Συνδικάτο Κατασκευή< Σιδηροδρόμων εν Ανατολή», 

πίσω από το οποίο βρίσκεται η γαλλική «Batignol les», η 

εταιρεία που είχε κατασκευάσει τον πασίγνωστο πύργο 

του Άιφφελ στο Παρίσι, ένα δύσκολο τεχνικά έργο για 

την εποχή. Κατ' απαίτηση της αναδόχου εταιρεία<, όμω<, 

συμφωνείται ότι η κατασκευή του έργου θα αρχίσει μόνο 

μετά την λήξη του πολέμου της Μ. Βρετανία< κατά των 

Μπόερ< στην Νότια Αφρική, ενό< πολέμου που, παρά 

πάσαν προσδοκίαν, κράτησε πάνω από δύο χρόνια και 

στοίχισε υπερβολικά στην Μ. Βρεταννία, τόσο σε νεκρού<, 

όσο και σε χρήματα και άψυχο υλικό. Λόγω, μάλιστα, τη< 

δεσπόζουσα< θέση< τη< Μ. Βρετανία< στην παγκόσμια 

οικονομία, ο πόλεμο< αυτός ενέσπειρε την αβεβαιότητα 

στους διεθνεί< οικονομικού< κύκλου< και φρέναρε τι< 
επενδύσεις. Παράπλευρη, λοιπόν, απώλεια αυτή< τη< 

απρόσμενη< επιμήκυνση< τη< διάρκεια< του πολέμου 

κατά των Μπόερς ήταν και η καθυστέρηση τη< έναρξη< 

των έργων για την ολοκλήρωση τη< γραμμή<. 

Μετά την υπογραφή τη< σύμβαση<, συγκεκριμένα 
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Σ.  I Το «γεφuρι του  καταρράκτη», στο χ .  σ .  209, 
μ ία α πό τις πολλές λίθινες. τοξωτές γέφυρες που 
κατασκεuασαν ο ι  τεχνικοί του «ΣΠΔ.Σ» στις 
α πόκρημνες, βραχώδεις πλαγιές της Οίτης. στο τμήμα 
Ασωπός-Γοργοπόταμος. 8 Ιουνίου 2008 (Ν Καντήρης) 

τον Φεβρουάριο :ου 1 902, η ανάδοχη εταιρεία συστήνει 

μία ελληνική εταιρεία, την «Εταιρεία των Ελληνικών 

Σιδηροδρόμων» και αρχίζει την κατασκευή της γραμμής, 

εκμεταλλευόμενη, φυσικά, και τις υποδομές που είχε 

ολοκληρώσει ο προηγούμενος ανάδοχος, μέχρι το 

1 892. Είναι, πάντως, παράδοξο το ότι η ίδια η «Εταιρεία 

των Ελληνικών Σιδηροδρόμων» αποκαλούσε αυτό το 

υπό κατασκευήν δίκτυο ως «Σιδηρόδρομος Πειραιώς

Δεμερλή- Συνόρων» («Σ.Π.Δ.Σ.» ή «Π.Δ.Σ.»), αυτά δε 

ήταν και τα αρχικά που αναγράφονταν επί του τροχαίου 
υλικού του δικτύου της.Υπενθυμίζεται οτι Δεμερλή ήταν 

η τότε ονομασία του Παλαιοφάρσαλου, είχε δε σημασία 

η αναφορά του, αφού εκεί η γραμμή του «Σ.Π .Δ.Σ.» 

συναντούσε την μετρική γραμμή Βόλου - Καλαμπάκας · 

των «Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας», όπου οι επιβάτεζ με 

προορισμό τον Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και την 

Σ. I Εμπορικιj αμαξοστοιχία με προορισμό την Αθήνα δ ιέρχεται από την γεφυρα 
του Γοργοποτάμου, την διασημότερη ίσως οιδηροδρομ ική γέφυρα στην 

Ελλάδα λόγω της εντυπωσιακής ανατίναξης της στις 25 Νομεμβρίου 1942 από 
αντάρτες. 16 Απριλίου 2008 (Ν. Καντήρης) 

Καλαμπάκα συνέχιζαν το ταξίδι τους μετεπιβιβαζόμενοι 

στους συρμούς των «Σ.Θ.». Ο λαός, πάλι. αποκαλούσε 

το δίκτυο του «Σ.Π.Δ.Σ.» απλώς «Λαρισαϊκό», αφού 
η Λάρισα ήταν τότε ο βασικός προορισμό( Αυτή η 

ονομασία, όχι μόνο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για 

να διακρίνει τα συνδικαλιστικά σωματεία από αυτά των 

άλλων περιοχών (π.χ. «Λαρισαϊκός»), αλλά εξ αιτίας της 

συνεχίζει, ο κεντρικός πλέον σιδηροδρομικός σταθμός 

της πρωτεύουσας, να αποκαλείται «Σταθμός Λαρίσης» . 

Όπως συμβαίνει με όλα τα σιδηροδρομικά έργα, η 

παράδοση των διαφόρων τμημάτων έγινε σταδιακά 

(Π ίνακας 1 )3•  Πρώτα, βεβαίως, παραδίδεται στην 

κυκλοφορία το πρώτο τμήμα του δικτύου, από τον Πειραιά 

στην Χαλκίδα και την Θήβα, το οποίο εγκαινιάζεται με 

λαμπρή τελετή στις 6 Μαρτίου 1 904. Ειδική αμαξοστοιχία 
μετέφερε τότε την βασιλική οικογένεια και τους άλλους 

επισήμους στον Σ.Σ. Χαλκίδας, όπου είχαν αγκυροβολήσει, 

για την απόδοση των νενομισμένων τιμών, πολεμικά 

πλοία της Ελλάδος, της Γαλλίας και της Μ. Βρεταννίας. 
Τ ο 1 905 η γραμμή παραδίδεται στην κυκλοφορία μέχρι 

τον Σ.Σ. Μπράλου, ο οποίος έχει αλλάξει αρκετά ονόματα 

μέχρι σήμερα (Δελφοί αρχικά - Γραβιά αργότερα και 

Μπράλος σήμερα). Το ίδιο έτος συνδέεται σιδηροδρομικά 

η Στυλίδα με την Αγία Μαρίνα, με αποτέλεσμα την 

σύνδεση του Μπεκί και της Λαμίας με το λιμάνι της 

Σ τυλίδας. η οποία έκτοτε καθιερώθηκε ως το επίνειό τους. 
Το 1 906 ολοκληρώνεται η διάβαση του Μπράλου, πλην 

όμως κάποια προβλήματα, κυρίως με την γέφυρα του 

Γ οργοποτάμου, δεν επιτρέπουν να δοθεί στην κυκλοφορία 

η γραμμή μέχρι το Μπεκί. Έτσι, η μετάβαση από την 

Αθήνα στην Λαμία συνεχίζει να γίνεται με πλοίο (Πειραιάς

Στυλίδα) και στην συνέχεια με το τραίνο. Το 1 906, επίσης, 

υπογράφεται με τον ανάδοχο νέα, συμπληρωματική, 

σύμβαση για την συνέχιση της γραμμής μέχρι τα σύνορα, 

μέσω Λαρίσης. Τελικά το τμήμα της γραμμής από τον 

Σ.Σ. Μπράλου μέχρι την Λάρισα παραδίδεται, σαν 

σύνολο, το 1 908, οπότε η πρώτη αμαξοστοιχία φτάνει, 

πανηγυρικά, στην Θεσσαλική πρωτεύουσα. Ένα χρόνο 

μετά, το 1 909 η σιδηροδρομική γραμμή φτάνει και στο 
Παπαπούλι, τον τελευταίο ελληνικό οικισμό πάνω στα 

Σ. I Τρίδυμη Α/Α Fιat δ ιέρχεται α πό τη γέφυρα της Παπαδιάς. Δεκαετία του '60. 
( Ι. Λάμπρος- συλλογή Α Κουρμ πέλη). 
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ελληνοτουρκικά σύνορα τη ζ εποχή\. Παρ· όλα αυτά, κατά 
την εκμετάλλευση τη\ γραμμή\ από τον «Σ.Π .Δ.Σ.» δεν 

κυκλοφορούσαν κατ' ευθείαν επιβατικέ\ αμαξοστοιχίεζ 

από την Αθήνα μέχρι το Παπαπούλι, αλλά μόνο μέχρι την 

Λάρισα, από όπου εκκινούσε τοπικό\ συρμό\ μέχρι το 

Παπαπούλι. "Οταν ολοκληρώθηκε η γραμμή, το συνολικό 

μήκοζ τηζ, από τον Πειραιά μέχρι το Παπαπούλι ήταν 

394χλμ., το δε δίκτυο διέθετε δε 27 σταθμού\ και 32 

στάσειζ (συμπεριλαμβανομένων και των διακλαδώσεων 

για την Χαλκίδα και την Στυλίδα) (Πίνακαζ 2. ) .  

Η κατασκευή τήζ γραμμή\ διέρχεται από δυο ορεινά 

τμήματα: το τμήμα από τον Μπράλο μέχρι το Λιανοκλάδι 

( στιζ πλαγιέζ τηζ Οίτηζ) και το δεύτερο, από το 

Πίνακας 2: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΗΑθΜΟΙ 

ΚΑΙ ΗΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ Σ.Π .Δ.Σ. 

(δεκαετία 1910) · 
ΧΛΜ. ΗΑθΜΟΙ ΧΛΜ. ΠΑθΜΟΙ 
ο nΕ ΙΡΑΙΕΥΣ 201 Ελευθφοχώρι 
4 Α γιος Ιωάννης 205 χλμ. 205 
1 0  ΑΘΗΝΑΙ 2 19  Σπερχειός 
1 2  Μύλοι 222 ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 
1 6  n ύργος 224 Μπεκί 
2 1  ΜΕΝΙΔΙ 236 Στύρφακα 
25 τΑ ΤΟ

"! 
247 χλμ. 247 

33 Βογιάτι 257 ΚΟΥΡΝΟΒΟ 
40 Κιούρκα 265 ΔΕΡΕΛΗ 
5 1  Μαλακάσα 275 Αγόριανη 
59 ΚΑΚΟΣΆΛΕΣΙ 280 ΒΕΛΙΣΣΩΗΣ 
71  ΣΧΗΜΑτΑΡΙ 288 ΣΚΑΡΜΙτΣΑ 
75 Τανάγρα 296 Μπεκριλtρ 
86 Δρίτσα 303 ΔΕΜΕΡΛΗ 
93 Σύρτζι 305 Γέφυρα Δεμφλή 
1 00 ΘΗΒΑΙ 3 1 3  ΟΡΦΑΝΑ 
1 1 1  ΒΑ ΓΙΑ 323 Δοξαρά 
1 2 1  ΜΟΥΛΚΙ 332 Χατζηλάρ 
1 26 Σιάχο 341 Χασάν- Τ uτάρ 
1 33 Μαμούρα 349 ΛΑΡΙΣΣΑ 
136 Ράχη 360 Μπάκρενα 
142 ΛΕΒΑΔΕΙΑ 369 Μακρuχώρι 
149 Χαιρώνεια 379 MnAMnA 
1 54 ΔΑΥΛΕΙΑ 387 nΥΡΓΠΟΣ 
1 60 Κρεβασαρά 394 nαπαπούλι 
1 66 ΒΕΛΙτΣΑ 
181  ΔΑΔΙ 
1 85 Σοuβάλα 
194 ΒΡΑΛΟ ο ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ 

6 ΛΑΜΙΑ 
71 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 1 0 Μεγάλη Βρύσις 
82 ΒΑΘΥ 20 Αγία Μαρίνα 
93 ΧΑΛΚΙΣ 28 ΠΥΛΙΣ 

Λιανοκλάδι μεχρι τον Δομοκό (στιζ Ν., Δ και ΒΔ πλαγιέζ 

τη\ "Οθρυοζ). Το πρώτο από αυτά, γνωστό ωζ «διάβαση 

του Μπράλου», είναι ακόμη και σήμερα το δυσκολότερο 

για την σιδηροδρομική κυκλοφορία τμήμα γραμμή\ στη 

χώρα μαζ. Ήταν ένα εντυπωσιακό και πολύ δύσκολο για 

την εποχή του τεχνικό έργο, τόσο δε οι μελετητέζ, όσο 

και οι κατασκευαστέζ, είχαν να παλαίψουν με πολλέζ και 

απρόβλεπτε\ δυσκολίεζ (κατολισθήσει\, υπόγεια νερά, 

ζεύξη γκρεμών κ.λ.π.}, όπωζ π.χ στην περίπτωση τη\ 

γέφυρα\ του Γοργοποτάμου που, λόγω τη\ συστάσεωζ 

του εδάφουζ, εμφάνιζε φαινόμενα ολίσθηση\ ακόμη και 

μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Σε όλη την διαδρομή είναι 

εμφανή τα τεχνικά έργα προστασία\ Τη\ γραμμή\, όπωζ 

οι καλύψΕΙ\ τηζ, σε ορισμένα σημεία , με τσιμεντένια 

οροφή για να αποφευχθούν τυχόν κατολισθήσει\, τα 

πηγάδια για την αποστράγγιση των νερών, οι πολλέζ 

σήραγγεζ, οι πολλέζ γέφυρεζ και κοιλαδογέφυρεζ κλπ. 

