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ι ι Λογια του συρμου 51 

Φίλοι και φίλες σας καλοσωρίζουμε σε ένα ακόμα συναρπαστικό σιδηρο- του παρελθόντος, ο σιδηρόδρομος χρειαζεται τίμιες και ρεαλιστικές τομές 

δρομικό ταξίδι μέσα από τις σελίδες της «Σιδηροτροχιάς». για να ολοκληρωθεί μακριά από «φαραωνικά»και αχρηστα έργα, ο σιδηρό-

δρομος ήταν και θα είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης μιας χώρας 
Η χρονιά που μόλις ξεκίνησε είναι ιδιαίτερα σημαντική: ο ΣΦΣ κλείνει 35 
χρόνια παρουσίας στο σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας. Είμαστε ένας σύλ- Οχι στην ευκαιριακή μικροπολιτική. Γύρω μας λοιπόν όλα αλλάζουν και ή 

λογος αναγνωρισμένος και καταξιωμένος που αγωνίζεται συνεχώς για την θα είμαστε μερος αυτής της αλλαγής ή θα μείνουμε στη σκιά ... Ας επιλέ

αποκατάσταση, την διάδοση, την εξέλιξη του σιδηροδρόμου και της ιστο- ξουμε! 

ρίας του γενικότερα καθώς και τη προώθηση της σιδηροδρομικής κουλτού-

ρας στούς κατοίκους αυτής της χώρας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλοσωρισω στη μεγάλη σιδηροδρομική οι-

κογένεια το νέο της μέλος, τη νέα ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία Rail 
Αγαπητοί φίλοι και φiλες, γύρω μας συντελείται καθημερινά μια κοσμογο- Cargo Logistics, μέλος των Αυστριακών σιδηροδρόμων ΟΒΒ, ενός κολοσ

νία εξέλιξης και ανάπτυξης: μεγάλα έργα ξεμπλοκάρουν και, επί τέλους, σού στο χώρο των σιδηροδρόμων. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμα

παραδίδονται σε χρήση, υποδομές και νέα λειτουργικά συστηματα σύντομα στ ε βέβαιοι ότι θα φέρουν τη μεγάλη αλλαγή στο χώρο. 

θα μετατρέψουν το τελματωμένο σιδηροδρομικό μας δίκτυο σε ενα δίκτυο 

σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, ένα δίκτυο ισάξιο με τα ευρωπαϊκα. Εδώ Αγαπητοί φίλοι και φίλες ας μη σας ζαλίζω άλλο. Το τραίνο ξεκινάει και όλοι 

ο Σύλλογος μας καλεί ολους μας να ξεφύγουμε από αγκυλώσεις και λάθη θα aνυπομονείτε να ταξιδέψετε, γιατι, ας μη το ξεχνάμε με το τραίνο ταξι-

δεύεις δε μεταφέρεσαι! 

3 

I 



Επίσκεψη στον Σ.Φ.Σ. 
του Ελβετού Πρέσβη 

ΟΣ.Φ.Σ. οργανώνει σειρά εκδηλώσεων με εξωστρεφή διάθεση έτσι 
ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστοί οι σκοποί του, να προβληθεί και 

να γίνει ευρύτερα γνωστό το Σιδηροδρομικό Μουσείο και να αναδειχθεί 
η συμβολή του σιδηρόδρομου στην εθνική οικονομία, στην προστασία 
του περιβάλλοντος και στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολι
τών. Στα πλαίσια αυτά, το Δ.Σ του συλλόγου δεξιώθηκε στις 3/5/2017 τον 
Πρέσβη της Ελβετίας στην Αθήνα κο Hans- Rυdolf Hodel και την σύζυγο 
του Verena. Οι προσκεκλημένοι, που αγαπούν ιδιαίτερα τα τραίνα και είναι 
παλαιοί γνώριμοι και φίλοι του Σ.Φ.Σ., ξεναγήθηκαν πρώτα στους χώρους 
του Σιδηροδρομικού Μουσείου και κατόπιν επισκέφτηκαν την αίθουσα 
μοντελισμού του συλλόγου. Η βραδιά έκλεισε με μικρή δεξίωση και μπου
φέ στην ταράτσα του συλλόγου, ενω την εκδήλωση τίμησε με την παρου
σία του και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Κ. Πετράκης. Ο Πρόεδρος 
κ. Π. Κακαβά< προσέφερε στον κο Πρέσβη ως δώρο έγχρωμο σχέδιο αμα
ξοστοιχίας των ΣΠΑΠ που είχε φιλοτεχνήσει για τον σκοπό αυτό το μέλος 
του Δ.Σ κ. Ν. Πολυζώης. 

Εκδρομή στα Βαλκάνια 
(1-8 Ιουνίου 2017) 

Εκμεταλλευόμενοι το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιήσαμε μία σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος εκδρομή ανά 
τα Βαλκάνια. Κατά πρώτον επισκεφθήκαμε και πάλι την Αλβανία όπου περιηγηθήκαμε και φωτογραφήσαμε χώρους 

aπόθεσης παλαιού τροχαίου υλικού , αλλά και τους σταθμούς του Ελμπασάν και του Δυρραχίου οι οποίοι, αν και σε μαρασμό 
σήμερα, δεν παύουν να έχουν ενδιαφέρον, καθώς διασώζονται αξιόλογες εγκαταστάσεις, υπολείμματα σηματοδότησης , 
κ.λ.π .. Διανυκτερεύσαμε στην όμορφη και ιστορική Κορυτσά, αλλά και στο τουριστικό Δυρράχιο. Στην συνέχεια, μέσω της 
παραλιακής οδού του Μαυροβουνίου, που διέρχεται μέσα από μερικό από τα πιο φημισμένα θέρετρα των Δαλματικών 
Ακτών, καταλήξαμε στο Ντουμπρόβνικ όπου και διανυκτερεύσαμε. Επισκεφθήκαμε και απολαύσαμε τον παραδοσιακό 
οικισμό, τα μουσεία του, αλλά και το φαγητό. Στην συνέχεια μεταβήκαμε στην μικρή πόλη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Τρε
μπίνιγιε,κινούμενοι πλάι στα ίχνη της παλιάς αποξηλωμένης σιδηροδρομικής γραμμής που ένωνε το Ντουμπρόβνικ με την 
Βοσνία και την Σερβία. Μία πόλη με ενδιαφέρον σιδηροδρομικό (του παρελθόντος βέβαια) αλλά και με έντονα ίχνη , τόσο 
της Οθωμανικής, όσο και της Αυστροουγγρική< της ιστορίας. Στην συνέχεια κινηθήκαμε παράλληλα προς το ίχνος και τους 
παλιούς εγκαταλελειμμένους σταθμούς της γραμμής που, από την Ερζεγοβίνη ,κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα του 
Μαυροβουνίου. Από την πόλη Νίκσικ, με έντονα στοιχεία του Μαυροβουνίου του 1 9ου αιώνα, πήγαμε σιδηροδρομικώς 
στην Ποντγκόριτσα, όπου και διανυκτερεύσαμε, ενω στην εντυπωσιακή διαδρομή είδαμε και την περίφημη γέφυρα Mala 
Rijeka. Τ ην άλλη μέρα πήραμε το τραίνο προς το Βελιγράδι, διασχίζοντας μία ορεινή περιοχή εξαιρετικού κάλλους και με
γάλου σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος, μέχρι την Πόζεγα της Σερβίας, όπου επιβιβαστήκαμε σε μία ηλεκτροκίνητη ΑΙ Α 
Stadler μέχρι το Κράλιεβο, από όπου πήγαμε με πούλμαν για και διανυκτέρευση στην παρακείμενη λουτρόπολη Βρνιόκα 
Μπάνια, διάσημη τον 1 9ο αιώνα και στις αρχές του 20ου. Τ ην επόμενη μέρα μεταβήκαμε στην Νις όπου, μετά από μία 
σύντομη επίσκεψη στην πόλη και τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις της, επιβιβαστήκαμε στην αμαξοστοιχία των JZ για 
την Σόφια όπου και διανυκτερεύσαμε. Τ ο πρωί επισκεφθήκαμε διάφορα αξιοθέατα της πόλης, είδαμε το νέο της μετρό κ.α. 
Από τον Σ.Σ Σόφιας πήραμε στις 1 5.00 το τραίνο για το Σαντόνσκι, από όπου μεταβήκαμε με πούλμαν στην θεσσαλονίκη 
για διανυκτέρευση. Τ ην επομένη το πρωί αναχωρήσαμε για Αθήνα με το IC 55 . 
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Εορτασμός για,τηv έκδοση του SΟου τεύχους 
της «Σιδηροτροχιάς» (22 Ιουνίου 2017) 

το βράδυ τη< 22α< Ιουνίου 2017, με την ευκαιρία τη< 
κυκλοφορία< του SΟου τεύχου< τη< «Σιδηροτροχιά<» , 

οργανώθηκε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών 
σκοπών του 9ου ορόφου του κτιρίου του ΟΣΕ, η οποία μα< 
παρεχωρήθη ευγενώ< από το Δ.Σ. του Οργανισμού. Στην 
εδήλωση όπου έγινε εκτεταμένη αναφορά στην 33χρονη 
ιστορία του περιοδικού μα< και των 50 τευχών παρευρέ
θησαν ο Διευθύνων Σύμβουλο< του ΟΣΕ κ. Κ. Πετράκη<, ο 
οποίο< συνεχάρη τον Σ.Φ.Σ. που, παρά τι< οικονομικέ< του 
δυσκολίε< εξακολουθεί να εκδίδει ανελλιπώ< το μοναδικό 
σιδηροδρομικό περιοδικό στη χώρα μα<, καθώ< και πολλοί 
παλαιοί και νέοι συνεργάτε< και φίλοι τη< «Σ». Επακολούθη
σε δεξίωση με θέα την νυκτερινή Αθήνα, όπω< αυτή φαίνε
ται πανοραμικά από τον ύψο< του 9ου ορόφου του κτιρίου 
τη< οδού Καρόλου. 

Η ετήσια γιορτή του Συλλόγου 
(7 Ιουλίου 2017) 

Η καθιερωμένη ετήσια γιορτή του συλλόγου μα< έγινε και πάλι στον αύλειο χώρο του 
Σιδηροδρομικού Μουσείου. Φέτο<, η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην ορεινή δι

άβαση του Μπράλου, με σκοπό την ανάδειξη τη< και απώτερο στόχο να παραμείνει σε 
εκμετάλλευση ακόμα και μετά την λειτουργία τη< νέα< Σ.Γ.Υ.τ. Το θtμα παρουσιάστηκε 
με σειρά διαφανειών, τόσο ιστορικών, όσο και νεωτέρων, που αναδείκνυαν την μονα
δικότητα και την ιστορικότητα τη< γραμμή< αυτή<, πού είχε προετοιμάσει το μf.λο< του 
Δ.Σ. κ. Φ. Λυκομήτρο<. Ο Πρόεδρο< του Σ.Φ.Σ. κ. n. Κακαβά< ανέmυξε με τεκμηριωμένα 
επιχειρήματα του< λόγου< που επιβάλλουν την διατήρηση σε λειτουργία τη< γραμμή<, 
αλλά και των ιστορικών μνημών των οποίων είναι φορέα<. Στην συνέχεια, ο κ. Σ. Φα
σούλα< παρουσίασε στιγμιότυπα από τι< ποικίλε< εκδρομέ< του συλλόγου μα<, με την 
συνοδεία διαφανειών που επέλεξαν οι Μ.  Βαβαγιάννη, Ρ. Πολυμένη και Φ. Λυκομήτρο<. 
Η γιορτή συνεχίστηκε με ζωντανή μουσική, φαγητό ποτά και κtφι. 

Την γιορτή του Σ.Φ.Σ. τίμησαν με την παρουσία του< η ηγεσία του ΟΣΕ και άλλων 
θυγατρικών του εταιρειών, καθώ< και ο Δήμαρχο< Αμφίκλεια<. Με μεγάλη δε χαρά 
ακούσαμε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Κ. Πετράκη την δtσμευση πω< το 
τμήμα Τιθορέα-Λιανοκλάδι δεν θα μείνει εκtό< εκμετάλλευση< μετά την παράδοση τη< 
νέα< γραμμή<. 
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Μ ε βάση το «μνημόνιο συνεργασίας» που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΣΕ και του 
ΣΦΣ, ο ΟΣΕ ζήτησε την βοήθεια του συλλόγου μας για τον εμπλουτισμό , τόσο με 

παλαιό σιδηροδρομικό αντικείμενα και με μία μακέτα , όσο και με διακοσμητικό στοιχεία 
που να έχουν σχέση με τον σιδηρόδρομο, του περιπτέρου του στην 82η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκη<, καθώς και την παρουσία μελών του κατά την λειτουργία της εκθέσεως, 
για να ξεναγούν τους επισήμους και τους επισκέπτες του περιπτέρου. Ο Σ.Φ.Σ. ανταπο
κρίθηκε στο αίτημα αυτό και κατά γενική ομολογία η εμφάνιση του σιδηροδρομικού μας 
περιπτέρου ξεχώριζε από πολλά άλλα περίπτερα. nέραν της πρωτότυπης και επιτυχούς 
διακόσμησης, πού στήθηκε με την ενεργό συμμετοχή μελών του συλλόγου, όπως οι Α. 

Η παρουσία του Σ.Φ.Σ. στην Διεθνή 
·Εκθεση Θεσσαλονίκης 

Σικαλιάς και Γ. Δογορίτης η πολύ όμορφη μακέτα του Ν. nολυζώη, η διανομή της «Σι
δηροτροχιάς», καθώς και η συνεχής παρουσία μελών μας πού έδιναν πληροφορίες για 
τον σιδηρόδρομο σε μαθητές και επισκέπτες γενικότερα, προσέλκυσαν πολυ κόσμο και 
συγκέντρωσαν πολλά ευμενή σχόλια από τους επισκέπτες του περιπτέρου, συμπεριλαμ
βανομένου και του nρωθυπουργού κ. Α.Τσίπρα (βλ φωτογραφία). Εξ' ισου εντυπωσιακό 
έκθεμα ηταν και η πλήρως αναπαλαιωθείσα βασιλική άμαξα των ΣΘ, ωστόσο το σημείο 
όπου είχε τοποθετηθεί απεδείχθη, εκ των υστέρων, ακατάλληλο, με αποτέλεσμα πολύ< 
κόσμος να μην καταφέρει να την απολαύσει όπως της άξιζε. 

Ο «Προκόπης», το ντηζελάκι του 
Σιδηροδρομικού Μουσε_ίου, θα ξανανιώσει 

Ω< γνωστόν, εδω και πολλά χρόνια στην αυλή του «Σιδηροδρομικου Μουσείου» βρίσκεται μια μικρή ντηζελάμαξα, κατασκευής 
Deυtz, 1 953, που κάποτε δούλευε στα μεταλλεία χρωμίου της Ερέτρια< (τσαγκλί), Φαρσάλων. Με πρωτοβουλία του ΣΦΣ και μετά από 

συνεννόηση με τον ΟΣΕ και την ΕΕΣΠΥ,αποφασίστηκε η επισκευή και επαναφορά σε λειτουργική κατάσταση της μικρής αυτής μηχανής. 
Έτσι, εθελοντές του συλλόγου αφού καθάρισαν (στις 23/9/2107) την χορταριασμένη γραμμή, κατάφεραν να ξαναβάλουν μπροστά τον 
αραχνιασμένο και ταλαιπωρημένο κινητήρα της μηχανής, κάτι που θα ήταν αδύνατον χωρίς την ουσιαστική βοήθεια των έμπειρων 
μαστόρων Ν. Τ αγαρούλια και Λ. Μοσχοβάκη. Μια εβδομάδα αργότερα, ο «nροκόπης», όπως αποκαλείται χαϊδευτικά το ντηζελάκι, 
μεταφέρθηκε με ειδικό φορτηγό στις εγκαταστάσεις του K.E.n., του οποίου οι έμπειροι τεχνίτες θα ολοκληρώσουν την απαιτούμενη 
επισκευή και συντήρηση του, θα τον φροντίσουν καταλληλα και αφου ξαναβαφτεί και «βαφτιστεί» θα επανέλθει ... δριμύτερος. 
nερισσότερα νέα για τον «nροκόπη», στην ιστοσελίδα μας και σε επόμενο τεύχος. 
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Ο ΣΦΣ και ο ΟΣΕ στηρίζουν την 
καλλιτεχνική δημιουργία 

ΟΟΣΕ, μετά από συμφωνία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προκήρυξε «Εικαστικό 
Διαγωνισμό» για aπόφοιτους και σπουδαστές της σχολής. Θέμα του διαγωνισμού αυ

τού η δημιουργία γλυπτών η άλλων έργων με την χρήση παλαιών, άχρηστων ή μη χρησι
μοποιουμένων αντικειμένων, εξαρτημάτων κλπ από αυτά που είναι διάσπαρτα στο K.E.n. 
του ΟΣΕ στην Λεύκα του nειραιά . 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καλλιτεχνών ο ΟΣΕ ζήτησε από τον σύλλογό μας 
να ορίσει ένα μέλος μας που θα συνόδευε τους διαγωνιζομένους στο εργοστάσιο αυτό και 
θα τους διευκόλυνε στο έργο τους , με επεξηγήσεις, υποδείξεις και άλλες συμβουλές, ρόλο 
που ανέλαβε το μέλος του Δ.Σ. Α. Σικαλιάς. naράλληλα, μέλη του ΣΦΣ που ειδικεύονται 
στην σιδηροδρομική φωτογραφία πήραν φωτογραφίες και βιντεοσκόπησαν, τόσο το 
χώρο, όσο και την δραστηριότητα των διαγωνιζομένων έτσι ώστε, με επιμέλεια του συλ
λόγου και χρηματοδότηση του ΟΣΕ, να εκδοθεί λεύκωμα που θα καταγράψει, τόσο την 
δημιουργία των γλυπτών, όσο και την ιστορία, το παρελθόν και το παρόν του εργοστασίου 
αυτού. 

Μετά από 2μηνη σκληρή δουλειά, στις 24/1 1 /201 7  σε ειδική εκδήλωση στο K.E.n. οι 
διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τα έργα τους σε συναδέλφους τους, καθηγητές 
της ΑΣΚΤ τον nρύτανη της σχολής, τους τεχνίτες του ΟΣΕ που βοήθησαν, ενώ παραβρέ
θηκαν εκπροσωποι του ΟΣΕ και μέλη του ΣΦΣ. Όλοι εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για 
την δουλειά των νέων καλλιτεχνών, αλλά και για την βοήθεια που προσέφεραν με χαρά οι 
τεχνίτες του εργοστασίου στην τελική διαμόρφωση των έργων, η πλειονότητα των οποίων 
απαιτούσε δύσκολους χειρισμούς, τεχνική επιδεξιόητα, ειδικά μηανήματα και εργαλεία 
κλπ. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ήδη διεξάγονται συνενοήσεις έτσι ώστε στο άμεσο μέλλον, 
τα γλυπτά να τοποθετηθούν μόνιμα σε σιδηροδρομικούς σταθμού< και σε άλλους χώρους 
σιδηροδρομικού ενδιαφέροντες. 

Επίσκεψη Γερμανών φίλων του 
σιδηροδρόμου (24 Οκτωβρίου 2017) 

κατόπιν συνεννόησης με τον σύλλογό μας, ομάδα 50 Γερμανών φίλων του σιδηροδρό
μου επισκέφθηκε το «Σιδηροδρομικό Μουσείο», όπου ξεναγήθηκαν από το μέλος 

μας Σπύρο Φασούλα στην συνέχεια δε επισκέφθηκαν και την Λέσχη μας. Οι επισκέπτες 
ανήκουν σε ένα σύλλογο της Νυρεμβέργη< που έχει σαν κύριο σκοπό την περιήγηση 
στους σιδηροδρόμους όλης της υφηλίου, ταξιδεύοντας μόνο με σιδηρόδρομο, όπου 
είναι αυτό δυνατόν. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού επισκέπτονται και χώρους σιδηρο
δρομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα σιδηροδρομικά μουσεία, αλλά και άλλα αξιοθέ
στα της χώρας που περιηγούνται. nριν από την Αθήνα είχαν επισκεφθεί το Σιδηροδρο
μικό Μουσείο θεσσαλονίκης, επρόκειτο δε να επισκεφθούν και το Μουσείο των ΗΣΑn 
στον nειραιά. 
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ραστηριοτητες cm.� 
Εκδρομή στα Τρίκαλα και την Λίμνη Πλαστήρα 
(27-29 Οκτωβρίου 2016) 

το 3ήμερο 27,28 και 29 Οκτωβρίου 201 7  ο σύλλογός μας οργόνωσε εκδρομή στα Τρίκαλα για να γιορτόσει τ,α 1 0  
χρόνια επιτυχημένης και δραστήριας παρουσίας του αδελφού «Συλλόγου των Φίλων του Σιδηροδρόμου Τρικό

λων». Η μετόβαση εκεί των εκδρομέων έγινε με την αμαξοστοιχία 884, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Το βρόδυ της 
ίδιας μέρας ο σύλλογός μας, σε μια σεμνή τελετή, τίμησε τον αδελφό σύλλογο των Τ ρικόλων για την αδιαφιλονίκητα 
ζωντανή παρουσία του, τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και πέραν των ορίων της πόλης των Τ ρ ι κ όλων , αλλό και για 
την αγωνιστικότητα του που είχε θετικές επιπτώσεις στον σιδηρόδρομο και στην ανόmυξή του στην περιοχή της 
Δυτικής Θεσσαλίας . Η τελετή έγινε σε έναν καλλιτεχνικό πολυχώρο που επέλεξε η διοίκηση του ΣΦΣ Τ ρικόλων όπου, 
μετό την εκδήλωση, ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πιόνο και τραγούδι. Ο σύλλογός μας προσέφερε στον 
ΣΦΣ Τ ρικόλων, ως αναμνηστικό δώρο , έναν ζωγραφικό πίνακα του καταξιωμένου ζωγρόφου των τραίνων και μέλους 
μας Γιώργου Χανδρινού, ο δε σύλλογος των Τ ρικόλων χόρισε στον ΣΦΣ ένα βιβλίο με την ιστορία των συγκοινωνιών 
στα τ ρίκαλα . 

Τ ην επομένη, με την μοναδική ομολογουμένως ξενόγηση του αγαπητού φίλου και πρώην Προέδρου του συλ
λόγου αυτού Γιώργου Κρανιό, περιηγηθήκαμε την περιοχή της λίμνης Πλαστήρα και γευθήκαμε και τοπικές λιχουδιές 
σε ένα ωραίο εστιατόριο μέσα στην όγρια φύση και πλόι σε ένα ορεινό ποταμόκι, που μόνο ο Γιώργος, ως βαθύς 
γνώστης της περιοχής. μπορούσε να ανακαλύψει. Τ ην τελευταία μέρα, μετό από μία περιήγηση στα πολύ ενδιαφέρο
ντα αξιοθέατα της πόλης των Τ ρικόλων και στις εκεί σιδηροδρομικές εγκαταστόσεις, με την παρέα και την ξενόγηση 
της Προέδρου του ΣΦΣ Τ ρικόλων Αθανασία Τ σιωτινού, αλλό και όλλων μελών του συλλόγου αυτού, καταλήξαμε για 
φαγητό στο εξαιρετικό εστιατόριο «Το Χόνι». Το απόγευμα δε αναχωρήσαμε από την πόλη με την αμαξοστοιχία 885, 
επιστρέφοντας στην Αθήνα .. 

ECOCΙτv και ΣΦΣ 

'Qπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν ο ΣΦΣ συμμετέχει με εκπροσώπους του 
στην Οργανωτική Επιτροπή των εκστρατειών ΕCΟΜΟΒιιιτγ και FREE ΜΟΒΙLΙτv. 

Οι εν λόγω εκστρατείες γίνονται φέτος για 1 4η συνεχή χρονιά, απευθύνονται σε μα
θητές της 3ης Γυμνασίου (η FREE ΜΟΒΙιιτΥ απευθύνεται ειδικότερα στους μαθητές 
των Ειδικών Σχολείων), και έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενεργο
ποίηση των μαθητών αυτών στις δυσκολίες που δημιουργούν οι λόθος συμπεριφορές 
και συνθήκες στις μετακίνησεις των πολιτών, που επηρεζουν την ποιότητα ζωής στις 
πόλεις. Αμφότερες οι εκστρατείες έχουν σχεδιαστεί και συντονίζονται από την Μ.Κ.Ο 
Εcοcιτγ, τελούν δε υπό την αιγίδα τεσσόρων Υπουργείων, με την συστρότευση πολ
λών Δήμων, Επιστημονικών Ιδρυμότων και Οργανισμών. 

Σε αυτήν την σοβαρή προσπόθεια συμμετέχει ενεργό και ο σύλλογός μας. με 
όξιους εκπροσώπους του τα μέλη Βόσω Κωτσοβούλου (2008-2013) ,  Γιόννη Νιώτη 
(2008-2015), και (από το 201 5) Μαίρη Μαυρή-Βαβαγιόννη και Ρόζα Τζαννετό
του-Πολυμένη. Μεταξύ των καθηκόντων των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής, πε
ρ ιλαμβόνονται επαφές με τους διευθυντές των Γυμνασίων, στην προσπόθεια να εξ α-
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σφαλιστεί η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και στη συνέχεια συναντήσεις με τους 
προτεινόμενους από τους διευθυντές καθηγητές -συντονιστές και τις ομόδες των μα
θητών (6-8 ότομα) που θα εκπονήσουν την εργασία. Στόχος αυτών των συναντήσεων 
είναι η παροχή πληροφοριών και ιδεών για τον καλύτερο σχεδιασμό της εργασίας. 
Σε αυτήν τη φόση τα μέλη μας έχουν την ευκαιρία να συζητούν με τους μαθητές την 
σημασία της οικολογικής μετακίνησης με τα μέσα σταθερής τροχιός. Συμμετέχουν 
επίσης ως aξιολογητές των εργασιών κατά την διόρκεια της δημόσιας παρουσίασής 
τους. καθώς επίσης στην απονομή επαίνων και βραβείων στους μαθητές και καθη
γητές κατό τη διόρκεια τελετής που γίνεται κατό τον μήνα Απρίλιο σε αίθουσα του 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Κατό την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά στους 
εκπροσώπους του συλλόγου μας ανατέθηκε ο συντονισμός για την πόλη των Αθηνών. 
Μέχρι στιγμής στα πλόισια των αρμοδιοτήτων τους. ήρθαν σε επαφή με τα γυμνόσια 
του Δήμου Αθηναίων και εξασφόλισαν τη συμμετοχή κόποιων εξ αυτών. Ήρθαν επί
σης σε επαφή με την Αντιδήμαρχο επί εκαιδωτικών θψότων κ. Μαρία Ηλιοπούλου 
και εξασφόλισαν την στήριξη του Δήμου με την παροχή δημοτικών αιθουσών καθώς 
και με τη μεσολόβηση του στην επαφή με σχολεία και φορείς της πόλης. 



ι ι Αυτοι που <<εφυγαν>> ... 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ 
Στι< 20 Αυγούστου 201 7 έφυγε «για άλλα λιμάνια» ο πρόεδρο< των Ελληνικών 

λιμένων Ελλάδο< και πρώην πρόεδρο< και διευθύνων σύμβουλο< του «Ο.Λ.Π.» Γιάννη< 

Κούβαρη<. Ο Γιάννη< με καταγωγή απο την όμορφη Ικαρία γεννήθηκε το 1 954 στην 

Πετρούπολη τη< Αθήνα<, όπου ζούσαν πολλοί Ικαριώτε< και μεταξύ αυτών και η 

οικογένεια του Δημητρίου Κούβαρη πατέρα του Γιάννη. Σπούδασε στην Ανατολική 

Γφμανία οικονομολόγο< μηχανικό< με ειδίκευση στι< θαλάσσιε< μεταφορέ< και την 

διαχείρηση λιμένων. Οι γνώσει< του και οι ικανότητέ< του να διαχειρίζεται καταστάσει< 

τον οδήγησαν σε υψηλέ< θέσει< σε πολυεθνικέ< και ελληνικέ< εταιρείε<, καθώ< και σε 

δημόσιου< οργανισμού<. Πρόεδρο< του «Ο.Α.Σ.» πρόεδρο< και διευθύνων σύμβουλο< 

στον «Ο.Λ.Π.» και τελευταία ανώτφο< σύμβουλο< διοίκηση< και μέλο< του Δ.Σ. τη< 

Cosco. Το μεγάλο του όραμα, σχεδόν πόθο<, ήταν να επιτύχει και στη χώρα μα< η 

πρακτική των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, με το δίπολο «Λιμάνια 

- Σιδηρόδρομο<». Πάνω σ' αυτό το όραμα εργαζόταν ασταμάτητα παρεμβαίνοντα< 

με άρθρα με ομιλίε< και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσον του έδινε την δυνατότητα 

να προωθήσει αυτό που πίστευε πω< θα οδηγούσε στην ανάπτυξη των μεταφορών 

και, μέσω αυτή<, στην ανάπτυξη τη< ελληνική< οικονομία<. Οι καινοτόμε< ιδέε< του 

σε συνδυασμό με τον ήπιο και διαλλακτικό χαρακτήρα του τον καταξίωσαν σε όλε< 

τι< υψηλή< ευθύνη< θέσει< που κλήθηκε να υπηρετήσει. Δυστυχώ< ο πρόωρο< και 

ξαφνικό< θάνατο< του στέρησε απο τον κόσμο των μεταφορών εναν ακούραστο 

αγωνιστή και υπέρμαχο υποστηρικτή των μέσων σταθφή< τροχιά< και έναν γνήσιο 

οραματιστή των εμπορευματικών κέντρων και τη< ωφέλεια< στην οικονομία μα< που 

θα προέκυπτε απο την σύνδεση του< με το σιδηροδρομικό μα< δίκτυο. Ο Γιάννη< ήταν 

μέλο< του Σ.Φ.Σ. για πολλά χρόνια, πάντοτε δε και από οποιαδήποτε θέση βρέθηκε 

βοηθούσε και στήριζε φπράκτω< τι< προσπάθειε< του συλλόγου στην ανάδειξη 

τη< αναγκαιότητα< του εκσυγχρονισμού και τη< επέκταση< του σιδηροδρόμου στην 

Ελλάδα. Ο Σ.Φ.Σ. έχασε ενα ενφγό μέλο< και όλοι φεί< έναν αγαπητό φίλο. Α< είναι 

ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει!! 
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ΣΙΔΗ ΡΟΤΡΟΧΙΑ I 51 

Δυστυχήματα Στις 13/5/2017 ένα παράδοξο σιδηροδρομικό δυστύχημα συντάραξε το πανελλήνιο. Η αμα
ξοστοιχία IC 60 , εισήλθε στο «Κλειδί» της παρακαμπτηρίου γραμμής του Σ .Σ. Άδενδρου με 

ταχύτητα άνω των 140 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί, να «απογειωθεί» λόγω της 
βίαιης πρόσκρουσης στο «κλειδί» μεταξύ των δύο τροχιών, να καταπέσει στο πλάι και να εισέλθει 
συρόμενη στον ισόγειο όροφο ενός παλαιού κτιρίου του σταθμού το οποίο κατέστησε ετοιμόρ
ροπο. Παραδόξως, το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές ήταν πολύ μικρό για τέτοιας μορφής εκτροχια
σμό. Πέραν του μηχανοδηγού , βρήκαν τον θάνατο ένας προϊστάμενος αμαξοστοιχίας που ήταν 
εκτός υπηρεσίας και ένας επιβάτης. Από τους άλλους επιβάτες μερικοί μόνον τραυματίστηκαν 
ελαφρά! Από τη έρευνα προέκυψε ότι αποκλειστική αιτία του δυστυχήματος ήταν η υπερβολική 
ταχύτητα , δεδομένου ότι η αμαξοστοιχία , εισερχόμενη στον σταθμό, έπρεπε να είχε μείωση την 
ταχύτητά της στα 60 χιλ/ώρα, αφού επρόκειτο να εισέλθει σε παpακαμπτήριο γραμμή. Από την 
νεκροψία εξ' άλλου προέκυψε ότι ο μηχανοδηγός της αμα,ξοστοιχίας δεν είχε υποστεί ούτε καρ
διακή προσβολή ούτε άλλο τι ανάλογο, ήταν δε έμπειpο1; και γνώριζε πολύ καλά αυτό το σημείο 
του δικτύου. Η μόνη εξήγηση είναι ότι, για άγνωστο λόγο, δεν αντελήφθη ότι προσέγγιζε τον Σ. 
Σ. Άδενδρου ώστε να μειώσει, ως όφειλε, την ταχύτητα. 

Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες συνέβησαν και άλλα τραγικά περιστατικά με νεκρούς από 
παρασύρσεις ηλικιωμένης γυναίκας στην Αθήνα, στρατιώτη κοντά στην Οινόη, δύο μεταναστών 
στον Έβρο κ. α., ενω καταγράφηκαν και άλλα συμβάντα (μικροεκτροχιασμοί φορταμαξών κλπ), 
κυρίως στο τμήμα Τιθορέα-Λιανοκλάδι, γεγονός που, εκτός άλλων, καταδεικνύει την γήρανση 
της επιδομής στην ορεινή αυτή διαδρομή. 

Υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασης 
της «Τραινοσέ)) Στα πλαίσια των εργασιών του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας -Ιταλίας, που συ

γκλήθηκε στην Κέρκυρα στις 14/5/2017, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών, 
υπεγράφη από το ΤΑΙΠΕΔ η σύμβαση μεταβίβασης του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην κρατική εται
ρεία των ιταλικών σιδηροδρόμων Ferroνie Dello Stato ltalliane S.p.A. Όπως επεσήμανε ο Διευ
θύνων Σύμβουλος του ιταλικού κολοσσού « ... γινόμαστε ένας δυνατός παίκτης των μεταφορών 
σε ευρωπαϊκά επίπεδο , τόσο στην μετακίνηση επιβατών, όσο και εμπορευμάτων ... Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
θα μπορεί πλέον να βασίζεται στην τεχνογνωσία και την εμπειρία των F.S .... » . 

Οι βασικοί άξονες του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών τους βασικούς άξονες του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών» παρουσίασε στο 1ο 

Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, που έγινε στις 24/5/2017 ο γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Υ. ΜΕ. κ. Θ. Βούρδας. Σύμφωνα με τον κ. Βούρδα, ορόσημο για το μέλλον των μετα
φορών αποτελεί το γεγονός ότι το καταρτίζει ήδη ένα «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών», 
που θα αποτελέσει την επίσημη πλατφόρμα για τις επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών, καθώς 
και για την εφαρμογή της συνολικής και τομεακής πολιτικής, με ορίζοντα το 2037, και ενδιάμεσο 
σταθμό το 2027. 

Το Ε.Σ. Σ.Μ. είναι ο βασικός πυλώνας του γενικότερου στρατηγικού σχεδίου πού ήδη επεξεργά
ζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου και που θα περιλαμβάνει επίσης : 
-την προετοιμασία απαραίτητων υποστηρικτικών εργαλείων (transport model, CBA model, 
Web-Based Data Room) 
-επιλεγμένες δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων (εκπαίδευση, θεσμική υποστήριξη, κ. α.) για 
την υποστήριξη της λειτουργίας μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών (SPU) εντός του 
Υπουργείου. 

Έτσι, για πρώτη φορά δημιουργείται ένας τεκμηριωμένος <<χάρτης>> για τον προγραμματισμό 
έργων στις υποδομών των μεταφορών, ο οποίος θα στηρίζεται στην εκμετάλλευση όλων των 
μεταφορικών μέσων, θα προωθεί δηλαδή τις συνδυασμένες μεταφορές. 

Εκδήλωση για το τραίνο στο 
Ναύπλιο - προγραμματική σύμβαση Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα <<Πρωτοβουλία για την επαναλειτουργία τώρα του τραίνου 

στην Αργολίδα>>, έγινε στο Ναύπλιο, στις 31/5/2017. Κύριοι ομιλητές στην εν λόγω εκδήλωση 
ήταν οι Κ. Μπρούσαλης (καθηγητής, συγγραφέας, επικεφαλής της κίνησης <<Πελοποννησιακή 
Γραμμή << Σταθερή Τροχιά>>) και Γ. Νάθενας (μαθηματικός, συγκοινωνιολόγος, διαχειριστής της 
ομάδας <<Κίνηση για την επαναλειτουργία της γραμμής Κορίνθου - Άργους- Ναυπλίου>> ), ενω 
απηύθηνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ναυπλιέων και ο εκπρόσωπος του Σ.Φ.Σ. Ν. Πολυζώης. 