Στην διαδρομή από την Αθήνα μέχρι το Παπαπούλι τελικά 

κατασκευάστηκαν, 37 σήραγγεζ, με μήκοζ μεγαλύτερο 

των 1 ΟΟμ. και 1 2  γέφυρεζ, με άνοιγμα μεγαλύτερο των 
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40μ., που ακόμη και σήμερα εντυπωσιάζουν με την 

αρτιότητα τη\ κατασκευή\ τουζ. Από την άλλη, πάντωζ 

πρέπει να τονιστεί οτι (εκτόζ των στρατιωτικών λόγων 
που προαναφέραμε ) η επιλογή τη\ χάραξη\ μέσα από 

τα βουνά ήταν επιβεβλημένη και από το ότι οι παράκτιεζ 

περιοχέζ, ιδιαίτερα στο τμήμα από τιζ Λιβανάτεζ μέχρι 

την Λαμία, ήταν τότε ελώδειζ και χωρί\ αξιόλογη 

ζήτηση μεταφορικού έργου. Και αυτό δημιουργούσε 

ακόμη μεγαλύτερε\ τεχνικέζ δυσκολίεζ σε μια εποχή 

που δεν υπήρχαν μπουλντόζεζ και άλλα χωματουργικά 

μηχανήματα για την κατασκευή επιχωμάτων, πρανών για 

την σταθεροποίηση των εδαφών κλπ. 

Μετά την ένωση τηζ Μακεδονία\ με την Ελλάδα, 

το 1 91 2, αποφασίζεται η σύνδεση τη\ γραμμήζ του 

«Σ.Π.Δ.Σ.» με τα υπάρχοντα Οθωμανικά δίκτυα. Έτσι, 

το 1 9 14, η Κυβέρνηση Βενιζέλου, εξαγοράζει την 
«Εταιρεία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων» και υπογράφει 

σύμβαση, πάλι με την «Batίgnolles», για την κατασκευή, 

για λογαριασμό του ελληνικού κράτουζ, μιάζ ενωτικήζ 

γραμμήζ που θα συνέδεε το Παπαπούλι με το Πλατύ, όπου 
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Σ.  I Εργοστασιακή φωτογραφiα της  aτμάμαξας Γ402 στο εργοστάσιο της ALCO στο SciΊenectody 
της Ν.Υόρκης. Οι 20 aτμάμαξες της σειράς αυτής (μετέπειτα ΣΕΚ Ι α 701 -720) παραγγέλθηκαν 
από τον «Σ.Π.Δ.Σ». το 1 914 και ήταν οι πρώτες ισχυρές κινητήριες μονάδες των ελληνικών 
σιδ ηροδρόμων ( συλλογή Γ Χανδρινού) 

θα συναντούσε την γραμμή Θεσσαλονίκηζ - Φλώριναζ -

Μοναστηρίου. Η ενωτική αυτή γραμμή aποπερατώνεται 

το 1 91 6, πλην όμωζ. λόγω τηζ έναρξηζ, εν τω μεταξύ, 

του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και τηζ επίταξηζ όλων των 

γραμμών τη ζ Μακεδονίαζ από τα συμμαχικά στρατεύματα 
τηζ «Entente», η πρώτη επιβατική αμαξοστοιχία Αθηνών 

και Θεσσαλονίκηζ κυκλοφόρησε μετά το πέραζ του 

πολέμου, το 1 9 18 , η δε πρώτη διεθνήζ αμαξοστοιχία, το 

περίφημο «Sίmplon Orίent Express», έφθασε στην Αθήνα 
στιζ 1 Ιουλίου 1 920. Έτσι, η πρωτεύουσα τηζ χώραζ μαζ 

μπαίνει, επι τέλουζ, στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 

χάρτη. 
Ο σταθμόζ του Μπράλου έπαιξε σημαντικό ρόλο από 

το 1 9 1 7  και μέχρι την λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. 

Και τούτο διότι η συμμαχική διοίκηση τηζ «Στρατιάζ τηζ 

Ανατολή ζ>>, που έδρευε στην θεσσαλονίκη, προσπαθώνταζ 

να ελαχιστοποιήσει την θαλάσσια διαδρομή, κατά την 

μεταφορά εφοδίων και στρατευμάτων από την Γαλλία 

και την Ιταλία στο βαλκανικό μέτωπο, λόγω των συχνών 

τορπιλισμών των μεταγωγικών πλοίων από τα γερμανικά 

υποβρύχια, κατασκεύασε δρόμο από την Ιτέα μέχρι τον 

Σ.Σ. Μπράλου, ο οποίοζ και σήμερα ακόμη ενώνει την 

περιοχή με την Άμφισσα. Έστι, τα μεταγωγικά πλοία 

μετέβαιναν μέχρι την Ιτέα, αντί τηζ Θεσσαλονίκηζ, 

από όπου τα εφόδια και ο στρατόζ μεταφέρονταν με 

αυτοκίνητα του γαλλικού στρατού στον Μπράλο, στην 

συνέχεια δε, σιδηροδρομικώζ πλέον,στην Μακεδονία 

και προζ τα διάφορα μέτωπα με τουζ στρατιωτικούζ 

σιδηροδρόμουζ, συνήθωζ εύρουζ 0,60 μ (Ντεκωβίλ). 

Στον Σ.Σ. Μπράλου (πού βρισκόταν, βεβαιωζ, στα 

μετόπισθεν) είχαν επίσηζ κατασκευασθεί αποθήκεζ 

εφοδiων ·και μικρά στρατόπεδα, καθώζ και στρατιωτικά 

νοσοκομεία. Τότε, στο εμπόριο κυκλοφόρησαν αμέτρητεζ 

κάρτ-ποστάλ, με λε(άντεζ κυρίωζ στα γαλλικά ή και στα 

αγγλικά, όπου ο χώροζ αποκαλούνταν περιοχή Δελφών ή 

και με άλλα ονόματα. Πολλέζ από αυτέζ τιζ κάρτεζ, που 

Σ. I Ένας από ι ους πύργους- φυλάκια προστασiας τ ης  σιδηροδρομ ικής 
γραμμής  που κατασκεύασαν ο ι  Γερμανοi κατά την περίοδο της Κατοχής, 

στην μεταλλική γέφυρα του κο .282+222 κοντά στους Βελεσσιώτες, στις Β Δ  
υ πώρειες της Όθρυος. Δεξιά, απλώνεται ο θεσσαλικός κάμπος. 9 Απριλίου 

2009 (Ν Καντήρης) . 
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είναι περιζήτητεζ από τουζ συλλέκτεζ, δημσιεύονται σε 

πρόσφατο βιβλίο του φίλου Ν.Τ σίτσα4• 

Το 1 920, η κυβέρνηση Βενιζέλου ίδρυσε το Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σιδηρόδρομοι του 

Ελληνικού Κράτουζ» («Σ.Ε.Κ».), στο οποίο εκχώρησε, 

τόσο τα πρώην Οθωμανικά δίκτυα τηζ Μακεδονίαζ και τη ζ 

Θράκη ζ. που εξαγοράστηκαν σταδιακά από το Κράτοζ, ο σο 

και το δίκτυο του «Σ.Π.Δ.Σ.» . Οι «Σ. Ε. Κ.» , μέχρι το 1 962 , 
απορρόφησαν σταδιακά όλα τα δίκτυα τηζ Ελλάδοζ. από 

δε την 1 - 1 - 1971 μετονομάστηκαν σε «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». Με 

άλλα λόγια, ο σημερινόζ «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» είναι ουσιαστικά 

η μετεξέλιξη του «Σ.Π.Δ.Σ.», ή ότι η ιστορία του «Ο.Σ.Ε. 

Α.Ε .» ξεκινά 1 1  Ο χρόνια πριν ο ταν δηλαδή άρχισε η 

κατασκευή του δικτύου του «Σ.Π.Δ.Σ». το 1 904. Τα πρώτα 

εκείνα χρόνια, η διαδρομή Αθηνών - Θεσσαλονίκηζ 

διαρκούσε, το λιγότερο, 1 8  ώρεζ. Αργότερα μειώθηκε 

στιζ 12 ώρεζ για ορισμένεζ πιό γρήγορεζ αμαξοστοιχίεζ, 
την δε δρομολογιακή περίοδο 1 938-39, το μεν «Σεμπλόν» 

την κάλυπτε σε 1 1  ώρεζ και 20; η δε «ταχεία» σε 1 Ο ώρεζ 

και 27' . 
Η γραμμή του πρώην «Λαρισαϊκού» έπαιξε ζωτικό 

ρόλο στην μεταφορά στρατευμάτων και εφοδίων του 

ελληνικού στρατού στα διάφορα μέτωπα, κατά τον 

πόλεμο του 1 940 - 41 .  Γ vωρί(ουμε ο τι τον Νοέμβριο του 

1 940, λίγο μετά δηλαδή την κήρυξη του ελληνο-ιταλικού 

πολέμου, κινήθηκαν στο δίκτυο αυτό 2525 αμαξοστοιχίεζ, 

(δηλαδή 84 τραίνα κατά μέσο όρο την ημέρα)5, αριθμόζ 

πολύ μεγάλοζ ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα, 

γεγονόζ που οφείλονταν στην αυταπάρνηση με την 

οποία εργάστηκαν οι  σιδηροδρομικοί υπάλληλοι των 

«Σ. Ε. Κ.». Κατά την διάρκεια τηζ Κατοχήζ, η γραμμή αυτή 

απετέλεσε και τον κύριο άξονα μεταφοράζ εφοδίων 

και στρατευμάτων τηζ Βέρμαχτ από την Γερμανία 

στην Ελλάδα και ιδιαιτέρωζ στον Πειραιά, από όπου 



προωθούνταν, δια θαλάσσης. στο Αφρικανικά Μέτωπο. 