Μετά την εκδήλωση αυτή και την σύσκεψη που είχε προηγηθεί για το ίδιο θέμα στα γραφεία του 
ΟΣΕ, ο Οργανισμός πήρε την πρωτοβουλία και υπέγραψε με τον Δήμο Ναυπλιέων προγραμματι
κή σύμβαση για την ανάθεση μελέτης βιωσιμότητας της γραμμής αυτής. Το κόστος της μελέτης 
θα το επωμισθεί ο ΟΣΕ. Σε περίπτωση που το συμπέρασμα της εν λόγω μελέτης θα είναι ότι η 
επαναλειτουργία της γραμμής αυτής δεν θα είναι ζημιογόνος, τότε είτε ο ΟΣΕ είτε το ελληνικό 
δημόσιο, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σ' 
αυτή λόγω της μακροχρόνιας εγκατάλειψης της αλλά και να ανευρεθεί πάροχος ο οποίος θα ανα
λάβει την λειτουργεία της. Σ' αυτή την εξέλιξη συνέβαλε και ο Σ.Φ.Σ., τόσο μέσω διαβουλεύσεων 
με τους τοπικούς φορείς και τη <<Κίνηση για την επαναλειτουργία της γραμμής Κορίνθου-Άργους 
- Ναυπλίου>>, όσο με παρέμβασή του στον ΟΣΕ. στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας που 
έχει υπογράψει με τον Οργανισμό . 
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«Εν Συρμώ»: Γιορτές στον Οδοντωτό ολόκληρο σχεδόν τον Μάιο 2017, το Διακοφτό, τα Καλάβρυτα και το ίδιο το τραινάκι γιόρ
τασαν με ένα «άλλο>> πνεύμα, το πνεύμα της Τέχνης. Με έκθεση ζωγραφικής φοιτητών της 

ΑΣΚΤ από έργα που δημιούργησαν επι τόπου, με συζητήσεις για τα Μουσεία, την τέχνη και την 
φύση του Βουραϊκού, με συναυλίες της Αγγελικής Τουμπανάκη και της φιλαρμονικής του Δήμου, 
καθώς και με ειδικές τιμητικές εκδηλώσεις για τους δύο αείμνηστους καλλιτέχνες που γεννή
θηκαν στο Διακοφτό, τον ηθοποιό Διονύση Παπαγιαννόπουλο και τον ζωγράφο Γιάννη Σπυρό
πουλο και με πολλά άλλα δρώμενα, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δούν 
τον οδοντωτό μέσα από ένα διαφορετικό μάτι. Τ ην πρωτοβουλία και την συνδιοργάνωση των 
εκδηλώσεων είχαν ο Δήμος Καλαβρύτων, η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχειpηση Αιγιαλείας>>, η 

ποrπΣ τον οιοιιτιτον -
•ΕΝ ΣΠΙΙΩ• --.----

ΟΑΟΙΠΩΤΟΣ 
ΣΙΑR"ΑtΟΜΟΣ 
ιιaιιοmοv 
ΚΑΛΑ8tΠΩΙΙ 

Mat {αξιδιύιι 
Μαt ινώνιι 
Mat ιμπνtιι 
ΜΑΗΙ 2017 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο ΟΣΕ, και η TPAI ΝΟΣΕ, που μάλιστα προσέφερε ειδικές εκπτωτι
κές τιμές στα εισιτήρια για την περίοδο των εκδηλώσεων. Οι γιορτές έγιναν υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Τουρισμού, ενω στην υλοποίηση τους βοήθησαν και πολλοί άλλοι, τοπικοί κυρίως, 
φορείς με υποστήριξη, χορηγίες κλπ 
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Πολλαπλά εγκαίνια στον βασικό 
σιδηροδρομικό άξονα της χώρας το δεύτερο εξάμηνο του 2017 επιφύλασσε ευχάριστες εκπλήξεις για όσους μετακινούνται με 

τον σιδηρόδρομο και τον «Προαστιακού>>, αλλά και για τους απανταχού της χώρας σιδηρο
δρομόφιλους, αφού πολλά έργα ολοκληρώθηκαν ή πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθούν στον 
κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα. Μερικά από αυτά είχαν από καιρό «βαλτώσει>> ή καθυστερού
σαν παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για γρήγορη ολοκλήρωσή τους. 

Στις 30/7/2017 παραδόθηκαν στην χρήση του επιβατικού κοινού οι τρείς νέες σύγχρονες aπο
βάθρες του Σταθμού Λαρίσης , δηλαδή οι τροχιές 7,8,9, και1 Ο, καθώς και η ηλεκτροκίνηση μέ
ΧΡΙ τις aποβάθρες αυτές. Υπενθυμίζεται, πως οι εν λόγω aποβάθρες, αν και σε προχωρημένο 
στάδιο κατασκευής, από το 2011 οπότε καταγγέλθηκε η εργολαβία της ηλεκτροκίνησης της 
γραμμής Α γιοι Ανάργυροι - Πειραιάς και η ανακατασκευή μέρους του Σταθμού Λαρίσης, πα
ρέμεναν ημιτελείς. Κατόπ�ν αυτού, από τα τέλη Ιουλίου, λειτουργούν πλέον τρείς γραμμές του 
«Προαστιακού>> , όλες μ� �λεκτροκίνηση και με αφετηρία την Αθήνα. Μία για το Κιάτο, μία για το 
Αεροδρόμιο (αμφότψ'ς ανα ωρα) και μία για την Χαλκίδα ανά 2ωρο περίπου. Την 2α Αυγούστου 
παρεδόθη και ο σταθμός του «Προαστιακού>> στο Ζεφύρι, πριν τα Λιόσια. Τ ην 17η Οκτωβρίου 
ολοκληρώθηκΕ το έργο της ηλεκτροκίνησης της διπλής γραμμής Αθήνας - Πειραιά, που μετά 
τις αναγκαίες δοκιμές θα παραδοθεί σε εκμετάλλευση , ώστε όλες οι αμαξοστοιχίες του «Προα
στιακού>> να χρησιμοποιούν πλέον ως τερματικό σταθμό τον Πειραιά. Ωστόσο, μέχρι τις 15 Δεκ. 
αυτό δεν είχε ακόμη επιτευχθεί. Αντίθετα, παρεδόθη στην κυκλοφορία και η απ' ευθείας σύνδεση 
του Θριασίου με τις Αχαρνές μέσω του Σ.Κ.Α. και πλέον οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες δεν θα 
υποχρεούνται να παλινδρομούν προς τον Σ.Σ.Ρέντη, πριν συνεχίσουν το δρομολόγιο τους προς 
την Θεσσαλονίκη η το εξωτερικό. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υ. ΜΕ. κ. 
Θ. Βούρδας, μέχρι το τέλος του έτους θα δημοπρατηθεί και η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού 
του Σ.Σ. Αθηνών ο οποίος θα αποκτήσει και την πολυαναμενόμενη υπόγεια σύνδεση και με τις 
δύο aποβάθρες του παρακείμενου σταθμού του Μετρό. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι σύντομα θα 
δημοπρατηθεί και η υπογειοποίηση του τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου από την έξοδο 
του σταθμού μέχρι, περίπου, την οδό Σιώκου . 

Στη Μακεδονία, παρεδόθη στην κυκλοφορία η ενωτική γραμμή Αξιού - Γέφυρας (τοπσίν), ώστε 
οι προοριζόμενες για το εξωτερικό εμπορευματικές αμαξοστοιχίες να μην εισέρχονται αναγκα
στικά στο σιδηροδρομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Τον Αύγουστο, παρεδόθη και πάλι 
στην κυκλοφορία, πλήρως ανακαινισμένο, το τμήμα Δράμας - Ξάνθης , που είχε μείνει κλειστό 
για την επιβατική μεταφορά για πάνω από ένα έτος. 

τέλος, μέχρι το τέλος του 2017, αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία και η νέα γραμμή 
υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας - Λιανοκλαδίου , η οποία διέρχεται από την μεγαλύτερη σήραγγα 
των Βαλκανίων , την δίδυμη σήραγγα του Καλλιδρόμου, μήκους 9,2 χιλιομέτρων. Μόλις δοθεί 
στην κυκλοφορία το τμήμα αυτό όλες οι αμαξοστοιχίες στον άξονα Πειραιώς- Αθηνών-Θεσσα
λονίκης θα έλκονται από ηλεκτράμαξες, πλην του τμήματος Λιανοκλάδι-Παλαιοφάρσαλος όπου 
(μέχρι την ολοκλήρωση των έργων, πιθανότατα το καλοκαίρι του 2018) θα αντικαθίστανται με 
ντηζελάμαξες. Με την παράδοση της νέας χάραξης μεταξύ Τιθορέας και Λιανοκλαδίου , το δρο
μολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα διαρκεί περίπου 4 ώρες και 45', ενώ μετά την παράδοση και 
του τμήματος Λιανοκλαδίου - Παλαιοφαρσάλου, το δρομολόγιο αυτό θα διαρκεί μόλις 3ώρες 
και30'. 

Όπως δήλωσε στην «Σ>> ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κ. Κ. Πετράκης, μετά την παράδοση 
στην κυκλοφορία της νέας γραμμής Τιθορέας - Λιανοκλαδίου, η παλαιά γραμμή θα συνεχίσει να 
είναι υπό εκμετάλλευση. 
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Συνέδριο στην Κερατέα ο « Σύλλογος Αρχιτεκτόνων-Τμήμα Απικής» και ο «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρε

ωτικής» συνδιοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Απική σε Κρίση». Στα 

πλαίσια αυτά, έγινε στην Κερατέα, στις 29/9/2017,  ειδική προσυνεδριακή εκδήλωση, 

όπου παρουσιάστηκαν 2 σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος ανακοινώσεις. Η μια εκ των 

οποίων είχε τίτλο « Συντήρηση ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Λαυρίου : η 

πρώτη σήραγγα στον Ελλαδικό χώρο» και έγινε από το μέλος μας Ν. Σμπαρούνη . Στην 

συζήτηση που επακολούθησε ακούστηκαν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και απόψεις για 

τις μεγάλες προοπτικές της μελλοντικής λειτουργίας του σιδηροδρόμου στην περιοχή και 

την ανάπτυξη της. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ APXIHKTONQN • ΤΜΗΜΛ Λττ Ι Κ ΗΣ 

ιΙΙΙοtΙRcrΙιΙιcοΙΙΙ, ιιdιι·ριιeι 
οιινfιορ,6ιwσιι 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ Κ ΟΣ ΣΥΝΑΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΟΤΙ ΚΗΣ 

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔ ΗΛΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ • ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Σιδηροδρομική συμφωνία 
Ελλάδας-Βουλγαρίας 
r Ε να σημαντικό βήμα για την «σιδηροδρομική Εγνατία» έγινε στις 6/9/201 7  όταν οι 

Πρωθυπουργοί της Ελλάδας Αλέξης Τ σίπρας και της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, 

υπέγραψαν στην Καβάλα μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού 

στρατηγικού σχεδίου. Πρόκειται για τον ανατολικό κλάδο της «σιδηροδρομική< Εγνατίας» 

και αφορά την σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιών της Θεσσαλονίκης, του Μπουργκάς, 

της Βάρνας και του Ρούσε (στον Δούναβη), έργο που θα συνδέσει σιδηροδρομικώς τον 

Θερμαϊκό με τον Εύξεινο σε μια κίνηση μεγάλης γεωστρατηγική< σημασίας με σκοπό την 

αποφόρτιση μεταφορικού έργου από τον Βόσπορο: αναλυτές εκτιμούν πως ο νέος αυτός 

σιδηροδρομικό< άξονας θα είναι κερδοφόρος ακόμη και αν εξυπηρετήσει μονον το 5% των 

εμπορευμάτων που σήμερα διακινούνται μέσω Τουρκίας. Το έργο συντονίζεται με ευθύνη 

ειδικής επενδυτικής εταιρείας που η σύσταση της προβλέπεται στο μνημόνιο, αφορά δε 

τόσο την αναβάθμιση των υπαρχουσών γραμμών, όσο και την κατασκευή νέων τμημάτων 

. "Ενα από αυτά, με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την χώρα μας, είναι η κατασκευή νέας 

γραμμής (μήκους 147χλμ και προβλεπόμενου κόστους περι τα 1 ,5  δι σ. ευρώ) που θα ξεκινά 

από την Θεσσαλονίκη και μέσω Αμφίπολης και Καβάλας, θα φτάνει στο λιμάνι της Ν.Καρ

βάλης και από εκεί, μέσω της ενωτικής με τους Τοξότες, θα συνδέεται με την υφιστάμενη 

γραμμή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, για να καταλήξει, μέσω Ορμενίου, στη Βουλ

γαρία και στα τρία λιμάνια που προαναφέρθηκαν. Σημειωτέον, πως το τμήμα Αλεξανδρού

πολη - Ορμένιο προβλέπεται να αναβαθμιστεί και να γίνει ηλεκτροκίνητο, έργο το οποίο ναι 

μεν είναι σχεδόν έτοιμο προς δημοπράτηση, χωρίς όμως ακόμη να έχουν εξασφαλιστεί τα 

αναγκαία κονδύλια ύψους 500 εκατ. ευρώ. 

Η υλοποίηση του ανατολικού κλάδου της «σιδηροδρομικής Εγνατίας» ναι μεν ανοίγει μεγά

λες αναπτυξιακές προοπτικές για την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά 

έχει και δυο μειονεκτήματα: το πρώτο είναι πως πιθανόν να οδηγήσει σε σιδηροδρομική 

απομόνωση το Κιλκίς, τις Σέρρες και την Δράμα (ήδη τοπικοί φορείς άρχισαν τις διαμαρ

τυρίες) και δεύτερον θέτει τον δυτικό κλάδο της «σιδηροδρομικής Εγνατίας» (από την 

Ηγουμενίτσα στην Καλαμπάκα μέσω Ιωαννίνων) σε δεύτερη μοίρα, παρά την μέχρι τώρα 

επιτευχθείσα πρόοδο σε επίπεδο μελετών για το τμήμα αυτό. 

Το συνολικό κόστος του έργου, με βάση το υπογραφέν μνημόνιο των δυο χωρών εκτιμάται 

σε 5 δις ευρώ, ήδη δε έγινε γνωστό πως η Ε.Ε. αντέδρασε θετικά στην χρηματοδότηση 

του έργου, μέσω του λεγόμενου «πακέτου Γιούνκερ». Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υ.ΜΕ. κ. Χ. 

Σπίρτζης ανέθεσε, κατά προτεραιότητα, την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, για το νέο 

τμήμα Θεσσαλονίκης-Τοξοτών ήδη πριν από την ως άνω διακρατική συμφωνία. 
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Προχωρεί η ηλεκτροκίνηση στο 
θεσσαλικό δίκτυο 
Στις 1 5/9/2017 το έργο της «ηλεκτροκίνησης - σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης - ΕΠS 

ι 1 » της γραμμής Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα υποβλήθηκε στην «Διαχειριστική Αρχή 

Θωσαλίας» προκειμένου να ενταχθεί και δημοσιευθεί η προκήρυξη κατασκευής του. Το 

έργο έχει προϋπολογισμό 47,5 εκατ.ωρώ, μαζί όμως με το κόστος των απαλλοτριώσεων, 

της υπερυψώσεις και μετατοπίσεις γραμμών υψηλής και υπφυψηλής τάσης της ΔΕΗ κ.λ.π., 

θα ανέλθει σε 58 ε κατ. ωρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περιφέρειας Θωσα

λίας, εκτός aπροόπτου η δημοπράτηση του έργου θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους, έτσι 

ώστε τα έργα να ξεκινήσουν εντός του 201 8 και το έργο να παραδοθεί στην κυκλοφορία 

το 2021 .  

Παράλληλα, βρίσκεται σε  εξέλιξη και το  έργο της ηλεκτροι<ίνησης της γραμμής Λάρισας

Βόλου, το οποίο εντάχθηκε στο ταμειακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υ.ΜΕ. Το έργο αυτό, 

αν και προηγείτο αυτού της γραμμής Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας, καθυστέρησε γιατί 

αποφασίστηκε , μπά τον σταθμό του Λατομείου, να κατασκευασθεί νέα γραμμή προς τον 

Σ.Σ. Βόλου, στο ίχνος πφίπου της παλιάς μπρικής, έτσι ώστε να εγκαταλειφθεί η υφιστά

μενη χάραξη της γραμμής μέσω Μελισσιάτικων και Νέας Ιωνίας. 

Αποκατάσταση της ομαλής κυκλο
φορίας στο τμήμα Θεσσαλονίκη
Ειδομένη. 
Από τις 29/9/2017 ξανάρχισε η απΈυθείας κυκλοφορία εμπορικών αμαξοστοιχιών στο 

τμήμα Θωσαλονίκη-Ειδομένη, αφού αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που είχαν υποστεί τα βά

θρα της γέφυρας του Γαλλικού ποταμού. Στο ίδιο σημείο πάντως συνεχίζονται οι παράπλευ

ρες φγασίες χωρίς να επηρεάζεται η σιδηροδρομική κυκλοφορία. Υπενθυμίζεται, πως για 

πφισσότφο από δύο χρόνια η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μέσω της ενωτικής γραμ

μής Αξιού - Γέφυρας, κάτι που είχε ως συνέπεια μεγάλες καθυστφήσεις, αφού για κάθε 

αμαξοστοιχία χρειάζονταν μηχανή και πίσω, επιπλέον προσωπικό, χρονοβόροι ελιγμοί κλπ. 

Ο ΟΣΕ προχωρά στον εκσυγχρονι
σμό του σιδηροδρομικού δικτύου 

r 

της χωρας 
Σε συνέντευξή του,που δημοσιΕύθηκε στην εφημφίδα Η Ναυτφπορική στις 2/10/2017, 

ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κ. Κ. Ππράκης, ανακοίνωσε ότι η διοίκηση του Οργανι

σμού είναι αποφασισμένη να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ΟΣΕ, προκειμένου αυτός να 

συμβάλλΕι ουσιαστικότερα στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και να επιταχύνει 

τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. 

Στα πλαίσια αυτά , έως την προσεχή άνοιξη, θα προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες εργο

λαβίες για την ανάταξη του δικτύου, αλλά και την σύνδωη 75 βιομηχανικών μονάδων μΕ 
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το δίκτυο αυτό, ένα αίτημα που χρονίζει επί μακρόν. Προηγουμένως. αρχής γενομένης από τον 

προσεχή Ιανουόριο, ειδικό καταγραφικό όχημα του ΟΣΕ, θα «σαρώσει» όλο το δίκτυο για να 

καταγρόψει τα σημεία της γραμμής που χρήζουν επισκευής. 

Θα προχωρήσει επίσης η προμήθεια 3-4 κινητών γερανών και των αντίστοιχων συρμών βοη

θείας έτσι ώστε, σε περίπτωση εκτροχιασμού ή όλλων ατυχημότων , ο χρόνος παρέμβασης και 

αποκατόστασης της ζημίας να περιορισθεί στο ελόχιστο δυνατόν. Με τις πρωτοβουλίες αυτέ<. 

κατά τον κ. Πετράκη, θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία του δικτύου . 

Ανακοίνωσε, τέλος, ότι προωθείται η αναβάθμιση ή η επαναλειτουργία ως τουριστικών και, 

ταυτόχρονα, «προαστιακών» τριών τμημάτων: Κατόκωλο - Ολυμπία, Ισθμός - Λουτράκι και 

Κόρινθος- Ναύπλιο, καθώς και ότι η υφιστόμενη ορεινή γραμμή Τιθορέας - Λιανοκλαδίου θα 

Σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ και της 
Raiι Cargo - Goιd Air 
Ένα νέο κεφόλαιο στην ελληνική σιδηροδρομική ιστορία άνοιξε την Παρασκευή 1 3  

Οκτωβρίου 2017 .  Τ η ν  ημέρα αυτή υπογράφηκε, μεταξύ του ΟΣΕ και της πιστοποιημένης 

σιδηροδρομικής εταιρείας Rail Cargo- Gold Αίr, η πρώτη στην χώρα μας σύμβαση για την 

πρόσβαση και την χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής από μία ιδιωτική εταιρεία. Η εν 

λόγω εταιρεία συνεστήθη από τους Κρατικούς Αυστριακού< Σιδηρόδρομους (δΒΒ), μια από 

τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές εταιρείας της Ευρώπης και την ελληνική εταιρεία Gold Air, 

η οποία δραστηριοποιείται στις εμπορευματικές μεταφορές και στην επίγεια εξυπηρέτηση 

στα αεροδρόμια. Με βεσει την παραπάνω σύμβαση, η νέα αυτή εταιρεία θα επικεντρω

θεί στις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές, δρομολογώντας αρχικά εμπορικές 

αμαξοστοιχίες στην γραμμή Θεσσαλονίκης - Ειδομένης, από το επόμενο δε έτος και στην 

γραμμή Θριάσιο - Θεσσαλονίκη. Για την υλοποίηση των στόχων της. η Rail Cargo - Gold 

Air προτίθεται να μισθώσει από την ΓΑΙΑΟΣΕ 3-4 ηλεκτρόμαξες και να υπογρόψει σύμβαση 

συντήρησης του τροχαίου της υλικού, ενω προγραμματίζει να επενδύσει 20 εκατομμύρια 

ευρώ σε βάθος 5ετίας. 

Παραπέμπεται στην Δικαιοσύνη 
πρώην Διευθυντής του ΟΣΕ και της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης παραπέμπεται για να δικασθεί από το 3με

λές Εφετείο Κακουργημότων στέλεχος του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και παλαιός συνδικαλιστής, για 

«απιστία κατό του Δημοσίου κατ' εξακολούθηση», για πράξεις και ενέργειές που έλαβαν χώρα 

την 2ετία 2007 - 2008. Ο παραπεμπόμενο<. που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί. κατηγορείται ότι, ως 

διευθυντής του ΟΣΕ και στην συνέχεια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. συνήmε συμβόσεις με ιδιωτική εταιρεία 

για την μεταφορά σιδήρου σιδηροδρομικώς. από την Θεσσαλονίκη στην Γευγελή και αντιστρό

φως , με κόμιστρο πολύ κάτω του επιτρεπτού ορίου. 

, 

συνεχίσει να λειτουργεί και μετό την έναρξη της λειτουργίας της νέας Σ. Γ. Υ. τ. μέσω της νέας σή

ραγγας του Καλλiδρομου. 

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Υ.ΜΕ. συγκρότησε τον Σεπτέμβριο ειδική επιτροπή ,αποτελούμενη 

από ειδικούς όλων των εταιρειών του ΟΣΕ, έργο της οποίας θα είναι η εξέταση των αιτίων των 

αλλεπάλληλων μικροεκτροχιασμών εμπορευματικών αμαξοστοιχιών (κυρίως στο τμήμα Τιθο

ρέα - Λιανοκλόδι - Δομοκός), αλλά και τις αιτίες που στις 25/9/2017  έθεσαν εκτός λειτουργία<. 

για ένα περίπου 4ωρο, την ηλεκτροκίνηση, στο δίκτυο του «Προαστιακού» της Αθήνας. Αν και 

όλα τα παραπάνω ήταν μικροατυχήματα χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημίες, προκλήθηκε μεγάλη 

αναστάτωση και ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. 

Καφέ στην παλαιά σήραγγα του 
Πλαταμώνα 
Το 2005 , με την ολοκλήρωση της νέας Σ. Γ. Υ. τ. που διέρχεται με σήραγγα κάτω από το κάστρο του 

Πλαταμώνα, η παλαιά μονή γραμμή που διέρχονταν μέσα από τον οικισμό του Πλαταμώνα και 

έβγαινε στην παραλία του Ν. Παντελεήμονα με σήραγγα εγκαταλείφθηκε. Πρόσφατα, επιχειρη

ματίας μίσθωσε από την ΓΑΙΑΟΣΕ, την σήραγγα αυτή -ηλικίας 1 02 ετών- και μετέτρεψε, το βό

ρειο τμήμα της , σε καφέ και χώρο αναψυχής. Συγχρόνως, ο Δήμος Δίου - Ολύμπου κατασκεύα

σε δίπλα στις ρόγες της παλιός γραμμής ένα μήκους 2 χλμ.περίπου μονοπότι, που επιτρέπει την 

πρόσβαση στην σήραγγα και στο παλιό 3ώροφο γερμανικό οχωρωματικό πύργο, απομεινόρι 

του τελευταίου πολέμου. Το εγχείρημα βρήκε ανταπόκριση στους παραθεριστές. τους επισκέ-
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πτες και τους κατοίκους της περιοχή<. λόγω της θέα< προς την θάλασσα, αλλά και λόγω του 

ότι δύσκολα μπορείς να πιείς τον καφέ σου μέσα σε μία σιδηροδρομική σήραγγα! Αυτό βέβαια 

δεν αποτελεί εμπόδιο στην επαναλειτουργία της εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής 

μέχρι τον παλαιό Σ.Σ. Πλαταμwνα, κάτι που είναι αναγκαίο wστε, τόσο οι Λαρισινοί, όσο και οι 

βορειοελλαδίτες, να έχουν κατ· ευθείαν πρόσβαση στην όμορφη θάλασσα του Πλαταμwνα, μιά 

και ο κοντινότερος σταθμός, αυτός των Νέων Πόρων, απέχει μακριά. 

Οι Μετροπόvτικες φτάνουν στην 
«ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» ... 
Με γρήγορο ρυθμό κινούνται τα έργα στη Γραμμή Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από 

τον Ιούνιο που ξεκίνησε, η «Ελλη» έχει ολοκληρwσει τη διάνοιξη περνwντας από τους σταθμούς 

«MIKPA», «ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ» και «ΑΡΠΣΟΥ» έφτασε ήδη στον σταθμό «ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ». Σύμφωνα με 

δηλwσεις του Προέδρου της Απικό Μετρό, Γιάννη Μυλόπουλου, σε αυτό το εξάμηνο διάστημα ο 

Μετροπόντικας έχει ήδη προχωρήσει περι τα 2,5χλμ, έχοντας ήδη διανοιξει το 55% των σηράγ
γων της γραμμής. Καταγράφεται έτσι ρεκόρ στη χwρα μας αφού τα 21 μ περίπου την ημέρα δεν 
είχαν επιτευχθεί ούτε κατά την αντίστοιχη διάνοιξη στην Αθήνα. 

Στις αρχές του έτους η διάνοιξη θα φτάσει στον 5ο και τελευταίο σταθμό «NOMAPXIA», που απέ

χει περίπου 1 χλμ, μετά δε απομένουν ακόμη 950μ για το τελικό κούμπωμα της γραμμής στον 

σταθμό «ΠΑΤΡΙΚΙΟ» που θα είναι κοινός σταθμός και για τις 2 γραμμές. Από εκεί οι γραμμές θα 

διακλαδwνονται είτε προς Νέα Ελβετία (Γραμμή 1) είτε προς Μίκρα (Γραμμή 2) .  

Ένα μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό του έργου εδω είναι το οτι μεταξύ των σταθμwν «ΚΑΛΑ

ΜΑΡΙΑ» και «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ» προβλέπεται η κατασκευή οχι παράλληλων αλλά επάλληλων σηράγ

γων, λόγω στενότητας του χwρου, αλλά και για να ελαχιστοποιηθεί η ενόχληση των κατοίκων. 

Τ ην ίδια wρα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα πολιτικού μηχανικού και στους 5 σταθμούς, ενw έχουν 

ήδη ξεκινήσει η ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικwν λεπτομερειwν στους σταθμούς «NOMAPXIA>> 

και «ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ>>. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον προκηρυχθεί σύντομα και ο διαγωνισμός για τα 

συμπληρωματικά Η/Μ και τους 1 2  συρμού<. φαίνεται πως πιθανότατα η λειτουργία της Γραμμής 
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Καλαμαριάς θα «κλειδwσει» για το 2021 ,  σχεδόν παράλληλα δηλαδή με τη βασική γραμμή. 

Ι ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονiκrις 

... και στον Πειραιά. (φ. 7- Εφ. Συν.) 
Στις 29/1 1 /201 7, ο Μετροπόντικας «Iππόδαμος>> έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο στο κέντρο του 

Πειραιά, ολοκληρwνοντας έτσι την τελευταία διανοιξη σταθμού μετρό για την τρέχουσα δΕ

καετία. Τ α πολυεπίπεδα έργα ε δω στην Πλατεία Κοραή, αποκάλυψαν πολλά αρχαία πηγάδια, 

σημαντικά ευρήματα για το σύστημα ύδρευσης της πόλης στην αρχαιότητα, ενα ψηφιδωτό της 

Ρωμαϊκής περιόδου και πολλά κινητά ευρήματα που πρόκειται να εκτεθούν σε μουσείο κοντά 

στον σταθμό. 

Υπενθυμίζεται πως η γραμμή του μετρό προς Πειραιά (μήκους 7,5χλμ) έπρεπε να είχε παρα

δοθεί το 201 7, αλλά-ως συνήθως- aστοχίες μελετwν, απρόβλεπτα τεχνικά εμπόδια κλπ, είχαν 

ως αποτέλεσμα η συνολική πρόοδος του έγου να φτάνει σήμερα το 60% της ολοκλήρωσης του. 

τ ο μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο 

σταθμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ», που -εκ των 

υστέρων(! ! )- διαπιστwθηκε πως 

βρίσκεται πάνω ακριβwς από τον 

κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της 

ΕΥΔΑΠ, αλλά και πολύ κοντά στη 

θάλασσα( ! ! ! ) .  Κατόπιν αυτού, οι μεν 

3 πρwτοι σταθμοί («ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ>>, 

«ΚΟΡΥΔΛΛΟΣ» και «NIKAIA») προ

βλέπεται να δοθούν στην κυκλοφο

ρία στα μέσα του 2019, ενω οι υπό

λοιποι («MANIATIKA>>, «ΠΕΙΡΑΙΑΣ» 

και «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ>>) το 2021 .  

I ΜΕΤΡΟ Πειραιά - Εφ. Συν. 

ΑΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: Επtκτασn προς Πεφαιά 
,.,� 

.. ΣuνολικΛ πρόοδο<; έργου 60% .. Ηλεκφομnχανολογικά 22% 
.. ΣΛραγγα 98% 
.. Σταθμοl 75% 467,5 
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((Χθές την νύκτα άγνωστοι ανετίναξαν και κατέρριψαν τα 2 τόξα και σιδηράν βάσιν προς το μέρος Αρπίνης της 
γέφυρας Γοργοποτάμου διακοπείσης της συγκοινωνίας STOP Επίσης εις χιλ 2 15+200 είχε τοποθετηθεί επί της 
γραμμής δυναμίτης όστις εξερράγη κατά την διέλευσιν μηχανής στρατιωτικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα μικρής 
βλάβης της γραμμής θραυσθείσης μιάς σιδηροτροχιάς. Προ της ανατινάξεως γεφύρας προεκλήθη συμπλοκή 
μεταξύ των αγνώστων και της εκεί ιταλικής φρουράς με αποτέλεσμα τον φόνον 7 Ιταλών σταρτιωτιών και 4 
τραυματίων STOP Γερμανός αξιωματικός κος Πένικε ευρισκόμενος εις Καρυάν ζητεί την άμεσον αναχώρησιν 
μηχανικού Μεταλλικών Γεφυρών προς εξέτασιν γεφύρας. Τηλεγραφήσατε αναχώρησιν του». 

Με αυτό το τηλεγράφημα της 26/1 1 /42 ο Επιθεωρητής Εκμεταλλεύσεως στη Λαμία I. Γιαννόπουλος 

ενημερώνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών, την Γενική Διεύθυνση των ΣΕΚ, τις διευθύνσεις 

Εκμεταλλεύσεως, Έλξεως και Γραμμής καθώς και το τμήμα Μεταλλικών Γεφυρών 

για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Είναι η πρώτη καταγραφή μιάς 

παράτολμης πράξης που έγινε πριν από 75 χρόνια και πού παραμένει 

μέχρι σήμερα βαθιά χαραγμένη στην ιστορική μνήμη του λαού μας. 

Τα προηγηθέντα της ανατίναξης 
το καλοκαίρι του 1 942 η Ελλάδα συμπληρώνει κιόλας ένα χρόνο τριπλής κατοχής, μετρώντας 

ήδη χιλιάδες νεκρούς από την πείνα και τις στερήσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας τον 
χειμώνα του 1 941 /42.Το επισιτιστικό πρόβλημα δείχνει να έχει αμβλυνθεί κάπως, αλλά η σκλη
ρότητα των κατακτητών επιδεινώνεται διαρκώς, με αποτέλεσμα το ξύπνημα του αντιστασιακού 
φρονήματος πολλών Ελλήνων. Στις 1 6/2/42 κυκλοφορεί η ιδρυτική διακήρυξη του ΕΛΑΣ, το 
στρατιωτικό δηλαδή σκέλος του ΕΑΜ, η πρώτη μικρή ένοπλη ομάδα του οποίου με επικεφαλής 
τον Άρη Βελουχιώτη κανει την εμφάνιση της στη Δομνίστα, Ευρυτανίας στις 7/6/42. Λίγο μετα 
(23/7 /42) ανεβαίνει στα βουνά της Άρτας και ο Ναπολέων Ζέρβας, αρχηγός της άλλης μεγάλης 
αντιστασιακής οργάνωσης, του ΕΔΕΣ, που αν και είχε ιδρυθεί στις 9/9/41 δεν είχε, μέχρι τότε, 
ούτε αυτή καμία ένοπλη παρουσία. 

Σε διεθνές επίπεδο, ο πόλεμος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Οι Γερμανοί έχοντας πλέον κατα
λάβει όλη σχεδόν την Ευρώπη μάχονται σε δύο μεγάλα μέτωπα: το ανατολικό, όπου η σθεναρή 
αντίσταση των σοβιετικών αρχίζει να αποδίδει καρπούς, διότι αν και στα μέσα Αυγούστου οι 
δυνάμεις της Βέρμαχτ έφτασαν ατον Καύκασο, δεν κατάφεραν ποτέ να επιτεθούν στην Μόσχα 
και στο μέτωπο της Βόρειας Αφρική ς, όπου ο Στρατάρχης 'Ερβιν Ρόμμελ προελαύνει όλο και ανα
τολικότερα, απειλώντας πλέον να καταλάβει την Αίγυπτο. Σε αυτόν τον «πόλεμο της ερήμου» η 
χώρα μας, λόγω της στρατηγικής της θέσης, θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, αποκορύ
φωμα του οποίου είναι και η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. 

Παρά τις νίκες του το γερμανικό Afrίka Korps αντιμετώπιζε πάντα σοβαρά προβλήματα ανε
φοδιασμού. Το Ανώτατο Επιτελείο της Βέρμαχτ (OKW) είχε αρχικά καταφέρει να εξασφαλίσει 
μια καλά οργανωμένη γραμμή ανεφοδιασμού, μέσω της Ιταλίας, της Σικελίας και (αργότερα) 
της Μάλτας. Το εντεινόμενο, όμως, σφυροκόπημα των ιταλο-γερμανικών νηοπομπών από τις 
συμμαχικές δυνάμεις ήδη από τις αρχές του 1 942, ανάγκασε το Βερολίνο να αναζητήσει εναλ
λακτικές λύσεις. Μία από τις λύσεις αυτές ήταν και η μεταφορά των πολεμοφοδίων του Ρόμμελ 
σιδηροδρομικώς μέσω των Βαλκανίων και από εκεί η προώθηση τους με πλοία μέσω του Πειραιά 
και της Κρήτης. Ωστόσο, η σιδηροδρομική γραμμή από το Βελιγράδι και νότια μέχρι την Θεσσα
λονίκη και τον Πειραιά ήταν οχι απλώς μονή, αλλά και με επιδομή και υποδομή πολύ κατώτε
ρες των γερμανικών στρατιωτικών προτύπων (σιδηροτροχιές μικρότερου βάρους, γέφυρες με 
αντοχή για μικρό κατ· άξονα βάρος,έλλειψη παρακαμπτηρίων γραμμών, φτωχή σηματοδότηση, 
ανεπαρκείς αποθηκευτικοί χώροι κλπ). 

Ειδικότερα. στην Ελλάδα, τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου των ΣΕΚ για τους Γερ
μανούς ήταν ακόμη περισσότερα. Από την έναρξη της κατοχής και μέχρι τις αρχές του 1 942, η 
κυκλοφορία στον κύριο άξονα Πειραιά - Θεσσαλονίκης γινόταν με πολλές δυσκολίες. Όλη αυτή 
την περίοδο, η γραμμή ήταν ουσιαστικά χωρισμένη σε δυο τμήματα: το νότιο (Πειραιάς -Μπρά
λος) και στο βόρειο (Λαμία-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη) το καθένα με δικό του τροχαίο υλικό, δρο
μολόγια και προσωπικό. Ο λόγος ήταν η κατεστραμμένη (από τους Άγγλους- Απρίλης 1 941 ) 
γέφυρα της Παπαδιάς, γεγονός που ανάγκαζε τις αρχές κατοχής σε συνεχείς μεταφορτώσεις 
των στρατιωτικών αμαξοστοιχιών και την προωθηση των φορτίων μέσω των λιμανιών της Θεσ
σαλονίκης, της Στυλίδας και της Α γ. Μαρίνας. Το ίδιο συνέβαινε και με τις ελάχιστες επιβατικές 
αμαξοστοιχίες Αθηνών-Θεσσαλονίκης, οι επιβάτες των οποίων έφταναν μέχρι τον Μπράλο ή τη 
Λαμία αντίστοιχα, από εκεί δε, στην αρχή με άθλια λεωφορεία και φορτηγά και αργότερα πεζή, 
συνέχιζαν το ταξίδι τους μετεπιβιβαζόμενοι σε άλλες αμαξοστοιχίες. Τελικά, η γέφυρα της Πα
παδιάς επισκευάστηκε από το ιταλικό Σιδηροδρομικό Μηχανικό -καθώς η περιοχή ανήκε στην 
ιταλική ζώνη κατοχής- και παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 30/3/42, δηλαδή σχεδόν έναν 
ολόκληρο χρόνο μετά την ανατίναξη της.r1 ι 

Ούτε αυτό όμως ικανοποίησε τους Γερμανούς που το πρώτο εξάμηνο 1 942 ξεκινούν την 
υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγρα
δίου-Θεσσαλονίκης-Πειραιά Επρόκειτο για το Πρόγραμμα «VIADUKT I» που στόχευε στην βελ
τίωση της σιδηροδρομικής υποδομής στην Γιουγκοσλαβία, και κυρίως στην Ελλάδα, με σκοπό 
την αύξηση της σιδηροδρομικής χωρητικότητας και κυκλοφορίας.

· 
Μέχρι τότε, στο τμήμα Πει

ραιάς-Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσαν 7 αμαξοστοιχίες ανά ημέρα και οι Γερμανοί ήθελαν να τις 
αυξήσουν σε 1 2, ενω για το τμήμα Βελιγράδι-Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία έπρεπε να φτάσει τις 
24 αμαξοστοιχίες ανά ημέρα.Ι2Ι Τα κυριότερα έργα του προγράμματος ήταν οι πολλές επιμηκύν
σεις των γραμμών σε σταθμούς για να χωρούν οι τυπικές γερμανικές στρατιωτικές αμαξοστοιχίες 
των 40 οχημάτων (συχνά με διπλή έλξη), η κατασκευή παρακαμπτηρίων μεταξύ σταθμών για 
την εξασφάλιση συχνών διασταυρώσεων, η κατασκευή νέων ή η αύξηση της χωρητικότητας των 
υδατόπυργων, η κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων και αποθηκών κλπ. 