Γι' αυτό, η γραμμή Πειραιά-Θεσσαλονίκης -Ειδομένης 

και ιδιαίτερα στα ορεινά της τμήματα έγιναν, ο βασικός 

στόχος των Ελλήνων ανταρτών, συχνά με την συνεργασία 

Άγγλων σαμποτέρ. Μέχρι την αποχώρηση των Γερμανών 

έγιναν δεκάδες πραξεις δολιοφθοράς με ανατινάξεις 

αμαξοστοιχιών, γεφυρών, σιδηροτροχιών κλπ με πιο 

γνωστές την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, 

της γέφυρας του Ασωπού και τα δεκάδες μικρά και 

μεγάλα σαμποτάζ στα Τέμπη που είχαν σαν συνέπεια 

τις συνεχεις διακοπές της ομαλής διακίνησης εφοδίων, 

στρατευμάτων κλπ από τη βόρεια Ελλάδα προς τον νότο 

ή και αντίστροφα. Κατά την αποχώρηση των γερμανικών 

στρατευμάτων από την Ελλάδα, ο στρατός κατοχής 

προξένησε ανυπολόγιστες ζημιές στο δίκτυο των «Σ. Ε. Κ.» 

ανατινάζοντας όλες τις μεγάλες γέφυρες, μηχανοστάσια, 

σταθμούς, τροχαίο υλικό κλπ. Γι' αυτό και χρειάστηκε μια 

5ετία για την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών του 

δικτύου και παρ ·  οτι η τμηματική λειτουργία κάποιων 

τμημάτων (π.χ Αθήνα-Χαλκίδα κλπ) είχε ξεκινήσει ήδη 

από το 1 945-46, η πρώτη αμαξοστοιχία έφθασε στην 

Λάρισα τον Αύγουστο του 1 949 , στην δε Θεσσαλονίκη 

στις 19 Δεκεμβρίου 1 949, κλείνοντας έτσι ένα θλιβερό 

κεφάλαιο της ελληνικής σιδηροδρομικής ιστορίας. 

Πέρασαν σχεδόν 70 χρόνια από τότε και το δίκτυο που 

άρχισε να κατασκευάζεται δειλά-δειλά το 1 904, εξελίχθηκε 

σημαντικά. Ακόμη και ο διορατικός Χ. Τρικούπης θα έμενε 

έκπληκτος αν μάθαινε π.χ οτι σε δύο χρόνια περίπου από 

σήμερα, όταν τελειώσουν τα έργα εκσυγχρονισμού του 

δικτύου και λειτουργήσει η ηλεκτροκίνηση σε όλο το 

μήκος της γραμμής, οι συρμοί θα αναπτύσσουν ταχύτητες 
της τάξεω\ των 200 χλμ/ώρα και η διαδρομή Αθήνων 
- Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε 3, 1 5' ώρες περίπου. 

Αυτό θα αλλάξει ριζικά τα συγκοινωνιακά δεδομένα της 

χώρας μας. ανεβάζοντας την, επί τέλους, �το υψηλό 

σιδηροδρομικό επίπεδο που έχουν, εδω και πολλά, 

χρονια επιτύχει οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη 

όμως. δυστυχώς, μετά την λειτουργία της νέας χάραξης 

υψηλών ταχυτήτων, που θα διέρχεται κάτω από το 

Καλλίδρομο με την διπλή σήραγγα 9,2χλμ, η υφιστάμενη 

γραμμή στο τμήμα Τιθορέα - Λιανοκλάδι - Δομοκός, θα 

εγκαταλειφθεί. Το πρώτο από αυτά τα τμήματα όμως 

(ιδιαίτερα από τον Σ.Σ Μπραλου και μέχρι το Λιανοκλάδι) 

αποτελεί αναμφίβολα έναν σημαντικό και μοναδικό στη 

χώρα μας πόλο έλξης υψηλού τουρισμού. Αυτό οφείλεται 

στον συνδυασμό τριών ευνοϊκών παραμέτρων: α) την 

μοναδική ομορφιά και περιβαλλοντική αξία του τοπίου 

(όλη η γραμμή από την γέφυρα της Παπαδιάς μέχρι την 

γέφυρα του Γοργοπόταμου βρίσκεται εντός των ορίων 

της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Πάρκου Οίτης), 

β) τα εξαιρετικής σιδηροδρομικής τεχνολογίας τεχνικά 

έργα (γέφυρες Παπαδιάς, Ασωπού, Γοργοπόταμου, λίθινες 

τοξωτές γέφυρες και αλληλοδιαδεχόμενες σήραγγες 

στην περιοχή Τραχίνας -Αρπίνης, το μονοπάτι των 

σιδηροδρομικών κλπ) και γ) την πλούσια ιστορία του 

(ανατινάξεις Γ οργοπόταμου, Ασωπού, άλλα γεγονότα της 

κατοχής κ.λ.π.). Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί σε 

λειτουργία, μερίμνη και δαπάναις κυρίως της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

με την συνεργασία άλλων φορέων (όπως ο «Σ.Φ.Σ.», 

ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Οίτης» κλπ), 

έτσι ώστε να χρησιμοποιείται για την δρομολόγση 

εκδρομικών, «μουσειακών» συρμών. Επι πλέον όμως. 
το τμήμα Τιθορέας - Μπράλου, θα πρέπει να συνεχίσει 

να έχει και επιβατικό έργο, αφού εξυπηρετεί περιοχές με 

αρκετές μετακινήσεις. από τις οποίες, με αναμεταβίβαση 

σε λεωφορεία, θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν 

και πολλά ορεινά χωριά, τα οποία στερούνται καλής 
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συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Πολλά, άλλωστε, από τα 

χωριά αυτά, αποτελούν πραγματικούς η και εν δυνάμει 

τόπους έλξης επισκεπτών, λόγω του φυσικού κάλλους 

της περιοχής όπου βρίσκονται (π.χ. Παύλιανη, Γραβιά, 

Παρνασσός, κλπ) . 

Ευχαριστίες 
Ευχαριστώ θερμά τους Απόστολο Κουρμπέλη, Σπύρο 
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, 
1925-2015: 90 χροvια 

, 
των οχηματωv Ganz -
Danubius στους 
Σ.Π.Α.Π. 
Κεί μενο - Σχέδ ι α: Ιάσων Ζώρζος 

Π ΡΟϊΣΤΟ ΡΙΑ 
Έως την δεκαετία το υ '20 ο στόλος των Σ .Π .Α.Π .  αποτελούνταν από τροχα ίο υλι κό πολύ παλα ιάς κατασκευής  

το  οποίο σ υντη ρ ούνταν ελλιπώς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμ α  να  κυκλοφορεί σε  κακή κατάσταση,  γεγονός πο υ 
προκαλού σε έντονες δ ι α μ α ρτυρ ίες από του ς  επιβάτες, αλλά κα ι από το προσωπικό. 

Έτσι, στις  αρχές της δεκαετίας του '20, η δ ιεύθυνση των Σ .Π .Α. Π .  αποφασίζει να προβεί στην αγο ρά νέο υ 
τροχα ίου  υλικο ύ,  1 0  χρόνια μετά την τελευτα ία  πα ραλα βή επ ιβατα μ αξών (το 1 914) κα ι προκυ ρ ή σσει δ ιαγωνισμ ό 
για την κατασκευή  120 δ ιαξονικών, κλειστών φορταμ αξών, καθώς κα ι 25 τετραξονικών επι βαταμαξών, εκ των 
οπο ίων τα 16 θα ήταν Α' κα ι Β' θέσης, τα 6. απο κλειστικά Γ' θέσης κα ι,  τα υπόλο ιπα τρία,  σκευοφόροι .  Εν τέλει,  
την άνο ιξη του 1925, στον έντονο ανταγωνισμό με  τα δ ιάφορα Γερ μ ανικά εργοστάσια κερδ ίζει ο Ο υγγρ ικός ο ί κος 
«Ganz & Co. Ltd .  Danubius, Budap est»: Ο ι  Σ.Π .Α. Π .  υπογράφουν την πρώτη σ ύ μ βαση στις  1 6  Απρ ιλίο υ  1925 που 
αφορά μ όνο τις επι βατά μαξες κα ι τις σκευοφόρους, ενώ λίγο α ργότερα,  στις  29 Μα"ίΌυ 1925, ολοκλη ρώνετα ι κα ι 
η σ ύ μ βαση για την προ μ ή θε ια  των φορτα μαξών. Η κατασκευή  ξεκινά σχεδόν α μ έσως, κα ι μ έχρ ι  τον Οκτώ βρ ιο
Ν οέ μ βρ ιο  του 1 925 έχο υν ήδη παραλη φθή στο σύνολό του ς  ο ι  φορτάμαξες, μέχρ ι  δε τον Ιανουάρ ιο το υ 1926 
ολο κλη ρώνεται κα ι η ο ρ ιστική πα ραλα β ή  των 25 επιβατα μαξών κα ι σκευοφόρων. 

330 mm �44----------------- 13800 mm ----------------ι-+--330 mm 

14460 mm ------------------..1 



α) Επιβατάμαξες 
Οι 25 αυτές επιβατάμαξες είναι από τις μακρύτερες 

του δικτύου, με συνολικό μήκος 1 4460 mm 

(συμπεριλαμβανομένων των προσκρουστήρων). Γι' αυτό 

το λόγο, το πλαίσιό τους είναι εξοπλισμένο με αρμοκλείδες 

έτσι ώστε να ρυθμίζεται η κυρτότητά του. Το μήκος τους 

330 mm -!.. 13800 mm 

14460 mm 

Σ. I Εργοστασιακή φωτογραφiα ΤΓ]ς u π 'αριθμ ΓΓΔ 851 επι(3ατάμαξας ( Αρχείο lstvon Szecsey). 

αυτό είναι ίσο με εκείνο των δύο τελευταίων παραλαβών 

αμαξών ΑΒΔ και ΓΓΔ. Έχουν, πάντως, το πλεονέκτημα του 

μικρού, σχετικά με αυτές, αποβάρου των 1 7,8t, έναντι των 

20 και 22t. Τ ο αμάξωμά τους αποτελείται από μεταλλικό 

σκελετό επενδεδυμένο με ξυλεία ραμποτέ. Στο κάθε άκρο 

του οχήματος υπάρχει ένας εξώστης, από τον οποίο γίνεται 

Σ. Ι Εργοστασιακή φωτογρσφiσ της uπ· aριθμ. ΔΔΕ 
1713 σκεuοφόροu ( Αρχεiο Ιsιvan Szecsey) 
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και η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών και του 

προσωπικού, διαμέσου μίας πόρτας. Είναι εξοπλισμένα 

με αυτόματη πέδη κενού και χειροτροχοπέδη, η οποία 

εφαρμόζεται με την χρήση ενός περιστροφικού μοχλού 

στον ένα εξώστη. Η ενδοεπικοινωνία στα οχήματα Α και 

Β θέσεως επιτυγχάνεται μέσω πλαϊνού διαδρόμου. Δίπλα 

σε αυτόν βρίσκονται και τα έξι κουπέ (3 Α· θέσης και 3 

Β ·  θέσης) στα οποία υπάρχουν συνολικά 1 7  πολυτελείς 

θέσεις Α· και 23 θέσεις Β ' . Αντίθετα, στα οχήματα Γ '  

θέσης ο διάδρομος είναι κεντρικός, αριστερά και δεξιά 

του οποίου βρίσκονται τα · 60 καθίσματα Γ '  θέσεως. 

Όλα τα ανωτέρω οχήματα διαθέτουν, στο μέσο, και ένα 

αποχωρητήριο. Οι τρεις σκευοφόροι διαθέτουν μία 

πλατιά πόρτα ανά πλευρά στη μέση του οχήματος. Στο ένα 

άκρο επίσης, βρίσκεται και το γραφείο για το προσωπικό, 

δίπλα στο οποίο βρίσκεται και το αποχωρητήριο, ενώ 

από την εξωτερική πλευρά, στα δύο άκρα και στις δύο 

πλευρές βρίσκονται οι συνολικά 4 κυνοθάλαμοι. τέλος, 

στο σύνολό τους οι 25 επιβατάμαξες και σκευοφόροι είναι 

των ίδιων διαστάσεων και σχεδιασμού, έχουν δε και όμοια 

φορεία, έτσι ώστε να είναι δυνατή τυχόν μετατροπή και 

διαμόρφωσή τους στο μέλλον, π.χ των σκευοφόρων σε Γ' 

θέσης, των r ·  θέσης σε Α' και Β' θέσης κλπ., ανάλογα με 

τις ανάγκες του δικτύου. 

Με τα οχήματα αυτά, έρχεται για πρώτη φορά στο 

δίκτυο της nελοποννήσου και ο ηλεκτροφωτισμός, που 

παρέχεται μέσω του συστήματος Dick με το οποίο είναι 

όλα εξοπλισμένα: μία ηλεκτρογεννήτρια σε συνδυασμό 
με συσσωρευτές, γενικό διακόπτη και ρυθμιστήρα. Εκτός 

αυτού, είναι και οι πρώτες επιβατάμαξες των Σ.n.A.n. με 

θέρμανση ατμού, συστήματος Friedmann, για τις κρύες 

μέρες και νύχτες του χειμώνα. 
Οι επιβατάμαξες Α' και Β' θέσης λαμβάνουν την 
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Σ .  Ι ι ι επιβατaμαf;α ΑΒΔ 455 σ ε  χρήση ω ς  Cιμαf;α 3ης Θέσεως, κατcΊ τ α  πρώτα 
μεταπολεμικcΊ χρόνια, στο ΜΠΡ (Συλλογή Α.Κουρμπέλη ) 

Σ. Ι Εργοστασιακή φωτογραφία της υπ'  aριθμ 8116 
φορτaμαf;ας ( Αρχείο ιsιvon Szecsey) 
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mm 

αρίθμηση ΑΒΔ 45 1 -466 ενώ οι αμιγώς Γ' θέσης, ΓΓΔ 85 1 -

856 (όπου και στις δύο περιπτώσεις Δ = «εσωτερικός 

Διάδρομος»). Οι  σκευοφόροι αριθμούνται ως ΔΔΕ 1 7 1 1 -

1 7 1 3 . Όλα τα οχήματα τίθενται αμέσως σε κυκλοφορία 

και αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση 

των επιβατών των Σ.Π .Α.Π . από την πρώτη κιόλας στιγμή. 

Προτιμούνται ιδιαίτερα κατά τον χειμώνα στο ορεινό 

τμήμα Κορίνθου-Καλαμάτας μέσω Τριπόλεως λόγω του 

σημαντικού πλεονεκτήματος της θέρμανσης. Τ α οχήματα 

Α '  και Β '  θέσης χρησιμοποιούνται επίσης στο περίφημο 

«Τραίνο των Γλετ(έδων» το οποίο μετέφερε τους πλουσίους 

Αθηναίους στο Λουτράκι, απ' όπου, με λεωφορείο, έφταναν 

στο τοπικό καζίνο. Οι σκευοφόροι, τέλος, καθότι οι πιο 

ευρύχωρες του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν σε aρτηριακά 

δρομολόγια όπως η «Ταχεία Πατρών» κ.α .. 

β) Φορτάμαξες 
Παρελήφθησαν 1 20 διαξονικές φορτάμαξες. Κάθε μία 

είχε συνολικό μήκος 7400 mm (συμπεριλαμβανομένων 

των προσκρουστήρων), έφεραν μεταλλικό σκελετό 

επενδεδυμένο με ξύλινες σανίδες και δ ιέθεταν μία 

συρόμενη πόρτα εφ' εκάστης παρειάς. Η πέδησή τους 

εξασφαλίζεται μέσω συστήματος συνεχούς πέδης κενού, 

ενώ έχουν επίσης και χειροτροχοπέδη, της οποίας ο 

περιστροφικός μοχλός είναι εγκατεστημένος στο ένα άκρο 

του οχήματος, εντός της φυλακίδας του τροχοπεδητή. Η 

εν λόγω ξύλινη φυλακίδα είναι μάλιστα υπερυψωμένη, 

αποκλειστικό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων 

οχημάτων στους Σ.Π.Α.Π. 

Λαμβάνουν την αρίθμηση Νκπ8001 -81 20, ενώ ταυτόχρονα 



είναι και οι πρώτες κλειστές φορτάμαξες του δικτύου που 

χαρακτηρίζονται ως «Ν», έναντι του αρχικού «Ζ», πιθανώς 

προερχόμενο από το «Νέοι» ώστε να ξεχωρίζουν έναντι 

των απαρχαιωμένων, κυρίως Βέλγικων οχημάτων, που 

κυκλοφορούσαν έως τότε. Τ α εκθετικά γράμματα «κπ» 

επισημαίνουν αντίστοιχα την ύπαρξη συσκευής συνεχούς 

πέδης κενού και χειροτροχοπέδης. 

Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
Κατά την διάρκεια του Β' n .n .  ο συνολικός στόλος 

των Σ.n.A.n. (όπως αντίστοιχα και των υπόλοιπων 

σιδηροδρομικών δικτύων στην Ελλάδα) υπέστη τεράστιες 

καταστροφές, ιδιαίτερα κατά την αποχώρηση των 

Γερμανών. Μία από τις μεγάλες αυτές καταστροφές ήταν και 

η πυρπόληση και ρίψη τροχαίου υλικού στους βραχώδεις 

κρημνούς και στη θάλασσα της Κακιάς Σκάλας, ενώ το 

αποκορύφωμα αυτών αποτελεί η ρίψη πολύ μεγάλου 

μέρους του ελκόμενου υλικού από τους Γερμανούς, στη 

διώρυγα του Ισθμού, τα οποία έπειτα καταπλακώθηκαν 

από τόνους χωμάτων και βράχων ώστε να φράξει όσο 

ήταν δυνατόν και το θαλάσσιο πέρασμα. Αναμφίβολα, 

και στις δύο αυτές περιπτώσεις καταστράφηκε και υλικό 

από αυτά τα Ουγγρικής κατασκευής οχήματα, όπως π.χ. 

η υπ' αριθμόν ΓΓΔ-852, που κατακρημνίσθηκε από τους 

Γερμανούς στην διώρυγα. 

ΜΗΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΗΑΣΗ 
Μετά το τέλος του πολέμου, και ιδιαίτερα από το 1 947, 

οι Σ.n.A.n. ξεκινούν το τεράστιο έργο της ανάσυρσης 

και επισκευής όσον το δυνατόν περισσότερων μονάδων 
από το κατεστραμμένο τροχαίο τους υλικό. Οι τεχνίτες 

του Κεντρικού Εργοστασίου των Σ.n.A.n.  στον Πειραιά 

αναγκάζονται να προχωρήσουν σε εκτεταμένες 

μετασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν π.χ. την ευρεία 

επαναχρησιμοποίηση των τεμαχίων των κατεστραμμένων 

οχημάτων, συνένωση τεμαχίων των πλαισίων 

διαφορετικών οχημάτων, επιμηκύνσεις ή και σμικρύνσεις 

των πλαισίων, κατασκευή των αμαξωμάτων των 

επιβαταμαξών εξ' αρχής, αναδιάταξη και αναδιαμόρφωση 

των καθισμάτων κλπ. Με αυτή την μεγάλη προσπάθεια 

του προσωπικού τους, οι Σ.n .A.n.  καταφέρνουν να 

θέσουν σε κυκλοφορία ένα μεγάλο αριθμό aτμαμαξών, 

aυτοκινηταμαξών, επιβαταμαξών και φορταμαξών, 

εξομαλύνοντας σταδιακά την κυκλοφορία στο δίκτυο. 

Οκτώ, τελικά, από τις Ουγγρικές άμαξες μετασκευάζονται 

πλέον σε τετραξοvικές επίπεδες φορτάμαξες (πλατφόρμες) 

και λαμβάνουν την αρίθμηση Β105 1 - 1 058, ενώ μικρός 
αριθμός από τις υπόλοιπες επισκευάζονται πρόχειρα και 

γρήγορα με λιτότερη και ελαφρώς αλλοιωμένη μορφή 

(νέα παράθυρα, οροφή, προσκρουστήρες κλπ.) και 

έτσι καταφέρνουν να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό 
την επιβατική κυκλοφορία, ενώ λόγω της μεγαλύτερης 

ανάγκης σε οχήματα Γ '  θέσης, ακόμα και ορισμένες 

από τις ΑΒΔ χρησιμοποιούνται ως ΓΓΔ, διατηρώντας τις 

Σ. Ι Όχημα βοηθεiας Ρ -431 (τέως σκευοφόρος ΕΕ 
I Δφκτ 1722) στο Μ. Κ. (/. Ζώρζος) 

41\) lllιtl .. -

Σ. I Όχημα βοηθεiας Ρ 485 (τέως σκευοφόρος 
ΕΕ Ι Δφκτ 1723) σε απόθεση στον παλαιό Σ.Σ. 
Kopivθou (Ι. Ζώρζος) 

2720 mm 

47S mm .. -

• 1100 nvn .. 
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αρχικέζ αριθμήσειζ. Το 1 952 οι Σ.n.A.n.  προχωρούν 

και στην πρώτη μεταπολεμική παραλαβή επιβατικού 

υλικού. Η παραλαβή, αυτή την φορά γίνεται από την 

Ιταλία και περιλαμβάνει 18 ολοκαίνουργια οχήματα 

κατασκευασμένα από την εταιρεία «S.p.A. S . I .A. I .  -
Marchetti, Sesto Calende», οπότε η κυκλοφορία αυτών 

και των υπολοίπων επισκευασμένων προπολεμικών 

«ραβδωτών» επιβαταμαξών καλύπτει τιζ απαιτήσειζ. 

Έτσι, την ίδια χρονιά τρειζ από τιζ επιβατάμαξεζ 

Ganz ανακατασκευάζονται και διαμορφώνονται 

πια ωζ σκευοφόροι, καθότι οι Ιταλικέζ παραγγελίεζ 

Σ. I Φορτόμαξα Ζ11/ Ν 800 1 οτοv Σ Σ 
ΛuκοποριιΊς (Ι Ζώρζος) 

t\'r;:=.;;;;;;i δεν προέβλεπαν νέεζ αγορέζ σε σκευοφόρουζ και F�tF:�;; 
ταχυδρομεία μετρικήζ γραμμήζ. Στην πρώτη, υπ' αριθ. ΕΕ 

1 721 ,  οι παλαιοί εξώστεζ έχουν πιά κλειστεί, αντίθετα με 

την υπ' αριθ. ΕΕ 1 722, στην οποίαν διατηρούνται ακόμη 

στην αρχική τουζ μορφή, ενώ η τελευταία, υπ' αριθ. ΕΕ 

1 723, έχει υποστεί μετακίνηση των ομφαλών των φορείων 

(μικρότερο μεταξόνιο), ενώ οι εξώστεζ έχουν αφαιρεθεί, 

ελαπώνονταζ το συνολικό τηζ μήκοζ. Και οι τρειζ τουζ 

φέρουν τα αρχικά, αυθεντικά Ουγγρικά φορεία του 1 925, 

αλλά εκ νέου κατασκευασμένο και διαμορφωμένο από το 
Κεντρικό Εργοστάσιο, ξύλινο αμάξωμα. 

Από την αρχική δύναμη των 1 20 φορταμαξών Ganz, 

καταφέρνουν να επισκευαστούν μόνο οι 66, των οποίων 

η αρχική φυλακίδα αντικαθίσταται από μη υπερυψωμένη 

φυλακίδα, η οποία ξεχωρίζει από τα χαρακτηριστικά 

πλάγια, ρομβοειδή, τετράγωνα παραθυράκια στην 

μετώπη και τι ζ παρειέζ τηζ φυλακίδαζ. Οι αριθμήσειζ τουζ 

συμπυκνώνονται και καλύπτουν μόνο τα πρώτα 66 ψηφία 
τη ζ αρχικήζ σειρά ζ, δηλαδή Νκπ 8001 -8066. 

ΜΠΑnΟΛΕΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΧΡΗΣΗ 

α) Σκευοφόροι ΕΕ 1721-1 723 
nαρ' ό,τι προπολεμικήζ κατασκευήζ, οι τρειζ αυτέζ _ 

σκευοφόροι αποτελούσαν ακόμα και κατά τα πρώτα . 

μεταπολεμικά χρόνια τι ζ πιο σύγχρονε ζ σκευοφόρουζ του 

δικτύου, οπότε και χρησιμοποιούνταν τακτικά κατά κύριο 

λόγο στιζ επιβατικέζ αμαξοστοιχίεζ με την μεγαλύτερη 

2200 mm 

'170 m 

�Ί!IIr!!!llfO'c 

.. 

1700mm 

'"'""' IMOO mm 

ι3800 mm 

κίνηση, λόγω τη ζ μεγαλύτερηζ χωρητικότηταζ τουζ. Χάρη 

σε αυτά.τουζ τα χαρακτηριστικά τουζ μάλιστα, ήταν και οι 

τελευταίεζ παλαιού τύπου σκευοφόροι που αποσύρθηκαν. 

Με την έλευση όμωζ του νέου υλικού, προέλευσηζ 

Ανατολικήζ Γερμανίαζ («VEB Waggonbau Ammendorf») 

το 1 967, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ των άλλων και 5 

τετραξονικέζ σκευοφόρουζ (ΔΔΕ 1 80 1 - 1805), τα παλαιά 

Ουγγρικά οχήματα περνούν πλέον «σε δεύτερη μοίρα», 

'ί'IOO mm 

13800 mm 

l-47o40mm 

Επίπεδη φορτόμοξο (πλοτφόρμο) σειρός Ν12 Ι Β 1051-1058 (σχέδιο Ι. Ζώρζος) 
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Ι700mm 
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αρχικά δε η χρήση τουζ περιορίζεται σε δευτερεύουσαζ 

σημασίαζ αμαξοστοιχίεζ. Τυπικά, με την μετονομασία των 

Σ. Ε. Κ. σε Ο.Σ.Ε., το 1 970 λαμβάνουν και την σήμανση κατά 

Σ.Ε.Κ., ωζ «Δφκτ», ενώ αργότερα, έωζ το 1 976, και οι 
τpειζ σκευοφόροι έχουν διατεθεί σε διάφορεζ υπηρεσίεζ, 

για μόνιμη χρήση ωζ κινητά συνεργεία και οχήματα 

βοηθείαζ. Ειδικότερα, η Δφκτ 1 72 1 ,  με νέα αρίθμηση «Σ 

55 1»  και βαμμένη γκρι χρησιμοποιείται ωζ υπνωτήριο 

2200 mm 

..ι. 



από το τ.Μ.Κ., η Δφκτ 1 722 με νέα αρίθμηση «Ρ-43 1 »  

χρησιμοποιείται αρχικά ωζ αποθήκη για το συρμό 

βοηθείαζ του ΜΠΡ, και μετέπειτα ωζ Όχημα Βοηθείαζ 

Πατρών, και η Δφκτ 1 723 ωζ «Ρ-485» ή Δφκτ 485, η οποία 

τελειώνει την μετασκευή τηζ το 1 976, ωζ όχημα βοηθείαζ 

του ΜΠΡ. 

β) Πλατφόρμε( Β 1051-1058 
Αντίστοιχα με τιζ τρειζ σκευοφόρουζ, οι οκτώ 

τετραξονικέζ πλατφόρμεζ Β 1 05 1 - 1 058, έχουν επίσηζ το 

πλεονέκτημα του μεγάλου τουζ μήκουζ. Χρησιμεύουν σε 

κάθε είδουζ μεταφορά ογκωδών φορτίων και συρμούζ 

έργων μεταφέροντα ζ υλικά γραμμήζ (π.χ. σιδηροτροχιω, 

εξοπλισμό του τ.Μ.Κ .  - ακόμα και ολόκληρα ζευκτά 

- ή οχημάτων του οδοντωτού δικτύου Διακοπτού -

Καλαβρύτων από και προζ τον Κεντρικό Εργοστάσιο 

Πειραιά για γενική επισκευή. Μετά τη μετονομασία των 

Σ.Ε.Κ. σε Ο.Σ.Ε. το 1970, χαρακτηρίζονται ωζ «Ν 12» 

διατηρώνταζ την παλαιά τουζ αρίθμηση, ενώ η αγορά 

των 30 επίπεδων φορταμαξών το 1 975 (σειρά Ν 19  

85001 -85030) από την Ρουμανική «Uzina de  Vagoane 

του ζ. Εν τέλει, σχεδόν όλεζ έωζ το 2002 έχουν εκποιηθεί, 

ενώ το τελευταίο δείγμα εξ' αυτών, Ν 12 1 053, εκποιείται 

ωζ σκραπ τον Ιούνιο του 2014  στον Σ.Σ. Αγίου Ανδρέα 

Πατρών, εξαφανίζονταζ για πάντα αυτή τη σειρά. 

γ) Κλειστέ( φορτάμαξε( Νκπ 8001 -8066 
Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η δύναμη των 

φορταμαξών των ΣΠΑΠ, εκτόζ από τιζ επισκευασθείσεζ 

και ανακατασκευασθείσεζ, ενισχύεται και με την αγορά 

200 Ιταλικών κλειστών οχημάτων το 1 950 (σειρέζ Νκπ 
8401 -8500 και Νκπ 8701 -8800), και 1 00 ακόμα το 1 952 

(σειρέζ Νκπ 8501 -8550 και Νκπ 8801-8850). Λόγω τηζ 
τρομερήζ έλλειψηζ φορταμαξών στο δίκτυο, όμωζ, τα 

νέα αυτά Ιταλικά φορτηγά δεν αντικαθιστούν στην ουσία 

παλαιότερεζ σειρέζ, αλλά λαμβάνουν ενισχυτικό ρόλο στο 

εμπορευματικό έργο τηζ Πελοποννήσου. Επομένωζ, όλεζ 

οι 66 Ουγγρικέζ Φ/ Α εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται 

για κάθε είδουζ μεταφορά εμπορευμάτων, όπωζ για 

παράδειγμα λιπασμάτων, σιταριού και aραβόσιτου, 

λάθυρου κλπ. ή και σε υπηρεσιακέζ μεταφορέζ, π.χ 
πετρέλαιο για την θέρμανση των σταθμών, στρωτήρεζ 

Arad, Romania» οδηγεί και στον σταδιακό παροπλισμό κλπ. Από νωρίζ όμωζ, και ειδικά μετά τιζ πρώτεζ 
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παραλαβέζ παρομοίων οχημάτων από την Γιουγκοσλαβία 
το 1 963 και την Ρουμανία το 1 967, τα οποία, πέραν τηζ 

νεότερηζ κατασκευήζ τουζ, φέρουν και άλλα σημαντικά 

πλεονεκτήματα έναντι των Ganz, όπωζ η αυξημένη 

χωρητικότητα και οι κυλισιοτριβείζ (ρουλεμάν) έναντι των 

ξεπερασμένων τεχνολογικά λιποκιβωτίων, περιορίζονται 

σταδιακά στιζ υπηρεσιακέζ μεταφορέζ. Από το 1 970, με 

την ίδρυση του ΟΣΕ χαρακτηρίζονται ωζ «Ζ1 1 », όπωζ 
όλεζ οι προπολεμικέζ κλειστέζ φορτάμαξεζ των τέωζ 

ΣΠΑΠ, αν και σε ορισμένα εξ' αυτών η εν λόγω σήμανση 

δεν αναγράφεται ποτέ. Σταδιακά, μέσα στην επόμενη 

δεκαετία (του 1 970) σχεδόν όλα καταλήγουν στην οριστική 

διάθεση σε διάφορεζ υπηρεσίεζ του ΟΣΕ (π.χ ΤΜΚ, ΤΗΕ 

κ.α.) και  την απαραίτητη τροποποίησή τουζ (εσωτερική 

διάταξη, νέα παράθυρα και πόρτεζ, εγκατάσταση σόμπα ζ, 

νέα ξυλεία κλπ.) για χρήση απ' αυτέζ ωζ αποθήκεζ, 

μαγειρία κλπ. Το 1 980 όμωζ, κυκλοφορεί εγκύκλιοζ η 

οποία αιτεί την αντικατάσταση των εν λόγω οχημάτων 
που χρησιμοποιούνται ωζ κινητά συνεργεία από τιζ 

υπηρεσίεζ, με αντίστοιχα Γερμανικά κατασκευήζ του 
1 936 (σειρά Νκπ 8201 -8288), πράγμα που σημαίνει την 

οριστική απόσυρσή τουζ από κάθε είδουζ κυκλοφορία. 

Επιπροσθέτωζ, η κατάστασή τουζ έχει ήδη χειροτερέψει 

αισθητά, πράγμα που προκαλεί σοβαρά προβλήματα 

(π.χ εισροή υδάτων από την οροφή και τιζ παρειω. Η 

χρήση τουζ πλέον είναι μόνο ωζ σταθερέζ αποθήκεζ, 

γραφεία και λοιπέζ μη κινητέζ εγκαταστάσειζ. Τελικά, οι 

ευρισκόμενεζ στην χειρότερη κατάσταση εκποιούνται το 

1 986 ωζ παλιοσίδερα, ενώ την ίδια κατάληξη έχει και η 
πλειοψηφία των υπολοίπων μέχρι και το 2002. 

Εuχαριστίε( 
Ευχαριστώ θερμά τουζ lstνan Szecsey, Φραγκίσκο 

Έλλιοττ, Απόστολο Κουρμπέλη και Χρήστο Ζαχαρή για 

την βοήθειά τουζ στην συνολική έρευνα τη ζ ιστορίαζ των 

οχημάτων, καθώζ και τουζ lstνan Szecsey και Απόστολο 

Κουρμπέλη για την παραχώρηση άδειαζ δημοσίευσηζ 

φωτογραφιών από το αρχείο του ζ. 

Βιβλιογραφία 
lstνan Szecsey: Ganz Railway Vehicles Between 1 920-

1 959. 1ndόhaz Kozlekedesi Laρ- es Konyνkiadό': Budapest 

( in  Hungarian) .  
Γεράσιμοζ Ζησιμάτοζ.Τα Νέα Οχήματα των ΣΠΑΠ και  ο 

νέοζ τύποζ του φορείου. Τεχνικά Χρονικά. Αθήνα . 1925. 
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Οι aυτοκινητάμαξες 
<<Ganz Mavag)) του 
μετρικού δικτύου 
Κεί μενο: Παναγιώτης Κάσσαρης 

Ο τόπος καταγωγή ς  μ ο υ  ε ίνα ι το χω ριό Φιγαλία του νο μ ο ύ  Η λείας. Από τα πα ιδ ικά μ ο υ  χρόνια ταξίδευα 
ο ικογενειακώς από κα ι προς το χω ριό μου,  είτε τα καλο κα ίρ ια  είτε το Πάσχα, με  την « υπερταχεία», 
περ ι μ ένοντας μ ε  ανυπο μ ονησία κα ι χαρά, την η μέρα το υ ταξιδ ιού .  Καθώς aπολάμ βανα το ταξίδ ι  χα ιρόμουνα 
να ακούω το υς εναλλασσό μενου ς  ήχο υς, το υ κινητή ρα κα ι της δ υνατή ς κόρνας. Το αποκο ρ ύ φ ω μ α  το υ 
ενθουσιασμού μου ,  ήταν η μέγιστη ταχύτητα των 90 χλμ Ι ώ ρ α  που ανέπτυσσε στις  μεγάλες ευθείες στα 
πεδ ινά κο μ μ άτια της Ηλείας κα ι της Αχα·i·ας μ ιας κα ι ήταν α μ αξοστο ιχία προτεραιότητας μ ε  περ ιορ ισμένες 
σταθμεύσε ις. Η « υπερταχεία» στην οποίαν αναφέρομα ι  δεν ήταν άλλη από μ ια Ουγγρ ικής κατασκευής  Α/Α 
«GANZ MAVAG», από α υτές που πρωτο ή ρ θαν στην χώ ρα μας  το 1976. 
Έκτοτε, ταξίδεψα α μ έτρητες φορές με α υτές, τις ε ίδα από κοντά, μ ίλησα μ το υς τεχνίτες 
κα ι του ς  μ ηχανοδ ηγούς  του ς  κα ι τις φωτογράφησα επανειλη μ μξνα. Με φ ο ρ μ ή  την 
συ μπλή ρωση φέτος 40 ετών από την άφ ιξη το υς στην Ελλάδα 
να γράψω α υτό το άρθ ρο, ως μ ικρό αφ ιέρω μ α  σε α υτές τι 
μετρ ικές a υτο κινητά μαξες πο υ κυκλοφόρη σαν στο δ ί κτυο .... :..ι..-.· 
της Π ελοποννήσου για 3 δεκαετίες (1 976 -2006) κα ι 
που παρόμο ιο ι  τύπο ι της ίδ ιας ετα ι ρείας 
κυκλοφόρησαν και σε άλλες χώ ρες 
όπως στην Τυνησία,  την 
Βραζιλία κα ι,  βεβαίως 
στην ίδ ια η Ουγγα ρ ία.  