Παρ'ότι τα έργα αυτά άρχισαν μάλλον με καθυστέρηση και παρά τα παραπάνω προβλήματα, 
οι ανάγκες ανεφοδιασμού του Afrίka Korps στις αρχές του 1 942 ήταν τόσο μεγάλες, που η σι
δηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ειδομένη-Θεσσαλονίκη-Πειραιάς αυξήθηκε δραματικά. 
Αν και συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία απουσιάζουν, γνωρίζουμε πως σε περιόδους αιχμής, 

Σ. Ι Απiναντι σελiδα. Μiα από τις γνωστότερες εικόνες της εικονοyραφiας της Εθνικιjς Αντiστασης. Εiναι iρyo του αεiμνηστοu χαρaκτη Τaσσοu (Αναστaσιος Αλεβiζος), 
απεικονiζει -συμβολικό- την ανατiναξη της yiφuρας του Γορyοπόταμοu και προiρχεται από το λεύκωμα «Πα την χιλιaκριβη τη λεuτεριa>>. Έκδοση «0 Ριjyας>>, 1945. 
Ξuλοyραφiα σε όρθιο ξύλο (24,5 Χ 19 εκ.) 
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Σ. Ι Δύο από τις πολυόριθμες αμαξοστοιχiες που σε όλη σχεδόν την διόρκεια του 7942 μετiφεραν, μiσω της σιδηροδρομικής γραμμής Βελιγραδiου - Πειpαιό, 
πολεμοφόδια για τις ανόγκες του Afrika Korρs. Αριστερό, αμαξοστοιχiα με κατεύθυνση προς το νότο διασχiζει τη γiφυρα του Γοργοπόταμου. Διακρiνεται η aτμάμαξα 
ώθησης, ενω ο Ιταλός σκοπός και iνας αξιωματικός χαζεύουν το τραiνο (καλοκαiρι 1942). (συλλογή Γ. Χανδρινού). Η Cιλλη φωτογραφiα της iδιας περιόδου εiναι από τη 
Θεσσαλονίκη και απεικονίζει την Cιφιξη αμαξοστοιχίας μεταφορός Γερμανών στρατιωτών (συλλογή Γ. Χανδρινού). 

οι αμαξοστοιχίες προς τον Πειραιά κυκλοφορούσαν με συχνότητα σχεδόν μια κάθε μισή ώρα ή 
ακόμη και κάθε 20'. Αυτό φαίνεται απίστευτο για μια μονή γραμμή με οχι καλή υποδομή, αλλά 
επιβεβαιώνεται έμμεσα από άλλη πηγή σύμφωνα με την οποία εκείνη την περίοδο οι στρατιωτι
κές αμαξοστοιχίες φορτωμένες με κάθε είδους πολεμικό υλικό και προορισμό τα νότια Βαλκάνια 
αναχωρούσαν από την Γερμανία ή την Αυστρία σχεδόν κάθε 20'. 131 Αλλη πηγή, τέλος. επισημαίνει 
πως την ίδια περίοδο το 80% των σιδηροδρομικών μεταφορών προς την Ελλάδα είχε ως τελικό 
αποδέκτη τα γερμανικά στρατεύματα της Β. Αφρικής.141 με προορισμό το Τομπρούκ, μέσω Θεσ
σαλονίκης και Πειραιά, συνήθως με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη, από την οποία το θαλάσσιο 
ταξίδι μέχρι την Κυρηνα'Ική διαρκούσε μόλις μια νύχτα. 

Η ξαφνική αναβάθμιση των νότιων Βαλκανίων και ειδικά της Ελλάδας. ως ζώτικού κρίκου για 
τις μεταφορές της Βέρμαχτ προς την Β. Αφρική σήμανε συναγερμό στο Στρατήγείο Μέσης Ανα
τολής (ΣΜΑ) στο Κάιρο που έκρινε ως απολύτως αναγκαία και επείγουσα την διακοπή αυτής της 
γραμμής ανεφοδιασμού του Ρόμμελ, με κάθε μορφής σαμποτάζ και χτυπήματα. Οι Βρετανοί, που 
γνώριζαν καλά το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο από τις μάχες της γερμανικής εισβολής στην 
Ελλάδα (Επιχείρηση Marita) και την υποχώρηση του Απριλίου 1941 ,  δεν άργησαν να καταλήξουν 
πως ο καταλληλότερος στόχος για καταστροφή θα ήταν μία από τις τρείς μεγάλες σιδηροδρομι
κές γέφυρες της Στερεάς Ελλαδος: η Παπαδιά, ο Ασωπός ή ο Γοργοπόταμος. Για το θέμα αυτό, το 
ΣΜΑ είχε ήδη λάβει σχετικές πληροφορίες από τον «Προμηθέα 1 1 », ένα αξιόπιστο κατασκοπευ
τικό δίκτυο στην Ελλάδα, που έστελνε συνήθως καλές πληροφορίες για την κατεχόμενη χώρα. 
Οι επιτελείς του ΣΜΑ είχαν ήδη αποκλείσει τον βομβαρδισμό των γεφυρών αυτών ως πολύ επι
κίνδυνο εγχείρημα, και έτσι η υλοποίηση του σχεδίου ανατέθηκε στη Διεύθυνση Ειδικών Επιχει
ρήσεων (Special Operations Executiνe - SOE) που είχε συσταθεί από το 1 940 για την εκτέλεση 
σαμποτάζ και την ενίσχυση της αντίστασης στις κατεχόμενες χώρες. Η SOE είχε ήδη πράκτορές 
της στην Ελλάδα και μάλιστα το καλοκαίρι του 1 942, είχε εκτελέσει ένα τολμηρό σαμποτάζ στα 
αεροδρόμια της Κρήτης. Στις 4/9/42, η SOE ζήτησε από τον «Προμηθέα I I» να υποδείξει κάποιες 
aντάρτικες ομάδες που θα μπορούσαν να αναλάβουν την καταστροφή μιας τέτοιας γέφυρας. 
αφού πρώτα το ΣΜΑ τους εφοδίαζε με όπλα, εκρηκτικά κλπ. Ο «Προμηθέας 1 1 »  απάντησε πως 
ναι μεν υπήρχαν αντάρτες. αλλά μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε την παρουσία τουλάχιστον 
10 αξιωματικών κατάλληλα εκπαιδευμένων στη χρήση εκρηκτικών.' 5 1  

Η επιχείρηση «HarLing». 

ο κύβος ερρίφη. Στις 20/9/42 το Κάιρο συγκρότησε μια ομάδα 12 Βρετανών αξιωματικών και 
υπαξιωματικών που ανέλαβαν την διεκπεραίωση της αποστολής η οποία έλαβε την κωδι

κή ονομασία «Επιχείρηση Harl ing>>. Στην ομάδα συμμετείχαν 8 Βρετανοί, 2 Νεοζηλανδοί, ένας 
Ινδός και ένας Έλληνας. ο έφεδρος ανθυπολοχαγός του Μηχανικού Θέμης Μαρίνος ο οποίος. 
παρεπιπτόντως, τη δεκαετία του '60 θήτευσε για σύντομο διάστημα ως ανώτατο στέλεχος των 
ΣΕΚ Επικεφαλής της αποστολής τοποθετήθηκε ο ταξίαρχος του Μηχανικού Έντυ Μάγιερς και 
υποδιοικητής ο νεαρός ταγματάρχης Κρίστοφερ Γουντχάουζ, που μιλούσε άπταιστα ελληνικά και 
που επρόκειτο να διαδραματίσει καίριο ρόλο ως επικεφαλής όλων των αξιωματικών των συμ
μάχων που θα έπεφταν με αλεξίπτωτο στην ανταρτοκρατούμενη Ελλάδα. Η ομάδα χωρίστηκε σε 
τρία κλιμάκια επιχειρησιακής αυτοτέλειας ανάλογα με την ειδικότητα των μελών της (μηχανικό, 
δολιοφθορές) και τους αντίστοιχους διαθέσιμους aσύρματους. Το σχέδιο ήταν να πέσουν με αλε
ξίπτωτα κάπου στη Γκιώνα τη νύχτα της 28/9/42, αλλά ενω έφτασαν πάνω από τη Φθιώτιδα 
αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο Κάιρο. Η προσπάθεια επεναλήφθηκε την επομένη νύχτα και 
παρά το οτι και πάλι δεν υπήρχε η προβλεπόμενη σήμανση, τα δύο από τα κλιμάκια τμήματα 
κατάφεραν να πέσουν στη Γ κιώνα, ενώ το τρίτο επέστρεψε ξανά στο Κάιρο, για να επανέλθει 
έναν ολόκληρο μήνα αργότερα, πέφτοντας λίγο έξω από το Καρπενήσι. 161 

Από την πτώση της ομάδας μέχρι την ημέρα της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου, 
συνέβησαν πολλά που οι λεπτομέρειες τους δεν αφορούν το παρόν άρθρο. Σε γενικές γραμμές, η 
ομάδα κατάφερε να συγκεντρώσει τα περισσότερα από τα εφόδια που είχαν διασκορπιστεί στο 
βουνό, να ξεφύγει από τους Ιταλούς που είχαν δει τα αλεξίπτωτα και χτένιζαν την περιοχή και 
αφού εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά της Γκιώνας κοντά στο χωριό Στρώμη, μπόρεσε τελικά να 
έρθει σε επαφή αρχικά με τον Ναπολέοντα Ζέρβα (1 0/1 1 /42) και κατόπιν με τους aπεσταλμένους 
του Αρη Βελουχιώτη. Μετά τις πρώτες συζητήσεις με τους Βρετανούς, οι δύο aντάρτικες οργα
νώσεις συνειδητοποίησαν την σημασία και σοβαρότητα της επιχείρησης και στις 14/1 1 /42 έγινε 
στη Βίνιανη η ιστορική, πρώτη και τελευταία συνάντηση των δυο πολέμαρχων, όπου και πάρ
θηκε η απόφαση να συνδράμουν ενεργά τους Βρετανούς σαμποτέρ. Στο μεταξύ, οι πληροφο
ρίες από ντόπιους. και ειδικά τον Λαμιώτη δάσκαλο Γιάννη Π ιστόλη και τον αδελφό του Κώστα, 
επιβεβαίωσαν οτι τεράστιες ποσότητες πολεμικού υλικού μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς προς 
την Αθήνα και μόνον ελάχιστες, σποραδικές επιβατικές αμαξοστοιχίες εκινούντο στην γραμμή. 
Επι πλέον, ο ι  δυο αυτοί πατριώτες πληροφόρησαν τους Βρετανούς οτι ο εχθρός διατηρούσε σε 
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συνεχή ετοιμότητα ενισχύσει< στο Λιανοκλάδι, σε ενα ειδικό τραίνο με 2 οχήματα και μια aτμά
μαξα συνεχώ< αναμμένη.Κάπου 50-60 Γερμανοί στρατιώτε< στρατωνίζονταν σε άλλα οχήματα, 
έτοιμοι να μεταφερθούν άμεσα οπουδήποτε χρειαζόταν, ενω ανάλογη< ετοιμότητα< ενισχύσει< 
υπήρχαν και νότια τη< Παπαδιά<. Τ ην πυκνή κυκλοφορία επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι Βρετανοί, 
όπω< δε αναφέρει ο Ντένι< Χάμσον, ένα< από του< πρωταγωνιστέ< τη< ανατίναξη< : « Φτάσαμε 
κοντά στην γέφυρα τη< Παπαδιά<. Τ ο φεγγάρι ήταν αρκετά φωτεινό και μπορούσαμε να βλέπου
με τα μεγάλα τραίνα, ενάμιση χλμ. μακριά, που σέρνονταν αδιάκοπα πάνω-κάτω αγκομαχώνταζ. 
Περάσαμε δύο ώρε< χρονομετρώντα< το πέρασμα των τραίνων μπροστά μα<, μετρώντα< τον 
αριθμό των βαγονιών στο καθένα και σημειώνοντα< οτι φαινόταν από το φορτίο τουζ. Περνούσε 
ενα τραίνο κάθε 20; με πολλά βαγόνια βαριά φορτωμένα και πάνω του< μπορούσαμε να διακρί
νουμε ελαφρά πεδινά πυροβόλα, τανκ< και αυτοκίνητα που πήγαιναν προ< τον Πειραιά. Η κίνηση 
προ< βορρά ήταν μικρότφη».ιι ι 

Σ τι< 26/10/42 ο Μάγιφ<, με τη βοήθεια του Γιάννη Πιστόλη και άλλων ντόπιων που γνώριζαν 
καλά την περιοχή, έκανε αναγνώριση των στόχων, επιστρέφοντα< δε μετά από λίγΕ< ημέρε< στη 
σπηλιά ενημέρωσε του< υπόλοιπου<. Η γέφυρα τη< Παπαδιά< είχε πολύ ισχυρή ιταλική φρουρά 
(200-300 άνδρε<), ενω και το έδαφο< ήταν ανοιχτό και άρα ακατάλληλο για την προσβολή και 
την υποχώρηση. Η γέφυρα του Ασωπού βρισκόταν σε απόκρημνο, δυσπρόσιτο σημείο ανάμεσα 
σε δύο σήραγγε< και διέθετε φρουρά 40 ανδρών. Η γέφυρα, τέλο<, του Γοργοπόταμου, αν και 
εφυλάσσετο από 80, περίπου, Ιταλού< ήταν πιο προσβάσιμη και με κατάλληλα σημεία για την 
επίθεση και την υποχώρηση τη< ομάδαζ.18' Τα μόνα συμπληρωματικά δεδομένα για την γέφυρα 
που είχαν μαζί του< οι σαμποτέρ ήταν μια παλιά φωτογραφία τη< με το «Simplon Orient Eχpress» 
να την διασχίζει και ένα ξεθωριασμένο, κακοτυπωμένο σκαρίφημα τη<, που δεν βοηθούσε πολύ. 
Έτσι κι αλλιώ<, η γέφυρα αυτή ήταν ο προσφορότερο< στόχο< και αυτή τελικώ< επελέγη. Η επι
χείρηση αποφασίστηκε να γίνει τη νύχτα τη< 25 Νοεμβρίου 1 942, το δε σχέδιο προέβλεπε επίθε
ση κατά τη< ιταλική< φρουρά< και ανατίναξη των δύο μεταλλικών μεσοβάθρων. 

Δεν θα αναφερθούμε εδω στην ίδια την μάχη και την ανατίναξη, επειδή για το θέμα αυτό 
καλύπτεται από εκτενή βιβλιογραφία-ελληνική και ξένη. Αν και η λεπτομερή< περιγραφή των 
πραγματικών περιστατικών διαφοροποιείται από πηγή σε πηγή και οι αναλύσει< -φμηνείε< 

των επι μέρου< γεγονότων ποικίλλει (συχνά οχι χωρί< σκοπιμότητα), γνωρίζουμε επαρκώ< τι 
ακριβώ< συνέβη εκείνη τη νύχτα, πω< δηλαδή έγιναν η επίθεση και η μάχη, η ανατίναξη και η 
ασφαλή< υποχώρηση των ανταρτών και των Βρετανών σαμποτέρ. Μία από τι< καλύτερε< πφι
γραφέ< τη< όλη< επιχείρηση< μα< δίνει, αν και συνοπτικά, ο ίδιο< ο Μάγιφζ, σε μία αναφορά του 
που συνέταξε στο Κάιρο στι< 25/8/43 και η οποία διασώζεται στα βρετανικα αρχεία.ι91 Γράφει ο 
αρχηγό< τη< επιχείρηση<: 
«Αφού ολοκληρώσαμε, όσο διαρκούσε το φως της ημέρας, την τελική μας αναγνώριση, ξεκινήσαμε 
το βράδυ την κατάβαση μας από την Οίτη βοηθούμενοι από το γεμάτο φεγγάρι, αλλά και από την 
ομίχλη. Πλησιάζοντας την γέφυρα, χωριστήκαμε σε 6 τμήματα: δυό μικρά τμήματα είχαν ως απο
στολή να απσκόψσυν την σιδηροδρομική γραμμή και τα τηλεφωνικά καλώδια στα νότια και στα βό
ρεια της γέφυρας, ετσι ωστε να μην φτάσουν εχθρικές ενισχύσεις. Άλλα δυο τμήματα είχαν εντολή 
να επιτεθούν στα ιταλικά φυλάκια που βρίσκονταν στα δυο άκρα της γεφυρας. Τα φυλάκια που ήταν 
επανδρωμένα με καμμια 40ρια Ιταλούς το καθένα, ήταν προστατευμένα από συρματόπλεγμα και 
διέθεταν από 5-6 πολυβόλα το καθένα. Το πέμπτο τμήμα μας-αυτό που θα τοποθετούσε τα εκρηκτι
κά-το αποτελούσαν 4 Βρετανοί αξιωματικοί (3 εκ των οποίων ήταν ειδικευμένοι σαμποτέρ) και με
ρικσίΈλληνες. Το τελευταίο τμήμα ήταν σ λόχος Διοίκησης της επιχείρησης μαζί με λίγες εφεδρείες. 
Αμέσως μόλις δόθηκε το σήμα της έναρξης της επιχείρησης, τα τηλεφωνικά καλώδια κόπηκαν σε 
απόσταση 7χλμ περίπου εκατέρωθεν της γέφυρας, η σιδηροδρομική γραμμή υπονομεύτηκε με 
εκρηκτικά και η επίθεση άρχισε. Τα δυο κύρια τμήματα μας άρχισαν να κόβουν τα συρματοπλέγμα
τα, πριν όμως περάσουν 10; έγιναν όμως αντιληπτά από τον εχθρό. Το τμήμα μας που επιτέθηκε στο 
νότιο άκρο κράτησε με επιτυχiα τις θέσεις του για αρκετή ώρα και κατάφερε (μετά από 50' περίπου) 
να καταλάβει πλήρως το άκρό αυτό. Αντίθετα, το τμήμα που επιτέθηκε στο βόρειο άκρο, αναγκάστη
κε αρχικά να υποχωρήσει και έτσι, μετά από ένα μισάωρο σκληρής μάχης, στείλαμε εκεί τις εφεδρεί
ες μας για βοήθεια. Τότε σ Ζέρβας άρχισε να ανησυχεί σοβαρά δηλώνοντας πως τα πυρομαχικά του 
επαρκούν μόνο για 75' ακόμη και στι η επίθεση μας είχε προδοθεί Ήθελε, μάλιστα, να δόσει το σήμα 
της οπισθοχώρησης. Ευτυχώς πάντως, το πιστόλι που θα πυροδοτούσε τη φωτοβολίδα οπισθοχώ
ρησης το είχε πάρει μαζί του σ αξιωματικός του τμήματος εφεδρείας. Στείλαμε, παρ'όλα αυτά τον 
Γούντχασυζ να το φέρει, αλλ α του έδωσα αυστηρή εντολή να το κρατάει σ ίδιος στο χέρι του μέχρι να 
ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Ήταν τότε που το νότιο άκρο της γέφυρας κατελήφθη από το τμήμα μας. 
Αποφάσισα να στείλω τους σαμποτέρ κάτω στη γέφυρα για να αρχίσουν την δουλειά τους. Όπως 

ειχε προαποφασιστεί, αυτό 
έγινε με ειδικά σήματα του φα
κού. Η ομάδα κατέβηκε όντως 
και άρχισε την τοποθέτηση 
των εκρηκτικών, ενω πάνω 
στη γέφυρα συνεχιζόταν η 
ανταλλαγή πυρών και κάπου -
κάπου χειροβομβίδες έπεφταν 
κοντά τους. 
Γύρω στην μιάμιση ώρα μετά 
την έναρξη της επιχείρησης, 
καταφέραμε τελικά να επικρα
τήσουμε και στο βόρειο άκρο 
της γέφυρας, ενω οι Ιταλοί, 
έχοντας πολλούς νεκρούς, τό 
έβαλαν στα πόδια. Πιστεύω 
πως η σθεναρή αντίσταση τους 
σε αυτόν τον τομέα οφειλόταν 
στο οτι είχαν παγιδευτεί από το 
τμήμα μας και έτσι αναγκάστη
καν να πολεμήσουν σκληρά για 
την ζωή τους. Σε λιγότερο από 
5' μετά την κατάληψη όλης 
της γέφυρας από τις δυνάμεις 
μας, έγινε η πρώτη έκρηξη, ρί
χνοντας κάτω έναν μεταλλικό 
πυλώνα και μετακινώντας δύο 
μεταλλικά ζευκτά. Καθώς στε-

Σ. Ι Το Simplon Orient Express, με επικεφαλιjς ατμiιμαξα της σειpiις Λα διiρχεται από την γiφυρα του Γοργοπόταμου. Αυτιj ιjταν η μόνη φωτογραφία της γiφυρας ποι.J 
είχαν μαζί τους οι Βρετανοί σαμποτiρ. Αρχiς της δεκαετίας του '30 I Αρχείο ΟΣΕ (συλλογιj Α. Niclιerl). 
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κάμουν πάνω στη γέφυρο, ειδοποιήθηκα από τον Ζέρβα οτι δεν μπορούσε πλέον να κρατήσει την 
θέση του και οτι σε ένα 10λεπτο θα έδινετο σήμα της οπισθοχώρησης, επειδή ένα τραίνο με Ιταλούς 
από την Λαμία είχε ήδη φτάσει στο σημείο που είχαμε υπονομεύσει τη γραμμή. Του απάντησα οτι 
χρειαζόμαστε τουλάχιστον μισή ακόμη ώρα για να ολοκληρώσουμε την δεύτερη έκρηξη. Και όντως, 
με την εξαιρετική δουλειά των σαμποτερ μας σε 20' περίπου έγινε και η δεύτερη έκρηξη. Αυτή ψε 
ως αποτέλεσμα την ολοκληρωτική αποκοπή των 2 ζευκτών από τις βάσεις τους, αλλά, δυστυχώς, 
δε κατέστη δυνατή η καταστροφή και του δεύτερου μεταλλικού πυλώνα (καταστράφηκε μόνο η μια 
από τις 4 βάσεις του). Οι ιταλικές ενισχύσεις που ήρθαν με το τραίνο όμως πλησίαζαν ήδη το βόρειο 

Σ. I Σχεδιaγραμμα της μaχης στη γέφυρα, με την διaταξη των ανταρτικών 
ομόδων, των Βρετανών και της ιταλικr)ς φρουρός (πηγr): περιοδικό <<Εθνικr) 
Αντίσταση», Συλλογr) 1η, 1962) 

άκρο της γέφυρας και έτσι ο Γούντχαουζ έδωσε το 
σήμα της οπισθόχωρησης μας, αφού με ενημέρωσε, 
πως δεν μπορούσε να πείσει τον Ζέρβα να κρατήσει 
άλλο τη θέση του. Είχαμε ήδη χρησιμοποιήσει όλα μας 
τα εκρηκτικά και χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι 
καλύτερο, υποχωρήσαμε προς το βουνό. 
Φτάσαμε κατάκοποι στο προκεχώρημένο σημείο συ
γκέντρωσης μας στις 10:00 της επομένης, έχοντας 
βαδίσει σχεδόν 5Οχλμ σε 24 ώρες, κάτω από πολύ 
δύσκολες συνθήκες. Αφού ξεκουραστήκαμε όλη την 
ημέρα, συνεχίσαμε την πορεία μας μέχρι το καταφύγιο 
μας στην Γκιώνα, χωρίς, ευτυχώς, να μας καταδιώ
ξουν οι Ιταλοί και ασφαλείς από αεροπλάνα λόγω της 
ομίχλης. Είχαμε μαζί μας και εναν Ιταλό αιχμάλωτο, 
που όμως ήταν aσθενικής κράσης και επειδή δεν μπο
ρούσε να μας ακολουθήσει, αναγκαστήκαμε να τον 
θανατώσουμε. 

Ευτυχώς λοιπόν, ο Άρης με στήριξε πλήρως στην αντίθεση μου σε αυτό και το σχέδιο του Ζέρβα δεν 
υλοποιήθηκε. 
Καθ Όλη την διάρκεια της επιχείρησης, ο Άρης ήταν -κατά πολύ- ο ψυχραιμότερος εκ των δύο. 
Καθώς η μάχη έδειχνε να δυσκολεύει πολύ, ο Ζέρβας καταπτοήθηκε πολύ-χαρακτηριστικό δείγμα 
νοοτροπίας Έλληνα στρατιωτικού- ενω ο Άρης ταράχτηκε πολυ λιγότερο. Το τμήμα που επιτέθηκε 
στο νότιο άκρο της γέφυρας και οι εφεδρείες είχαν μικτή σύνθεση και βρίσκονταν υπό τις διαταγές 
αξιωματικών του Ζέρβα. Σε καθε περίπτωση κατά την οποίαν μάχονταν αντάρτες του Άρη, αυτοί 
αρνιόνταν να υπακούσουν στις εντολές των αξιωματικών του ΕΔΕΣ και δρούσαν κατά το δοκούν. 
Πολεμούσαν ωστόσο καλά και σε σύγκριση με τους άντρες του Ζέρβα η πειθαρχία τους ήταν καλύ
τερη. Το τμήμα που δυσκολέυτηκε πολύ στο βόρειο άκρο, το αποτελούσαν εξ ολοκλήρου άντρες του 
ΕΔΕΣ Το τμήμα που εκοψε τα συρματοπλέγματα το αποτελούσαν 3-4 άντρες και ένας αξιωματικός, 
όταν όμως οι Ιταλοί άνοιξαν πυρ εναντίον τους με αυτόματα όπλα, ολοι τους -πλην του αξιωματικού
το έβαλαν στα πόδια. τελικά αναγκάστηκε σε υποχώρηση και ο ίδιος ο αξιωματικός, έτσι ώστε να 
επαναφέρει τους άντρες του στη μάχη. Σε όλη την διάρκεια της επιχείρησης, μόνο 2 αντάρτες τραυ
ματίστηκαν ελαφρά, χωρίς άλλες απώλειες. Μέτρησα τουλάχιστον 13 εχθρούς νεκρούς-πιθανόν να 
υπήρχαν κι αλλοι, ενω οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή». 

Σύμπληρωματικά πρέπει να επισημάνουμε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν, εκτός από τους 
1 2  Βρετανούς και περί τους 1 50 Έλληνες αντάρτες (58 του ΕΔΕΣ και περίπου 90 του ΕΛΑΣ), από 
τους οποίους γνωρίζουμε τα ονόματα των 1 40. 1 101 Η επίθεση ξεκίνησε στις 23:05 ακριβώς, με 
1 Ολεπτη καθυστέρηση επειδή εκείνη την ώρα πέρασε μια επιβατική αμαξοστοιχία από την Αθή
να. Η ανατίναξη κινδύνευσε να αποτύχει, επειδή οι Βρετανοί είχαν προετοιμάσει τα εκρηκτικά 
πιστεύοντας πως ο ι  σιδηροδοκοί των μεσοβάθρων ήταν γωνιακοί (σε σχήμα L), ενω τελικώς 
απεδείχθη πως το σχήμα τους ήταν U. Αυτό τους ανάγκασε, με μεγάλο ρίσκο και ενω η μάχη 
μαινόταν, να ξεμοντάρουν, να αναγομώσουν και να ξανατοποθετήσουν τα εκρηκτικά. Με την 
ανατίναξη, το δεύτερο μεσόβαθρο κόπηκε στη βάση του και πήρε αρκετή κλίση με αποτέλεσμα 
τα δυο ζευκτά που στήριζε να πέσουν, εξακολουθώντας ωστόσο να κρέμονται από την βορεινή 
τους πλευρά. Με τα υπόλοιπα εκρηκτικά, οι σαμποτέρ προσπάθησαν να γκρεμίσουν εντελώς τα 
ζευκτά και το πρώτο μεσόβαθρο, αλλά η δεύτερη έκρηξη, στις 02: 1 1 ,  δεν απέδωσε πολλά. Η 
αποχώρηση των ανταρτών έγινε γρήγορα και με ασφάλεια και ενω το ρολόι έδειχνε 03:20 ξη
μερώματα της 26ης Νοεμβρίου 1 942, η ιστορία κατέγραφε την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης, 
ίσως, στιγμής της Εθνικής Αντίστασης στη χώρα μας. 

Από την επιχείρηση αυτή, προκύπτουν ορισμένα χρή
σιμα συμπεράσματα. Παρ · οτι ο Ζt.ρβας ηταν αναμφί
βολα, ο εμπειρότερος στρατιωτικός της δύναμης μας, 
αν δεν έφερνε αντιρρήσεις ο Άρης- ένας πολίτης του 
οποίου η μέχρι τότε στρατιωτική εμπειρία δεν ήταν 
παρά η συμμετοχή του (και πάλι ως πολιτικού καθο
δηγητή) στον ισπανικό εμφύλιο- ο αρχηγός του ΕΔΕΣ 
θα ψε ξεκινήσει η επιχείρηση μια ώρα νωρίτερα από 
την προκαθορισμένη και χωρίς τα τμήματα μας να 
έχουν ακόμη πλήρως αναπτυχθεί στις θέσεις τους. 

Σ. I Το τηλεγρaφημα από τον Σ.Σ Λιανοκλαδίου με το οποίο το Υπουργείο Συγκοινωνίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες των 
ΣΕΚ στην Αθr)να πληροφορr)θηκαν επισr)μως για την ανατίναξη της γέφυρας (Αρχείο ΟΣΕ). 
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Σ. Ι Οι πρwτες φωτογραφίες τrις ζημιaς που προκaλεσαν οι σαμποτέρ. Τραβήχrικαν αμέσως μετα τrιν aφιξrι του γερμανικού 117ου Λόχου Σιδrιροδρομικwν Έργων, που 
ανέλαβε την επισκευή της γέφυρας (επaνω: συλλογή Γ. Χανδρινού, κaτω: Αρχείο Σ.Φ.Σ. ). 
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Οι αντιδράσεις των Γερμανών και Ιταλών. 

Η ανατίναξη της γέφυρας αιφνιδίασε τις αρχές κατοχής, κυρίως δε τους Γερμανούς που, ωστό
σο, αντέδρασαν άμεσα. Ο πτέραρχος Αλεξάντερ Λαιρ , διοικητής του 4ου Αεροπορικού Στό

λου της Λουφτβάφφε και ανώτατος διοικητής Ν.Α. Ευρώπης ( 12η Στρατιά), συνέταξε ενα ιδιό
χειρο τηλέτυπο προς το OKW: « ... Τη νύχτα της 25ης προς 26η Νοεμβρίου ανατινάχτηκε από μια 
ισχυρή ομάδα 200 ανδρών η γέφυρα του Γοργοπόταμου νότια του Λιανοκλαδίου, αφου τέθηκε 
εκτός μάχης η ιταλική φρουρά και οι μονάδες που έφτασαν για ενίσχυση. Ανατινάχτηκε ενα από 
τα στηρίγματα και καταστράφηκαν δυο από τις υπερκατασκευές (σ.σ. εννοεί τα ζευκτά). Ανατί
θεται στον 1 1 7ο Λόχο Σιδηροδρομικών Έργων, η επιδιόρθωση της. Ολοκλήρωση των επιδιορ
θώσεων το λιγότερο σε μια εβδομάδα. Οι μεταφορές θα γίνονται μεσω Στυλίδας και Χαλκίδας. Θα 
πρέπει να γίνουν σοβαρές συστάσεις στον Ανώτατο Αρχηγό των ιταλικών δυνάμεων για ενίσχυση 
της φρουράς αυτού του ζωτικότατου σιδηροδρομικού δικτύου ... » .  

Αλλά και  οι Ιταλοί αντέδρασαν με φανερή, όμως, αμηχανία. Τ ο Αρχηγείο της Supergrecίa στην 
Αθήνα ενημέρωσε αμέσως την Ρώμη για την επίθεση των ανταρτών « . . .  7 από τους άνδρες μας 
είναι νεκροί, 3 τραυματίες και 2 αγνοούμενοι . . .  », ενω την επομένη, ο στρατηγός Κ.Τζελόζο, 
ανώτατος αρχηγός των Ιταλικών δυνάμεων στην Ελλάδα, τηλεγράφησε ο τι « . . .  ο Γερμανός διοι
κητής αποφάσισε πως η επιδιόρθωση της γέφυρας θα γινόταν από τους Γερμανούς . . .  » και οτι ο 
ίδιος υπολογίζει οτι τα έργα θα διαρκέσουν 2 μήνες. Στις αιτιάσεις και απαιτήσεις του Λαιρ που 
έφτασαν μέχρι τον Μουσσολίνι, ο Ιταλός στρατηγός απαντά (29/1 1 /42) οτι « . . .  εδώ και μήνες 
κάναμε οτι καλύτερο για να τελειοποιήσουμε την προστασία του σιδηροδρόμου, αλλά τα λιγοστά 
αποθέματα σε συρματόπλεγμα δεν μας επέτρεψαν να προστατεύσουμε σωστά την περιοχή . . .  » 
Ο Κ. Τζελόζο, πάντως, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και εκτός από συρματόπλεγμα ζήτησε και 
« . . .  3 επι πλέον τάγματα για την καλύτερη προστασία της σιδηροδρομικής γραμμής ανάμεσα 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη . . .  », ενημερώνοντας την Ρώμη οτι είχε ήδη διατάξει την τοποθέτηση 
εφεδρικών μονάδων κατά μήκος της γραμμής αυτής.ι1 1 1  

Αποφασισμένος να αναλάβει πλήρως την κατάσταση στα χέρια του ο Λαιρ, συμπεριέλαβε 
-και μάλιστα χωρίς να συννενοηθεί με τους ανωτέρους του-, την ασφάλεια του σιδηροδρόμου 
στις δικές του πλέον αρμοδιότητες. Στις 6/1 2/42 συνεδρίασε μυστικά στη Λαμία μια ιταλογερ
μανική επιτροπή με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Εκεί οι Ιταλοί αποδέχτηκαν πρόθυμα « ... να 
αναλάβει ο γενικός Διοικητής των γερμανικών δυνάμεων Ν.Α. Ευρώπης την διασφάλιση των 
σιδηροδρομικών συγκοινωνιών ... » ενημερώνοντας σχε-
τικά και την Ρώμη. Επι πλέον, το θέμα της ασφάλειας του 
σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα απασχόλησε και 
τον ίδιο τον Χίτλερ, σε συνάντηση κορυφής του επιτελείου 
του στις 7/1 2/42. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση: 
« . . .  Ο Φύρερ τονίζει οτι η προστασία των θέσεων εκείνων 
που ο εχθρός θα μπορούσε να καταστρέψει χωρίς μεγάλη 
προετοιμασία, πρέπει να βρίσκεται σε προτεραιότητα . . .  
Οι επιθέσεις σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Ελλάδα 
οδήγησαν στην απόφαση να γίνουν διαπραγματεύσεις με 
τους Ιταλούς, αυτό δε οδήγησε ήδη σε συζήτηση με τον 
στρατηγό Κ.Τζελόζο της 1 1  ης Στρατιάς. Αποφασίστηκε 
οτι εμείς θα αναλάβουμε την περιφρούρηση του βορείου 
και οι Ιταλοί του νότιου τμήματος των σιδηροδρομικών 
γραμμών . . .  Θα δουλέψουμε όπως και στη Σερβία με τη 
μέθοδο των φυλακίων και θα οργανώσουμε αποτελεσμα
τικά την φύλαξη των γραμμών . . .  Δεν μπορούμε όμως να 
γνωρίζουμε από τώρα μέχρι ποίου σημείου θα επέμβουμε 
στο ιταλικό έδαφος . . .  Αντιεροπορικά: Δυο ειδικά τραίνα 
απο τη Σερβία. Ενα τάγμα από τη Σερβία και ενα σύνταγμα 
από την Αθήνα θα αναλάβουν την φρούρηση του στενού 
των Θερμοπυλών . . .  » 1 1 2 1  (σ. σ. έτσι αποκαλούσαν οι Γερμα
νοί το πέρασμα Μπραλου-Ασωπού) 

των Ιταλών: « . . .  Αναγνωρίζοντας την σημασία της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας -Θεσσαλο
νίκης και λόγω της αυξανόμενης δραστηριότητας των συμμοριών τους τελευταίους μήνες, τα 
ανώτατα αρχηγεία των γερμανικών και ιταλικών δυνάμεων συμφώνησαν να ενισχύσουν την 
γραμμή αυτή με την μετατροπή μεμονωμένων φρουρών σε φυλάκια και την αποστολή γερμανι
κών ενισχύσεων. Θα οριστούν 2 διοικητές ως υπεύθυνοι για την ανοικοδόμηση και την φύλαξη. 
Στενότατη συνεργασία θα επιτευχθεί μέσω ενος ιταλικού συνδέσμου . . .  ». Έτσι, η περιφρούρηση 
της γραμμής από την Θεσσαλονίκη μέχρι τον Μπράλο πέρασε στα χέρια των Γερμανών, ενω οι 
Ιταλοί περιορίστηκαν στο τμήμα Αθήνα-Μπράλος. Λίγες ημέρες μετά ( 1 7  /1 2/42) έφτασε στη 
Λαμία το επιτελείο για την περιφρούρηση των σιδηροδρομικών γραμμών που είχε μόλις συ
γκροτηθεί στην Λάρισα. ΙΒΙ 

Τα αντίποινα. 