Μ έχρι τις αρχές της δεκαετίας του '70, η προμήθεια 

κινητηρίων μονάδων για το δίκτυο των «Σ. Ε. Κ.» Ι 

«Ο.Σ.Ε .  Α.Ε» γίνονταν, σχεδόν αποκλειστικά, από «δυτικές» 

χώρες (Η . Π .Α., Γαλλία, Γερμανία κλπ). Για λόγους, ωστόσο, 

που δεν μπορουν να αναλυθούν εδω, μπα την πτώση της 

δικτατορίας, οι ελληνικές κυβερνήσεις άρχισαν εμπορικά 

ανοίγματα και γενικότερη οικονομική συνεργασία με τις 

τότε χώρες του λεγόμενου «ανατολικού μπλοκ». Αυτή 

η οικονομική συνεργασία αφορούσε, εκτός των άλλων, 

και την ανταλλαγή αγαθών, με εξαγωγή αγροτικών 

προϊόντων από την Ελλάδα προς τις χώρες αυτές, με 

αντίστοιχη εισαγωγή βιομηχανικών προϊόντων από αυτές 

. Μια από τις κυριότερες συνεργασίες ήταν εκείνη των 

μεταφορών, στα πλαίσια δε αυτά. ο «Ο.Σ.Ε. Α. Ε» ξεκίνησε 

την προμήθεια κινητηρίων μονάδων και τροχαίου υλικού 

από χώρες όπως π.χ. η Ρουμανία , η Γιουγκοσλαβία και την 

Ουγγαρία. Έτσι, για το μετρικό δίκτυο της Πελοποννήσου 

ο «Ο.Σ.Ε. Α.Ε» σύναψε με την Ουγγαρία συμφωνίες για 

την προμήθεια 4δυμων και 3δυμων Α/Α. Τις μονάδες 
κατασκεύασε η (τότε) κρατική εταιρία «GANZ MAVAG». 

Η «GANZ MAVAG» ( 1 959-1 987) ειδικευόταν στην 

κατασκευή αυτοκινηταμαξών, ηλεκτρικών και ντήζελ

υδραυλικών και λιγότερο στις κατασκευή μηχανών έλξης. 

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό από τις δυτικές χώρες 

που ήταν σαφώς πιό προηγμένες τεχνολογικά, η «GANZ 

MAVAG» κατόρθωσε να συνάψει συμφωνίες με πολλά 

κράτη (της Ευρώπης. της Αφρικής και της Ασίας μέχρι και 

με τη Νέα Ζηλανδία) παρέχοντας τους κινητήριες μονάδες 

αξιόπιστες και σαφώς χαμηλότερου οικονομικού κόστους. 

Σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας της, η εταιρία κέρδισε 

τη φήμη, τη δόξα αλλά και την εμπιστοσύνη των χωρών 

με τις οποίες συνεργάστηκε. Ήταν, για πολλά χρόνια,ο 

κύριος προμηθευτής τροχαίου υλικού των Ουγγρικών 

σιδηροδρόμων και όχι μόνο. Παρ' όλα αυτά. με την 

πτώση του κομμουνισμού η άλλοτε κρατική βιομηχανία 

πέρασε σε χέρια ιδιωτών: αγοράσθηκε από βρετανικών 

συμφερόντων εταιρία και μετονομάσθηκε σε «GANZ
HUNSLΠ RAI LWAγ VEHICLE MANUFAC1URING Co. Ltd.». 

Οι πρώτες Α/ Α που κατασκεύασε η εν λόγω εταιρία 
για την Ελλάδα παρελήφθησαν το 1 976 και το 1 985. Οι 

μονάδες βάφτηκαν με τα Ελληνικά χρώματα και ήλθαν 

σιδηροδρομικώς στην Ελλάδα μέσω Γιουγκοσλαβίας, 

τοποθετημένες σε βαγόνια-πλατφόρμες κανονικής 

γραμμής, λόγω του στενού εύρους των φορείων. Ο 

εξοπλισμός των συγκεκριμένων Α/ Α θεωρούνταν 

πρωτοποριακός για εκείνα χρόνια. Οι Α/Α «GANZ 

MAVAG», δ ιέθεταν σκευοφόρο, κυλικείο και Α θέση. 

Τ α οχήματα είχαν πολύ καλή ανάρτηση, αφού για 

πρώτη φορά εφαρμόστηκαν ελατήρια αντί για σούστες 

στα φορεία. Διέθεταν ηλεκτρική θέρμανση και έτσι η 

απουσία ατμογεννήτριας εξοικονομούσε επι πλέον χώρο 

και λιγότf.ρο βάρος στο όχημα, ενω για την πέδηση 

ήταν εξοπλισμένα με δισκόφρενα που είχαν σύστημα 

αντιολίσθησης. Οι θέσεις των επιβατών ήταν ανοικτού 

διαδρόμου. Οι θύρες επιβίβασης-αποβίβαση
·
ς επιβατών 

ήταν αυτόματες με πνευματική λειτουργία, είχαν δε την 

δυνατότητα ηλεκτρικής ζεύξης με ίδια ΑΙ Α. Η κίνηση 

τους εξασφαλιζόταν από επιδαπέδιους γαλλικούς 

πετρελαιοκινητήρες «Pίelstίck», με υδραυλική μετάδοση 

μέσω υδροδυναμικών κιβωτίων «Voith». 

Πρώτη παραλαβή (1 976) 

Η πρώτη παραλαβή αφορούσε τέσσερις 4δυμες Α/Α. 

Η σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της 

«GANZ MAVAG» υπεγράφη το 1 973 η δε παράδοση 

έγινε τρία χρόνια αργότερα. Η Διεύθυνση Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (Δ.Π .Π . )  έδωσε σε αυτές την αρίθμηση 

Σ. Ι Η Α/Α Goπz Μονοg 6452 εξαφαλiζοντας την 
αμαξοστοιχία 308 εισέρχεται στον στον ΣΣ Κορίνθου. 

Στην δ ιπλανiι γραμμη η Α/Α IC 1502 σε δοκιμη. 26 
Φεβρουαρίου 1992 (Κ.Κακαβάς) 

ΑΑ6451 ,  ΑΑ6452, ΑΑ6453, ΑΑ6454 και τον κωδικό 

«GΜΠ» για να ξεχωρίζουν στα εγχειρίδια δρομολογίων 

των μηχανοδηγών. Η σύνθεση τους ήταν η εξής: 

1 ο Όχημα: Ιθυντήριο, με θάλαμο οδήγησης, 1 2  

καθίσματα Α' θέσεως, 52 καθίσματα Β' θέσεως, 4 

αναδιπλωμένα καθίσματα, προθάλαμος εισόδου-εξόδου 

επιβατών με WC. 
2ο Όχημα: Ρυμουλκούμενο, 68 καθίσματα Β' θέσεως. 
3ο Όχημα: Ρυμουλκούμενο, 56 καθίσματα Β' θέσεως. 

4 αναδιπλωμένα καθίσματα, 2 προθάλαμους εισόδου

εξόδου επιβατών με WC και κυλικείο. Στο όχημα αυτό 

είναι τοποθετημένα: ένα υποδαπέδιο ηλεκτροπαραγωγό 

ζεύγος, ο αεροσυμπιεστής με το αεροφυλάκιο και η 
συστοιχία συσσωρευτών. 

4ο Όχημα: Κινητήριο, με θάλαμο οδήγησης, 32 

Σ. Ι Μια ακόμη Α/Α Ganz Maνag , η 6453 εξασφJΙJλi(Qν!1mί ϊf1 
αμαξοστοιχία 307 δ ιέρχεται από την περιοχή 

Ναυπηγεlα Ελευσίνας. 4 Φεβρουαρlου 1969 Ίι Κι7ιιαΙ�fκΙ 

:--?5�.� . .  
,

-
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καθίσματα Β' θέσεωc με προθάλαμο εισόδου-εξόδου 
επιβατών, σκευοφόροc και WC. 

Τα «GΜΠ» κυκλοφόρησαν στο παραλιακό κομμάτι τηc 

Πελοποννήσου (Πειραιάc -Κόρινθοc -Πάτρα-Κυπαρισσία) 

ωc αμαξοστοιχίεc προτεραιότηταc. Με αυτό τον τρόπο, 

η μέση και η μέγιστη ταχύτητα αυξήθηκε σημαντικά, ο 

δε χρόνοc τηc διαδρομήc μειώθηκε σε σύγκριση με τιc 

απλέc (και κυρίωc τιc ελκόμενεc αμαξοστοιχίεc). Για τον 

λόγο αυτό, απαιτούνταν η πληρωμή συμπληρώματοc 

αμαξοστοιχίαc προτεραιότηταc επί του κανονικού 

εισιτηρίου (λευκό καρτονέ εισιτήριο προτεραιότηταc), 

ενω ο σιδηροδρομικοί εκείνα τα χρόνια τιc αποκαλούσαν 

ωc «υπερταχείεc». Όλα αυτά συνετέλεσαν στο οτι 

η επιβατική κίνηση ήταν τότε, κάτι παραπάνω απ6 

ικανοποιητική. 

Τιc δυο πρώτεc δεκαετίεc τηc ζωήc τουc, οι Α/ Α «GANZ 

MAVAG», εκτελούσαν, ωc υπερταχείεc, τα δρομολόγια 

Αθήνα - Πύργοc - Ολυμπία και Αθήνα - Πύργοc -

Κυπαρισσία, ενω με την άφιξη των καινούργιων Α/ Α τύπου 

lntercity (το 1 992) έπαψαν να θεωρούνται αμαξοστοιχίεc 

προτεραιότηταc και εκτελούσαν τακτικά δρομολόγια 

απλών αμαξοστοιχιών όπωc π.χ. Αθήνα - Κυπαρισσία , 

Αθήνα - Λουτράκι (τουc καλοκαιρινούc μήνεc) και Αθήνα 

- Ναύπλιο (περιορισμένα κάποια Σαββατοκύριακα με 

υποβοήθηση ντηζελάμαξαc) . 

Τα οχήματα πρώτηc παραλαβήc παρουσιάσαν, 

ωστόσο, και τεχνικά προβλήματα. Το κυριότερο από 

αυτά ήταν η δυσκολία κίνησηc στιc ανωφέρειεc, εξ 

αιτίαc τηc χαμηλήc πρόσφυσηc στο κινητήριο όχημα, 
αφού η κίνηση μεταδίδονταν μόνο στο ένα φορείο και 

όχι και στα δυο. Για αυτό το λόγο οι  πρώτεc Α/Α «GANZ 

MAVAG», δεν κυκλοφορήσαν ποτέ στο ορεινό κομμάτι 

τηc Πελοποννήσου (Κόρινθοc-Τ ρίπολη-Καλαμάτα). 

Σ. I Η αμαξοστοιχία 429 πλησιάζει τη γέφυρα του Μάναρη. Το δρομολόγιο 
εξασφαλίζεται α πό την Α/Α Ganz Moνag 6467. 24 Απριλίου 1990 (Κ. 

Τ α τελευταία, μάλιστα, χρόνια λωουργίαc τουc, 

χρειαζόντουσαν υποβοήθηση από ντηζελάμαξα (γιατί τα 

υδροδυναμικά κιβώτια ήταν ταλαιπωρημένα) σε κάποια 

aνηφορικά σημεία του δικτύου όπωc τα Άνω Λιόσια, 

το Καλαμάκι και η Ποσειδωνία Κορινθίαc. Πέραν των 
τεχνικών προβλημάτων, η Β' θέση (με το χαρακτηριστικό 

έντονο πορτοκαλί χρώμα στα καθίσματα), δεν ήταν άνετη 

για τουc επιβάτεc: τα καθίσματα δεν είχαν προσκέφαλα, 

ήταν στενά κλπ. έμοιαζαν δηλαδή περισσότερο με 

καθίσματα Γ' και όχι Β' θέσηc. Τελικά τα οχήματα πρώτηc 

παραλ�βήc (σειρά ΑΑ6451 )  αποσύρθηκαν οριστικά από 

την κυκλοφορία στιc 3 1 /1 2/1998. 

Σ. I Η, δεύτερης παραλαβής, Α/Α Gonz Mavag 6466 
στην λίΟινη γέφυρα του Μάνα ρ η εκτελώντας το 
δρομολόγιο 435. 10 Ιουνίου 1988 (Κ Κακαβάς) 
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Δεύτερη παραλαβή ( 1985) 

Η δεύτερη παραλαβή αφορούσε έντεκα 3δυμέc Α/Α. Η 

σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και τηc «GANZ 

MAVAG» υπεγράφη το 1 983 η δε παράδοση έγινε το 

1 985. Η Διεύθυνση Περιφέρειαc Η Δ.Π.Π.  τουc έδωσε 

την αρίθμηση ΑΑ6461 - ΑΑ6471 και το κωδικό "GMN" 

για τα εγχειρίδια δρομολογίων των μηχανοδηγών. Ο 

μηχανολογικόc εξοπλισμόc τουc ήταν ο ίδιοc με αυτόν των 
μονάδων τηc πρώτηc παραλαβήc. 

Η σύνθεση τουc:; ήταν η εξήc:;: 
1 ο Όχημα: Ιθυντήριο, με θάλαμο οδήγησηc, 68 



Σ. I Α/Α Ganz Mavag σε μ ια  από τις λίθινες τοξωτές 
γέφυρες στο Γλυκοpίζι, Μεσσrι νiας. 12 Αυγούστου 
2002 ( π. Κάσσαprις) 

Σ. Ι Διαφημιστικό 
φυλλάδιο του ΟΣΕ με 
Α/Α Ganz Mavag στο 
εξώφυλλο (συλλογή Γ. r::rr1���� 

καθίσματα Β' θέσεως, 3 αναδιπλωμένα καθίσματα, 

προθάλαμος εισόδου-εξόδου επιβατών και WC. 

2ο Όχημα: Ρυμουλκούμενο, 48 καθίσματα Β' θέσεως, 

4 αναδιπλωμένα καθίσματα, και κυλικείο. Στο όχημα αυτό 

είναι τοποθετημένα υποδαπέδια, ένα ηλεκτροπαραγωγό 

ζεύγος, ο αεροσυμπιεστής με το αεροφυλάκιο και η 

συστοιχία συσσωρευτών. 

.1. 

3ο Όχημα: Κινητήριο, με θάλαμο οδήγησης, 

σκευοφόρος, 12 καθίσματα Α' θέσεως με WC. 

Τ α δρομολόγια που εκτελούσαν ήταν τα Αθήνα -

Τρίπολη - Καλαμάτα, ορισμένα από αυτά ως αμαξοστοιχίες 

προτεραιότητας, με συμπλήρωμα αμαξοστοιχίας (καφέ 

καρτονέ εισιτήριο προτεραιότητας) καθώς και Αθήνα -

Πάτρα, Αθήνα - Κυπαρισσία (ως υπερταχείες). 

Τα περισσότερα "GMN" κυκλοφόρησαν από το 
1 985 στο ορεινό κομμάτι της Πελοποννήσου για να 

αντικαταστήσουν τις γερασμένες πλέον Α/ Α «DE 

DIΠRICH» και « ESSLINGEN». Στις αρχές τις δεκαετίας 

του '90 με την άφιξη των καινούργιων Α/Α ΜΑΝ1 ,  τα 

δρομολόγια των "GMN" σταδιακά μειώθηκαν μέσω 

Τ ρ ι πόλεως, με τα τελευταία τους να εκτελούνται έως 

το τέλος του 1 999. Έκτοτε κυκλοφορούσαν ως απλές 

αμαξοστοιχίες στα δρομολόγια: Αθήνα - Κυπαρισσία έως 

το 2003, ως "Ριρίκε( στο Πάτρα- Καλαμάτα και ως τοπικά 
στο Πύργος -Ολυμπία έως το 2006. Στα τέλη του 2006 

αποσυρθήκανε οριστικά από την κυκλοφορία. 

Σε σύγκριση με τα "GΜΠ'; τα "GMN" είχαν κίνηση που 

μεταδιδόταν και στα δυο φορεία, έτσι μπορούσαν κινηθούν 

χωρίς πρόβλημα σε aνωφέρειες. Είχαν τις προδιαγραφές 

για μελλοντική εγκατάσταση κλιματισμού επιβατών 

και βελτιωμένες θέσεις επιβατών με προσκέφαλα (το 

χρώμα των καθισμάτων είναι καφέ). Ειδικά η Ά θέση έχει 

μεγάλα αναπαυτικά, βελούδινα καθίσματα, με μοκέτα στο 

διάδρομο. Κατά την άποψη μου έγινε κακός σχεδιασμός 
της Α' θέσης στο κινητήριο βαγόνι, ενω ο θόρυβος από 

.. -

Σ. I 4δυμ rι Α/Α «GANZ MAVAG» (πρώτη παραλαβή) Σχέδιο: Ι .  Ζώρζος 
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τον κινητήρα και την μετάδοση ήταν ενοχλητικός για τους 

επιβάτες. 

Διασκευές 

Αφού τα «GMN» είχαν κίνηση και στα δυο φορεία 

στο κινητήριο όχημα, οι μηχανικοί του ΜΠΡ μελέτησαν 

και εφάρμοσαν την εξής λύση: σε περιπτώσεις που τα 

κινητήρια όχηματα των «GΜΠ» παρουσίαζαν αμηχανία 
λόγω βλάβης, αναιρούσαν το κινητήριο όχημα από τα 

«GΜΠ» και πρόσθεταν κινητήριο όχημα από ένα «GMN» 

στην υπόλοιπη σύνθεση του «GΜΠ». Η συγκεκριμένη 

σύνθεση ονομάστηκε από τους σιδηροδρομικούς ως 
«GΜΔ», (δηλαδή GANZ MAVAG-ΔIAΣKEYH) και μπορούσε 

να κινηθεί άνετα σε aνωφέρειες. 

Για επιπλέον ασφάλεια των τραίνων τοποθετήθηκε 

πέδη «πάρκινκ» σε όλες τις καμπίνες οδήγησης όταν 

το τραίνο παρέμενε σταθμευμένο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Στο ορεινό δίκτυο της Πελοποννήσου, σε 

πολλές χιλιομετρικές θέσεις, η γραμμή είχε προβλήματα 

με αποτέλεσμα κατά την διέλευση των «GMN» να 

δημιουργούνται μεγάλες ταλαντώσεις στα φορεία. 

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκτροχιασμού, 

τοποθετήθηκαν ειδικά συρματόσχοινα μεταξύ φορείων 

και αμαξώματος. Μια ακόμη διασκευή που εφάρμοσαν 

στο Μηχανοστάσιο Πατρών ήταν η εξής: 3δυμη σύνθεση 
με κινητήριο βαγόνι από «GΜΠ» και υπόλοιπη σύνθεση 

από «GMN». Η σύνθεση αυτή, ωστοσο, κυκλοφόρησε μια 

:1 : 
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και μοναδική φορά τουζ καλοκαιρινούζ μήνεζ του 1 994 

στο τμήμα Καβάσιλα-Κυλλήνη. 

Το 1 988 ο «Ο.Σ.Ε. Α.Ε» προμηθεύεται από την 

Ουγγαρiα ένα ιθυντήριο και ένα ρυμουλκούμενο βαγόνι 

(μεσοβάγονο) για την σύνθεση 6464, που εiχε εμπλακεi 

σε σιδηροδρομικό ατύχημα στιζ 02/06/1 986 στην 

Παναγοπούλα πλησiον του Ψαθόπυργου. 

Το 1 995 ο «Ο.Σ.Ε. Α.Ε» παρέλαβε από την Αγγλικών 

(τότε) συμφερόντων «Ganz Motor- Ganz Machi nery 

Engine » Ltd, δυο νέουζ πετρελαιοκινητήρεζ τουζ 

λεγόμενουζ «Κόκκινουζ» (από ΤΟ χρώμα ΤΟυζ) και ΤΟυ ζ 

τοποθέτησε στην ΑΑ 6452 (Αύγουστοζ 1 996) και στην ΑΑ 

6471 (0κτώβριοζ 1 996). Με την απόσυρση τηζ ΑΑ 6452 

το 1 998 ο καινούργιοζ πετρελαιοκινητήραοοποθετήθηκε 

στην ΑΑ 6461 . 

Τ ουζ καλοκαιρινούζ μηνεζ, καθωζ και στιζ γιορτέζ η 

αργiεζ η Δ.Π.Π.  φρόντιζε να κυκλοφορεi τιζ Α/Α, διπλέζ 
σε συνδυασμούζ όπωζ π.χ. GMN/GMN, GMN/GMΠ, 

για να αντιμετωπiσει την αυξημένη επιβατική κiνηση. 

Άλλοζ έναζ λόγοζ που κυκλοφορούσαν διπλέζ, ήταν η 

εξοικονόμηση χρονοδιαδρόμων στο δίκτυο. Θα αναφέρω 

ένα παράδειγμα: Αθήνα έωζ Κόρινθοζ διπλή Α/ Α, 304 για 

- . 

Σ. I 3δuμrι Α/Α «GANZ MAVAG» (δεύτεprι παpαλαβrj) Σχέδιο ·  Ι. Ζώpζος 

Κυπαρισσiα, 424 για Καλαμάτα μέσω Τριπόλεωζ. Στην 

Κόρινθο γινότανε απόζευξη των δυο Α/ Α. 