το γεγονός οτι, παρά την σφοδρότητα και διάρκεια της μάχης υπήρξαν μόνο 7 Ιταλοί νεκροί 
(και 3 τραυματίες), δείχνει πως το μεγαλύτερο μέρος της φρουράς προτίμησε να το βάλει στα 

πόδια. Ένα ακόμη δείγμα της ανικανότητας των Ιταλών να αντιδράσουν ήταν ότι δεν οργάνω
σαν καμία εκκαθαριστική επιχείρηση για την αναζήτηση των ανταρτών. Αντίθετα, προχώρησαν 
σε αντίποινα τουφεκίζοντας αθώους πολίτες, που εκρατούντο στις φυλακές της Λαμίας. Ακόμη 
και σήμερα υπάρχει σύγχιση ως προς τον ακριβή αριθμό των εκτελεσθέντων (οι περισσότεροι 
πάντως ήταν από την Υπάτη) αλλά και για την ημερομηνία της εκτέλεσης: σύμφωνα με τις πε
ρ ισσότερες πηγές το πιθανότερο είναι πως εκτελέστηκαν 1 Ο άτομα στα βάθρα της γέφυρας στις 
1/1 2/42 και 14 στα γειτονικά Καστέλλια στις 5 η 6/1 2/42. Σε άλλη πηγή αναφέρεται οτι ο στρα
τηγός Καμίλλο Ρόσσι διοικητής της 3ης ιταλικής στρατιάς, ενημέρωσε την Αθήνα στις 1 0/1 2/42, 
οτι: «Σήμερα το πρωί, στις 07:00 τουφεκίστηκαν 1 4  Έλληνες ως αντίποινα. Κατάλογος ονομάτων 
επισυνάπτεται». ' 14' 

Όποια και αν είναι η αλήθεια, επρόκειτο για τη τρίτη, από την αρχή της κατοχής, φορά που οι 
κατακτητές προέβαιναν σε διενέργεια αντιποίνων για σιδηροδρομικό σαμποτάζ (θα ακολουθή
σουν και πολλές άλλες), αντίποινα που δεν ήταν παρά τυφλές, τρομοκρατικές ενέργειες, τυπικό 
δείγμα της βαρβαρότητας των κατακτητών, ποίι aρέσκονταν να ξεσπούν το μένος τους σε βάρος 
αμάχων. Σε διαταγή του Λαιρ που εκδόθηκε λίγο μετά φαίνεται ξεκάθαρα η γερμανική αντίληψη 
για τον aνταρτοπόλεμο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια: « . . .  Αυτός ο αγώνας αντιβαίνει τις διεθνείς 
συμβάσεις της Γενεύης. Όλες οι εχθρικές δυνάμεις θα πρέπει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 
να εξουδετερώνονται μέχρι και τον τελευταίο άνδρα . . .  Σ' αυτόν τον αγώνα παίζονται όλα . . .  

Η ανάληψη από τους Γερμανούς της περιφρούρησης 
των γραμμών με βάση τις παραπάνω αποφάσεις του Χίτ
λερ, επικυρώθηκε την επομένη κιόλας ημέρα (8/1 2/42) 
στην Λαμία με γραπτή, κοινή διαταγή των Γερμανών και 

Σ. I Ένα μοναδικό ντοκουμiντο και μία από τις ελάχιστες φωτογραφίες εκτiλεσης Ελλιjνων που υπάρχουν. Στο 3ο 
ακρόβαθρο της γiφυρας του Γοργοπόταμου διακρiνονται 7 αθώοι πολίτες που σε λίγο θα εκτελεστοuν από το 
ιταλικό απόσπασμα, ως αντiποινα για την καταστροφιj της. Τραβιjχτηκε από Ιταλό αξιωματικό ο οποiος παρiδωσε 
το ιpιλμ για εμ</!άνιση στο φw_τογραφικό κατάστημα του Κουτσοδόντη στη Λαμiα. ο φωτογράφος αντελιjφθη 
αμεσως την αξια τους και κρατησε κρυφά αντiγραφα των φωτογραφιών, ποu iτσι διασώθηκαν μiχρι σιjμερα. 
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Σ. I Εντατικiς εργασίες αποκατάστασης της γiφυρας. Οι δύο ξύλινοι πυλώνες iχουν ολοκληρωθεί και γερανοί -που ήρθαν για το σκοπό αυτό από την Γερμανία
τοποθετούν τις ειδικiς 3δυμες σιδηροδοκούς για την iδραση της επιδομής (συλλογή ι. Ζώρζου). 

Ενδεχόμενες απόψεις για δήθεν ηρωισμό ενός λαού που αγαπά την ελευθερία του δεν έχουν 
καμία θέση. Εδώ πρόκειται για πολυτιμότατο γερμανικό αίμα . . .  ». Τ α επομενα δύο χρόνια, αυτές 
οι κατευθυντήριες εντολές θα βάφονταν με το αίμα χιλιάδων αθώων πολιτών. ι 1s ι 

Η επισκευή της γέφυρας. 

Μ έχρι την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, ο 1 1 7ος Λόχος Σιδηροδρομικών Έρ
γων, βρισκόταν στη Γουμένισσα στη γέφυρα του Αξιού, η δε διαταγή για την μετακίνηση 

προς την Φθιώτιδα έφτασε στις 26/1 1 /42. Οι άνδρες του λόχου, πού πριν έναν χρόνο βρίσκονταν 
στην Γ αλλ ία, τώρα υπηρετούσαν στην Ελλάδα, μια «ειρηνική περιοχή>> μακριά από το μέτωπο, 
φτιάχνοντας η επιδιορθώνοντας κατεστραμμένες γέφυρες κλπ. Ο λόχος απαρτιζόταν απο 260 
άνδρες πού ήταν όλοι πρώην σιδηροδρομικοί. Διοικητής ήταν ο λοχαγός Κρίστ, έχοντας στη 
διάθεση του 6 ακόμη αξιωματικούς, ενα γιατρό και εναν αξιωματικό επιμελητείας, τον Φρανκ 
Χέρμαν Μάγερ. Ο λόχος είχε 3 τμήματα υπό την διοίκηση ενος αξιωματικού το καθένα. Ο αξι
ωματικός αυτός πού ήταν συνήθως πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος κλπ, είχε στις διαταγές 
του 60 άνδρες διαφόρων ειδικοτήτων (κυρίως τεχνικών) και παρ' ότι όλοι τους είχαν εκπαιδευ
τεί στα όπλα, συνήθως δεν εμπλέκονταν σε πραγματικές μάχες. Πολλοί, στην ουσία, δεν τους 
θεωρούσαν στρατιώτες, αλλά μάλλον μια «ένοπλη τεχνική ομάδα κατασκευών». Τ ην σύνθεση 
της αμαξοστοιχίας του λόχου την αποτελούσαν 30 οχήματα. Κάποια από αυτά είχαν θωρακιστεί 
εσωτερικά με τσιμεντένια τοιχώματα για περισσότερη ασφάλεια, ενώ υπήρχαν νοσοκομειακό 
όχημα, όχημα κουζίνα, όχημα γραφείο και ενα πλήρως εξοπλισμένο όχημα-εργαστήριο. Είχαν 
μαζί τους επίσης, αυτοκίνητα και καμιόνια των 5 τόνων. Για πρόσθετη ασφάλεια, στο ταξίδι τους 
προς το Λιανοκλάδι επικεφαλής της αμαξοστοιχίας τους τέθηκε τεθωρακισμένη aτμάμαξα, ενω 
επειδή το τραίνο τους δεν μπορούσε να παραμείνει δίπλα στη γέφυρα (το έδαφος ήταν απότομο 
και βραχώδες) κατασκεύασαν οι ίδιοι μια παρακαμπτήριο στο τμήμα Λιανοκλάδι-Λαμία και το 
άφησαν εκεί.Ι16ι 

Φτάνοντας στον Γοργοπόταμο, οι μηχανικοί του 1 1 7ου Λόχου επιθεώρησαν την ζημιά που 
προκάλεσε η ανατίναξη και άρχισαν αμέσως τη δουλειά της επισκευής. Με ελεγχόμενη έκρηξη 
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έριξαν εντελώς στο έδαφος τα δύο ζευκτά που κρέμονταν επικίνδυνα από τον μεταλλικό πυλώνα 
που έγερνε από την έκρηξη, καθάρισαν τον χώρο από τα συντρίμμια και κατάστρωσαν τα ανα
γκαία τεχνικά σχέδια για το έργο. Για την συντομώτερη ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης, αποφα
σίστηκε η κατασκευή δυο μεγάλων ξύλινων πυλώνων σε αντικατάσταση του κατεστραμμένου 
από τους σαμποτέρ μεταλλικού. Αρχικά, κατασκεύασαν δυο βάσεις από μπετόν και γύρω-γυρω 
aτσάλινες πλάκες. Πάνω στις πλάκες άρχισε η τοποθέτηση και στερέωση μεγάλων κορμών που 
βαλμένοι σε κατάλληλο πλέγμα δημιούργησαν τελικά δυο aνθεκτικούς στο βάρος και σταθερούς 
πυλώνες ύψους 24μ. Τους κορμούς (πιθανότατα από έλατα και ψηλά, ευθύκορμα μαυρόπευκα 
της Οίτης) τους έφερναν από ένα επιταγμένο από την Λουφτβάφφε, πριστήριο στη Μακρακώμη, 
ενω σύντομα έφτασαν από την Κάτω Σαξωνία και οι απαραίτητοι γερανοί. Τ α πεσμένα ζευκτά 
αντικαταστάθήκαν από τρείς 3δυμες σιδηροδοκούς ΙΡ-80 μήκους 1 9μ. περίπου. Τ α συνεργεία, 
συνολικό περί τα 500 άτομα Γερμανοί και Έλληνες. δούλευαν ταυτόχρονα και αδιάκοπα σε δύο 
βάρδιες. διανυκτέρευαν δε άλλοι σε σκηνές και παραπήγματα κάτω απο τη γέφυρα και άλλοι στα 
οχήματα. Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες επ' αυτού, είναι σχεδόν βέβαιο πως 
στην επισκευή της γέφυρας ή έστω σε κάποιες από τις αρχικές της φάσεις, μετείχε και προσωπι
κό των ΣΕΚ (μηχανικοί, τεχνίτες κλπ). 

Η επισκευή της γέφυρας του Γοργοπόταμου ολοκληρώθηκε σε 40 ημέρες, νωρίτερα δηλαδή 
από τους αρχικούς υπολογισμούς. Στις 5/1 /43 ο διοικητής του 1 1 7ου Λόχου ενημέρωσε τους 
ανωτέρους του οτι η (προσωρινή) επισκευή της γέφυρας ειχε τελειώσει. Την ίδια κιόλας ημέ
ρα, ο στρατηγός Κ. Τζελόζο τηλεγραφεί στη Ρώμη « . . .  Σήμερα κάναμε δοκιμές στη γέφυρα 
του Γοργοπόταμου οι οποίες στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία . . .  », ενω την επομένη ο Ιταλός 
διοικητής της Λαμίας στρατηγός Φίλιππο ντε Τζούντιτσε έγραψε στην ημερήσια αναφορά του 
οτι « .. οι κανονικές συγκοινωνίες μέσω της γέφυρας του Γοργοπόταμου γίνονται και πάλι χωρίς 
προβλήματα . . .  >>.1171 Ο 1 1 7ος Λόχος έχοντας επιτελέσει επιτυχώς το καθήκον του χωρίστηκε στα 
δύο: ένα μικρό τμήμα του ανεχώρησε για την Κατερίνη για να κατασκευάσει σιδηροδρομικά φυ
λάκια, ενώ οι υπόλοιποι άνδρες του παρέμειναν στο Λιανοκλάδι επισκευάζοντας τον σταθμό, 
διόφορες γέφυρες κλπ. 
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Σ. I Η γέφυρα εiναι σχεδόν έτοιμη και οι 
Γερμανοi τεχνικοi κάνουν την αναγκαiα 
«δοκιμιj αντοχιjς» της. Για τον σκοπό αυτό 
επιστpατεuτηκαν δuο γερμανικές aτμάμαξες 
της σειράς 57, κάποιες από τις οποiες 
εiχαν ιjδη μεταφερθεi στην Ελλάδα για 
τις σιδηροδρομικές ανάγκες της Βέρμαχτ 
( συλλογιj Α. Ν icllerl). 



Σ. Ι 40 ημέρες μετι1 την έναρξη των έργων επισκευής της, η γέφυρα παραδiδεται επισήμως στην κυκλοφορiα. Δiπλα στο κτiριο του σταθμοu γερμανικό aγημα αποδiδει 
τις καθιερωμένες τιμές, ενω διακρiνεται ο iσκιος του φωτογρaφου που έχει σκαρφαλώσει στην οροφή οχήματος της σταθμευμένης αμαξοστοιχiας (συλλογή Γ. 
ΧανδρινοιJ) 

Οι άμεσες και έμμεσες σιδηροδρομικές επι
πτώσεις της ανατίναξης. 

ο πτέραρχος Λαιρ ήταν, ίσως, ο πρώτος που συνΕΙδητοποίησε αμέσως οτι η καταστροφή της 
γέφυρας θα προξενούσε τεράστια προβλήματα στις γερμανικές σιδηροδρομικές συγκοινω

νίες και μεταφορές, φόβοι που επαληθεύτηκαν σε πολύ λίγο, μάλιστα, χρόνο. Παρά το οτι οι 
Γερμανοί κινητοποίησαν, μέσω Ειδικής Μονάδας Μεταφορών της Βέρμαχτ, όλα τα διαθέσιμα 
μεταφορικά τους μέσα, αποδείχτηκε οτι τα λιμάνια της Στυλίδα ς, Α γ. Μαρίνας και Χαλκίδας δεν 
διέθεταν την απαραίτητη υποδομή για να εξυπηρετήσουν τον τεράστιο όγκο πολεμικού υλικού 
κλπ, που κουβαλούσαν καθημερινά αμαξοστοιχίες από την Γερμανία, στο Λιανοκλάδι και την 
Λαμία. Οι χιλιάδες αυτοί τόνοι στρατιωτικού υλικού έπρεπε να ξεφορτώνονται από τις αμαξο
στοιχίες, να μεταφορτώνονται σε μικρότερους εμπορικούς συρμούς για την Στυλίδα η την Αγ. 
Μαρίνα (ελάχιστες ποσότητες μεταφέρονταν οδικώς μέχρι τον Σ.Σ. Μπράλου για μεταφόρτωση 
σε αμαξοστοιχίες για την Αθήνα) και εκεί να συσσωρεύονται σε τεράστιες ποσότητες μέχρι να 
ξαναφορτωθούν σε πλοία για να φτάσουν στην Χαλκίδα η στον Πειραιά. 

Στην νεότερη ιστορική βιβλιογραφία αμφισβητείται το οτι όλο αυτό το υλικό ή έστω η πλειο
νότητα του προορίζονταν για το Afrika Korps, αφού μετά την ήπα του στο Ελ Αλαμέιν, ο Ρόμμελ 
είχε aποτραβηχτεί πολύ δυτικότερα και έτσι ο ανεφοδιασμός του μέσω της σιδηροδρομικής 
γραμμής Βελιγραδίου-Θεσσαλονίκης -Πειραιά δεν έπαιζε πλέον τον ίδιο σοβαρό ρόλο όπως 
πριν. Έτσι κι αλλιώς, επιτακτικές ήταν και οι ανάγκες εφοδιασμού των σταθμευμένων στην νότια 
Ελλάδα και Κρήτη μονάδων της Βέρμαχτ, πολλών ιταλικών μονάδων κλπ. Η κατάσταση έγινε σύ-
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ντομα χαοτική επιβαρύνοντας τόσο πολύ το αρμόδιο γερμανικό Ναυαρχείο,πού ο ίδιος ο Ναύαρ
χος Αιγαίου, στην απελπισία του, πρότεινε ( 1 7/1 2/42) « . . .  την «κατασκευή νέας σιδηροδρομι
κής χάραξης που θα παρακάμπτει το στενό των Θερμοπυλών . . . .  ». Ήταν μια πρόταση τεράστιου 
οικονομικού κόστους και σοβαρότατων τεχνικών δυσκολιών και για αυτό ο Λαιρ τον ενημέρωσε 
πως « . . .  προς το παρόν κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, η πρόταση σας όμως θα συζητηθεί . . .  » κάτι 
που, φυσικά, δεν έγινε ποτέ.' '81 

Υπολογίζεται πως στις 6 σχεδόν εβδομάδες πού διήρκεσε η επισκευή της γέφυρας, η ροή 
πρώτων υλών κλπ από την Ελλάδα προς βορράν μειώθηκε κατα 40% (απο 7641 τόνους στους 
4458), 1'91 χωρίς πάντως αυτό να επηρεάσει την σιδηροδρομική μεταφορά του ελληνικού χρω
μίου προς την Γερμανία, αφού τα τραίνα που το μετέφεραν εκινούντο στο τμήμα Αγγείες-Λιανο
κλάδι-Αγ.Μαρίνα. Στη διόγκωση του προβλήματος συνέβαλε και η έλλειψη τροχαίου υλικού και 
κινητηρίων μονάδων, επειδή με την ανατίναξη της γέφυρας αποκλείστηκαν στο τμήμα Πειραιάς
Μπράλος περί τα 3500 οχήματα 1201 και το 53% του συνόλου των aτμαμαξών των Σ.Ε.Κ.12'1 

Εκτός από την ίδια τη Βέρμαχτ όμως, η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας βορρά 
- νότου προκάλεσε και προβλήματα στον άμαχο πληθυσμό, κυρίως της Αθήνας. Η κανονικότη
τα του ανεφοδιασμού της πρωτεύουσας με τρόφιμα, που είχε κάπως ομαλοποιηθεί, ανετράπη 
και πάλι. Αυτό μάλιστα προκάλεσε και ενδογερμανικές τριβές λόγω της μεγάλης καθυστέρησης 
της υλοποίησης του προγράμματος του Γερμανού ειδικού πληρεξουσίου του Ράιχ στην Ελλάδα 
(για οικονομικά θέματα) Χ.Νόυμπαχερ, που είχε καταφέρει να εξασφαλίσει κάποιες ποσότητες 
τροφίμων για τους Έλληνες. Οι ποσότητες αυτές οχι μόνο παρέμεναν καθηλωμένες, λόγω της 
προτεραιότητας της Βέρμαχτ στην μεταφορά των στρατιωτικών εφοδίων, αλλά ο ίδιος ο Λαιρ 
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παραπονιέται κιόλας ζητώντας από το Βερολίνο « .. τον περιορισμό της μεταφοράς αγαθών που 
αφορούν την αποστολή Νόυμπαχερ (σ. σ. τα τρόφιμα του πεινασμένου λαού) διότι αυτά επιβα
ρύνουν σημαντικά τον σιδηρόδρομο ... ».1211 Με την σειρά του, ο ίδιος ο Νόυμπαχερ σε τηλεγρά
φημα του προς τον Υπουργό Εξωτερικών του Ράιχ, φον Ρίμπεντροπ (2/1 2/42) τόνιζε πως "··· 
Αν είναι δυνατόν, η εξασφάλιση του σημαντικού δρόμου μεταφορών μας με τον σιδηρόδρομο 
ως την Αθήνα θα πρέπει να αναληφθεί απο τον γερμανικό στρατό, δύναμης μιας μεραρχίας. Οι 
συνέπειες της ανατίναξης της γέφυρας Γοργοπόταμου είναι πολύ σοβαρές. Επανάληψη τέτοιων 
πληγμάτων θα θέσουν υπο αμφισβήτηση την αντοχή ολόκληρης της επιχειρησιακής μας βάσης, 
συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης>>. 123 1 Ηλος, η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Αθήνα μειώθηκε κατα 40%, επειδή οι απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή ρεύματος 
(κάρβουνο και μαζούτ) έφταναν στη χώρα μας σιδηροδρομικώς. ι24ι 

Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου είναι το πρώτο μεγάλο, σοβαρό και επιτυχημένο 
σιδηροδρομικό σαμποτάζ που κατέδειξε πως, εφεξής, η ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου 
θα εξελίσσοταν σε έναν από τα δυσκολώτερα προβλήματα για την Βέρμαχτ στην Ελλάδα. Σε 
μεταγενέστερο υπόμνημα του προς το Βερολίνο (9/4/43), ο Λαιρ, αναφερόμενος στην δράση 
των ανταρτών στην Ελλάδα, αναφέρει οτι " . . .  Η ανατίναξη της γέφυρας Γοργοπόταμου στις 
25/1 1 /42 ήταν η έναρξη άμεσων επιθέσεων των συμμοριτών, σε συνάρτηση με την πύκνωση 
των σαμποτάζ σε βάρος των συγκοινωνιών . .>>. Αν και οι Γερμανοί είχαν εξ αρχής τον κύριο λόγο 
στη λειτουργία των σιδηροδρομικών δικτύων στην Ελλάδα, το πρώτο μέτρο - όπως προαναφέρ
θηκε - μετά τον Γοργοπόταμο ήταν η αφαίρεση από τον ιταλικό στρατό της αρμοδιότητας για την 
φρούρηση της γραμμής, ιδιαίτερα στην αρτηρία Πειραιά-Θεσσαλονίκης, ακόμη και στις περιοχές 
που η γραμμή διέσχιζε την ιταλική ζώνη κατοχής. Τα «νέα>> μέτρα, πού είχαν ήδη υλοποιηθεί και 
στην Γιουγκοσλαβία, τα είχε ήδη προαναγγείλει ο Λαιρ σε απόρρητη αναφορά του (28/2/43) λέ-
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Σ. I Οι Αρχές Κατοχής έλεγχαν αυστηρότατα τον Τvπο στην Ελλάδα και έτσι ο ((Ριζοσπάστης» -που τότε εκδιδόταν παράνομα -
δημοσιεvει την είδηση της ανατίναξης στις 15/12/1042, με δικαιολογημένη δηλαδή καθυστέρηση αρκετών ημερών. 

Ωστόσο, οι άμεσες επιπτώσεις, αν και επώδυνες για τους Γερμανούς ήταν προσωρινές, ενώ ο ι  
έμμεσες και ιδίως οι μεσο-μακροπρόθεσμες σιδηροδρομικές επιΠτώσεις ήταν πολύ πιο σοβαρές. 
Τούτο, διότι στην ουσία απετέλεσαν την απαρχή αφ' ενός μεν της διεύρυνσης και εντατικοποίη
σης του ένοπλου αντιστασιακού αγώνα κατά των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών στην κατεχό
μενη Ελλάδα, αφ · ετέρου δε την απαρχή της σκλήρυνσης των μέτρων ασφαλείας του σιδηροδρό
μου από την πλευρά των Γερμανών 

Από την αρχή της κατοχής μέχρι την ανατίναξη στο Γοργοπόταμο έχουν καταγραφεί στην 
Ελλάδα 31 σιδηροδρομικά σαμποτάζ ι251 • Ωστόσο, λόγω απειρίας, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης 
κατάλληλων εκρηκτικών, τα σαμποτάζ αυτά ήταν σχεδόν όλα περιορισμένης εμβέλειας (ανα
τινάξεις σιδηροτροχιών, κοπή τηλεγραφικών καλωδίων κλπ), που ενοχλούσαν μεν, αλλά δεν 
προβλημάτιζαν τις αρχές κατοχής. Οι Γερμανοί, πάντως, είχαν λάβει μέτρα προστασίας των σι
δηροδρομικών γραμμών από τότε που καταγράφηκαν οι πρώτες δολιοφθορές, το καλοκαίρι του 
1 94 1 .  Τ α μέτρα αυτά, πέραν της ενίσχυσης των φρουρών σε στρατηγικά σημεία του δικτύου (με
γάλες γέφυρες κλπ), περιλάμβαναν και τα πρώτα αντίποινα σε βάρος αθώων πολιτών, την στρα
τολόγηση πολιτών από τα παρακείμενα στις γραμμές χωριά κ.λ.π. Μία ακόμη διαταγή του Λαιρ 
η οποία περιλαμβάνεται σε ειδικό υπόμνημα με τίτλο «Περι εξασφάλισης των σιδηροδρομικών 
συγκοινωνιών>> είναι ξεκάθαρη: " ·  . .  Σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στις γραμμές ο κόσμος 
υποχρεούται . . .  να περπατά, κατά διαστήματα, επι της γραμμής . . .  Σε περίπτωση εκπυρσοκρό
τησης νάρκης, καταστροφής σιδηροτροχιών κλπ να καλούνται οι προπορευόμενοι πολίτες να 
λογοδοτήσουν η, κατά περίπτωση, να εκτελούνται . . .  Σε περίπτωση επίθεσης να τιμωρούνται 
τα γειτονικά χωριά . . .  Να συλλαμβάνονται όμηροι . . .  >> 1261 

γοντας πως " . . .  Η καταπολέμηση των ανταρτών που η σημασία της διαρκώς αυξάνει, επιβάλλει 
την λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία των μεταφορών, δηλαδή ενίσχυση των φρουρών 
στις γέφυρες, τοποθέτηση διπλοσκοπιών, χρησιμοποίηση δραιζινών που θα κινούνται διαρκώς 
στη γραμμή, αντίποινα στα γειτονικά χωριά . . .  >>. ιυι Επρόκειτο για ενίσχυση και αναδιοργάνωση 
των φρουρών σε γέφυρες, σήραγγες, σταθμούς κλπ, την αναβάθμιση των αμυντικών μέσων στα 
σημεία αυτά (εγκατάσταση πολυβόλων, συρματοπλέγματα, ναρκοθετήσεις κλπ) και στην κατα
σκευή, σε επιλεγμένα σημεία της γραμμής, εκατοντάδων μικρών και μεγάλων φυλακίων, πο
λυβολείων, καθώς και ισχυρών, διώροφων και τριώροφων οχυρωματικών πύργων, πολλοί από 
τους οποίους στέκονται ακόμη και σήμερα. Λίγους μήνες αργότερα, θα έκαναν την εμφάνιση 
τους και στην Ελλάδα οι πρώτες 4 γερμανικές τεθωρακισμένες αμαξοστοιχίες (επρόκειτο στην 
πραγματικότητα για αμαξοστοιχίες περιπολίας). Τ α μέτρα αυτά έγιναν ακόμη πιο αυστηρά μετά 
την ανατίναξη της γέφυρας του Ασωπού τον Ιούνιο του 1943 και των δεκάδων σιδηροδρομικών 
σαμποτάζ της επιχείρησης «Animals>> που την ακολούθησαν, χωρίς πάντως η αυστηροποίηση 
τους αυτή να εμποδίσει την σταδιακή αλλά γεωμετρική αύξηση των σιδηροδρομικών σαμποτάζ 
από τους "Ελληνες αντάρτες και τους Βρετανούς που τους βοηθούσαν. 

Σε οτι, τέλος, αφορά την ενίσχυση της φύλαξης της σιδηροδρομικής γραμμής με πρόσθετες 
στρατιωτικές δυνάμεις, επισημαίνεται οτι οι διαθέσιμες γερμανικές δυνάμεις ήταν ήδη οχ ι μόνο 
περιορισμένες, αλλά έπρεπε να επιτηρούν και ένα μεγάλο τμήμα της γραμμής (από τον Μπράλο 
μέχρι τον Δομοκό) που περνούσε από ορεινά, δύσβατα τμήματα και ήταν, ως εκ τούτου, ιδιαίτε
ρα ευάλωτο σε aνταρτικές επιθέσεις. Αυτό, το παραδέχεται και ο ίδιος ο Λαιρ, που στην παραπά
νω αναφορά του γράφει: " . . .  Η δραστηριότητα των συμμοριτών εκτείνεται κυρίως σε επιθέσεις 
σε ελληνικούς σταθμούς χωροφυλακής κοντά στη γερομανο-ιταλική μεθόριο. Αποτέλεσμα είναι 
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ο αφοπλισμό< χωροφυλάκων και αγροφυλάκων, η κατάσχεση τροφίμων, το κάψιμο των αρχείων 
και σαμποτάζ σε βάρος των γραμμών και των γεφυρών ... Για την καταπολέμηση των συμμοριών 
διαθέτουμε μικρέ< μόνο ομάδες καταδρομών ... Οι δυνάμεις που διαθέτουμε χρησιμοποιούνται, 
κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών γραμμών . . .  ». '281 Ένα, σχεδόν, 
μήνα αργότερα (31 /3/43) ο Ανώτερος Διοικητής της Νότιας Ελλάδος διετάχθη να μεταθέσει στην περι
οχή Λαμίας -Λιανοκλαδίου-Νεζερού ενα τάγμα καταδρομών της Λουφτβάφφε. Πράγματι, στις 1/4/43 
επιβεβαιώνεται οτι: « . . .  μεταφέρονται στην περιοχή Λαμίας -Λιανοκλαδίου μια διμοιρία του 21 ου 
Τάγματος Καταδρομών Αεροπορίας, ο 1 Ο( Λόχος της 11 ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων, ο 17oc Λόχος 
Τεθωρακισμένων της 11 ης Ιταλικά< Στρατιά< και ενα πυροβόλο . . .  » 1291 

Είναι σαφές οτι το σαμποτάζ στον Γοργοπόταμο δεν πέτυχε, από στρατηγική άποψη, τον σκο
πό για τον οποίο είχε σχεδιαστεί, επειδή τελικά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, 
όταν δηλαδή η προέλαση των Γερμανών στη Β. Αφρική είχε ήδη ανακοπεί. Επρόκειτο, ωστόσο, 
για μια μεγάλη επιτυχία και αυτό συνέβαλε στο να μεταβληθούν τα αρχικά σχέδια του ΣΜΑ Ενώ 
αυτά προέβλεπαν την απαγκίστρωση -μετά την ανατίναξη της γέφυρας- της ομάδας «Harling», 
αποφασίστηκε τελικά η μόνιμη πλέον παραμονή και η σταδιακή αύξηση της SOE στα ελληνικά 
βουνά, με σκοπό να αξιοποιηθούν και να ενισχυθούν οι δυνάμεις του ΕΔΕ Σ και του ΕΛΑ Σ, που 
είχαν μόλις αποδείξει οτι είναι αξιόμαχε< και αξιόπιστες. Η απόφαση αυτή, που ασφαλώς ελήφθη 
λαμβάνοντας υπόψη και άλλους, βαθύτερους γεωστρατηγικούc λόγους, απέβη καθοριστική για 
τις περαιτέρω εξελίξεις της <<μάχης των σιδηροδρόμων» στην Ελλάδα, αφού οι Βρετανοί ήταν 
εκείνοι που οχι μόνο έκτοτε προμήθευαν συστηματικά τους αντάρτες με τα κατάλληλα εκρη- · 

κτικά κλπ, αλλά εκπαίδευσαν κιόλας πολλού από αυτούς στην χρήση τους κατά σιδηροδρομι
κών στόχων. Τ α επόμενα δυο σχεδόν χρόνια μέχρι το τέλος της κατοχής, τα περισσότερα και τα 
εντυπωσιακότερα σιδηροδρομικά σαμποτάζ στην Ελλάδα (πλην της Πελοποννήσου) έγιναν από 
Βρετανούς σαμποτέρ και μικτά τμήματα του ΕΛΑ Σ  -στον τομέα του οποίου βρισκόταν εξάλλου 
το σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου- που δρούσαν από κοινού με μεγάλη αποτελεσματικό
τητα. 
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Το συμβολικό μήνυμα μιας μεγάλης πράξης. 

Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου είναι η κορυφαία πράξη του ένοπλου αντιστασι
ακού αγώνα στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα, μέχρι τότε, σαμποτάζ στην 

κατεχόμενη Ευρώπη. Η καταστροφή της από συμμάχους και αντάρτες είχε τεράστιο ψυχολογικό 
αντίκτυπο για τους σκλαβωμένους Έλληνες. Λόγω της αυστηρότατη< λογοκρισίας. η είδηση της 
καταστροφής της καθυστέρησε πολύ να γίνει γνωστή στο λαό, αλλά όταν μαθεύτηκε προκάλεσε 
αισθήματα μεγάλης ανακούφισης και χαράς: για πρώτη φορά ο κόσμος μάθαινε πως Έλληνες 
ένοπλοι αντάρτες και σύμμαχοι δραστηριοποιούνται στα βουνά και πως οι σιδηρόφρακτοι Γερ
μανοί δεν είναι άτρωτοι. Η ανατίναξη παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο συμβολικά επει
σόδια της νεότερης ιστορίας μας, όχι μόνο λόγω του ηρωισμού των συμμετεχόντων όσο λόγω 
της ενότητας και τηc συνεργασίας στο πεδίο της μάχης για την επίτευξη του κοινού εθνικοαπε
λευθερωτικού στόχου, περίπτωση πολύ σπάνια αν όχι και μοναδική στην ιστορία της Εθνικής 
Αντίστασης στην Ελλάδα. 

Σε λίγο καιρό, η γέφυρα του Γοργοπόταμου θα σιωπήσει για πάντα, αφού κανένα τραίνο δεν 
θα την διασχίζει πιά, �άγω της οριστικής κατάργησης του τμήματος Τιθορέα-Μπράλοc -Λιανο
κλάδι. Έτσι κλείνει η �ΟΟχρονη και πλέον ιστορία της διασημότερη< σιδηροδρομικής γέφυρας 
στην Ελλάδα, πού' η ανατίναξη της πριν από 75 χρόνια κατεγράφη ως μια από τις λαμπρότερες 
στιγμές της εθνικής μας αντίστασης 1941-44. Η γέφυρα και η εκατέρωθεν των άκρων της πε
ριοχή σε. α·κτίνα 500μ. έχει ήδη θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Μνημείο της 
Νεώτερης Ιστορίας 1301, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ac ελπίσουμε πως τα συναρμόδια υπουργεία, ο ΟΣΕ, 
οι οργανώσεις των αντιστασιακών, οι τοπικοί φορείς κλπ θα μεριμνήσουν ουσιαστικά και εμπρά
κτως για την συντήρηση και την περαιτέρω ανάδειξη της, προκειμένου να διατηρηθεί άσβεστη 
την μνήμη του μεγάλου αυτού γεγονότος. Είναι καθήκον όλων μας για εκείνους, για εμάς για τις 
επόμενες γενιές. 
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Η ταυτότητα της γέφυρας 

-.at--- JΟΙ64-4-- JO.I66-
1Il 1r 

' 
'--1 

ο Γοργοπόταμος πηγόζει από την Οίτη, μέσω δε μιας aνοιχτής, απότομης χαρόδρας στη Β.Α. πλευρό του βουνού ξεχύνεται στον κόμπο της Λαμίας, κοντά στο ομώνυμο χωριό, 

λίγο δε ανατολικότερα ενώνεται με τον Σπερχειό. Η σιδηροδρομική γέφυρα βρίσκεται στο κότω μέρος της χαρόδρας, στη χ.θ. 214+720. Στην αρχική της μορφή, διέθετε 7 

μεταλλικό ζευκτά, κάτω παραβολικού (γαλλικού) τύπου, συνολικού βάρους 580 τόνων και ανοίγματος 29, 12μ.το καθένα. Τα ζευκτά στηρίζονταν σε 6 μεσόβαθρα εκ των οποίων 

τα δυο πρώτα ήταν μεταλλικά, 2 λίθινα και 2 από μπετόν. Τ α μεταλλικά είχαν ύψος 1 6,50 και 21 ,20μ αντίστοιχα, ενω το υψηλότερο από τα υπόλοιπα έφτανε τα 35μ. Η γέφυρα 

είχε συνολικό μήκος 223μ., επί καμπύλης ακτίνας 300μ. 

Αν και το σημείο που επέλεξαν οι τεχνικοί της γαλλικής εταιρείας «Batignol les» ήταν το καλύτερο δυνατόν, η κατασκευή σύντομα εξελίχθηκε σε τεχνικό εφιάλτη, επειδή το 

έδαφος ( από την πλευρά του Πειραιά) απεδείχθη πολύ aσταθές λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα. Αυτό δυσκόλεψε πολύ την θεμελίωση των μεσόβαθρων διότι προκα

λούσε ολίσθηση με κίνδυνο κατάρρευσης. Τελικά, ο Ιταλός μηχανικός Emilio Garguillo κατάφερε, μετά από 4 σχεδόν χρόνια ( 1 904-08), να στερεώσει τη γέφυρα αντικαθιστώ

ντας τα δύο προς Πειραιά μεσόβαθρα με μεταλλικούς πυλώνες, και δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα σύστημα υπόγειων αγωγών και φρεατίων που βοήθησαν σημαντικά στην 

παροχέτευση των πολλών υπόγειων νερών. Αργότερα ( 1 929), στα πλαίσια της πλήρους αναβάθμισης της γραμμής Π-Π, τα μεταλλικά ζευκτό ενισχύθηκαν με δεύτερη, κύρια 

σιδηρά δοκό, για να αντιμετωπιστεί το μεγαλύτερο κατ' άξονα βάρος των νέων aτμαμαξών των ΣΕΚ (σειρές Κβ,Κγ και Λα). 

Κατά την πολύχρονη ιστορία της, η γέφυρα (λόγω της στρατηγικής της θέσης και σημασίας) καταστράφηκε όχι μόνο από το σαμποτάζ της 25/1 1 /42, αλλά δύο ακόμη φο

ρές: την πρώτη φορά (Απρίλης 1 941 )  από τους υποχωρούντες Άγγλους κατά την προέλαση των Γερμανών, με αποτέλεσμα την καταστροφή του 3ου από Πειραιά ζευκτού, πού 

πόντως τα στρατεύματα κατοχής επισκεύασαν εύκολα. 3 χρόνια μετά, ήταν οι Γερμανοί που, κατό την δική τους αποχώρηση από την Ελόδα, κατέστρεψαν την γέφυρα ( στις 14  

ή 1 5/10/44), όπως, όλλωστε, και ολόκληρο το  σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Από την καταστροφή των Γερμανών, έμειναν άθικτα μόνο τα  3 λίθινα μεσόβαθρα και τα  δυο ζευκτό 

που στηρίζονταν σε αυτό. Η γέφυρα επισκευάστηκε τα πρώτα μεταπολεμικό χρόνια με την αντικατόσταση των κατεστραμμένων ζευκτών με νέα, λυόμενου τύπου («Eνeral l») , 

βάρους 1 06 τόνων το καθένα, η δε γέφυρα πήρε την σημερινή της μορφή τον Αυγουστο 1 948, οπότε και ολοκληρώθηκαν τα σχετικό έργα. 
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Η ιστορία του Φραvκ Χέρμαν Μάγερ 

ο Φρανκ Χέρμαν Μάγερ ( γενν. 1 903) ήταν αξιωματικό< επιμελητεία< του 1 1 7  ου Λόχου Σιδηροδρομικών Έργων, που ανέλαβε την επισκευή τη< γέφυρα< του Γ οργοπόταμου. 

Ήταν ο μόνο< μη σιδηροδρομικό< στη μονάδα αυτή, εργάστηκε δε σκληρό για να εξασφαλίσει την διατροφή των 500 ανδρών του εργοταξίου, την προμήθεια των απαραί

τητων υλικών κλπ, προκαλώντα< έγγραφη εύφημο μνεία των ανωτέρων του. Σ τι< 30/3/43 συνελήφθη από αντόρτε< κοντό στο Πλατύστομο και έκτοτε χάνονται τα ίχνη του. 

Επισήμω<. ο Φ.Χ.Μόγερ κατεγράφη ω< «αγνοούμενο<» χωρί< η ο ικογένεια του στην Γερμανία να γνωρίζει τι ακριβώ< του συνέβη. 

Σ τι< αρχέ< τη< δεκαετία< του '60, ο γιό< του Μάγερ, Χέρμαν Φρανκ (γενν. 1 940) ήδη επιτυχημένο< επιχειρηματία<, ξεκινά μια πολύχρονη, προσωπική έρευνα σε αναζήτηση 

τη< αλήθεια<. Με την έρευνα αυτή που κρότησε 30 σχεδόν χρόνια, με πολλά ταξίδια στην Ελλάδα, συνεντεύξει< με αντιστασιακού< που έδρασαν στην περιοχή, Έλληνε< αξιω

ματούχου<, μελέτη αμέτρητων εγγράφων σε αρχεία κλπ, ο Μάγερ, ανακάλυψε, τελικό, την αλήθεια που αναζητούσε: ο πατέρα< του, μαζί με 32 ακόμη Γερμανού< αιχμαλώτου<, 

εκτελέστηκε από αντόρτε< στην Κολοκυθιά (9/4/43), κάτω από συνθήκε< που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρω<. Τ α αποτελέσματα τη< έρευνα< αυτή< δημοσιεύτηκαν 

σε ένα συγκινητικό βιβλίο (στα ελληνικό: «Η Αναζήτηση», εκδόσει< Καλέντη<. Αθήνα, 1 995), αλλά ο Μάγερ δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό. Ο φιλελληνισμό< του και η γνωριμία 

του με την Ελλάδα τη< κατοχή< και τα όσα υπέφερε τότε ο λαό< από τα ναζιστικό στρατεύματα τον οδήγησαν στην συγγραφή 3 ακόμη βιβλίων για την περίοδο αυτή. Τ α βιβλία 

αυτό (για τη σφαγέ< των Καλαβρύτων και του Κομμένου και για την αιματηρή δράση τη< Μεραρχία< «Εντελβόιζ>> στα νότια Βαλκάνια) και τα σχετικό όρθρο του σε επιστημονικά 

περιοδικό, κάλυψαν πολλά κενό στην βιβλιογραφία και άνοιξαν νέου< δρόμου< για την ιστορική έρευνα τη< περιόδου αυτή<. Για το συγγραφικό του έργο και την γενικότερη 

προσφορά του τιμήθηκε με πολλέ< διακρίσει<, ενω το 2005 του απονεμήθηκε ο Τιμητικό< Σταυρό< τη< Γερμανική< Ομοσπονδία<. Δυστυχώ<. σκοτώθηκε στι< 1 2/4/2009 από 

αυτοκίνητο καθώ< έκανε ποδήλατο κοντό στο σπίτι του. 

Ο Χέρμαν Φρανκ Μάγερ τιμήθηκε και από τον Σ.Φ.Σ. Ήταν επίσημο< προσκεκλημένο< του συλλόγου μα< σε ειδική τελέτη που έγινε στη γέφυρα του Ασωπού ( 18/5/2001 )  

προ< τιμήν των πρωταγωνιστών τη< ανατίναξη< τη< 20/6/43, όλοι δε όσοι τον γνωρίσαμε εντυπωσιαστήκαμε από την ευγένεια, την σεμνότητα και την σοβαρότητα που τον 

διέκριναν. Θα τον θυμόμαστε πόντο. 

Σ. Ι Ο Χ.Φ. Μάγερ (δεύτερος από δεξιά) στη γέφυρα του Ασωπού, στην ειδικιj τελετιj μνιjμης που διοργάνωσε ο Σ.Φ.Σ στις 18/5/2001. (Γ. Νάθενας - Αρχεiο Σ.Φ.Σ.). 
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Οι πρώτες Ντηζελάμαξες 
των ΣΕΚ 
n ριν από λίγα χρόνια, ο Γιώργος Χανδρινός, απέκτησε για την συλλογή του δύο φωτογραφίες 

της δεκατίας του '40 ή του '50, που απεικόνιζαν δύο δηζελόμαξες των ΣΕΚ. Η σπανιότητα 

των φωτογραφιών, αλλό, κυρίως, των κινητηρίων αυτών μονόδων απετέλεσε αφορμή να διε

ρευνήσουμε περαιτέρω το θέμα, διότι πρόκειται για ένα όγνωστο κεφόλαιο, αυτό των πρώτων 

δηζελαμαξών στην Ελλόδα (εξαιρουμένων αυτών των βιομηχανικών/φγοταξιακών γραμμών), 

η ιστορία των οποίων ξεκινό δεκαετίες πριν την έλευση των πρώτων ευρέως γνωστών δηζελα

μαξών μαζικής παραλαβής (ΣΕΚ) και την κατασκευή της DBs 320.01 (του γνωστού μας «Γκαγκό

ριν») (ΣΠΑΠ) το 1 961 . Στα πλαίσια αυτό, το 2014 δημοσιεύτηκε ήδη στην «Σ» το πρώτο όρθρο 

που αφορό την πιο ιδιαίτερη από αυτές, την βενζινοκίνητη «δη(ελόμαξα μετό ελαστικών επισώ

τρων», υπ' αριθμόν Α 51 (μετέπειτα Α 3) αμερικανικής προέλευσης. Συνεχίζοντας και κλείνοντας 

το κεφόλαιο αυτό, το παρόν όρθρο παρουσιόζει -στον βαθμό που έχουν έως σήμερα επιτρέψει 

τα λιγοστό σχετικό τεκμήρια - την ιστορία και πορεία των υπολοίπων έξι δηζελαμαξών πού ήταν 

όλες γερμανικής προέλευσης. 

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του '30, όταν οι Σ.Ε.Κ. που έχουν ήδη γίνει δέκα χρο

νών, κάνουν τα πρώτα τους πρακτικό βήματα στον χώρο της δηζελοκίνησής. Το 1 935, με την 

εύρεση διεξόδου στα προβλήματα που είχαν παρουσιασθεί, πραγμα�οποιείται επί τέλους καr η 
-

πρώτη τους παραγγελία δηζελοκίνητου τροχαίου υλικού, σε πειραματικό στόδιο: δύο τετραξο-

νικών Α/ Α με ηλεκτρική μετάδοση, από την αυστριακή Wiener Lokomotiνfabrik A.G. - Wien, 

Flδridsdorf. Τ ην επόμενη χρονιό, ακολουθεί δεύτερη αντίστοιχη παραγγελία, με αντικείμενό της 

αυτή τη φορό, την κατασκευή και προμήθεια δύο μηχανών ελιγμών, επίσης δηζελοκίνητων, ένα

ντι της τιμής των 1 1 1 00 (ή κατά όλλες πηγές 10878) γερμανικών μόρκων έκαστη. Σκοπός της, 

φυσικό, η διευκόλυνση των ελιγμών στα μεγόλα εμπορευματικό συγκροτήματα - μέχρι τότε 

εκτελούνταν αποκλειστικό από aτμάμαξες - καθώς και η παρακολούθηση των επιδόσεων της 

δηζελοκίνητης έλξης στον τομέα αυτό. 

Η υλοποίηση της σύμβασης αναλαμβάνεται από το εργοστάσιο Henschel & Sohn στο Kassel 

της Γερμανίας και ολοκληρώνεται μέσα στο 1 937, σηματοδοτώντας έτσι, όχι μόνο την φφόνι

ση των πρώτων δηζελαμαξών στους ΣΕΚ, αλλό και ένα νέο τύπο τέτοιων κινητηρίων μονόδων, 

Κε[ μ ενο-Σχέδ ια: Ι άσων Ζώ ρζος 

ονόματι «DG39», του εν λόγω κατασκευαστή. Μ ε  βόση τον τύπο αυτό, μέχρι τ ο  1 949, θ α  κατα

σκευαστούν ακόμα 16 παρόμοιες μονάδες για ενδοβιομηχανική χρήση στην Γερμανία. Πρόκειται 

για την ισχυρότερη υποκατηγορία της ο ικογένειας δηζελαμαξών με μηχανική μετάδοση (DG = 

Diesel Getriebe) της Henschel, που φέρει τρικύλινδρο δηζελοκινητήρα απόδοσης 39/43 PS. Σε 

αντίθεση, μόλιστα, με τις λοιπές μικρότερης ισχύος εκδόσεις, που η μετάδοση της κίνησης στους 

τροχούς επιτυγχόνεται μέσω αλυσίδων (καδενών), στις DG39 χρησιμοποιούνται διωστήρες. 

Με την aτμάμαξα, αυτή την εποχή και ειδικό στην Ελλόδα, να αποτελεί συνώνυμο της μη

χανής έλξης, οι ΣΕΚ, στους καταλόγους του τροχαίου υλικού τους, αναφέρουν τις δύο αυτές 

δηζελόμαξες μεταξύ των aτμαμαξών, με την διαφοροποίησή τους από αυτές να αναγρόφεται 

μόνο στην στήλη των παρατηρήσεων. Επιπλέον, λαμβόνοντας την αρίθμηση Α 1 και Α 2 κατό 

ΣΕΚ, καθίστανται, οι πρώτες δηζελόμαξες των ελληνικών σιδηροδρόμων, των οποίων ο αριθ

μός κυκλοφορίας συνοδεύεται από τον κεφαλαίο χαρακτήρα Α: μάλλον μία τροποποιημένη και 

απλουστευμένη έκδοση του συστήματος αρίθμησης των aτμοκίνητων μηχανών έλξης, σύμφωνα 

με το οποίο, το «Α» είναι αυτό που αντιστοιχεί σε ατμόμαξα δύο συνεζευγμένων αξόνων (διόταξη 

0-4-0 ή Β). Αν και μέχρι την δεκαετία του 1 960, η αρχική αυτή σημασία του «Α» θα έχει χαθεί, 

αυτό θα συνεχίσει να συνοδεύει τις αριθμήσεις των δηζελαμαξών των ΣΕΚ και του ΟΣΕ μέχρι και 

τις μέρες μας. Το εν λόγω θέμα, ωστόσο, δύναται να αποτελέσει ξεχωριστό όρθρο σε επόμενο 

τεύχος της «Σιδηροτροχιός». 

Οι «πετρελαιοκίνητοι μηχαναί ελιγμών» Α 1 -2 αντιστοιχούν στους κατασκευαστικούς αριθ

μούς 23422/37 και 23423/37 της Henschel και διατίθενται μία στην Α' Περιφέρεια (Αθηνών) και 

μία στην Β' (Θεσσαλονίκης). 

Είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προσφέρουν στο πλήρωμό τους ικανοποιητική ορατότητα 

για την εκτέλεση των ελιγμών. Ο θόλαμος μηχανοδήγησης βρίσκεται στην μία ακραία θέση του 

πλαισίου, που αποτελείται από δοκούς μορφοχάλυβα πάχους 8 και 12 mm. Τ ο υπόλοιπό του 

μήκος καταλαμβόνεται από την - κοντύτερη - υπερκατασκευή του <<ρύγχους», εντός της οποί

ας βρίσκεται ο μηχανολογικός και λοιπός τους εξοπλισμός (δηζελοκινητήρας, κιβώτιο, ψυγείο 

κλπ. ) .  Το σύστημα αιωρήσεως των μηχανών αποτελείται από ημιελλειπτικό φυλλοειδή ελατήρια 

· Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διaταξης των σωλrjνων, κατανοούμε πως σε περίπτωση χρrjσης του συστrjματος ρiψεως aμμου, μόνο ο οπiσθιος άξονας κατa την 
φορa κiνησης της δηζελάμαξας θα επωφεληθrj αυτής, κυλιόμενος επaνω της. Αυτός, επομένως, τεiνοντας να ενισχύσει την πρόσφυση αλληλεπιδρa μέσω του κινητήριου 
διωστήρα - συζεύξεως με τον εμπρόσθιο που τεiνει να ολισθήσει με αποτέλεσμα μΙα ενδιάμεση τιμή της πρόσφυσης να εΙ ναι η ισχύουσα. 
•• Πα aγνωστο λόγο, η Α 1 αναφtρεται ως κατεστραμμένη και «εν αναμονή επισκευής» τον Φεβρουaριο του 1950. Παρότι στους Συνοπτικούς Πiνακες της Στστιστικrjς 
Υπηρεσiας των ΣΕΚ από το τέλος του 1952 έως το τέλος του 1966 αναφέρεται στην Ενεργό Δύναμη, δεν έχει βρεθεi κάτι άλλο που να επιβεβαιwνει την ύπαρξή της από την 
δεκαετiα του 1950 και έπειτα. 
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Σ Ι Γενικό σχέδιο (πρwτης γωνίας) δηζελοκινήτων μηχανwν ελιγμwν Α 1-2 των ΣΕΚ, βασισμένο στο υπ' αριθ. 10006/2.4.38 σχ. ΣΕΚ-ΔΕΥ (Σχέδιο Ι. Ζwρζος). 

Σ Ι Μεγέθυνση των δύο μοναδικwν γνωστwν φωτογραφιwν που εμφανίζονται οι δηζελόμαξες DG39 των ΣΕΚ. Στα αριστερό η 
εμπρόσθια όψη της Α 1 το 1938 (φωτογραφία Μιχαήλ Κοέν, αρχείο Σόββα και Λιζwν Κοέν), στα δεξιό η πίσω όψη όγνωστης μονόδας 
στο ΜΑΙ κατό την Κατοχή (συλλογή I. Ζwρζος) 
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Σ I Διάγραμμα ελκτικών των δηζελαμαξών ελιγμών Α 1-2, βάσει του σχετικού πίνακα στο υπ' αριθ. 10006/2.4.38 αχ. ΣΕΚ/ΔΕΥ. 

25 

8( ; )  φύλλων, τοποθετημένα μεταξύ πλαισίου-τροχού, ωζ εκ του περιορισμού των διωστήρων. 

Η πέδηση των μηχανών, εξασφαλίζεται από μία απλή διάταξη κοχλιοφόρου χειροτροχοπέδηζ 

που επενεργεί μέσω τεσσάρων τροχοπεδίλων, ένα για κάθε τροχό, έξωθεν του μεταξονίου. Οι 

τέσσεριζ τροχοί τουζ είναι διαμέτρου 550 mm. 

ξήσεωζ του αρχικού βάρουζ των μηχανών κατά 1 852 kg και 3580 kg αντίστοιχα για τι ζ Α 1 και Α 

2. Στο ακόλουθο διάγραμμα δίδονται τα ελκτικά των εν λόγω δηζελαμαξών, των οποίων οι τψέζ 

αναφέρονται από τουζ ΣΕΚ κατά αυτή την περίοδο. 

Επιπλέον, οι δύο δηζελάμαξεζ φέρουν και σύστημα ρίψεωζ άμμου. Από το αμμοκιβώτιο, που 

βρίσκεται και αυτό εντόζ του ρύγχουζ, κατόπιν κατάλληλου χειρισμού του μηχανοδηγού, έναζ 

σωλήνα ζ ανά τροχό μεταφέρει και ρίχνει την άμμο μεταξύ σιδηροτροχιά ζ και τροχού έσωθεν του 

μεταξονίου - ένα σύστημα ιδιαίτερα σημαντικό για την απαιτητική σε πρόσφυση διεξαγωγή των 

ελιγμών, που συνήθωζ περιλαμβάνουν συχνέζ εκκινήσειζ με βαρύ φορτίο. nαρ' όλα αυτά όμωζ, 

ο μικρόζ αριθμόζ τροχοφόρων αξόνων σε συνάρτηση με το μικρό βάροζ τη ζ μηχανή ζ (9700 kg 

κενή, 1 0000 kg σε τάξη πορείαζ) μάλλον ανάγουν την πρόσφυση σε αδυναμία τουζ*. Αυτόζ, 

μάλλον, είναι και ο λόγοζ που μέχρι τον Απρίλιο του 1 938 είχαν ήδη ολοκληρωθεί εργασίεζ αυ-

Από την 1 η Απριλίου του 1 941 ,  έδρα και των δύο δηζελαμαξών ορί(Ηαι η Α' nεριφέρεια 

(Αθηνών). Κατά την κατοχική περίοδο, όμωζ, συνεπεία τηζ πολφικήζ δράσηζ, χάνονται τα ίχνη 

τηζ Α 2, που πιθανότατα λαφυραγωγήθηκε από τιζ δυνάμειζ Κατοχήζ αφού αναφέρεται πλέον 

ωζ «αφαιρεθείσα». Αντίθετα, παρά τιζ τεράστιεζ καταστροφέζ που πλήπουν τα μεγάλα σιδη

ροδρομικά συγκροτήματα των Σ.Ε.Κ. σε Αθήνα-nειραιά και Θεσσαλονίκη, η Α 1 καταφέρνει να 

επιβιώσει του πολέμου μέχρι τουλάχιστον τον Ιούνιο του 1 948** 

Εντούτοιζ, αυτή την μείωση τηζ δύναμηζ κατά 50%, θα διαδεχθεί σημαντική τη ζ αύξηση. nέ

ραν τηζ παραλαβήζ τηζ «ντηζελαμάξηζ μετά ελαστικών επισώτρων» υπ' αριθ. Α 51 αμφικανικήζ 
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Σ Ι Η δηζελάμαξα Α 4 (Deutz 33105/42), μάλλον κατά την δεκαετiα του 1950 ατην Θεσσαλονiκη. Η εν λόγω 
φωτογραφiα απετiλεσε την αφορμή συγγραφής του παρόντος (συλλογή Γ. Χανδρινού). 

προελεύσεως το 1 947, μέχρι τον Ιούνιο του 1 948 έχει προστεθεί στην ενεργό δύναμη των ΣΕΚ 

και μία ακόμα δηζελάμαξα που φέρει τον αριθμό «33105». Ταυτόχρονα, μάλλον, χρονολογείται 

και η ένταξη στον μακρύ κατάλογο του τροχαίου υλικού προς επισκευή, τριών ακόμα δηζελα

μαξών - ωστόσο, η πρώτη έως τώρα γνωστή, επίσημη αναφορά σε αυτές γίνεται τον Ιούλιο 

του 1950. Μέχρι, δε, το τέλος του 1 952 έχουν όλες επισκευασθεί και λειτουργούν κανονικά με 

αρίθμηση [Α 3]. Α 4, Α 5, Α 6 και Α 7, πιθανότατα βάσει της χρονολογικής σειράς με την οποία 

τέθηκαν σε κυκλοφορία. 

Οι τέσσερις «νέες» μονάδες δεν προέρχονται, φυσικά, από ελληνικές παραγγελίες, αλλά από το 

γερμανικό στρατιωτικό και βιομηχανικό υλικό. Η λογική θα έλεγε πως πρόκειται για μερικά ακό

μα από τα χιλιάδες παραδείγματα οχημάτων που, μη επαναπατρισθέντα, παρέμειναν ως «λάφυ

ρα» επί ελληνικού εδάφους μετά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Σε αυτό όμως, 

έρχεται να αντιτεθεί το τεύχος έκδοσης των ΣΕΚ με τίτλο «Η Αποκατάστασις των ΣΕΚ», εντός του 

33 I 

οποίου αναφέρεται πως «Παρεχωρήθη εις τους ΣΕΚ δωρεάν το κάτωθι τροχαίον υλικόν, εισαχθέν 

εκ του Εξωτερικού: [ . . .  ] Εκ των Γερμανικών επανορθώσεων: 3 ντηζελάμαξαι, 37 φορτηγά βα

γόνια». Επίσημα στοιχεία για ποιες τρεις εκ των τεσσάρων αναφέρεται το τεύχος δεν έχουν μέχρι 

στιγμής βρεθεί, αλλά οι υποψίες τείνουν προς τις Α 4, 6 και 7. Σύμφωνα δε, με τον ερευνητή 

Stefan Lauscher, το πιθανότερο είναι οι δηζελάμαξες να απεστάλησαν ως αποζημίωση στους ΣΕΚ 

από την γερμανική Διεύθυνση Επανορθώσεων («Apt fur Reparatίonsangelegenheίten»), όπως 

έγινε και σε άλλες χώρες για τον εξοπλισμό βιομηχανιών που έπαυσαν να λειτουργούν με την 

λήξη του πολέμου. Σε αυτές, συμπεριλαμβάνεται και η γειτονική Αλβανία, που και αυτή παρέ

λαβε μία δηζελάμαξα όμοια της Α 7. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί πρόσθετα 

επίσημα τεκμήρια που να ρίχνουν φως στο θέμα. Η περίπτωση, πάντως, των δηζελαμαξών, απο

τελεί τον μοναδικό πανελλαδικώς τύπο τροχαίου υλικού, του οποίου η ενεργός δύναμη κατά τα 

πρώτα μεταπολεμικά χρόνια βρέθηκε μεγαλύτερη της προπολεμικής. 
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Σ I Η δηζελάμαξα Α 4 (Deutz 33105/42) αναμivει την οpιστικrj της διάλυση στους χώpοuς του ΣΟΜ, στις 4 Αυγούστου 1985. Ο θάλαμος iχει rjδη τεμαχιστεί με 
συσκεuiς οξυγόνου (αρχείο r. Φλώpου) 

Βασικά χαρακτηριστικά των 

δηζελαμαξών Αlι - Α7 

· Η  Α 4 (χρώματοc; μπλε) είναι η πρώτη εκ των τεσσάρων που βρίσκεται (όπωc; 

προαναφέρθηκε) ήδη σε λειτουργία τον Ιούνιο του 1 948. Πρόκειται για μία δια

ξονική δηζελάμαξα ισχύοc; 68/75 Ρ5 και μέγιστη<; ταχύτητα<; 1 9  km/h, με δηζελο-

. κινητήρα κατασκευή<; τηc; Kliickner-Humboldt-Deutz A.G. και μηχανικό κιβώτιο 
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τεσσάρων (;) ταχυτήτων. Είναι τύπου Α3Μ 420R τηc; Deutz, από την οποία κατα

σκευάστηκε το 1942 με εργοστασιακό αριθμό 33105 (βάσει του οποίου αναφέρε

ται από τουc; ΣΕΚ και ωc; «33105»). 

Είχε αρχικά παραληφθεί από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Γερμα

νικού Στρατού (Ο.Κ.Η.) στιc; 1 1  Ιουνίου του 1 942, σύμφωνα δε με έρευνα του 

5tefan Lauscher, βρισκόταν ακόμα σε χρήση στο Heeres Verpflegungsamt του 

Wίldflecken μέχρι τουλάχιστον τον Φεβρουάριο του 1 947 



Σ Ι Η δηζελόμαξα Α5, κατασκευής Deutz τι! που C XIV R, εγκαταλελειμμένη στους χώρους του ΣΟΜ (αρχείο Φ. Έλλιοπ) 

• Η Α S είναι η παλαιότερη όλων και η μόνη τηc; οποίαc; ο εργοστασιακόc; αριθ

μόc; καθώc; και οποιαδήποτε λεπτομέρεια τηc; αρχικήc; τηc; δράσηc; στην Γερμανία 

παραμένουν άγνωστα. Κατασκευασμένη μέχρι το 1922-23 (λανθασμένα, ωc; έτοc; 

37 I 

κατασκευήc; αναφέρεται από τουc; ΣΕΚ το 1 942), ωc; τύπου C XIV R τηc; Deutz, είναι 

διαξονική με απόδοση 16 PS και φέρει μονοκύλινδρο δηζελοκινητήρα με μηχανι

κό κιβώτιο και μετάδοση τηc; κίνησηc; στουc; τροχούc; μέσω διωστήρων. 
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• Η Α 6 (χρώματος γκρι) κατασκευάστηκε το 1935 από την Esslingen (τύπος 

V20) με εργοστασιακό αριθμό 4280, ως μέρος μίας σειράς τριών ομοειδών μο

νάδων (4279/35-4281/35) yια λογαριασμό της βιομηχανίας πυρομαχικών RWS 

(Rheinisch-Westfalischen Sprengstoff) A.G. και μετέπειτα στην καμουφλαρι

σμένη βιομηχανία εκρηκτικών Verwertchemie GmbH (GmbH zur Verwertung 

chemischer Erzeugnisse) στο Troisdorf της Γερμανίας. Είναι διαξονική, ισχύος 1 70 

PS, με κινητήρα ΜΑΝ και μηχανικό κιβώτιο τριών ταχυτήτων. Η μετάδοση της 

κίνησης στους τροχούς γίνεται και πάλι με την χρήση διωστήρων, ενώ μέγιστη 

ταχύτητα είναι τα 20 km/h. 

Τον Φεβρουάριο του 1 951 εγκρίνεται από τους ΣΕΚ δαπάνη ύψους 45.000.000 

δρχ yια την προμήθεια ανταλλακτικών ιιαπ' ευθείας παρά του μόνου κατασκευά

ζοντος ταύτα οίκου Esslingen», ενώ ένα χρόνο αργότερα, yια την εν λόγω προμή

θεια θα εγκριθεί συμπληρωματικό ποσό 21 .000.000 δρχ .. 

Σ Ι Η δηζελaμαξα Α 6 (Esslingen 4280/35). εγκαταλελειμμΈνη στους χwρους του ΣΟΜ ατις 4 Αυγοuστου του 1985, είναι Έτοιμη για την διaλυσιj της. Έχει από χρόνια 
αφαιρεθεί ο ντηζελοκινητιjρας και το κιβwτιο, ενw ο θaλαμος μηχανοδιjγησης Έχει ιjδη κοπεί με συσκευΈς οξυγόνου (αρχείο Γ. Φλwρου). 
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Σ I Η δηζελCιμαξα V36 υπ' αριθμόν Α 7 (MBAG 27487/43). εν αναμονιj της διάλυσιjς τrις στους χώρους του ΣΟΜ, στις 4 Αυγούστου 1985. Ο θάλαμος μrιχανοδιjγrισrις iχει ιjδrι 
αποκοπεi από το πλαiσιο με συσκεuiς οξυγόνου (αρχεiο Γ. Φλώρου) 

• Η Α 7 (χρωματισμό( πράσινο( κατά Wehrmacht) ανήκει στον διάσημο γερμα

νικό στρατιωτικό τύπο WR360C14 (V36 κατά DRB) και κατασκευάστηκε το 1 943 

από την Maschinenbau & Bahnbedarf A.G. (MBAG - όπω( λεγόταν η Orenstein & 

Koppel από το 1941) με εργοστασιακό αριθμό 21487. Ο αρχικό( τη( παραλήmη( 

και ιδιοκτήτη( παραμένει έω( σήμερα άγνωστο(. 

Είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη των ανωτέρω μονάδων: τριαξονική, με έναν 

τετράχρονο εξακύλινδρο σε σειρά δηζελοκινητήρα κατασκευή( τη( γερμανική( 

Motoren Werke Mannheim A.G. και υδραυλικό κιβώτιο τεσσάρων ταχυτήτων. Με 

απόδοση 360 PS, έχει μέγιστη ταχύτητα 60 km/h ή 30 km/h σε λειτουργία ελιγ

μών, ενώ η μετάδοση τη( κίνηση( στου( τροχού( διαμέτρου 1 1  00 mm των τριών 

αξόνων επιτυγχάνεται με την χρήση διωστήρων συζεύξεω(, μέσω στροφάλων. 

Η Α 7, επιπλέον τη( χειροτροχοπέδη(, φέρει και σύστημα πέδη( πεπιεσμένου αέ

ρο( Knorr καθώ( και ηλεκτρικό φωτισμό με γεννήτρια. 
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Η ελληνική «καριέρα» των τεσσάρων αυτών δηζελαμαξών θα περιοριστεί, έως το τέλος της, 

στην εκτέλεση ελιγμών στο σιδηροδρομικό σύμπλεγμα της Θεσσαλονίκης. Για αυτόν τον λόγο 

είναι οι μοναδικές δηζελάμαξες κανονικού εύρους, για την συντήρηση των οποίων υπεύθυνο 

είναι το Εργοστάσιο Οχημάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.Θ. ή Ε.Θ.). Σύντομα όμως, κατά πάσα πιθα

νότητα λόγω της επικείμενης έλλειψης ανταλλακτικών, η παλαιότατη Α 5 θα είναι και η πρώτη 

που θα οδηγηθεί στην οριστική απόσυρση, το 1955 (;) . Έκτοτε, καμία αναφορά σε αυτή δεν είναι 

γνωστή μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιπες, παραμένουν προς το παρόν σε λειτουργία, εντούτοις, οι 

αποσύρσεις δεν σταματούν εδώ. 

Περί τα επτά χρόνια αργότερα ( 1 963) τίθεται εκτός λειτουργίας η Α 6: λόγω βλάβης, τόσο ο 

δηζελοκινητήρας, όσο και το κιβώτιό της αφαιρούνται και εισάγονται στο Ε.Ο.Θ. Μολονότι η επι

σκευή του κινητήρα πρόκειται όντως να ξεκινήσει, μέχρι το 1 962 έχει ήδη ολοκληρωθεί η παρα

λαβή των μακράν ευχρηστότερων και aποδοτικότερων επτά πρώτων δηζελαμαξών ελιγμών V60 

(Α 10 1 - 107) από την Krupp. Ανακουφίζοντας έτσι το σημαντικά αυξημένο και βεβαρημένο έργο 

του Ε. Ο. Θ., αποτέλεσμα της πληθώρας προσφάτων παραλαβών εκατοντάδων μονάδων τροχαίου 

υλικού αρμοδιότητάς του (aυτοκινητάμαξες και ελκόμενο οχήματα), η ανάγκη εκτέλεσης των 

εργασιών επισκευής της «πεπαλαιωμένης δηζελομηχανής» δεν είναι άμεση. Σύντομα, από τον 

Μάρτιο του 1 964, περιμένει την σειρά της, εμφανίζοντας διάμηκες ρήγμα στο σώμα του δηζελο

κινητήρα της και η Α 7. 
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Στο μεταξύ, οι παραλαβές των δηζελαμαξών V60 της Krupp συνεχίζονται με δύο ακόμα παρτίδες 

των 1 1  και 12 μονάδων, το 1965 και 1 967 αντίστοιχα, ανεβάζοντας το σύνολό τους στις 30 μονάδες. 

Παρά ταύτα όμως, μόλις το 1970 οι εν λόγω δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες 

ελιγμών, τόσο εντός της Θεσσαλονίκης, όσο και στους λοιπούς σταθμούς του δικτύου - παρατηρεί

ται επομένως και πάλι, ανάγκη περισσότερων μηχανών ελιγμών: είτε για την εκτέλεση αυτών στους 

διάφορους σταθμούς της ΔΠΘ, είτε για την εξοικονόμηση δηζελαμαξών Krupp εντός της Θεσσα

λονίκης, ώστε να σταλούν αυτές στους σταθμούς που απαιτούνται Επ' αυτού, η ΔΕΥ (Διεύθυνσις 

Έλξεως & Υλικού) του νεοσύστατου πλέον ΟΣΕ, με αιτήματά της προς το ΕΘ, επιθυμεί και επιμένει 

στην άμεση επισκευή και κυκλοφορία των δύο μηχανών Α 6 και Α 7. 

Τον Φεβρουάριο του ιδίου έτους ( 1 970) εκδηλώνεται ενδιαφέρον για παλαιές δηζελάμαξες 

και από άλλον φορέα: πρόκειται για την Ανώνυμη Ελληνική Βιομηχανία Αζωτούχων Λιπασμάτων, 

(ΑΕΒΑΛ) επιθυμία της οποίας είναι η αγορά μιας δηζελάμαξας για να αναλάβει τους ελιγμούς των 

φορταμαξών του ΟΣΕ εντός των εγκαταστάσεών της στο Άζωτο, Πτολεμαϊδας. Η ΔΕΥ, ενόψει της 

αιτούμενης επισκευής για την ικανοποίηση των δικών της αναγκών απαντά αρχικώς αρνητικά, 

το θέμα όμως σύντομα επανέρχεται - αυτή τη φορά αφορώντας συγκεκριμένα την Α 6. Βλέπο

ντας συμπληρωματικά στο όφελος της πώλησης και αυτό της εξοικονόμησης μίας δηζελάμαξας 

V60, που χρησιμοποιούνταν έως τότε, απαντά θετικά. 

Δυστυχώς, παρά την ολοκλήρωση, της επισκευής και συναρμολόγησης του Δ/Κ+Κ.τ. της Α 6, 

παρουσιάζεται, και σε αυτή την περίπτωση, έλλειψη ανταλλακτικών με αποτέλεσμα, η πλήρης 

επισκευή της να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Σημειωτέον πως πρόκειται και για μια εποχή κατά την 

οποία το Ε. Ο. Θ. ασχολείται με την αντιμετώπιση και παρακολούθηση των εκτάκτων προβλημά

των εισροής υδάτων στους κυλίνδρους Δ/Κ των Α/ Α Fiat, που αποτελούν και την άμεση προτε

ραιότητα, μαζί με την επίσπευση της διαθέσεως αυτών και των υπό επισκευή Α/ Α Renault στην 

εκμετάλλευση. Από την πλευρά της, η ΑΕΒΑΛ, μη διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και 

τον εξοπλισμό, αδυνατεί να αναλάβει η ίδια την επισκευή και εγκαταλείπει την πρόταση αυτή το 

1 972. 

Εναλλακτικά, για την κάλυψη των αναγκών του ΟΣΕ, προτεjνεται ακόμα και η μετασκευή 

αριθμού δραιζινών σε δηζελάμαξες ελιγμών - και αυτή όμως η ιδέα παραμένει στα χαρτιά, η 

δε λύση πού βρέθηκε ήταν η προμήθεια αριθμού νέ_ων σιδηροδρομικών-οδικώv ελκυστήρων 

(«λοκοτρακτέρ»). Τελικά, στις 2 Νοεμβρίου 1 973, τό?ο τα επισκευασμένα εξαρτήματα, όσο και 

το όποιο εναπομένον απόθεμα ανταλλακτικών της Α 6, θα αποσταλούν στο ΚΕΠ, εν όψει των 

προσπαθειών να τεθεί σε λειτουργία η παλαιότατη Α/ Α ΑΑ 62 των τέως ΣΓΕ, προσπάθεια που, 

ωστόσο, θα αποτύχει 

Όλο αυτό το διάστημα, έως τουλάχιστον τις αρχές του 1 972, αξιοσημείωτη είναι η λειτουργι

κή κατάσταση της δηζελάμαξας Α 4. Με καθήκοντα ελκυστήρα, εκτελεί -όλο και πιο περιστασι

ακά- τους ελιγμούς μεταφοράς των από I υπό I προς επισκευή οχημάτων εντός των χώρων του 

Ε. Ο. Θ. Η αραιότητα της χρησιμοποίησής της, έγκειται στο γεγονός της παράλληλης χρήσης μίας 

άλλης, εξ αρχής ιδιοκατασκευής σιδηροδρομικού ελκυστήρα από το ίδιο το εργοστάσιο. 

Σύμφωνα με σχετική αναφορά του Ε.Ο.Θ., η Α 4 υστερεί έναντι αυτού του ελκυστήρα στην 

πλευρά της μεταφορικής πλάκας. Καθότι μεγαλύτερη, δύναται να βρίσκεται επ' αυτής μαζί με 

μόνο ένα διαξονικό όχημα, σε αντίθεση με τον ελκυστήρα που υπάρχει χώρος για ακόμα ένα. 

Ε πι πλέον, για την πλευρά της Διαλογής του Εργοστασίου η ελκτική της ισχύς δεν επαρκεί για τον 

μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων ανά ελισσόμενο τμήμα. Τ έλος, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο 

«Είναι δυσχερής η εκκίνησις (δι' αέρος πεπιεσμένου) και οι χειρισμοί» και «απαιτείται μηχανοδη

γός και δη γνώστης ταύτης, δια την χρήσιν της». 

Η κατασκευή και δεύτερου ελκυστήρα-ιδιοκατασκευής τον Απρίλιο του 1 972, κατά πάσα 

πιθανότητα σηματοδοτεί και την οριστική παύση της χρήσης της τελευταίας των μικρών δη

ζελαμαξών. Στο σύνολό τους αλλά σταδιακά, οι Α 4, Α 5, Α 6 και Α 7, θα μεταφερθούν, μεταξύ 

δεκάδων παροπλισμένων aτμαμαξών, στους χώρους του ΣΟΜ (Συνεργείο Οχημάτων Μηχανο

στασίου) της Θεσσαλονίκης, αργότερα δε, περί τα τέλη του 1 985, θα εκποιηθούν ως άχρηστο 

τροχαίο υλικό. 
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<<MAPI NA>> 
Η πρώτη aτμάμαξα έργων 

• •  ι 

του <<Λαρισαικου>) 
Η σύντομη και περιπετειώδης ιστορία της αγγλικής Eckersley, Godfrey & Lίddelow (EG&L) στον 

πρώιμο Σιδηρόδρομο Πειραιώς - Δεμερλί - Συνόρων (ΣΠΔΣ), του γνωστού <<Λαρισαϊκού», 
είναι λίγο-πολύ γνωστή. Εργολάβοι μετρίου βεληνεκούς. πέρασαν τη Μάγχη το 1 889 για δεύτε
ρη (και τελευταία) φορά, για να εμπλακούν σε ένα έργο δυσανάλογο των δυνατοτήτων τους. με 
υψηλό οικονομικό ρίσκο, τεχνικές προδιαγραφές και χάραξη που άλλαζαν κάθε μήνα και πολιτι
κή συνεργασία που είχε τη σταθερότητα του ανεμόμυλου. 

Στις αρχές του 1 893, το (ανεπίσημα) πτωχευμένο Ελληνικό Κράτος. έχει ήδη κάνει φύλλο και 
φτερό το περίφημο «Pίraeus - Larίssa Railway 5% Loan» του 1 890/9 1 ,  ύψους 2.5 εκατ. στερλι
νών και αρχίζει να παίζει το παιχνίδι που ήξερε καλά από τη Διώρυγα και τον σιδηρόδρομο Μύ
λων - ΚαλαμώνΙ1 1 • Καθυστερήσεις και στάσεις πληρωμών, γκρίνια για την ποιότητα των έργων, 
πιέσεις για ad hoc εκπτώσεις, απαιτήσεις «δωρεάν» επιβαρύνσεων του φυσικού αντικειμένου, 
στρεβλές επιμετρήσεις και όλα αυτά, απέναντι σε έναν Ανάδοχο που λόγω απειρίας. είχε εξαρχής 
υποβάλλει υποτιμημένη οικονομική προσφορά. 

Οι ένθεν και ένθεν Διαιτησίες12 1 ,  δεν είχαν καμία πρακτική αξία και τον Μάρτιο του 1 894, 
η εταιρία κηρύσσεται έκπτωτη, απασχολώντας μία πολυεθνική δύναμη υπεργολάβων με 5000 
εργαζόμενους και έχοντας εκτελέσει έργο σε συνολικά 1 70 km χάραξης. σε κάμποσα μεγάλα 
τεχνικά και στο μεγαλύτερο μήκος της σήραγγας του Μπράλου. Ακολουθεί δήμευση εγκαταστά
σεων και υλικών και το ίδιο έτος. το 1 894, η EG&L κηρύσσει πτώχευση στο Λονδίνο. 

Πίσω στην 31 η Μαρτίου 1 892, ο Ανάδοχος παραγγέλνει μία aτμάμαξα κανονικού εύρους 0-6-
0ST στη Manning, Wardle & Co. (MW) του Leedsi21• Ο σχεδιασμός. τυποποιημένος από τη MW 
ως Class Μ, είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα των βρετανικών βιομηχανικών και εργοταξιακών 
saddle tanks13 1 της δεκαετίας του 1 890. Βάρος κενή 20 tons, ενδεικτική ισχύ 200 Η Ρ, εσωτερικοί 
κύλινδροι 13 Χ 18 in, εστία γαιάνθρακα, χυτοσίδηρο τροχοπέδιλα, αμμοδόχοι εκατέρωθεν του 
καπνοθαλάμου και το χαρακτηριστικό της MW κιβωτοειδές ντεπόζιτο. Τ ο χρώμα της. «chocolate 
red>> στο στυλ του (τότε) Midland Railway. Η aτμάμαξα ήταν εξοπλισμένη με πλυστικά σιδηρο
τροχιών και τροχών -χρησιμότατο για να έχεις πρόσφυση στις λάσπες των εργοταξιακών γραμ
μών- και δύο σετ ζευκτήρων, ένα για φορτάμαξες έργων και ένα για οχήματα mainline. 

Είναι προφανές ότι, η συγκεκριμένη aτμάμαξα παραγγέλθηκε ως μηχανή έργων και δεν ήταν 
μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων της EG&L που καθόριζαν την προμήθεια έλκοντας υλικού 
για τον «Λαρισαϊκό>>141 • Η μηχανή, με αριθμό κατασκευής 1 244, έκανε δοκιμή λέβητα στις 1 1  
Απριλίου του 1892 και έφυγε από το Boyne Engine Works στις 1 4  του ιδίου μήνα με προορισμό 
το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. για να εργαστεί στην επιδομή του κλάδου Αγία Μαρίνα - Λαμία, 
τμήμα με ευνοϊκή μορφολογία και ελάχιστα τεχνικά, τα χωματουργικά του οποίου είχαν ολοκλη
ρωθεί στις αρχές του έτους. 

Η πρώτη αναφορά151 για τη δράση της έχει ως εξής: « . . .  Η aτμάμαξα προ ολίγου κατασκευα
σθείσα, 20 τόνων χωρητικότητας [sic] και Μαρίνα ονομασθείσα εργάζεται επί της γραμμής ταύ
της, από της 27ης Μαίου [ 1 892]. τος σιδηράς ράβδους και τους στρωτήρας μετακινούσα . . .  >>. 
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Κεί μ ενο:  Γιάννης Ζαρταλο uδ η ς 

Σημαντική πληροφορία εδώ, είναι ότι η μηχανή έφυγε από το εργοστάσιο με το όνομα «MAPI
NA>>, τιμώντqς δεόντως το επίνειο της Λαμίας. 

Στο βιβλίο παραγγελιών της MW αναγράφεται «όνομα MARINA μπρούτζινη πινακίδα με 
γράμματα 3%. Πώληση>>161 . Αυτό το τελευταίο «Πώληση>>, τις περισσότερες φορές σήμαινε ότι 
η πινακίδα της μηχανής αποκτήθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, συνήθη πρακτική πολλών δι
κτύων. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι επέμεναν σθεναρά σε μονολεκτικές 
ονοματοδοσίες. οι οποίες . . .  εκθρόνιζαν γαλαζοαίματους (βλέπε «ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>, «ΟΛΓΑ>>) και . . .  
aποκήρυσσαν αγίους (βλέπε «MAPINA>>, «ΒΑΡΒΑΡΑ>>)Ι7Ι. 

Αυτά τα δεδομένα, οδήγησαν τους «συνάδελφους>> της (σεβάσμιας) Stephenson Locomotive 
Society (SLS) σε μία ευχάριστη γκάφα121• Τον Δεκέμβριο του 1 906, γεννιέται στην πρωτεύουσα η 
Πριγκίπισσα Μαρίνα, τρίτο και τελευταίο παιδί του Πρίγκιπα Νικόλαου, τρίτου γιού του Βασιλιά 
Γεωργίου του Α · .  Το 1934, η εν λόγω δεσποσύνη θα παντρευτεί στο Λονδίνο τον καλό της Prince 
George και θα λάβει τον τίτλο της Δούκισσας του Κεντ. Η SLS λοιπόν, θεώρησε ότι το 1 906, ο 
ΣΠΔΣ δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει από το να τιμήσει τη γέννηση της Αυτής Υψηλότητας. βα
φτίζοντας τη MAPINA . . .  MAPINA και για του λόγου το «αληθές>>, έστειλε και σχετική φωτογρα
φία στη νεόνυμφη ως γαμήλιο δώρο ( !) 181. 

Στις αρχές του 1 893 έχει ολοκληρωθεί το τμήμα Αγία Μαρίνα - Λαμία - Μπεκή (σημερι
νός Σταυρός). Ο Πρωτοπαπάς191 αναφέρει ότι με την άφιξη της γραμμής στη Λαμία, η aτμάμαξα 

Σ Ι Η «ΜΑ Ρ/ΝΑ>> εργάστηκε ακούραστα για πολλά χρόνια στο Μηχανοστάσιο Α γ. 
Ιωάννη, σε κάθε μορφής καθήκοντα. Εδω, κατά τη διαδικασία ώθησης aτμάμαξας 
της σειράς Λα. στην περιστροφική πλάκα. Δεκαετία του '30.( Αρχείο ΟΣΕ). 
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άρχισε να εκτελεί και εμπορευματικά δρομολόγια για τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού, κάτι 
που ακούγεται λογικό, μιας και δεν είχε οριστικοποιηθεί ακόμα αν η Λαμία θα ήταν σταθμός 
του κλάδου, ή του κύριου άξονα και ως εκ τούτου, η μηχανή είχε αρκετό . . .  ελεύθερο χρόνο. Ο 
ίδιος σημειώνει επίσης ότι, μετά την έκmωση της EG&l « . . .  η αμαξοστοιχία με την <<MAPINA», 
όμως, εξακολουθεί να κυκλοφορεί, από το Δημόσιο, μέχρι το 1 897 . . .  », χωρίς να παραπέμπει σε 
κάποια πηγή. Με τα γεγονότα που ακολούθησαν την έκπτωση των Άγγλων (κατασχέσεις υλικών, 
ομαδικές αποχωρήσεις και διαμαρτυρίες προσωπικού) και με τη χώρα σε πτώχευση και πολιτική 
αναταραχή φαίνεται δύσκολο, έως αδύνατον, να συνέβη πράγματι κάτι τέτοιο. 

Το πιθανότερο σενάριο έχει ως εξής. Η αποχώρηση της EG&l το 1 894 σήμανε και το τέλος 
των όποιων δρομολογίων. Το τμήμα Αγία Μαρίνα - Λαμία φαίνεται να επανέρχεται στην κυ
κλοφορία κατά τον Ελληνοτουρκικό nόλεμο του 1 897, για τις ανάγκες του στρατεύματος, χωρίς 
να είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς ξεκίνησαν δρομολόγια. Μία πηγή1 101 αναφέρει ότι τον Νοέμ
βριο του 1 897 (με τον nόλεμο να έχει λήξει), προκηρύχθηκε δημοπρασία για τη συντήρηση του 
Αγία Μαρίνα - Λαμία, όμως ο γράφων δεν μπόρεσε να επαληθεύσει κάτι τέτοιο. Η ίδια πηγή 
αναφέρει επίση< ότι, τα όποια δρομολόγια θα καταργηθούν τελικά τον Μάιο του 1 898, με του< 
κατοίκου< τη< Λαμία< να διαμαρτύρονται εγγράφω< και εντόνω< στην Κυβέρνηση, ζητώντα< την 
επαναλειτουργία τη< γραμμή<. Ο nρωτοπαπάς191 μάλιστα, ισχυρίζεται ότι οι ντόπιοι ζήτησαν να 
αναλάβουν τη λειτουργία τη< γραμμή< με δικά του< έξοδα. Όπως και να είχαν τα πράγματα, η 
απάντηση της Κυβέρνησης1101 τον Μάιο του 1 898, υποστήριζε ότι << . . .  η δαπάνη [τη< επαναλει
τουργίας] κρίθηκε αναγκαία για τη συντήρηση του παρά την Λα μίαν στρατού από το περασμένο 
έτοζ. τ ο 1 898 όμως εξέλιπε ο λόγος αυτός . . .  )) . 

Σ I Η τελεuταiα γvωστr) φωτογραφiα της «ΜΑΡΙΝΑΣ», πριν οδηγηθεi σε διaλυση. 
Η μηχαvr) εivαι διότρητη από πολυβολισμούς, που, κατa μια πηγr), δέχτηκε 
κστa τη διaρκεια του Εμφυλiου Πολέμου (συλλογr) Σιδηροδρομικού Μουσεiου 
Θεσσαλοviκης) 

Τελικά, στα 1 898, η <<MAPINA» θα αναχωρήσει aτμοπλοϊκώς για τον nειραιά, όπου θα ενταχθεί 
στη δύναμη του Σιδηρόδρομου Αθηνών - nειραιώ< (ΣΑn). Κατά το διάστημα τη< λειτουργία< 
τη< στον κλάδο τη< Λαμία<, η μηχανή «ευθύνεται» για δύο θανατηφόρα δυστυχήματα' 101, ενώ η 
όποια δράση της στον ΣΑn κατά τα έτη 1 898-1 902, είναι άγνωστη. Ο γράφων θα είναι υπόχρεο< 
για κάθε σχετική πληροφορία. 

Στα 1900, εμφανίζεται στο προσκήνιο η γαλλική Batίgnolles που αναλαμβάνει την επανεκκί
νηση του <<Λαρισαϊκού» και ο αθηναϊκό< τύπο<1 1 1 1 γράφει <<Η ειδική υπηρεσία του ελέγχου του 
σιδηροδρόμου Λαρίση< διετάχθη υπό του υπουργείου των Εσωτερικών όπω< παραδόση εις τους 
μηχανικού< τη< Εταιρία< [Batίgnolles] τα< δύο aτμάμαξα< Σχηματαρίου και Αγία< Μαρίνης, οι 
οποίοι διατηρούνται ευτυχώ< εις καλήν κατάστασιν. Η εν Σχηματαρίω aτμάμαξα [μία από τις 
δύο Neίlson 4-4-Οτ] δύναται να χρησιμοποιηθή ακόμη διό τος αμαξοστοιχία< ενώ η τη< Αγία< 
Μαρίνης μικράς δυνάμεως είνε καλή διό φορτηγά μικρά βαγόνια.». 

Κάπου εδώ αρχίζει η δεύτερη εργοταξιακή καριέρα τη< <<ΜΑΡΙΝΑΣ», η οποία θα ενταχθεί στον 
στόλο του ΣnΔΣ για να περάσει τελικά στου< ΣΕΚ το 1 920, ω< Δα 5 1 .  Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο 
βιβλίο παραγγελιών της Mannίng Wardle, στι< 12 Νοεμβρίου 19 19, καταγράφεται η παράδοση 
ενό< χάλκινου πυροκιβωτίουι21 για τη μηχανή, σημάδι ότι δεν . . .  τεμπέλιαζε. 

Τα καθήκοντά της στην εποχή ΣΕΚ, φαίνεται να περιορίζονται σε ελιγμού< στα συγκροτήματα 
τη< ευρύτερης περιοχή< των Αθηνών (M.A.I ., Ρούφ, Σταθμό< Λαρίση<). Τεύχος του Raίlway 
Magazίne του 1 945121 αναφέρει « . . .  Νέα για αυτήν την βετεράνο ελήφθησαν από τον Sρr. 
[Sapper] C.K. Dunkley. Γράφει ότι με την είσοδο των βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, τον 
Οκτώβριο του 1 944, εκτελούσε ακόμα ελιγμούς στι< τροχιέ< του Αγ. Ιωάννη, nειραιάς, όντας μία 
από τι< ελάχιστες που δεν κατέστρεψαν ο ι  Γερμανοί κατά την υποχώρηση. Στον εμφύλιο πόλεμο 
που ακολούθησε, υπέστη σοβαρές ζημιέ< από ριπέ< πολυβόλου, με αποτέλεσμα την έκρηξη του 
λέβητα και μεταφέρθηκε στον χώρο του εργοστασίου για επισκευή ή διάλυση . . .  ». 

Όπω< ήταν φυσικό, εκείνη την ταραγμένη περίοδο, το τελευταίο πράγμα που είχαν στο μυαλό 
τους οι ΣΕΚ ήταν να επισκευάσουν τη γηραιά aτμάμαξα. Ο Dίxon1121 αναφέρει ότι, η βαριά τραυ
ματισμένη μηχανή εισήλθε στη δεκαετία του '50, πλην όμως, δεν κατάφερε να . . .  εξέλθει. Σε πί
νακα προπολεμικής/μεταπολεμική< δύναμη< aτμαμαξών των ΣΕΚ, τη< 1 5ης Ιουλίου 1 954, η μη
χανή αναφέρεται ω< «διαλυθείσα», σημαίνοντα< το (άδοξο) τέλος τη< «ΜΑΡΙΝΑΣ», της πρώτης 
aτμάμαξας έργων του nΔΣ και τη< μοναδική< Mannίng Wardle που κύλησε σε ελληνικά σίδερα. 

Σε προφορική επικοινωνία με τον καλό συνάδελφο Φραγκίσκο Έλλιοπ πληροφορήθηκα ότι, 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η εκποίηση της μηχανής να συνδέεται με την υποχρέωση του Ελλη
νικού Κρότου< να προμηθεύσει με scrap μέταλλο τους Ιταλούς, για την κατασκευή των aτμαμα
ξών της Σειρά< Μα στο πλαίσιο των nολεμικών Επανορθώσεων. Ίσως λοιπόν, μέσα στον Γολιάθ 
των ΣΕΚ, να υπάρχει ένα κομμάτι από τον Δαβίδ του <<Λαρισαϊκού» . . .  
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ιστορία της περιόδου. Ευχαριστίες επίσης, στον ΣΦΣΘ για την άδεια δημοσίευσης τη< φωτογρα
φίας (νο 3) και τον Ι. Ζώρζο που την εντόπισε στην συλλογή τους. 

Παραπομπές 
1 1 1 «The true hίstory of the Pίraeus-larίssa raίlway and refutatίon of the l ίbels published by 
Messrs, Eckersley, Godfrey & lίddelow concernίng the Greek Goνernment», Wertheίmer, lea 
and Co., london 1 895. 
121 Chrίs Down «Wίllίam Eckersley ίn Greece», The lndustrίal locomotίνe, lssue 1 56/2015 .  

131 Saddle tank: με ντεπόζιτο «σαμάρι>>, ή αν προτιμάτε με . . .  σαγματοειδή υδατοδεξαμενή. 

141 Όπως ήταν οι δύο «ΠΑΤ» 4-4-ΟΤ που προμηθεύτηκε η EG&l από την Neίlson το 1 892. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, στο βιβλίο παραγγελιών της Neilson αναφέρεται ότι οι μηχανές θα πρέπει 
να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την 31 η Μαρτίου 1 892, με ρήτρα καθυστέρηση<, σημειώνο
ντα< εμφατικά ότι «the engίnes are νery urgently required>>. Αυτή η βιασύνη δείχνει ότι η EG&l 
σκόπευε να τι< χρησιμοποιήσει -όλως παρατύπως- ω< μηχανέ< έργων. 

15 1 Εφημερίδα ΦΘΙΩτΙΣ, Φύλλο 14.06.1 892, Λαμία. 

161 Φυσικά το όνομα ήταν «MAPINA>> και όχι <<MARINA>>. 

ΙΙΙ Η aτμάμαξα τη< Anglo-Greek Magnesίte Co. με το όνομα «St. JOHN>> (0-4-0ST Kerr Stuart 
658/1899), προ< τιμή της Μονή< Αγίου Ιωάννη Γαλατάκη στην Εύβοια, εξαιρείται από τον κανό
να, όντας αγγλικών συμφερόντων. 

181 Ο γράφων προσπάθησε ανεπιτυχώ< να εντοπίσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία τρα
βήχτηκε από μέλος της SLS που είχε επισκεφτεί την Ελλάδα. Το σχετικό θέμα δημοσιεύτηκε σε 
τεύχο< του Raίlway Magazίne του 1 935 και κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. 

191 Ζήσης nρωτοπαπάς, <<Ο άγνωστος σιδηρόδρομος Αγ.Μαρίνας - Λαμίας - Μπεκής ( 1892-
1 905)», Αθήνα 2008. 

1 101 Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, <<Κατασκευή και λειτουργία τη< σιδηροδρομική< διακλάδωση< 
Αγίας Μαρίνα< - Λαμία< ( 1891 - σήμερα)>>, amfictyon.blogspot.com/201 5/09/1891 .html 

Ι ι ι Ι  Εφημερίδα ΕΜnΡΟΣ, Φύλλο 3 1 .05.1 902, Αθήνα. 

1 121 Daνίd Dίxon, <<Greek locomotίνes lίst>>, Contίnental Raίlway Journal Ν ο. 26, June 1 976. 
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Σ I Αυτrj είναι η μοναδικrj φωτογραφlα της 
ατμόμαξας «ΜΑ Ρ/ΝΑ» να βρίσκεται επικεφαλrjς 
αμαξοστοιχίας και δημοσιεuεται για πρώτη 
φορό. Πρόκειται για σπόνια στερεοσκοπικrj 
φωτογραφία τραβηγμένη στην περιοχrj της 
Αγίας Μαρίνας, με την ομώνυμη ατμόμαξα 
να έλκει ... στρατιωτικrj αμαξοστοιχία κατό 
τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Οι 
Daνis και Kilbυrn απαθανότισαν ουκ ολίγες 
στιγμές του Πολέμου και η λεζόντα γρόφει 
«Στρατηγικός Σιδηρόδρομος Λαμίας - Στυλίδα ς», 
παρακόμπτοντας το γεγονός ότι το τμrjμα Αγία 
Μαρίνα - Στυλίδα ολοκληρώθηκε το 1904. 
Είκοσι πέντε από τις δυαξονικές «dead bυff
ered» φορτόμαξες έργων που διακρίνονται στη 
φωτογραφία, εκφορτώθηκαν στον προβλrjτα 
της Αγίας Μαρίνας τον Φεβρουόριο του 1892. 

Στις αρχές του Πολέμου, η κuρια γραμμrj 
εφοδιασμοu και μεταφορών rjταν με πλοία 
μέχρι τον Βόλο -λόγω της Ελληνικrjς ναυτικrjς 
υπεροχrjς- και μετό, με τις ρόγες του 
Θεσσαλικοu. Με την κατόληψη του Βόλου όμως 
και με την κuρια γραμμrj όμυνας να μεταφέρεται 
στον Δομοκό, όπου και η ομώνυμη μόχη στις 
5/16 ΜαίΌυ, το λιμόνι και η γραμμrj της Αγίας 
Μαρίνας απέκτησαν όντως στρστηγικό ρόλο 
που διατηρrjθηκε μέχρι και την υπογραφrj της 
Συνθrjκης Ειprjνης τον Νοέμβριο του 1897. 

Το όοπλο μείγμα ανδρών που ποζόρει 
χαλαρό και ευδιόθετα, συνθέτουν εθελοντές 
πολίτες, στρατιώτες, αξιωματικοί, εuζωνες και 
χωροφuλακες, όπως ο κuριος που στέκεται 
όρθιος στο bυffer beam της μηχανrjς. Ο 
ιματισμός είναι «χειμερινοu» τύπου -κόποιοι 
φορούν και χλαίνες- γεγονός που δείχνει 
ότι η φωτογραφία έχει πιθανόν τραβηχτεί 
μετό την υπογραφrj της Συνθrjκης Ειprjνης. 
Στερεοεσκοπικrj φωτογραφία Νο12248 I 1897. 
B.W.Kilbυrn. Εκδότης: }. M.Daνies ( συλλογrj 
Γ. Χανδρινού, Ι. Ζώρζου, Φ. Έλλιοτ και Α. 
Κουρμπέλη) 

1224.8. Strιιtι>ιι;ic RιιΗ ,\ .ιy froιn Lιιηι ίιι toΊ:! tyli\11ιa . 
• 
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Η Raiι Cargo Logistics Goιdair 
τρέχει σε ελληνικές ράγες 
Η Rail Cargo Logistics Goldair είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξειδικευμένες εταιρείες σιδη

ροδρομικών μεταφορών της χώρας μας, και είναι το αποτέλεσμα της ένωσης δύο κορυφαίων 

επιχειρήσεων στον χώρο τους: των Κρατικών Αυστριακών Σιδηροδρόμων (ΟΒΒ) οι οποίοι ιδρύθη

καν το 1 837, και με 1 . 100 μηχανές έλξης, 26.000 βαγόνια, 39.000 εργαζομένους και 5,5 δισεκατομ

μύρια ευρώ τζίρο είναι σήμερα είναι ένας σιδηροδρομικός κολοσσός εκτεινόμενος σε 1 6 χώρες της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και της GOLDAIR η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείας μεταφορών και logίstics της Ελλάδος. 

Οι βασικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι η σιδηροδρομική μεταφορά, η αποθήκευση, η δι

αχείριση και η διανομή εμπορευμάτων δηλαδή η πλήρης υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας 

των επιχειρήσεων μέσω του σιδηροδρόμου. 

Ιστορικό ορόσημο για την Rail Cargo Logistics Goldair είναι το 2015, οπότε και έγινε η πρώτη ιδιω

τική σιδηροδρομική επιχείρηση που έλαβε άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων αποκτώ

ντας έτσι την δυνατότητα παροχής έλξης εμπορευματικών συρμών. Λόγω αυτής της πρωτοπορίας, 

η εταιρεία αποτελεί πρωταγωνιστή των εξελίξεων στην Ελληνική σιδηροδρομική αγορά, με κύριο 

στόχο την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού έργου της χώρα μας. 

Από τις αρχές του 2016 έως και σήμερα η Rail Cargo Logistics Goldair εκπληρώνει τα προαπαιτούμε

να για την δραστηριοποίησή της ως σιδηροδρομική επιχείρηση, με βασικότερα εξ' αυτών ορόσημα: 

- Τ  η χορήγηση nιστοποιητικών Ασφαλείας Μέρος Α και Β από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρό

μων, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπα'ίκή νομοθεσία, 

-Τ ην υπογραφή Σύμβασης nρόσβασης στην εθνική σιδηροδρομική �ποδομή με τον ΟΣΕ 

- Τ  ην ολοκλήρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης και Συντήρησης Κινητήριου Τροχαίου Υλικού, με 

τις εταιρίες του Ελληνικού Δημοσίου, ως στρατηγική απόφαση της εταιρίας για υποστήριξη των 

Ελληνικών επιχειρήσεων, παρόλη την δυνατότητα της εταιρίας για χρήση Αυστριακών μηχανών 

έλξης, 

- Τις Διασυνοριακές Συμβάσεις Σιδηροδρομικής Συνεργασίας με όλες τις σιδηροδρομικές επιχει

ρήσεις των όμορων κρατών, 

- Τ  η διεθνή παρουσία της εταιρείας ως μέλος της UIC και της GCU, 

-τ ην υιοθέτηση απλουστευμένων τελωνιακών διαδικασιών 

Αρωγός στο έργο αυτό είναι οι Αυστριακοί Σιδηρόδρομοι, με την τεράστια εμπειρία που διαθέτουν 

σε αντίστοιχες διαδικασίες που έχουν υλοποιήσει σε 8 χώρες εκτός της Αυστρίας (Βουλγαρία, Ρου

μανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Κροατία, Ιταλία και Γερμανία). Η απόκτηση άδειας στην Ελλάδα, 

είναι το τελευταίο μέρος του Ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδιασμού απόκτησης αδειών σιδηροδρο

μικών επιχειρήσεων για την εκτέλεση σιδηροδρομικών μεταφορών σε όλο το μήκος του διαδρόμου 

7 ο οποίος υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. 

Στο προσεχές μέλλον ο στόχος, με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της Rail Cargo Logistics Goldair, 

είναι οι μεταφορές εμπορευμάτων να πραγματοποιούνται με την ίδια μηχανή έλξης καθ' όλο το 

μήκος του διαδρόμου 7, με αρχικό ή τερματικό σταθμό την Ελλάδα. Αυτό θα αποτελέσει για την 

εταιρεία μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημαντικότατη καινοτομία και πρωτοπορία σε 

ΕυρωπαΊ'κά δεδομένα και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του σιδηροδρομικού έργου στη 

χώρα. 

Επιπλέον, η Rail Cargo Logistics Goldair, θα συμβάλει σημαντικότατα στην δυναμικότερη ανάπτυξη 

του σιδηροδρομικού διαδρόμου 1 Ο, από την Ελλάδα μέσω nΓΔΜ προς τα Βαλκάνια και την κεντρική 

Ευρώπη και αντίστροφα. 

Στην Ελλάδα σήμερα το ποσοστό των χερσαίων μεταφορών που πραγματοποιείται με σιδηρόδρομο 

είναι κάτω του 2% ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι άνω του 12%. Αυτό συμβαίνει για διάφορους 

λόγους όπως το ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο, η διασύνδεσή του με 

τη βιομηχανία και τις λοιπές υποδομές είναι σχετικά περιορισμένη, δεν υπήρξε έως σήμερα κεντρι

κή πολιτική για την ανάπτυξή του κα, συνυπολογίζοντας ωστόσο: 

1 .  Τ η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ως πύλη εισόδου και εξόδου εμπορευματικών ροών της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

2. Τ ην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών του nειραιά και της Θεσσαλονίκης και τις επενδύσεις που 

γίνονται η που θα γίνουν στο προσεχές διάστημα, 

3. Τ ην ολοκλήρωση των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων υποδομής στον άξονα nάτρα-Αθή

να-Θεσσαλονίκη-Βόρεια Σύνορα, 

4. Τ ην απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής nολιτικής για υλοποίηση δράσεων 

στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Logistics με έμφαση και στις σιδηροδρομικές 

μεταφορές, 

5. Τ ην απόφαση της ΕΕ για την συστηματική ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη για να 

αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και το μερίδιό αγοράς και 

6. Τ ην ανάπτυξη του εμπορευματικού και σιδηροδρομικού Κέντρου στο Θριάσιο πεδίο, 

η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψή είναι ότι ο όγκος των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα θα 

αυξηθεί καταλαμβάνοντας το 6-10% του συνόλου των χερσαίων μεταφορών. 

Αυτό το δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον και το γεγονός ότι οι Αυστριακοί σιδηρόδρομοι είναι 

μία από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές εμπορευματικές επιχείρησης της Ευρώπης, θέτει για τις 

βάσεις για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επιχειρηματικού πλάνου το οποίο θα αναπτύσσεται 

παράλληλα με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής. Στην τελική του μορφή το επιχειρηματικό 

πλάνο της Rail Cargo Logistics Goldair θα περιλαμβάνει: 

1. Καθημερινά δρομολόγια Ειδομένη-Θεσσαλονίκη-ΒΙ.nΕ. Σίνδου όπου η Rail Cargo Logistics 

Goldair διαθέτει ένα υπερσύγχρονο σιδηροδρομικό εμπορευματικό κέντρο το οποίο εξυπη

ρετεί καθημερινά 2 πλήρεις συρμούς παρέχοντας την άμεση εκφόρτωση, αποθήκευση και 

προώθηση των εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα. 
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2. Καθημερινά δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη και την εμπορευματική σιδηροδρομική δια

σύνδεση των 2 μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας μας και παράλληλα των 2 μεγαλύ

τερων λιμανιών. 

3. Τακτικά δρομολόγια nρομαχώνας - Θεσσαλονίκη-ΒΙ.nΕ. Σίνδου 

4. Τακτικά δρομολόγια με πλήρεις συρμούς με χημικά/ πετρελαιοειδή 

5. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνητης γραμμής nάτρα-Αθήνα τακτικό δρομολόγιο για την 

σιδηροδρομική διασύνδεση της Δυτικής Ευρώπης με το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου. 

nαράλληλα, στα σχέδιά της εταιρίας είναι η εισαγωγή στην Ελληνική αγορά της πατενταρισμένης 

από την Rail Cargo λύσης lnnoνatiνe semi-trailer transfer (ISU system) για μεταφορά επικαθήμενων 

trailer πάνω σε βαγόνια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. 
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Η Rail Cargo Logistics Goldair θέτει θεμέλια για την συνεχή ανάmυξή της ως σιδηροδρομική επι

χείρηση βασιζόμενη: 

1 .  Στην πολύ μεγάλη εμπειρία & τεχνογνωσία των Αυστριακών Σιδηροδρόμων τόσο στην οργάνω

ση και λειτουργία όσο και στην προώθηση των πωλήσεων σε όλες τις χώρες τις Κεντρικής Ευρώπης. 

2. Στη συμμετοχή του ομίλου Goldair, ενός αμιγώς Ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου, το οποίο 

εξασφαλίζει την συνεχή και βαθειά γνώση των ειδικών Ελληνικών συνθηκών. 

3. Στο υπάρχον έργο της εισαγωγής συστημικών συρμών στο σιδηροδρομικό κέντρο της Σίνδο, 

γεγονός που δίνει μια σταθερή αφετηρία και ένα σημείο αναφοράς για την περαιτέρω εξέλιξή. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙ ΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΣΙΔΗ ΡΟΔΡΟΜΩΝ 

MIM ΣΤΗΝ <<ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ>> 
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κυρία Τσιαnαρίιιοu, το rιερασμίvο καλοκαίρι, αναλάβατε μια ιδιαίτερα τιμηηκή 

και συνάμα σημαντική θέση, αυτή της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηρο· 

δρόμων (ΡΑΙ). Μπορείτε να μας παρουσιάσετε το rιροφίΑ και τις αρμοδιότητες της 

ΡΑΣ; 

Η Ρι\Σ είναι Ανεξάρτητη Διοικηrική Αρχή η οποία ιδρύθηκε κατ' εφαρμογή του Ν.3891/2010 

και κατ'επιταγή της ευρωποlκής νομοθεοίας, δεδομένηςτης απιλεuθέρωσης των οιδηροδpο

μικών μεταφορών. Η ΡΑΣ βι]σει tou παραπάνω νόμου ασκεί το κοθήκον-ια του Ρυθμισηκού Φο

ρέα γιο τις οιδηροδρομικές μποφορές στην Ελλάδα, τα καθήκοντα της Αρχής Αδιιοδότησης 

Σιδηροδρομικώv Εnιχειρήοεων κοθώι;επίσης και το καθήκοντα του Ε&νικού Φορέα Επιβολής 

του ΚaνονισμοU (ΕΚ) 137111007 σχεΙΙκά με τα δικαιώμοτα και ης υποχρεώσει( των επιβατών 

σιδηpοδρομικώνyρ<ιμμών.Τρiαχpόνιο αργότερα με tο Ν.4199/2013 , η ΡΑΣανiλαβεεπiσηςτα 

καθήκοντα της Αρχήc Ααφόλειος Σιδηροδρομικών Μεταφορών, τα σποiα ασκούνταν μί):ρι τότε 

από το Υπουργείο Υποδομών & ΜεταφοJ)ών. Ως Αρχή Ασφόλειαc Σιδηροδρομικών Μεταφορών 

εποπτεύει την τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών διατάξεων που αφορούν στην ασφάλεια 
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των οιδrιροδρόμων, τη διαλειτουρyικότητα του οιδηροδρομικού ουστήμοτοι; και την οδεισδό

τησrι των μηχανοδηγών.Τtλσς, η ΡΑΣ οσκεiτα κσθήκοντα τηςορμόδιαc αρχήςτοιι Κονονισμού 

σχετικά με τις διεθνείς αιδηροδρομικtς μεταφορtc επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

Πραγμαηκά, tχετε να διαχειριστείτε μια ευρεία γκάμα αρμοδιοτήrων, Στο πΑαίσιο 

των παραπάνω αρμοδιοτήτων, ποιεc είναι πρακτικά οι δραστηριότητιc τη( ΡΑΣ; 

Ένα σημαντικό μέρσς των δροστηριστήτων της ΡΑΣ aφορά στην αξιολόγηση τrιc συμμόρφωση( 

αιτήσεων {και ουνοδευηκών δικοιολογrιηκών) για την έκδοση και χορήγηση: αδειών και πιστο

ποιητικών aσφάλειας σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, εγκρίσεων αοφά).ειαc στο Διαχειριστή 

Υποδομής (ΟΗ), πιστοποιητικών Υπεύθυνου για τrι Συντήρηση Φορtα {ΥΣΦ) εμπορευματικών 

φορτομαξών και εγκρίσεων γιο θέση σε χρήσrι δομικών υποοικπημότων του σιδηροδρομικού 

σικπήμοτοι; τασποία λειτοιιργσUν στη χώρο μας {ιιπσδομtς,ενlργεια, παρατρόχιος tλεγχος 

ΧfΙΡισμός και σηματοδότrιση). Σημειώνεται ότι σι πρώτις εγκρίσεις των υποουστημότων αυτών 

σναμtνετοι να χορηγrιθούνσύντομα. 
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Ένα επίσης σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της αφορά στις εποπτικές δραστηριότητες 

μετά την έκδοση των προαναφερθέντων αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων, διενεργώντας 

ελέγχους των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας. επιθεωρήσεις στοιχείων 

υποδομής, επιθεωρήσεις δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένου των ελέγχων επί των συρμών 

που κυκλοφορούν στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή) και συναντήσεις εποπτείας με όλους 

τους σιδηροδρομικούς οργανισμούς. 

Στο πλαίσιο του ρόλου της ως Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού (ΕΕ) 1 37 1 /2007, η ΡΑΣ 

διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων 

του Κανονισμού αυτού και επίσης λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο εξέτασης καταγγελιών 

και παραπόνων επιβατών. 

τέλος. στο πλαίσιο του ρόλου της ως υπεύθυνος Ρυθμιστικός Φορέας για τις σιδηροδρομικές με

ταφορές στην Ελλάδα, διενεργεί ελέγχους κατόπιν προσφυγών ή και αυτεπαγγέλτως για θέματα 

αρμοδιότητάς της, κυρίως σχετικά με : τη δήλωση δικτύου του ΟΣΕ, τη διαδικασία κατανομής 

της χωρητικότητας της υποδομής και το αποτέλεσμά της. το σύστημα χρέωσης. το επίπεδο των 

τελών χρήσης υποδομής, τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση, τις συμφωνίες - πλαίσιο κ. α. 

Ποιες ήταν οι πρώτες σας ενέργειες όταν αναλάβατε τη διοίκηση της ΡΑΣ; 

Βασική προτεραιότητά μας είναι η έγκριση του πρώτου από την σύστασή της Κανονισμού Εσωτε

ρικής Λειτουργίας και Διαχείρισης (Οργανογράμματος) της ΡΑΣ, ο οποίος ανασυντάχθηκε, εγκρί

θηκε από την Ολομέλεια της ΡΑΣ και έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Υ. ΜΕ. για έγκριση και 

δημοσίευση στο ΦΕΚ. Άμεση προτεραιότητά μας. επίσης. είναι η ενίσχυση της Αρχής με στελεχι

ακό δυναμικό υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. προσόντων και δεξιοτήτων το οποίο αναμένεται 

να συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της και στην επίτευξη των στόχων της. Επιπρο

σθέτως. ως νέα Διοίκηση μπορέσαμε και επιλύσαμε ορισμένα ζητήματα που είχαν ανακύψει σχε

τικά με τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών ενώ υιοθετήσαμε και μια πολιτική εξωστρέφειας. 

προβολής και ενημέρωσης του έργου της ΡΑΣ. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας αυτής, η ΡΑΣ συμ

μετείχε επιτυχώς με δικό της περίπτερο για πρώτη φορά στην 82η Διεθvή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Επίσης. η Διοίκηση της ΡΑΣ έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχίση να υλοποιεί συναντήσεις συ

νεργασίας με τις Διοικήσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων στο σιδηροδρομικό σύστημα, με 

στόχο την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και την 

επίλυση σχετικών ζητημάτων. Επιπροσθέτως, συνεχίζεται η συνεργασία της ΡΑΣ με τους αρμό

διους ευρωπαϊκούς φορείς [DG MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Οργανισμός Σιδηροδρόμων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) κ.α.]. συμμετέχοντας σε σχετικές συναντήσεις εργασίας. 