Στιζ τpειζ δεκαετiεζ που κυκλοφόρησαν στην 

Πελοπόννησο οι Ουγγρικέζ «GANZ MAVAG» 

παρουσiασαν προβλήματα στουζ ηλεκτροπνευματικούζ 

αυτοματισμούζ, στουζ κινητήρεζ έλξηζ που αφορούσαν 

το σύστημα ψύξεωζ(ρήγματα στα ψυγεiα, θραύσειζ στουζ 

ελαστικούζ συνδέσμουζ νερού), στουζ αφοσυμπιεστέζ 

(θραύση κόμπλφ) στα υδροδυναμικά κιβώτια (εμπλοκή 

των ταχυτήτων λόγω απότομων αυξομειώσεων των 

στροφών του κινητήρα έλξηζ). Ίσωζ όλα αυτά τα 

προβλήματα να εiχαν αποφευχθεi, εαν οι Ελληνικέζ 

μονάδεζ εiχαν παραγγελεθεί με δυο κινητήρια οχήματα ( 

όπωζ αλλωστε σε ολεζ τι ζ αλλ ε ζ χώρε ζ όπου κυκλοφόρησε 

η συγκεκριμενη Α/ Α) και οχ ι ενα. Έτσι, σε καθ ε αμηχανiα 

που εμφανιζόταν οι τεχνικοί έπρεπε να κάνουν ζεύξη 

με άλλο κινητήριο όχημα, ενω με δυο κινητήρια δεν θα 

υπήρχαν προβλήματα πλήρουζ ακινητοποίησηζ, αφού η 

ΑΙ Α θα μπορούσε να κινηθεί με τον ένα κινητήρα έστω 

και με χαμηλότερη δύναμη έλξηζ και ταχύτητα. Πέραν 

αυτών των προβλημάτων πάντωζ, ήταν καλοτάξιδεζ 
και ευέλικτεζ με πολύ ωραίο σχεδιασμό κατασκευήζ και 
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χρωματισμό. Χαρακτηριστικό του ζ επί σ η ζ γνώρισμα, ήταν 

ο ωραίοζ ήχοζ του κινητήρα, και η πνευματική κόρνα. 

Αν δεχθούμε οτι, γενικά, ο μέσοζ όροζ λειτουργίαζ 

ενόζ τραίνου είναι τα 30 χρόνια, τα «GΜΠ» και τα «GMN» 

χωρίζ μάλιστα να φτάσουν τον μέσο αυτό όρο το καθένα, 

αποσύρθηκαν τελικά πρόωρα από την κυκλοφορία λόγω 

των πολλών μηχανικών προβλημάτων και τη ζ δαπανηρήζ 
συντήρησηζ - λειτουργίαζ. Αξίζει δε να υπενθυμίσουμε 

οτι ο «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» κάποτε προγραμμάτιζε (στα τέλη τηζ 
δεκαετίαζ '90) την παραγγελία μετρικών Δ/Η «AdTranz» 

για την Πελοπόννησο. Είχε, μάλιστα, προταθεί η ιδέα 

να μετατραπούν όλεζ οι Α/ Α (μιαζ και ήταν σχετικά 

καινούργιεζ) σε κλιματιζόμενα οχήματα που θα τα έλκυαν 

οι μετρικέζ Δ/Η «AdTranz», ιδέα που δεν υλοποιήθηκε 

ποτέ. 

Ούτωζ ή άλλωζ, τα μεν «GΜΠ» αποσυρθήκανε στο 

Σύρτη Αχλαδόκαμπου Αρκαδίαζ (το κινητήριο όχημα τηζ 

ΑΑ6454 πριν αποσυρθεί χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο 

πφιτυπώματοζ γραμμήζ). Τα «GMN» αποσυρθήκανε σε 

πρώτη φάση στον Άγιο Διονύσιο Πατρών (με εξαίρεση 

την ΑΑ 6465 που εκτροχιάστηκε και καταστράφηκε στο 

Ελαιοχώρι Αρκαδίαζ στιζ 30/05/1994), αλλά η μεγάλη 



Σ. Ι Πριν από την μεγάλη πuρκαίά ποu σχεδόν το κατέστρεψε, το πευκοδάσος 
τοu Καίάφα ι Ίταν μια από τις ωραιότερες σιδηροδρομ ικές δ ιαδρομές της 
Πελοποννήσου Εδω Α/Α Gonz Μονοg κατευθύνεται προς την Κυπαρ ισσία 10 
Αuγούστοu 2002 ( Π. Κάσσαρης) 

Η τελευταία λειτουργική Α/Α «GMN» ΑΑ6467 

φυλάχθηκε στο Μηχανοστάσιο Καλαμάταζ σε πολύ καλή 

κατάσταση μαζί με άλλα παλαιά σιδηροδρομικά οχήματα 

(βλ.«Σ», τεύχοζ 39-40) . Με πρωτοβουλία υπαλλήλων 

του νεοσύστατου τομέα, των μουσειακών τραίνων 

τηζ «ΤΡΑ ΙΝΟΣΕ Α.Ε.», η ΑΑ6467 μεταφέρθηκε στον 

Πύργο στα τέλη του Φεβρουαρίου 201 3 με σκοπό την 

ανακατασκευή τηζ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ωζ 

μουσειακή I εκδρομική αμαξοστοιχία. Εκεί οι τεχνίτεζ 

επισκεύασαν εξωτερικά τα οχήματα από κτυπήματα και 

σκουριέζ και τα έβαψαν. Το αποτέλεσμα είναι τόσο καλό, 

που με την πρώτη ματιά δίνεται η εντύπωση ότι η Α/Α 

μόλιζ βγήκε από το εργοστάσιο κατασκευήζ. Πρόσφατα, 

στιζ 1 9/09/2014, η 6467 μετακινήθηκε από τον 

Σ.Σ.Πύργου στο Μηχανοστάσιο τη ζ Καλαμάταζ, ελπίζουμε 

οτι η διοίκηση τηζ «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε.» θα μεριμνήσει για την 

εξασφάλιση του απαραίτητου κόστουζ για την επισκευή 

του μηχανολογικού εξοπλισμού και την απόδοση τηζ 
συγκεκριμένηζ Α/ Α σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. 

Επίλογος 

Οι Α/Α «GANZ MAVAG», παρά τα τεχνικά τουζ 

προβλήματα, προσέφεραν μεγάλο συγκοινωνιακό έργο 

στην Πελοπόννησο για 30 σχεδόν χρόνια. Χιλιάδεζ επιβάτεζ 

συγκέντρωση τροχαίου υλικού στο Μηχανοστάσιο του άλλο τροχαίο υλικό) στην γραμμή Καβάσιλα-Κυλλήνη ντόπιοι και τουρίστεζ εξυπηρετηθήκαν με αυτά τα τραίνα 

Αγίου Διονυσίου, προκάλεσε την αντίδραση του Δήμου στο Βαρθολομιό, όπου με την πάροδο του χρόνου 

Πατρών, που πίεσε την διοίκηση του «Ο.Σ.Ε. Α. Ε.» να λεηλατήθηκαν από επιτήδειουζ. 

μεταφέρει σε άλλη περιοχή τι ζ Α/ Α, υποστηρίζονταζ ότι 
υποβαθμίζεται η περιοχή και προκαλείται ρύπανση του Μουσειακό τραίνο 
περιβάλλοντοζ. Τελικά, τα οχήματα κατέληξαν (όπωζ και 

Κ ύ ρ ιος πετρελα ι ο κινητήρας έλξης, τύπου GANZ-MAVAG-SEMT ΡΙ Ε ιsτ ι c κ  8 ΡΑ4-1 85 

Α /Α 6451 Α ρ ι θ μ ό ς  κυλίνδ ρων: 8 σε σχή μ α  "V" μ ε  μ έγιστη ισχύ 1 200 ΗΡ στις 1 500 rρm 

Α /Α 6461 Α ρ ι θ μ ό ς  κυλίνδ ρ ων: 6 σε σχή μ α  "V" μ ε  μ έγ ιστη ι σχύ 1 1 40 ΗΡ στις 1500 rpm 

Β ο η θ ητικός πετρελα ι ο κινητή ρας, τύπου RABA- MAN D 2156 H M 6 U .  Μ έγιστη ισχύς 130 Η Ρ  
στι ς  1 500 rpm 

Μετάδοση ι σχύος : Υδ ροδ υνα μ ι κό κι βώτιο δ υ ο  κ υ κλω μ άτων τύπου VO I T H  ι 520 R U 2  γ ια  
τις Α /Α 6451 

Υδ ροδυνα μ ι κό κι βώτιο δ υ ο  κυ κλω μ άτων τύπο υ VO ITH ΚΒ 380/ 1 για τις Α /Α 6461 

Υδ ροδ υνα μ ι κή πέδη:  Τύπου VO ITH ΚΒ 380/1  

Τροφοδοσία ηλεκτ ρ ι κών κυ κλω μ άτων: από σ υ σσωρευτές αλκαλικούς,  χωρ ητι κότητας 
215Ah κα ι τριφασική γεννήτρ ια 380/220V, 5 0 Η Ζ  η οποία πα ίρνει κίνη ση από τον βοηθητικό 
πετρελα ι ο κινητή ρα. 

Π έδ η  a υτοκινητά μ αξας: α υτό μ ατος πεπιεσ μ ένου αέρα σ υ μ φ ώνως προς U I C  τύπου K N O R R. 

Μ έγιστη ταχύτητα: 1 0 0  χλμ I ώρα 

Βάρος κατά άξονα: 1 2,6t 

Βάρος σ υ ρ μ ο ύ  Α /Α 6451 1 491 

Βάρος σ υ ρ μ ο ύ  Α /Α 6461 1 09t 

Διάταξη αξόνων: Β'2' - 2'2'- 2'2'-2'2' Α /Α 6451 

Β'Β' - 2 '2'- 2'2' Α /Α 6461 

Μ ή κο ς  a υτοκινητά μ αξας:  77280 m m  Α /Α 6451 , 58120 m m  Α /Α 6461 

Π λάτος a υτοκινητά μ αξας: 2700 m m  

Ύψος a υτο κ ινητά μ αξας: 2800 m m  

Δ ι ά μ ετρος τροχών: 860 m m  
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για τιζ μετακινήσειζ τουζ στο τόπο καταγωγή ζ τουζ, αλλά 

και σε τουριστικούζ προορισμούζ.Η προμήθεια τουζ 

ήταν ένα βήμα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου τηζ 

Πελοποννήσου εκείνη την περίοδο (δεκαετίεζ 70'- 80'). 

Για τουζ κατοίκουζ των περιοχών όπου κυκλοφορούσαν 

αυτά τα τραίνα η λέξη «υπερταχεία» ήταν συνηθισμένη 

στιζ συνομιλίεζ ή ερωτήσειζ για τον τρόπο μετακίνησηζ 

από και προζ την Αθήνα. Είχε γίνει ένα μέροζ τηζ ζωήζ 

των κατοίκων τηζ Πελοποννήσου και ετσι, αναμφίβολα, 

αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι τηζ ιστορίαζ των 

ελληνικών σιδηροδρόμων. 

Ευχαριστίες 

Ευχαριστώ θερμά τουζ: Φραγκίσκο Έλλιοτ και Απόστολο 

Κουρμπέλη για τι ζ πληροφορίεζ του ζ στα τεχνικά θέματα, 

καθώζ επίσηζ τον Γιώργο Χανδρινό για τιζ παρατηρήσειζ 

του στο τελικό σχέδιο του κειμένου. Τ έλοζ τον Κώστα 

Κακαβά για τιζ φωτογραφίεζ του καθώζ και τον Ιάσονα 

Ζώρζο που φιλοτέχνησε τα τεχνικά σχέδια για το παρόν 

άρθρο. 

Βιβλιογραφία 

Szecsey lstνan Ganz Maνag motorνonatok 1 959-1 987 

.MAV. Budapest. 201 Ο 



Πολιτισμόs 
fκπαi όεuσn 
ΠιpιΡ άλλον 
fκ όpoμis 

Διορyάνωση εκδρομών με τραίνο - Θεματικά τρα ίνα www.tra inotime.gr 
Κιv.: 6932 209 973 

info@trainotime.gr 
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