Αρκετά για αρχή . . .  

Και δεν είναι μόνο αυτά. Οραματιζόμαστε τη ΡΑΣ ως κέντρο γύρω από το οποίο θα περιστρέφο

νται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς των σιδηροδρομικών μεταφορών. Με επιτελικές. ελεγκτικές 

και επιχειρησιακές αρμοδιότητες και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε θέματα ασφάλειας των σιδη

ροδρομικών μεταφορών, σε θέματα ρύθμισης της αγοράς, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και 

σε ζητήματα των δικαιωμάτων του επιβατικού κοινού. 

Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες από τις κυριότερες παρεμβάσεις μας σε θέματα ασφάλειας. Εκτός 

των προγραμματισμένων τακτικών επιθεωρήσεων, έγιναν παρεμβάσεις σχετικά με την υπέρβα

ση των ορίων ταχύτητας και ζητήθηκαν άμεσα όλες οι ενέργειες των εμπλεκόμενων, προκει

μένου να αντιμετωπιστούν και να αποφευχθούν μελλοντικά τέτοιου είδους φαινόμενα. Επίσης. 

μετά από παρέμβασή μας και σε συνεργασία με τον ΟΣΕ τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές πινα

κίδες σε ευαίσθητα σημεία του δικτύου, για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξιών σε ακινητοποιημένα 

βαγόνια, ενώ επιτροπή που συστάθηκε από ΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ ανέλαβε τη μεταφορά και στάθμευ

ση των βαγονιών σε περιφραγμένους χώρους. 

Σε θέματα ρύθμισης της αγοράς. αξίζει να σημειωθεί η παρέμβασή μας, με τη συνεργασία του 

ΟΣΕ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο ζήτημα της έλλειψης μηχανοδηγών. 

Σημαντικό θέμα για το άνοιγμα της αγοράς. 

Πράγματι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στο 

χώρο είναι η έλλειψη μηχανοδηγών. Στο πλαίσιο αυτό με τη συνεργασία του ΟΣΕ και του Υπουρ

γείου Υ.ΜΕ. προωθήσαμε νομοθετικές διατάξεις που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση και την 

επιτάχυνση της έναρξης της Ακαδημίας Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, ώστε νέοι άνθρωποι να εκπαι

δευτούν στο επάγγελμα, με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και να στελεχώσουν σε σύντομο 

σχετικά χρονικό διάστημα τις αμαξοστοιχίες. Η ΡΑΣ θα δίδει την αναγνώριση του εκπαιδευτικού 

κέντρου του ΟΣΕ, ενώ θα πιστοποιεί τους εκπαιδευτές και εξεταστές με κριτήρια που θα καθο

ρίζονται με απόφασή της. 

Έχετε προχωρήσει σε αντίστοιχες παρεμβάσεις και σε θέματα που αφορούν τα δικαι

ώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών; 

Τ ο ευαίσθητο αυτό ζήτημα αποτελεί την επόμενή μας προτεραιότητα. Η χώρα μας εξαιρείται από 

τα περισσότερα άρθρα του ΕΚ 1371/07, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση των εταιρει

ών για αποζημιώσεις σε συγκεκριμένα παράπονα και καταγγελίες επιβατών. Η ΡΑΣ συμμετέχει 

ενεργά στις ευρωπαϊκές συναντήσεις όπου συζητείται εκ νέου η αναδιαμόρφωση του κανονι

σμού, με συγκεκριμένες θέσεις προς όφελος των επιβατών, ώστε να διασφαλίζονται aξιοπρεπείς 

συνθήκες ταξιδιού, πρόσβαση των ΑΜΕΑ, αποζημιώσεις όπου οι εταιρείες δεν ανταποκρίνονται 

στους όρους του ταξιδιού, κλπ. 

Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας; Έχετε θέσει τους άμεσους στόχους της ΡΑΣ για την 

ερχόμενη χρονιά; 

Η εφαρμογή της υπό έγκριση οργανωτικής δομής της ΡΑΣ, η ενίσχυση της στελέχωσής της με 

υψηλού επιπέδου προσωπικό, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς της 

αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητές μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις μας για την 

επόμενη χρονιά εστιάζονται στην εγκατάσταση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π.χ. εφαρ

μογή για την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αδειών Μηχανοδηγού και του Εθνικού Μητρώου 

Οχημάτων κ.α.), στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές Πρότυπο 

150 9001 :2015,  στην ανάπτυξη πολιτικών για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών «πελατών» της 
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ΡΑΣ (εκπόνηση και δημοσίευση οδηγών και διαδικασιών π.χ. για τις καταγγελίες I προσφυγές για 

θέματα ασφάλειας και ρύθμισης σιδηροδρομικής αγοράς κ.α.), στην έναρξη της προετοιμασίας 

για την υλοποίηση των απαιτήσεων του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου και τέλος στην αύξηση 

του αριθμού των εποπτικών δραστηριοτήτων (π.χ. μεγαλύτερη συχνότητα ελέγχων και επιθεω

ρήσεων των σιδηροδρομικών οργανισμών). 

Ποιοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι τη( ΡΑΣ; 

Κυρίαρχος στρατηγικός στόχος της ΡΑΣ είναι η συμβολή στην υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ 

αλλά και της εθνικής μας πολιτικής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Όπως είναι γνωστό, η 

ευρωπαϊκή πολιτική για τις σιδηροδρομικές μεταφορές αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου 

σιδηροδρομικού χώρου και στο άνοιγμα του τομέα στον ανταγωνισμό. Τ ο άνοιγμα αυτό ξεκίνησε 

το 2001 και αναμένεται να ολοκληρωθεί με το 4ο Σιδηροδρομικό nακέτο (Σn) μέτρων το οποίο 

δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ πριν ενάμιση χρόνο περίπου. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΣ επιδιώκει την ενίσχυση της θέσης των σιδηροδρόμων έναντι των άλλων 

μέσων μεταφοράς και την ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής αγοράς σιδηροδρομικών 

μεταφορών. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα επιφέρει συνολική αύξηση του κοινωνικού οφέ

λους, καθιστώντας τον σιδηρόδρομο ένα ανταγωνιστικό μέσο των επιβατικών και εμπορευμα

τικών μεταφορών, στρατηγικό πυλώνα της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών, βασικό 

μέσο περιβαλλοντικής βελτίωσης και ατμομηχανή της πολυπόθητης ανάπτυξης και αύξησης της 

απασχόλησης. 

Ποιε( είναι οι αλλαγέ( που επιφέρει η εφαρμογή του 4ου ΣΠ ; 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά στον 

«τεχνικό πυλώνα» του συνοψίζονται ως εξής : 

1 .  Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της ΕΕ (ERA) αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο, εκτε

λώντας το αργότερο από τον Ιούνιο 2019, καθήκοντα σχετικά με την έκδοση 

ενιαίου πιστοποιητικού ασφάλειας σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, την έγκριση 

θέσης σε λειτουργία οχημάτων και την προέγκριση παρατρόχιου εξοπλισμού 

ERTMS. 

2. Όταν ο χώρος λειτουργίας περιορίζεται σε ένα μόνο κράτος μέλος, η οικεία 

σιδηροδρομική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα υποβάλει την 

αίτησή της για ενιαίο πιστοποιητικό ασφάλειας, μέσω της υπηρεσίας μιας στά

σης, στον Οργανισμό ή στην Εθνική Αρχή Ασφάλειας. 

3. Κάθε σιδηροδρομικό όχημα θα λαμβάνει μόνο μία έγκριση θέσης σε λειτουργία. 

4. Δεδομένης της σημασίας του ERTMS για την ομαλή ανάπτυξη του ενιαίου 

ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και την ασφάλειά του, ο Οργανισμός πριν 

από οποιαδήποτε πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με παρατρόχιο 

εξοπλισμό ERTMS, θα ελέγχει ότι οι προβλεπόμενες τεχνικές λύσεις συμμορφώ

νονται πλήρως προς τις σχετικές ΤnΔ και είναι, επομένως, πλήρως διαλειτουρ

γικές. 
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5. Θα καταρτισθούν και θα αναθεωρηθούν οι Τεχνικές nροδιαγραφές Διαλει

τουργικότητας (τnΔ) καθώς και οι Κοινές Μέθοδοι Ασφάλειας (ΚΜΑ), οι Κοινοί 

Στόχοι Ασφάλειας ( ΚΣΑ) και οι Κοινοί Δείκτες Ασφάλειας (ΚΔΑ). 

Όσον αφορά στον «πυλώνα της αγοράς» του 4ου Σn, ενισχύεται η ανεξαρτησία του Διαχειριστή 

Υποδομής δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να επιλέξουν ανάμεσα σε διά

φορα οργανωτικά μοντέλα από τον πλήρη διαχωρισμό μέχρι την κάθετη ολοκλήρωση, υπό τον 

όρο ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις που εγγυώνται την αμεροληψία του ΔΥ ως προς 

τα βασικά του καθήκοντα, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τον προγραμματισμό της συντή

ρησης. Επίσης, με τη νέα οδηγία προβλέπονται δυνητικές εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής 

της 2012/34 που δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν αυτές που ικανοποιούν 

καλύτερα τη δομή και την οργάνωση των σιδηροδρομικών συστημάτων στο έδαφός τους, δια

σφαλίζοντας παράλληλα την ενότητα του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου. 

τέλος, σημαντική εξέλιξη είναι η απελευθέρωση των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 

και η ανάθεση συμβάσεων Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας με διαγωνιστική διαδικασία. 

Πώ( βλέπετε τι( προοmικέ( τη( αγορά( των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα; 

Αναμφίβολα, διαβλέπω πολύ μεγάλες προοπτικές. Ο κλάδος των σιδηροδρομικών μεταφορών 

στην Ελλάδα της κρίσης αποτελεί τεράστια αναπτυξιακή πρόκληση, καθώς πρόκειται για τομέα 

σχεδόν πλήρως ανεκμετάλλευτο στη χώρα μας, που εμπεριέχει πολλαπλές δυνατότητες, προκει

μένου να συντείνει στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης, στην αύξηση της απασχό

λησης και να συμβάλει δυναμικά στην άνοδο της οικονομίας της χώρας. 

Η γεωγραφική θέση της χώρας μας, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των οδικών μεταφορών από 

άποψη κόστους, η ανάπτυξη των λιμένων, των θαλάσσιων και συνδυασμένων μεταφορών και 

ειδικότερα η ανάδειξη του λιμανιού του nειραιά σε παγκόσμιο διαμετακομιστικό κέντρο και 

πύλη εισόδου των προϊόντων με προορισμό την Ευρώπη, η παράδοση και η λειτουργία νέων 

έργων σιδηροδρομικών υποδομών, οι μελλοντικές επενδύσεις στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο 

αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση νέων επενδυτών και την 

ανάπτυξη του κλάδου των σιδηροδρομικών μεταφορών. 

Και μια προσωπική ερώτηση. Πώ( νιώθετε ω( μοναδική γυναίκα σε ένα καθαρά αν

δροκρατούμενο χώρο; 

nαρότι δεν ένιωσα ποτέ μειονεκτικά σε οποιοδήποτε χώρο κλήθηκα να υπηρετήσω, αναμφίβο

λα υπάρχουν ακόμη στην εποχή μας στερεότυπα και καχυποψία σχετικά με τις ικανότητες των 

γυναικών ιδιαίτερα σε επαγγέλματα «παραδοσιακά» αντρικά, όπως και σε ανώτερες διοικητικές 

θέσεις. Έχουμε ακόμη να διανύσουμε πολύ δρόμο, ώσπου να καταρριφθούν τέτοιου είδους ιδε

οληψίες. Αν με ρωτάτε προσωπικά προτιμώ να μη βλέπω τον εαυτό μου ως γυναίκα ανάμεσα 

σε άντρες, αλλά ως μέλος μιας σιδηροδρομικής οικογένειας με προσωπικό υψηλού επιπέδου, 

προσόντων και τεχνογνωσίας, με μεράκι και αγάπη προς ένα μέσο μεταφοράς, το σιδηρόδρο

μο, που εμπεριέχει ιστορικές και συναισθηματικές αναφορές, αλλά και τεράστιες αναπτυξιακές 

προοmικές. 
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Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΑΞΑ ΑΑ 1 ΤΩΝ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Η βασιλική άμαξα των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας (ΣΘ) είναι το πολυτελές όχημα με το οποίο η 

βασιλική οικογένεια- από την εποχή του βασιλέα Γεωργίου Α' και μετά - ταξίδευε στς γραμ

μές Λάρισα-Βόλος και Βόλος -Καλαμπάκα. 

Κατασκευάστηκε το 1 883, από την βελγική εταιρία la Metallurgique Ateliers de Niνelles 

Belgique, που είχε ήδη αναλάβει να προμηθεύσει τους ΣΘ με το απαιτούμενο ελκόμενο τροχαίο 

υλικό (επιβατάμαξες και φορτάμαξες). Μαζί με την άμαξα διοικήσεως απετέλεσαν τις δύο μονα

δικές άμαξες πολυτελείας των ΣΘ, κάτι που υποδηλώνουν και τα ψηφία «ΑΑ» του αριθμού της ΑΑ 

1, που αναγράφεται στο αριστερό τμήμα του πλαισίου (σασσί). 

Από τεχνικής άποψης η βασιλική άμαξα ακολουθεί το σχεδισμό των υπολοίπων επιβατικών οχη

μάτων των ΣΘ, είναι δηλαδή διαξονικό με έναν εξώστη σε κάθε άκρο. Τ ο πλαίσιο είναι μεταλλικό, 

ενώ πάνω σε αυτό στηρίζεται το ξύλινο αμάξωμα με επένδυση μεταλλικών ελασμάτων (λαμα

ρινών). Η κύλιση των ακτινωτών τροχών του επιτυγχάνεται μέσω τριβέων ολίσθησης (κουζι

νέτων), ενώ το σύστημα αιώρησης (ανάρτησης), εκτός των φυλλοειδών ελατηρίων (σουστών), 

περιλαμβάνει και ένα είδος δευτερεύουσας αιώρησης που χρησιμοποιεί ελαστικούς δακτυλίους 

σε έξι σημεία του για την καλύτερη απόσβεση των κραδασμών. 

Εσωτερικά, η βασιλική άμαξα χωρίζεται σε τρία διαμερίσματα, με κυριότερο από αυτά, το Σα

λόνι, που βρίσκεται στο μέσον του οχήματος για περισσότερη άνεση. Με τους υπερπολυτελείς 

καναπέδες και τις αντίστοιχες πολυθρόνες του, είναι αυτό που έχει τα μεγαλύτερα πλαϊνά πα

ράθυρα. Στα δύο άκρα του αμαξώματος βρίσκονται αντίστοιχα το καπνιστήριο και το καλλωπι

στήριο, σε ξεχωριστό διαμέρισμα του οποίου είναι το αποχωρητήριο. Τ έλος, στα δύο άκρα του 

οχήματος βρίσκονται οι εξώστες, το ανοικτό πλην στεγασμένο κομμ_άτι που αποτελεί ουσιαστικό 

την είσοδο. Όλο το εσωτερικό του οχήματος αποτελεί σημείο αναφοράς και λόγω της πλούσιας 

καλλιτεχνικής διακόσμησής τους: από το ψηφιδωτό πάτωμα και τα ζωγραφιστά και σκαλιστά 

χωρίσματα των διαμερισμάτων, μέχρι τα πολυτελή έπιπλα και είδη υγιεινής, την δερμάτινη επέν

δυση του δαπέδου των εξωστών και τα περίτεχνα μεταλλικά κιγκλιδώματα με τους φανούς τους. 

κεί μ ενο: Ι aσων Ζw ρζος 

Χαρακτηριστικότατη δε, είναι και η εξωτερική όψη του: βαμμένη σε σκούρο μπλε χρωματισμό 

φέρει, πλευρικά, τον βασιλικό θυρεό με τις φιγούρες του Ηρακλή. 

Επί βασιλείας Γεωργίου Β; μέχρι τον Ιανουάριο του 1 936, η βασιλική άμαξα υπέστη μερική ανα

καίνιση κατά την οποία προστέθηκε η δεξαμενή ύδατος στην στέγη του, ηλεκτρικός φωτισμός 

καθώς και σύστημα κοχλιοφόρου χειροτροχοπέδης (χειρόφρενο). Κατά την περίοδο αυτή, μάλ

λον καταργήθηκαν και οι στύλοι των κιγκλιδωμάτων των εξωστών με τους φανούς τους. 

Παρ' ότι η ημερομηνία του τελευταίου της δρομολογίου παραμένει ακόμα άγνωστη, φαίνεται 

πως με το πέρασμα του χρόνου έπαυσε να προτιμάται έναντι άλλων πιο σύγχρονων μέσων (σι

δηροδρομικών ή οδικών), ειδικά μετά από την κανονικοποίηση της γραμμής Βόλου-Λαρίσης το 

1 960. Για πολλές δεκαετίες, το όχημα παρέμεινε στον χώρο της αποθήκης ξυλείας του Εργοστα

σίου Βόλου των ΣΕΚ/Ο ΣΕ σε επιφυλακή για ενδεχόμενη χρήση. Αν και στην εξαιρετική κατάστα

ση στην οποία είχε διατηρηθεί, ήδη από την δεκαετία του 1 960 ο αείμνηστος Αρχιμηχανικός 

Έλξης των ΣΕΚ και πρωτεργάτης του σιδηροδρομικού μουσείου του Οργανισμού, Χριστόδουλος 

Χριστοδούλου, το χαρακτήρισε ως «ΤΟ πολυτιμότερον κειμήλιον των σιδηροδρόμων», δυστυχώς 

η αναπαλαίωσή του για να εκτεθεί στο μουσείο δεν προχώρησε. Τελικά, με πρωτοβουλία του ΟΣΕ 

την μουσειακή του αποκατάσταση ανέλαβε η ΕΕΣΗΥ στο Εργοστάσιο Βόλου, όπου μετεφέρθηκε 

στις 25/7/201 7  .Εκεί χρειάστηκε πολλή, επίπονη και λεπτή δουλειά για να επανέλθει στην αρχι

κή του κατάσταση, έργο που το προσωπικό του εργοστασίου και ειδικοί τεχνίτες -συντηρητές 

ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία, προσθέτοντας έτσι, ένα σημαντικότατο κειμήλιο στην υπό 

ανάπτυξη συλλογή μουσειακού τροχαίου υλικού του ΟΣΕ. Το συνολικό κόστος ,σύμφωνα με την 

σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην «Διαύγεια>>, είχε προϋπολογιστεί σε 75.000 ευρώ .. Το 

συγκεκριμένο όχημα έδωσε με τεράστια επιτυχία το παρόν στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο

νίκης, όπου το θαύμασαν χιλιάδες επισκέπτες κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά 

το πέρας της ΔΕΘ, η βασιλική άμαξα μεταφέρθηκε σε υπόστεγο του Εργοστασίου Βόλου, για την 

διαφύλαξή της μέχρι την δημιουργία μουσείου των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, όπου κι αναμέ

νεται να εκτεθεί μόνιμα . 

Σ I Εργοστασιακή φωτογραφία και σχiδιο της βασιλικής aμαξας των ΣΘ (Αρχείο ΟΣΕ) 
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Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α. Ε. δραστηριοποιείται στη διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη τη< σιδηροδρο

μικής ακίνητης περιουσίας (εκτάσει< και κτίρια) και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. 

Είναι επιχείρηση δημόσια< ωφέλεια< με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο. nαρουσιάζει σημαντική 

κερδοφορία, χωρί< υα χρηματοδοτείται από του κρατικό προϋπολογισμό. Σημαντική παράμε

τρο< για τι< επιχειρηματικέ< αποφάσεις που λαμβάνει είναι, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία 

νέων Θέσεων εργασίας στι< περιοχέ< αναπτυξιακών δράσεων I παρεμβάσεων που επιχειρεί. 

Εκτός από τη διαχείριση των ακινήτων και του τροχαίου υλικού, οι δράσει< της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

επικεντρώνονται και στην προστασία του περιβάλλοντος στην εξοικονόμηση ενέργεια< και στην 

μείωση των εκπομπών αερίων, με την παραγωγή ηλεκτρική< ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών 

και ανεμογεννητριών, καθώς και με έργα βέλτιστης διαχείριση< αποβλήτων και απορριμμάτων. 

Αξιοποίηση ακινήτων 
Τ ο χαρτοφυλάκιο τη< ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. περιέχει γεωτεμάχιο έκταση< 1 00.000 στρεμμάτων και πλή

θο< κτιρίων άνω των 4.500 με συνολικό εμβαδόν 540.000 τ.μ. με περίπου 900 ενεργές μισθώσεις 

με έσοδα να ξεπερνούν τα 8.000.000€ ανά έτος. Διαθέτει ακίνητα προς μίσθωση για διάφορε< 

χρήσεις, όπω< για κατοικία, εμπορική ή aποθηκευτική χρήση. Στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

τη< η εταιρεία προχωρά στην εκπόνηση μελετών για την επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τε

χνικών ή άλλων ζητημάτων με σκοπό την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των σιδη
ροδρομικών ακινήτων. 

Στόχος η Ανάπτυξη 
Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στοχεύει στην ανάπτυξη: 

1 .  Μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών με τη δημιουργία εμπορι

κών κέντρων, συγκροτημάτων γραφείων, ξενοδοχείων ή άλλων 

τουριστικών χρήσεων. 

2. Εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών. 

3. Αναπαλαίωσηζ-αποκατάσταση< σημαντικών σιδηροδρομικών 

σταθμών που έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή και αποτελούν 

πολιτιστική κληρονομιά. 

4. Μη σιδηροδρομικών ακινήτων για οποιαδήποτε χρήση. 

5 .  Μικρότερων σιδηροδρομικών σταθμών. 

6. Έργων που αξιοποιούν την Αιολική Ενέργεια ή άλλες μορφές AnE. 

7. nωλήσεων ακινήτων που δεν εξυπηρετούν σιδηροδρομικέ< ανάγκε<. 

Για την υλοποίηση των έργων, η εταιρεία στοχεύει στη συνεργασία με ιδιώτε< επενδυτέ< μέσω 

σχημάτων σύμπραξη< δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (μακροχρόνιες μισθώσεις, παραχωρήσεις έρ

γων, πωλήσει< μετοχών εταιρειών ειδικών σκοπού κλπ.) .  
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Πρόσφατες Δράσεις 

1. ΑΝΑΠ1ΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ1ΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

θΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ 

Η ανάπτυξη και λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο nεδίο είναι ένα έργο με 

υψηλή γεωστρατηγική σημασία καθώ< αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορευματικό κέντρο στη Νο

τιοανατολική Ευρώπη. 

>- nεριοχή: Απική, Ασπρόπυργο<. 

>- Εκταση : 588 στρεμ. 

>- Σιδηροδρομική σύνδεση με το εμπορευματικό λιμάνι του nειραιά ( Ικόνιο). 

>- nροϋπολογισμόζ έργου : 250.000.000 €. 

>- Διαγωνισμός Σε εξέλιξη. 

>- Σημερινή κατάσταση : Έχει ανακηρυχθεί προσωρινός επενδυτής (Ένωση Εταιρειών ΗΒΑ 

ΒΙ .nΕ - GOLDAIR CARGO Α.Ε). 

>- Ολοκλήρωση διαγωνισμού : Τ  έλο< 201 7. 

>- Εκκίνηση περιόδου μελετών κατασκευών: Αρχέ< 201 8 - έω< 2020 . κατασκευή 1 20.000 m2. 

>- nροσωρινή λειτουργία Εμπορευματικού Κέντρου. 

>- Ολοκλήρωση του συνόλου τη< επένδυση< το αργότερο εντό< 1 Ο ετών. 

>- Ανάπτυξη θέσεων εργασίας 5.000 θέσει< στην πλήρη του ανάπτυξη. 



ΣΙΔΗ POTPOXIA I 51 

θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εμπορευματικό κέντρο στο πρώην στρατόπεδο Γ κ όνου στα Διαβατά Θεσσαλονίκη<. Εχει πα
ραχωρηθεί στον ΤΑΠ (τrans Adrίatic Pipeline) έκταση< περίπου 1 00 στρεμμάτων ω< χώρο κε
ντρική< αποθήκευση< και διανομή< σωλήνων. Ο στρατηγικό< σχεδιασμό< τη< ΓΑΙΑΟΣΕ για την 
υλοποίηση του Εμπορευματικού Κέντρου περιλαμβάνει τη συνεργασία με τον ΟΛΘ. 

)ι- Περιοχή: Θεσσαλονίκη, Διαβατά. 

)ι- Εκταση : 600 στρεμ. 

)ι- Προϋπολογισμό< έργου : 200.000.000 €. 

)ι- Διαγωνισμό< μη δεσμευτικών προσφορών: Προκήρυξη 20/2/201 7. 

)ι- Σημερινή κατάσταση : Εν αναμονή υποβολή< μη δεσμευτικών προστάσεων από ιδιώτε< επεν
δυτέζ. 

)ι- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού μη δεσμευτικών προσφορών : Εω< 30/1 2/20 17  

)ι- Διενέργεια διαγωνσιμού δεσμευτικών προσφορών : Έναρξη 10/2/201 8  Λήξη 30/5/2018. 

)ι- Ανάδειξη επενδυτή μέσω σύμβαση< παραχώρηση<. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

)ι- Περιοχή: Λιμάνι εντό< και πέριξ αυτού, έω< τα όρια του αερολιμένα. 

)ι- Έκταση : > 500 στρεμ .. 

)ι- Προϋπολογισμό< έργου : 1 50.000.000 € 

)ι- Διαγωνισμό< : Πιθανή προκήρυξη εντόζ του Ιανουαρίου 2018. 

)ι- Διενέργεια μελέτη< δημιουργία< Εμπορευματικού Κέντρου και Βιωσιμότητα< από το Πα�επι
στήμιο Θράκη<. Ολοκλήρωση Δεκέμβριο< 201 7. 

)ι- Διενέργεια διαγωνισμού μη δεσμευτικών προσφορών : 1 ο τετράμηνο 2018. - _ • 

)ι- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού μη δεσμευτικών προσφορών : Εω< 2ο τετράμηνο 
2018 

)ι- Διενέργεια διαγωνσιμού δεσμευτικών προσφορών: τέλο< 2018. 

2. ΑΝΑΠΠΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

Σ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ο Σιδηροδρομικό< Σταθμό< Πειραιά βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία καθώ< γειτνιάζει με το 
Λιμένα Πειραιώζ. Το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου είναι περίπου 1 6.000 τ.μ. με δυνατότητα 
κατασκευή< - δόμηση< 45.000 τ.μ. σε 4 επίπεδα άνω των αποβαθρών του σιδηρ.σταθμού. Η 
ΓΑΙΑΟΣΕ έχει αναθέσει σε εταιρία την πολεοδομική μελέτη καθώ< και την έκδοση Προεδρικού 
διατάγματο< με τι< χρήσει< γη< για εμπορικό κέντρο και του< όρου< δόμηση<. Ο προϋπολογι
σμό< του έργου υπολογίζεται στα 50.000.000 € με δυνατότητα δημιουργία< περίπου 500 θέσεων 
απασχόληση<. Προγραμματισμένη δημιουργία διαγωνισμού σύμβαση< παραχώρηση< για την 
ανάδειξη επενδυτή ο Ιούνιο< 2018. 

Σ.Σ. θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το ακίνητο βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του κέντρου τη< πόλη< και αποτελεί κόμβο μεταφορών. 
Το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκη< ανέρχεται σε 
περίπου 90.000 τ.μ . .  

Στόχο< τη< ΓΑ ΙΑΟΣΕ είναι η κατασκευή εμπορικού κέντρου περίπου 1 00.000 τ.μ. με αντίστοιχου< 
χώρου< πρασίνου. Ο προϋπολογισμό< του έργου υπολογίζεται στα 90.000.000 € με δυνατότητα 
δημιουργία< περίπου 800 θέσεων εργασία<. Η πολεοδομική μελέτη είναι σε εξέλιξη και αναμέ
νεται η έκδοση προεδρικού 

διατάγματο< με τη χρήση εμπορικού κέντρου καθώ< και του< όρου< δόμηση<. Προγραμματισμέ
νη δημιουργία διαγωνισμού σύμβαση< παραχώρηση< για την ανάδειξη επενδυτή Δεκέμβριο< 
2018. 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΗΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΑθΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Τ ο κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου κατασκευάστηκε το 1 889 από μία ομάδα 
Γάλλων μηχανικών που είχε επιλέξει ο τότε Πρωθυπουργό< Χαρίλαο< Τρικούπη< και ολοκλη
ρώθηκε από τον Τσίλλερ το 19 12  οπότε έλαβε και την τελική σημερινή του μορφή. Ο σταθμό< 
λειτουργούσε ασταμάτητα από τα τέλη του 1 9ου αιώνα έω< το 2005, οπότε και καταργήθηκε. 

Ο σταθμό< έχει κηρυχθεί ω< ιστορικό μνημείο Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει εκπονήσει όλε< τι< απαιτούμενε< 
τεχνικέ< μελέτε<. έχει λάβει άδειε< από το Υπουργείο Πολιτισμού και βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
έκδοση< τη< άδεια< δόμηση< ενώ προγραμματίζει τη χρηματοδότηση του έργου από κοινοτικού< 
πόρου< και την έναρξη υλοποίηση< του εντό< του 2018. 

Οι χρήσει< που θα αναπτυχθούν με την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν: 

)ι- Πολιτιστικό χώρο 

)ι- Μουσειακό χώρο εμβαδού περίπου 1 .500 τ.μ. σχετιζόμενο με το σιδηρόδρομο, καθώ< και 
λοιπού< εκθεσιακού< χώρου<, χώρου< αναψυχή< και εστίαση<, υποστηρικτικού< χώρου<. 

)ι- Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πρασίνου εμβαδού περίπου 4 στρεμμάτων μέσα σ' ένα 
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χώρο πρασίνου περίπου 1 Ο στρεμμάτων, στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό, στη δυτική είσο
δο της πόλης και θα περιλαμβάνει κτίριο συνολικής επιφάνειας 7.000 τ.μ. με δραστηριότητες, 
μουσείου, συνεδριακού κέντρου,επιμορφωσης. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΠΗ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να δημιουργηθεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ισραηλίτικής Κοι
νότητας Θεσσαλονίκης. Τ ο Μουσείο Ολοκαυτώματος έχει χωροθετηθεί σε έκταση 5 στρεμμάτων, 
που διέθεσε η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.. Η εν λόγω έκταση βρίσκεται μέσα σ' ένα χώρο πρασίνου περίπου 
1 Ο στρεμμάτων, στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό, στη δυτική είσοδο της πόλης και θα πε
ριλαμβάνει κτίριο συνολικής επιφάνειας 7.000 τ.μ. με δραστηριότητες, μουσείου, συνεδριακού 
κέντρου επιμόρφωσης. 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. διαθέτει ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), στο οποίο 
αποτυπώνονται οι χωρικές και γεωγραφικές πληροφορίες των ακινήτων. Το σύστημα αυτό το 
έχει αναπτύξει η εταιρεία ώστε να καταγράψει και να αποτυπώσει το σύνολο της ακίνητης περι
ουσίας του ΟΣΕ, καθώς και τις βασικές πληροφορίες όπως το εμβαδόν ακινήτων, την αξία αυτών, 
τα διάφορα πολεοδομικά στοιχεία όπως και φωτογραφίες. 

Διαχείριση Τροχαίου Υλικού 
Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λειτουργεί από το 201 5 ως διαχειριστής του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, 
για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Ο στόλος που διαχειρίζεται, αποτελείται από 3752 μο
νάδες (Κινητήριες μονάδες καθώς και εμπορευματικά και επιβατικά οχήματα). Το μεγαλύτερο 
μέρος του σιδηροδρομικού αυτού τροχαίου υλικού, μισθώνεται και χρησιμοποιείται από την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι σε επαφή και με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 
τομέα αυτό για επιπλέον εμπορική αξιοποίηση του. Τα συνολικά ετήσια έσοδα της από την δρα
στηριότητα αυτή ξεπερνούν τα 1 6.000.000 € 

Στόχος της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι η αξιοποίηση του τροχαίου υλικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον το ελληνικό σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό να είναι απόλυτα αντα
γωνιστικό των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Στα πλαίσια αυτά η ΓΑΙΑΟΣΕ προγραμματίζει να επεν-
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δύσει την επόμενη 4ετία το ποσό των 40.000.000 € από ίδιους πόρους για την αναβάθμιση του. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, για την βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση 
του Σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

� Καταγραφή και αξιολόγηση του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται 

� Χαρακτηρισμό τροχαίου υλικού ως άχρηστο και ενεργοποίηση διαδικασιών για την εκποίηση 
του 

� Μίσθωση τροχαίου υλικού σε σιδηροδρομικές εταιρείες 

� Ανακατασκευή μονάδων τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες αυτές 

� Ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών της διεθνούς σιδηροδρομικής αγοράς και διερεύνηση 
μεθόδων κάλυψής τους 

� Εύρεση χώρων φύλαξης και στάθμευσης τροχαίου υλικού με ταυτόχρονη διερεύνηση ενδε
χόμενων δυνατοτήτ�ν χρηματοδότησης υλοποίησης τέτοιων υποδομών μέσα από Ευρωπαϊκά 
προγράμματα 

� Υποβολή πρότασης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με εφαρμογές στο τροχαίο υλι
κό για χρηματοδότηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 

Έρευνα της διεθνούς σιδηροδρομικής αγοράς για ενδεχόμενα αγορά καινούριου τροχαίου με 
στbχο του εκσυγχρονισμό του στόλου τος με ορίζοντα 20ετίας. 

Έρευνα για τη μετατροπή κινητήριων μονάδων τροχαίου υλικού από πετρελαιοκίνητες σε ηλε
κτροκίνητες. 

Σε συμπαραγωγές με Διεθνείς και Ελληνικές εταιρίες για τον μετασκευή και κατασκευή μηχανών, 
βαγονιών-φορταμαξών με σημαντική Ελληνική προστιθέμενη αξία. 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται ενεργά και δυναμικό και στου τομέα της παραγωγής ηλεκτρι
κής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. Έχει κατασκευάσει στο Θριάσιο δύο φωτοβολταϊκά πάρκα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1 ,2  Mw με ίδια κεφάλαια. Τα ετήσια έσοδα από την 
πώληση ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχονται σε 400.000 €, συμβάλλοντας ουσιαστικό στην αύξηση 
της κερδοφορίας της εταιρείας . Το ένα από το δυο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 1 MW είναι από 
τα μεγαλύτερα σε στέγη κτιρίου στην Απική και ένα από τα μεγαλύτερο στον Ελλάδα. Έχει κα
ταθέσει 6 προτάσεις για κατασκευή πάρκου ανεμογεννητριών στη περιοχή του Κιλκίς συνολικής 
ισχύος 600 Kw χρηματοδοτούμενο από ίδια κεφάλαια. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει έρευνα αιολικού δυναμικού στο Ν. 'Έβρου καθώς και 
έρευνα αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού στα ακίνητα κατά μήκος του σιδηροδρομικού δι
κτύου. 

ΓΑΙΑΟΣΕ Α. Ε. 

Λεωφόρος Λιοσίων 301 

Αθήνα 1 04 45 

τηλ. +30 210-8318158 

email: gaiaose@gaiaose.gr 

website:www.gaiaose.com 

.. 



Ο ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ 
ΣΙΔΗ ΡΟΔΡΟΜΟΣ 
N O RTH N O RFOLK RAI LWAY 
ΚΑΙ Η ΑΤ = 951 

Σ I 1\ποψη του Σ.Σ. Sherίnghom από την πεζοyiφυpα 
με δυο ομα{οστοιχΙες, οι: των οποίων η πρώτη 

ιτοιμάζετσι γιο αναχώρηση (Β.Κοροβlοης) 



Σ I Η αποβάθρα του Σ.Σ. Sheringham πλήρως αναπαλαιωμένη στο στυλ της δεκαετίας του '40 και διακοσμημένη με πλήθος αυθεντικwν αντικειμένων εποχής (Π. Κάσσαρης). 

Σ I Το εσωτερικό του ΤΧ 
στο Sheringham με τους 

χειροκίνητους μοχλοuς αλλαγwν 
τροχιάς, χαρακτηριστική 
εικόνα μιάς παμπάλαιας 

σιδηροδρομικής πρακτικής (Π. 
Κάσσα ρης). 
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το Sheringham βρίσκεται στην ανατολική Αγγλία στις ακτές της Βόρειας Θόλασσας και υπό

γεται διοικητικό στην κομητεία του Norfolk. Ήδη από τον μεσαίωνα η πόλη ήταν ένα μεγόλο 

λιμόνι από όπου απέπλεαν καϊ'κια για αλιεία προς την Βόρεια Θόλασσα, λόγω δε της θέσεως και 

της aνθηρής του οικονομίας δέχθηκε πολλές επιθέσεις από τους Βίκινγκς. Κατό την διόρκεια 

του Β' n .n .  διαδραμότισε σημαντικό ρόλο στην όμυνα της Μεγόλης Βρετανίας: ο ι  Βρετανοί φο

βούμενοι τυχόν εισβολή γερμανικών στρατευμότων, με aποβατική ενέργεια από τις απέναντι 

ακτές, είχαν παρατόξει κατό μήκος της ακτογραμμής της πόλης μεγόλο αριθμό στρατιωτών με 

βαρύ οπλισμό και θαλάσσια εμπόδια. Όσο διαρκούσε ο πόλεμος. τόσο ο Βρετανικός στρατός, 

όσο και οι κότοικοι, ήταν σε συνεχή επιφυλακή για να αποκρούσουν τυχόν επιθετική ενέργεια 

των Γερμανών. Σήμερα, κόθε χρόνο στα μέσα Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και 

αναπαραστόσεις της εποχής εκείνης. για να τιμήσουν την μνήμη όλων εκείνων (στρατιωτών, πο

λιτών αλλό και σιδηροδρομικών) που προόσπισαν την ελευθερία της πατρίδος τους. 

Από το 1893, το σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή αυτή που, μέσω Cromer και Holt, 

συνέδεε τα παραθαλόσσια χωριό της κομητείας του Norfolk, ανήκε στην εταιρία Midland and 

Great Northern Railway (M.G.N.R. ) ,  η οποία με την κρατικοποίηση του 1 948 πέρασε στην British 

Railways (B.R.), που, με την σειρό της την λειτούργησε μέχρι το 1 959. Με την κατασκευή, ωστό

σο, αυτοκινητοδρόμων και την σταδιακή παρακμή της σιδηροδρομικής κίνησης. η γραμμή αυτή 

κατακερματίστηκε σε διόφορα τμήματα ένα από τα οποία αποδόθηκε στην εταιρία North Norfolk 

Railway (N.N.R. ) για εκδρομική-μουσειακή κυκλοφορία. Αρωγός και οικονομικός συμπαραστό

της της παραπόνω εταιρίας είναι και η Midland and Great Northern Joint Railway Society (Μ.& 

G.N.J.R.S.) που έχει έδρα το Sheringham. Απο εκεί μέχρι τον κόμβο του Norwich η γραμμή είναι 

μονή, μη ηλεκτροδοτούμενη, σε αυτήν δε κυκλοφορούν ντηζελοκίνητες Α/ Α που τερματίζουν 

στις αρχές της πόλης σε μία απλή αποβόθρα. Η γραμμή όμως συνεχίζει και αφού περόσει μία 

φυλασσόμενη διόβαση πεζών και οχημότων, εισέρχεται στον σιδηροδρομικό σταθμό που είναι 

πλήρως ανακQ,ινισμένος όπως ήταν ακριβώς στην δεκαετία του · 40. 

Σ Ι Ο Σ.Σ. Weybourne τυπικό παράδειγμα της βρετανικης σιδηροδρομικης αρχιτεκτονικιΊς των πρwτων δεκαετιwν του 20ου α ι. (Π. Κάσσαρης). 
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Σ Ι Δυο ντηζελοκivητες αμαξοσrοιχiες της τουρισrικr)ς γραμμr)ς του N.N.R. Αριστερό., rι ντηζελό.μαξα 20227 (Σειρό. 20-κατασκεur)ς 1956-7) σrov Σ.Σ. Sheringham 
και δεξιό. rι Α/ Α 101681 (Σειρό. 101) σrov τερματικό Σ.Σ. Holt (Π. Κό.σσαρης). 

Καθώς εισερχόμαστε στον σταθμό, νοιώθουμε έντονα την αίσθηση, οτι χρόνος γυρίζει πίσω, 

σε μία άλλη εποχή. Ολόκληρο το κτίριο επιβατών, οι aποβάθρες του κλπ είναι διακοσμημένα με 

αυθεντικά αντικείμενα της εποχή< εκείνης: παλιέ< βαλίτσες σε καροτσάκια, πίνακες δρομολογί

ων του · 40, σιδηροδρομικά ρολόγια, λαμπτήρες φωτισμού και αμέτρητα άλλα μικροαντικείμενα 

σιδηροδρομικού και ταξιδιωτικού χαρακτήρα. Υπάρχει το ταχυδρομείο με τα χαρακτηριστικά 

ταχυδρομικά κυλινδρικά κουτιά, η αίθουσα αναμονής επιβατών (με τζάκι, πίνακες ζωγραφικής, 

καναπέδες), το σταθμαρχείο κίνησης-τάξεως, το εκδοτήριο των εισιτηρίων κλπ. Όσο οι επιβάτες 

αναμένουν την επιβίβαση τους μπορούν να απολαύσουν καφέ η τσάι στην καφετέρια, να αγορά

σουν αναμνηστικά από το κατάστημα με τα σουβενίρ ή να χαλαρώσουν στα παγκάκια ανάμεσα 

στα καταπράσινα παρτέρια και τις πολλές γλάστρες. 

Η γραμμολογία του σταθμού αποτελείται από τρείς τροχιές: δύο για την επιβίβαση-αποβίβα

ση επιβατών και μια για την εναπόθεση του τραίνου-εστιατορίου (που κυκλοφορεί σε ορισμένα 

μόνο δρομολόγια). Στις δύο άκρες του σταθμού υπάρχουν οι πύργοι ελέγχου κίνησης αμαξοστοι

χιών, τα γνωστά μας και από τη Θεσσαλονίκη «Τηλεχειριστήρια» ή «τχ», στα οποία εκτελούνται 

οι χειρισμοί των αλλαγών και των ση μα φόρων με μηχανικά μέσα. Εξω από τον σταθμό υπάρχουν 
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πρόσθετες τροχιές για την εναπόθεση των επιβαταμαξών. 

Στην πλειονότητα του, το προσωπικό που εργάζεται στον μουσειακό σιδηρόδρομο δηλαδή 

την έλξη, την εκμετάλλευση και την συντήρηση του τροχαίου υλικού και της σιδηροδρομικής 

επιδομής είναι εθελοντές, υπάρχουν όμως και αμειβόμενοι. Πρόκειται για άτομα κάθε ηλικίας, 

άνδρες και γυναίκες που αγαπούν τον σιδηρόδρομο, εργάζονται δε αφού προηγουμένως έχουν 

εκπαιδευτεί κατάλληλα και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις. Ολοι φοράνε τις αντί

στοιχες με τον ρόλο τους (συνοδοί,σταθμάρχες,προϊστάμενοι αμαξοστοιχιών κ.α) υπηρεσιακές 

στολές παλαιού τύπου. Καθημερινά έξω από το εκδοτήριο εισιτηρίων αναρτάται το πρόγραμμα 

δρομολογίων των μουσειακών τραίνων όπως επίσης και το είδος του τροχαίου υλικού που θα 

κυκλοφορήσει. Στο δίκτυο κυκλοφορούν τόσο Α/ Α, όσο και αμαξοστοιχίες που έλκονται είτε από 

aτμάμαξα είτε από ντηζελάμαξα, φυσικά με τα ανάλογα για κάθε σύνθεση οχήματα. Τ α εισιτήρια 

με τα οποία εφοδιάζονται οι επιβάτες είναι τα γνωστά μας παλαιά καρτονέ τα οποία ο συνοδό< 

αφού τα ελέγξει τα τρυπάει με τον διακορευτή. Για την κίνηση των μουσειακών τραίνων τηρού

νται αυστηρά οι κανονισμοί που διέπουν τους τουριστικούς σιδηροδρόμους, όπως ακριβώς γί

νεται και στο κανονικό δίκτυο. Εννοείται, πως τα τραίνα αναχωρούν πάντα στην ώρα τους. αφού 



Σ / Η τεως ατμόμαξα ΣΕΚ/ΟΣΕ Λβ951, πλιjρως 
ανακαινισμiνη και με αριθμό 90775 είναι το καμόρι 
του N.N.R. Επόνω, η ατμόμαξα επικεφαλής τουριατικιjς 
αμαξοστοιχίας διασχίζει το τμιjμα μεταξύ Sheringham 
και Weybourne και λίγο αργότερα (κότω) ξεκουρόζεται 
στο μικρό μηχανοστόσιο του Σ.Σ. Weybourne, δίπλα στην 
92203 μία ατμόμαξα διόταξης αξόνων 2-10-0 (του 1959) 
με το όνομα «Black Prince>>. (Ι. Ζώρζος). 
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δοθεί το σι νι όλο του σταθμόρχη και με τους σημαφόρους στην σωστή θέση, όλα δε διανύουν την 

απόσταση των 9,5 χλμ μέχρι το Holt. Η γραμμή διασχίζει λειβόδια και αγροτικές καλιiργειες κατό 

μήκος της θόλασσας και, φυσικό, αρκετοί είναι οι σιδηροδρομόφιλοι που ακολουθούν τα τραίνα 

με'Ία αυτοκίνητα τους για να τα φωτογραφίσουν. 

Κόθε αμαξοστοιχία πραγματοποιεί μια ολιγόλεπτη στόση στο Weybourne έναν ενδιόμεσο 

σταθμό, για διασταύρωση με το αντιθέτως ερχόμενο τραίνο που την ρυθμίζει ο πύργος ελέγχου 

απέναντι από τον σταθμό. Εκεί βρίσκεται και η επισκευαστική βόση όπου εκτελούνται όλες οι 

εργασίες συντήρησης και αναπαλαίωσης τροχαίου υλικού, καθώς και η εναπόθεση κινητηρίων 

μονόδων και οχημότων. Στον τερματικό σταθμό του Holt η αμαξοστοιχία παραμένει αρκετή 

ώρα, για να μπορούν οι επισκέπτες να φωτογραφήσουν και να επισκεφθούν τα μουσείο σιδη

ροδρομικών εκθεμότων, αφού δε η μηχανή έλξης τεθεί και πόλι επικεφαλής της αμαξοστοιχίας, 

το τραίνο αναχωρεί επιστρέφοντας στο Sheringham. Σημειωτέον πως το κτίριο επιβατών του 

σταθμού στο Holt αποτελεί αυθεντικό δείγμα των σιδηροδρόμων M.G.N.R., το οποίο μεταφέρ

θηκε εκεί τούβλο-τούβλο, από το Stalham όπου αρχικώς βρισκόταν, είναι δε πανομοιότυπος με 

τους όλλους δυο σταθμούς του δικτύου, δηλαδή το Weybourne και το Sheringham. Ειναι γνωστή 

και παροιμιώδης η αγόπη των Βρετανών -κόθε ηλικίας- για κόθε τι παραδοσιακό, το οποίο σi-

βονται, αγαπούν και διαφυλόσσουν με κόθε τρόπο. Για να μην υπόρχει παρεξήγηση να τονισθεί 

ότι η αγόπη και ο σεβασμός προς την παρόδοση δεν αφορό μόνο την διαφύλαξη, συντήρηση και 

επαναλειτουργία σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, αλλό και κόθε αντικειμένου κλπ που αφορό 

ιστορική μνήμη -πρόσφατη η απώτερη χρονικό- και περιλαμβόνει δωρεές, χορηγίες, ερόνους 

και κόθε όλλη παρόμοια πρωτοβουλία που μπορεί να συμβόλει στην διατήρηση και ανόδειξη 

κόποιας παρόδοσης, κόποιων αντικειμένων κ.λ.π. Μακόρι να υπήρχε και στη χώρα μας ανεmυγ

μiνο, έστω και κατό ένα μικρό μόνο ποσοστό, ένα τέτοιο πνεύμα αγόπης και σεβασμού προς την 

πολύτιμη σιδηροδρομική μας παρόδοση και κληρονομιό. 

Πριν μερικό χρόνια, η Midland and Great Northern Joint Railway Society αγόρασε από την 

εταιρία North Yorkshire Moors Railway μία ατμόμαξα κατασκευής 1 943 του περίφημου Βρετα

νικού εργοστασίου North British Locomotiνe Co. της Γλασκώβης. Πρόκειται για μηχανή καύσης 

γαιανθρόκων και είναι του τύπου που οι βρετανοί χαρακτηρίζουν ως «WD» (από τα αρχικό των 

λέξεων War Department = Υπουργείο Πολέμου), με διόταξη αξόνων 2-10-0. Οι μηχανές αυτές 

σχεδιόστηκαν με «λιτό» τρόπο (εξ ου και η ονομασία τους «Austerity») και κατασκευόστηκαν 

( 1 943/44) για τις ανόγκες του Β'Π.Π. Το 1 946, η UNRRA, προκειμένου η Ελλόδα καλύψει τις 

τερόστιες ανόγκες της σε κινητήριες μονόδες, μας παρεχώρησε (μέσω Αιγύπτου) 16 από αυ-

Σ I Το νέο όνομα της 90775 «The Roya/ Norfolk Regiment» σε τυπική βρετανικού τύπου πινακiqα πάνω από τους κινητήριους τροχούς (Ι. Ζώρζος). 
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Σ Ι Οι αριθμοi «951» (ελληνικr'ι αρiθμηση ) και 3652 (αρχικr'ι αρiθμηση WD) καθώς 
και το γράμμα «Δ»(=δεξιά) χτυπημiνα από τους τεχνiτες των ΣΕΚ, στον διωστr)ρα 
της δεξιάς πλευράς της aτμάμαξας (/. Ζώρζος). 

τές τις aτμάμαξες, που ταξινομήθηκαν από τους ΣΕΚ ως σειρά Λβ 951 -966. Μετά το τέλος της 

ατμοκίνησης στη χώρα μας οι aτμάμαξες παροπλίσθηκαν με σκοπό την εκποίηση τους, αλλά το 

1 984, η εταιρία Mίd-Hants Raίlways αγόρασε δύο από αυτές (τις Λβ 95 1 και Λβ 960). Η Λβ 951 

πωλήθηκε κατόπιν στην North Yorkshίre Moors Raίlway, μετά στην Essex Locomotίνe Society και 

τελικώς το 2006 κατέληξε στην Midland and Great Northern Joint Railway Society. Η μηχανή 

ήταν σε κακή κατάσταση, αλλά οι τεχνίτες της εταιρίας στο Weybourne την έκαναν κυριολεκτικά 

«ψύλλο και φτερό», ανακατασκευάζοντας την σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Για το έργο 

τους αυτό, χρησιμοποίησαν τα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια που φυλάσσονται στο Σιδη

ροδρομικό Μουσείο του York (η North British Locomotiνe Co. έκλεισε το 1 961 ) ,  ενώ όπου χρειά

στηκε, κατασκεύασαν εξ αρχής ορισμένα μικροανταλλακτικά ή εξαρτήματα. 

Πρόσφατα, η Midland and Great Northern Joint Railway Society, μέσω του διευθύνοντος 

συμβούλου της Neil Sharpe και του μέλους Ken Masters είχαν την ευγενή καλωσύνη να καλέ

σουν αντιπροσωπεία του Σ.Φ.Σ. στο Sheringham την 9η Σεπτεμβρίου 201 7 προκειμένου αυτή 

να παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της συγκεκριμένης aτμάμαξας, καλύπτοντας και μέρος 

της δαπάνης μεταφοράς και διαμονής. Έτσι, οι τρείς μας βρεθήκαμε στο φιλόξενο Sherίngham, 

όπου συμμετείχαμε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα «βαφτίσια» της «δικής» μας Λβ95 1 ,  που 

τώρα πλέον λέγεται «The Royal Norfolk Regiment» και φέρει τον αριθμό 90775, δηλαδή έναν 

αριθμό μεγαλύτερο από την τελευταία Austerity 2-1 0-0 που είχαν οι B.R (σειρά 90750-90774). 
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Σ Ι Οι 3 εκπρόσωποι του ΣΦΣ με τον Neil Sharρe στην αποβάθρα του Σ.Σ. Shering
ham (Π;Κάσσαρης). 

Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις αυτή την παλιά μηχανή που κάποτε αλώνιζε το δίκτυο 

των ΣΕΚ για περισσότερα από 30 χρόνια, να λάμπει πλήρως ανανενωμένη, φρεσκοβαμμένη και 

περιποιημένη λες και κατασκευάστηκε σήμερα. Η συγκίνηση μας, μάλιστα, κορυφώθηκε όταν 

παρατηρήσαμε ότι τα περισσότερα από τα εξαρτήματα του μηχανισμού και διανομής της μηχα

νής φέρουν ακόμα τις αποτυπώσεις του ελληνικού αριθμού της aτμάμαξας («951 ») καθώς και 

την ελληνική ένδειξη για την πλευρά στην οποία βρίσκονται («Δ>>=δεξιά), που κάποιος ανώνυ

μος τεχνίτης των ΣΕΚ είχε χτυπήσει πριν από πολλά χρόνια. 

Το ταξίδι αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουμε πως όταν έχεις μεράκι, θέληση και 

σεβασμό μπορείς και ξεπερνάς κάθε δυσκολία, λειτουργώντας με επιτυχία και συνέπεια μια σι

δηροδρομική τουριστική γραμμή. Είδαμε πολλά γνήσια σιδηροδρομικά αντικείμενα, κτίρια και 

τροχαίο υλικό μιας άλλης, μακρινής εποχής και, πάνω από όλα, γνωρίσαμε πολύ ενδιαφέροντες 

και εγκάρδιους ανθρώπους που μας τίμησαν με την φιλοξενία τους. Τ ους ευχαριστούμε πολύ 

γι · αυτό, ιδιαίτερα δε τους Neil και Ken, που έκαναν τα πάντα για να περάσουμε καλά -και το 

κατάφεραν. Ελπίζουμε να aξιωθούμε και εμείς σαν σύλλογος να aνταποδώσουμε την φιλοξενία 

τους, μακάρι δε αυτό να βοηθήσει στην αποκατάσταση και των δυο δικών μας Λβ, που σκου

ριάζουν ξεχασμένες, έτσι ώστε στο εγγύς μέλλον να ευτυχήσουμε να ξαναδούμε και εδω στην 

Ελλάδα aτμήλατα τουριστικά τραίνα. 
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Ο Μηχανοδηγός Νίκος Ταγαρούλιας 
ή «μια ζωή γεμάτη ατμό)) 
τον «Μαστρονίκο», τον γνώρισα πριν 21 χρόνια , στην επέτειο για τα 100 χρόνια του «Οδοντω

τού» . Οδηγούσε την aτμάμαξα ΔΚ8001 ,  η οποία είχε τότε αποκατασταθεί πλήρως ώστε να 
μπορεί να κινηθεί μεταξύ Διακοφτού και Καλαβρύτων, έλκοντας μία επίσης αποκατεστημένη παλιά 
επιβατάμαξα. Ως Πρόεδρος τότε του «Συλλόγου των Φίλων του Σιδηροδρόμου» ήμουνα μέσα στην 
επιβατάμαξα αυτή που μετέφερε τους επίσημους προσκεκλημένους από το Δια κοφτό στα Καλά
βρυτα. Έτσι, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά τον «Μαστρονίκο» να οδηγεί αυτήν 
την μυθική για μας τους σιδηροδρομόφιλους aτμάμαξα. Με εντυπωσίασε τότε ο επαγγελματισμός 
του αλλά και η αγάπη με την οποία περιέβαλε την aτμάμαξα. Θα έλεγα ότι συνομιλούσε μαζί της . 
Από τότε μου δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία να τον γνωρίσω καλύτερα, να συνταξιδtψω μαζί του 
, να ακούσω από το στόμα του παλιές ιστορίες για τα τραίνα και να μάθω ένα σωρό ενδιαφέροντα 
πράγματα για τον σιδηρόδρομο. Έτσι κατάλαβα σιγά-σιγά γιατί ο μαστρονίκος αγαπήθηκε τόσο 
πολύ από τα μέλη του ΣΦΣ , αλλά και γιατί είναι σήμερα η ψυχή της ατμοκίνησης. 

Ο Νίκος Ταγαρούλιας προέρχεται από παλαιά σιδηροδρομική οικογένεια αφού, τόσο ο πατέρας 
του, όσο και ο παππούς του ,ήταν σιδηροδρομικοί στο δίκτυο των ΣΠΑΠ. Μπορούμε να πούμε λοι
πόν ότι η μοίρα του είχε προδιαγραφεί «Εξ απαλών ονύχων». Δεν ήταν όμως μόνο η οικογενειακή 
παράδοση που τον έκανε να αγαπήσει τον σιδηρόδρομο. Τ ο πατρικό του σπίτι το χώριζε από τον 
σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας μόνο ένας μαντρότοιχος. Ο μικρός Νίκος λοιπόν πήδαγε την 
μάντρα αυτή και βρίσκονταν στον σταθμό όπου, στα παιδικά του μάτια, aνοίγονταν ένας κόσμος 
φανταστικός. Ένας χώρος όλο ζωντάνια, από τον οποίο διέρχονταν όλο το ποικίλο τροχαίο υλικό 
των ΣΠΑΠ, ένας χώρος γεμάτος κόσμο και ζωή που μύριζε κάρβουνο. 

Ο Νίκος Τ αγαρούλιας εισήλθε στον σιδηρόδρομο πολύ νέο<. το 1 956 και σε 6 μήνες μετατέθηκε 
στο Μηχανοστάσιο των ΣΠΑΠ στον Πειραιά. Μετά τρία χρόνια πήρε το δίπλωμα του «θερμαστή» 
και το 1 962 διορίστηκε και επίσημα θερμαστής των aτμομηχανών. Ήταν η εποχή που ο ατμός ήταν 
ακόμα ο μοναδικός τρόπος έλξης για τις ελκόμενες αμαξοστοιχίες των ΣΠΑΠ. Το 1 973, όταν η ντη
ζελοκίνηση άρχισε να κυριαρχεί πλέον στον ελληνικό σιδηρόδρομο, παρ' όλο που 

·
παράλληλα κυ

κλοφορούσαν ακόμα κάποιες aτμήλατες αμαξοστοιχίες, ο Τ αγαρούλιας προήχθη σε μηχανοδηγό, 
μετακινούμενος από μηχανοστάσιο σε μηχανοστάσιο. Ας μην ξεχνάμε ότι airό το 1 962 οι ΣΕΚ , που 
το 1971 μετονομάστηκαν σε ΟΣΕ, είχαν απορροφήσει το Πελοποννησιακό σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Ο Νίκος Τ αγαρούλιας κατέχει τρία διπλώματα μηχανοδήγησης, το δίπλωμα οδήγησης aτμαμαξών, 
το δίπλωμα οδήγησης vτηζελαμαξών και το δίπλωμα οδήγησης aυτοκινηταμαξών. Ως εκ τούτου, 
οδήγησε όλους τους εν λειτουργία τύπους, τόσο των aτμαμαξών, όσο και των δηζελαμαξών ντη-

Σ I Ο Ν. Ταγαpούλιας με τον ηθοποιό Σ. Τζώpτζογλου στην ατμaμαξα Δ.7108, κατa 
την διapκεια των γυpισμaτων της ταινiας του Λ. Ξανθόπουλου «0 δραπέτης». 
Παpθένι, 1989. 

Κεί μενο: Σπύ ρος Φασο ύλας 

ζελαμαξών και των aυτοκινηταμαξών. Οδήγησε σε όλα τα εύρη της γραμμής (στο «κανονικού 
πλάτους» 1 ,435 των πρώην ΣΕΚ, αλλά και στο μετρικό και στο 0.75 εκ. εύρους του δικτύου της 
Πελοποννήσου). Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα εύρη οδήγησε αργότερα , ως εκπαιδευτής 
μηχανοδηγών πλέον, και το τραινάκι του Πηλίου ,πάνω στην 0,60 εκ. εύρους γραμμή του, όταν δό
θηκε και πάλι το φιλί της ζωής, σ' αυτό το ιστορικό τραίνο Μπορεί λοιπόν να περηφανεύεται ότι δεν 
υπάρχει γραμμή στην Ελλάδα που να μην την έχει ζήσει σαν μηχανοδηγός. Ο Νίκος Τ αγαρούλιας , 
πολύ πριν συνταξιοδοτηθεί , προήχθη σε Μηχανοστασιάρχη , αργότερα δε υπηρέτησε και ως Προ
ϊστάμενος Προσωπικού Έλξης , πάντα αγαπητός από τους συναδέλφους του , αλλά και από τους 
υφισταμένους του. Λίγο πριν συνταξιοδοτηθεί κλήθηκε από την Υπηρεσία του να μηχανοδηγήσει 
αποκατεστημένες aτμάμαξες , όπως στον γύρο της Πελοποννήσου, το 1 980, που πραγματοποίησαν 
Άγγλοι σιδηροδρομόφιλοι , με αμαξοστοιχία που είχε επικεφαλής τις aτμάμαξες Ες 7721 και Δ 7108. 

Ο «Μαστρονίκος» είχε δεθεί πολύ μετον σιδηρόδρομο ώστε να κρατήσει αποστάσεις από αυτόν μετά 
την «αποστράτευσή» του, όπως συνέβη με πολλούς άλλους. Έτσι, χάρη και στην πλούσια εμπειρία 
του, συνέχισε, πότε ερασιτεχνικά, και πότε «εξ ανακλήσεως» στην ενεργό δράση, να ασχολείται με 
τον αγαπημένο του ατμό. Άλλοτε επιβλέποντας και προωθώντας την επισκευή παλιών aτμαμαξών 
και άλλοτε μηχανοδηγώντας μουσειακά ή τουριστικά τραίνα . Άλλωστε δεν υπάρχουν πολλοί που να 
έχουν σήμερα την δική του την εμπειρία αλλά και κυρίως την βούληση να ξαναλερώσουν τα χέρια 
τους με τα λάδια της μηχανής. Διότι ο «Μαστρονίκος» δεν έχει μόνο εμπειρία, αλλά και μεράκι και 
αγάπη για αυτά που ήταν η ζωή του. Για τον σιδηρόδρομο, τον ατμό , την προσφορά στο κοινωνικό 
σύνολο. Αυτά είναι που τον διαχωρίζουν από πολλούς άλλους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς . 

Με την βοήθεια των δύο άξιων συνεργατών του, του Σπύρου Ρίζου και του Λουκά Μοσχοβάκη, που 
αν και νεώτεροί του διαμοιράζονται το ίδιο μεράκι με αυτόν για τον ατμό, είναι πάντα πρόθυμος να 
ανταποκριθεί σε κάθε πρόσκληση . Και δεν εξάρτησε ποτέ την προσφορά του αυτή από το κέρδος. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ΣΦΣ του ζήτησε την συνδρομή του ή την εμπειρία του για την επι
σκευή κάποιας μηχανής, ή για οτιδήποτε άλλο που να έχει σχέση με τις γνώσεις του. Και όμως, δεν 
αρνήθηκε ποτέ να μας βοηθήσει Πρόσφατα δε, μετά από αίτημα του ΣΦΣ ,μαζί με αυτούς τους δύο 
άξιους συνεργάτες του, κατάφερε να επισκευάσει και να κινήσει την βιομηχανική ντηζελάμαξα που 
βρίσκεται παροπλισμένη στο «Σιδηροδρομικό Μουσείο» στην Αθήνα. 

«Μαστρονίκο», να είσαι σίγουρος ότι όλοι οι σιδηροδρομόφιλοι και ιδιαίτερα όσοι αγαπούν τον 
ατμό εκτιμούν και αναγνωρίζουν την διαχρονική σου προσφορά. 

Σ I Ο Ν. Ταγαpούλιας στα γpαφεiα του Σ.Φ.Σ. 3/5/2017 (Ν. Φώτης) 
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Heιιenic Modeι 
Rai ιways 
C(u b HMRC 
το Hellenic Model Rai lways Club (HMRC) είναι ένας σύλλογος, που δημιουργήθηκε δΕΙλά στις 

1 1 /1 /201 1 μέσα στο χώρο του γνωστού μοντελιστή «eRail» στα Κ. Πατήσια από μια μικρή 

παρέα μοντελιστών. Δόθηκε έτσι και για πρώτη, ίσως. φορά σε μοντελιστές σιδηροδρόμου στην 

Ελλάδα τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν γνώσΕΙς και απόψεις, να δημιουρ

γήσουν αλλά και να «Παίξουν» επιτέλους με τα τραίνα τους χωρίς να τους απασχολεί ιδιαίτερα 

το μεγάλο πρόβλημα του «χώρου». Λίγο αργότερα, στα μέσα του 2012 άρχισαν να στήνονται τα 

πρώτα διοράματα σε χώρο που μας παραχωρήθηκε από τον Συλλόγο Φίλων του Σιδηροδρόμου. 

Σήμερα το HMRC αριθμεί 20 μέλη και διαθέτει 28 διοράματα στημένα σε σχήμα οβάλ στους 

χώρους του ΣΦΣ με τον οποίο, φυσικά, έχουμε άριστη και διαρκή συνεργασία. Εκεί μαζευόμαστε 

κάθε Σάββατο και Κυριακή και δουλΕύουμε ομαδικά, άλλος συμπληρώνοντας το ντεκορ στα διο

ράματα, άλλος τελειοποιώντας τα ηλεκτρικά συστηματα, άλλος ολοκληρώνοντας τη γραμμολο

γία, άλλος δοκιμάζοντας μια νέα μηχανή και άλλος απλώς παίζοντας με το τραίνο του .. . 

Η τεχνική που εφαρμόστηκε στην κατασκευή των διοραμάτων είναι γνωστή και καθιερωμένη 

στο εξωτερικό εδώ και χρόνια, εφαρμόζεται δΕ σε όλα τα club και λέγεται «τμηματική κατασκευή 

μακέτας» (modular layout construction). Την κατασκευή του κάθε τμήματος (module) αναλαμ

βάνΕΙ ένα ή περισσότερα μέλη του club μπορεί δε, να έχΕΙ όποιο σχήμα, μέγεθος και θέμα θέλΕΙ 

ο κατασκευαστής. 
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Ο στόχος μας σαν club, εκτός από την προσωπική μας ικανοποίηση και την απόλαυση του χόμπυ 

μας, είναι νa αναδείξουμε την ομορφιά του σιδηροδρόμου μέσα από την κατασκευή τοπίων, 

σταθμών και αμαξοστοιχιών υπό κλίμακα. Κίνητρο μας είναι αυτή η παρέα να μεγαλώσει με νέα 

μέλη και (κυρίως) μικρά παιδιά που θα αγαπήσουν τον σιδηρόδρομο και θα γνωρίσουν την γο

ητεία του και την πολιτιστική κληρονομιάς που φέρει. Η είσοδος νέων παιδιών στο χόμπι και η 

γνωριμία τους με τον σιδηροδρομικό μοντελισμό, την χρήση των ηλεκτρικών -ηλεκτρονικών 

συστημάτων καθώς και η ενασχόληση τους με την κατασκευή και τελειοποίηση διοραμάτων 

αποτελεί για τον σύλλογο μας βασικό στόχο. Επίσης στους στόχους του συλλόγου μας είναι να 

μπορέσουμε να παραβρεθούμε και να στηρίξουμε εκδηλώσεις, όταν αυτό μας ζητηθεί. Στην 

επταετή πορεία μας, έχουμε στήσΕΙ τις μακέτες μας σε έναν σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων, 

προσφέροντας aφιλοκερδώς στον κόσμο, ιδιαιτέρως στα παιδιά αυτό που ψείς αγαπάμε. 

Το σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε σαν μια καλή παρέα και απολαμβάνουμε συλλογικά το αγα

πημένο μας χόμπυ. 

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε, να μας γνωρίσω και να τρέξω μαζί μας τα αγαπημένα σας 

τραίνα υπό κλίμακα κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 1 8:00 στην οδό Λιοσίων 301 ,  Αθήνα και 

να μαθαίνω τα νέα μας στην σελίδα του club στο Facebook πληκτρολογώντας Hellenic Model 

Rai lways Club. 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Α. Λαμπρόπουλος. 
<<Συqτήματα Σηματοδότησης και Τεχνολογίες 

Ελέγχου Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων>> 
Ακούσατε φράσεις του τύπου ((τα κλειδιά τηλεδιοικούνται», ((η σηματοδότηση EΠSL 1 »; 

Έχετε μπερδευτεί με συντομογραφίες όπως ERTMS, LZB, ΑΤΡ κλπ; Προσπαθήσατε να βρείτε 
απαντήσεις για τη σηματοδότηση και το μόνο που βρήκατε είναι είτε πολύ εξειδικευμένα ξενό
γλωσσα βιβλία ή ιστοσελίδες είτε το μόνο που βρήκατε είναι ένα σχήμα με ηλεκτρισμένες σιδη
ροτροχιές που όταν βραχυκυκλώνουν από τους τροχούς του τραίνου, το φανάρι γίνεται κόκκινο; 

Είναι προφανές ότι για τη σηματοδότηση και τα συστήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων υπάρ
χει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Οι μηχανικοί των ΣΕΚ είχαν παλαιότερα καλύψει αυτό 
το κενό (π.χ. το έργο του Μελισσηνού ((Εγκαταστάσεις ασφαλείας σιδηροδρόμων» του 1 954) 
αλλά έκτοτε έχει περάσει αρκετός χρόνος. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το βιβλίο ((Συστή
ματα σηματοδότησης και τεχνολογίες ελέγχου κυκλοφορίας σιδηροδρόμων» του μηχανικού του 
ΟΣΕ Δρ. Αναστάσιου Λαμπρόπουλου που ((εκδόθηκε» το 201 7 από τον ΟΣΕ (η χρήση εισαγωγι
κών θα εξηγηθεί παρακάτω) 

Τ ο βιβλίο αυτό σε μια έκταση 1 25 σελίδων παραθέτει εν συντομία σχεδόν τα πάντα που αφο
ρούν τις αρχές ελέγχου της κυκλοφορίας, της σηματοδότησης και των συστημάτων προστασίας. 
Ο συγγραφέας παραλείπει μόνο (σκοπίμως όπως εξηγεί) τα ζητήματα ασφάλειας συστημάτων 
(Systems Safety). 

Είναι διαρθρωμένο σε 12 κεφάλαια συν ένα κεφάλαιο με την προτεινόμενη βιβλιογραφία. Περι
λαμβάνει πλήθος σχημάτων και φωτογραφιών που επεξηγούν τα γραφόμενα. 

Στο κείμενο του βιβλίου διαχωρίζονται οι έννοιες του αποκλεισμού (του ((μπλοκ» στην ανοικτή 
γραμμή) και της αλληλεξάρτησης (δηλαδή της σηματοδότησης ενός σταθμού), παρουσιάζονται 
συστηματοποιημένα τα ζητήματα που αφορούν τις αλλαγές τροχιάς (τα ((κλειδιά»/((ψαλίδια»), 
ξεδιαλύνονται οι παρανοήσεις γύρω από την έννοια της τηλεδιοίκησης ενώ καταγράφονται οι 
τεχνολογίες των συστημάτων προστασίας. Ένα ολόκληρο κεφάλαίο αφιερώνεται στο σύστημα 
ΕΠS, με τα επίπεδά του και τις προδιαγραφές του. Είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο 
Σύστημα παρουσιάζεται με σαφήνεια και επάρκεια στην Ελληνική Γλώσσα (με την εξαίρεση κά
ποιων διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε ΑΕΙΠΕΙ). 

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο δίνονται μέσω παραδειγμάτων τα αναγκαία βήματα για τη μελέτη ση
ματοδότησης. Στο ενδέκατο κεφάλαιο περιγράφεται εν συντομία το ιστορικό των συστημάτων 
σηματοδότησης στην Ελλάδα για τα συστήματα και των αστικών και των υπεραστικών σιδηρο
δρόμων. Νομίζουμε μεγάλη σημασία έχει να διαβάσει κανείς το 1 2ο κεφάλαιο του επιλόγου όπου 
περιλαμβάνονται δύο ενδιαφέρουσες παράγραφοι με τους προβοκατόρικους τίτλους ((Τελικά, 
γιατί εγκαθιστούμε σηματοδότηση;» και ((Σηματοδότηση Ίight: υπάρχει;». 

Το κείμενο είναι γενικά στρωτό και το περιεχόμενο δίνεται με τρόπο εύληπτο, βοηθούντων 
και των σχημάτων. Στο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας δίνονται 6 κεντρικοί τίτλοι στους οποί
ους κανείς μπορεί να εμβαθύνει στη συνέχεια με προεξάρχοντα τίτλο το ((Systemtechnik des 
Schienenνerkers» του καθ. του Πολυτεχνείου του Μπράουνσβάικ (και φίλου του σιδηροδρόμου 
και μοντελιστή) Jδrn Pachl, από τον οποίο ο συγγραφέας είναι ολοφάνερα επηρεασμένος. Τ ο 
βιβλίο πάντως δεν αποτελεί ούτε μετάφραση ούτε συρραφή των τίτλων που παραθέτει, αντίθετα 
πρόκειται για πρωτότυπη εργασία. 

Επιπλέον δε, πρόκειται για την πρώτη (εκτός Ακαδημαϊκής Κοινότητας) εργασία Σιδηροδρομι
κής εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, γεγονός που δείχνει ότι ο ΟΣΕ, μπορεί να στηριχθεί στα 
στελέχη του και να ευχηθούμε η συγκεκριμένη προσπάθεια να είναι η αρχή. 

Παραπάνω γράψαμε πως το σύγγραμμα ((εκδόθηκε», σε εισαγωγικά. Αυτό γιατί το συγκεκριμένο 
βιβλίο δε θα το βρείτε τυπωμένο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του ΟΣΕ 
και της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του Οργανισμού στον τίτλο του, θα αποτελέσει βάση διδακτέας 
ύλης και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή. Οι διευθύνσεις που μπορείτε να το κατεβά
σετε είναι: 

http :/ /www.academ ia .ed u/3 27 54 342/ΟΡΓΑΝ ΙΣΜΟΣ_ΣΙΔΗ ΡΟΔΡΟΜΩ Ν_ΕΛΛΑΔΟΣ_Α. Ε._ΣΥ
ΠΗ ΜΑΤΑ_ΣΗ ΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_ΚΑ I_ ΗΧ ΝΟΛΟ Γ Ι  ΕΣ_ΕΛ ΕΓΧΟΥ _ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ_ΣΙΔΗ ΡΟ Δ ΡΟ
ΜΩΝ (προσωπική σελίδα του συγγραφέα στο Academia.edu) 

και 

http://www.inforail-ose.gr (σελίδα του ΟΣΕ, ο σύνδεσμος για το κατέβασμα βρίσκεται στην κεντρι
κή σελίδα του ιστότοπου). Ο ίδιος ο συγγραφέας παρακινεί τους αναγνώστες του να κατεβάσουν, να 
τυπώσουν και να μοιραστούν το βιβλίο. Η ((Σ» παρακινεί τον Συγγραφέα να μην σταματήσει. 
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