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- Σε μια εποχή που 
ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ η ρύπανση της 

ατμόσφαιρας είναι 
το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπινων κοινωνιών, είναι 
φυσι κό να δ ιατυπώνεται όλο κα ι περ ισσότερο η 
απαίτηση, "όποιος ρυπαίνει να πληρώνει" .  

- Ε ίναι άλλωστε το ελάχιστο που μπορούμε να 
ζητήσουμε, όταν αναγκαιότητες ανάπτυξης ή συνήθειες 
που δεν θέλουμε να θίξουμε,  μας αναγκάζουν να 
ανεχόμαστε τις διάφορες αιτίες ρύΠανσης. 

- Οποιος ρυπαίνει, λοιπόν, πληρώνει .  Ενα σύνθημα που 
επηρέαζει πλέον τις αποφάσεις των κυβερνήσεων των 
πολιτισμένων χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

- Η πρόταση λοιπόν του Υπουργού Μεταφορών κ. 
Μαντέλη, να χρηματοδοτείται ο σιδηρόδρομος με μέρος 
του φόρου στα καύσιμα των αυτοκινήτων, κινείται μέσα 
σ' αυτά τα πλαίσια, γι' αυτό και θα έπρεπε να γίνει 
δεκτή. 

- Δυστυχώς όμως, ή αυτοί που ρυπαίνουν θέλουν να 
ρυπαίνουν και να μην πληρώνουν και έχουν τη δύναμη 
να το επιβάλλουν, ή κάποιοι θέλουν τη συρρίκνωση του 
σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, και προσπαθούν να το 
επιτύχουν με την περικοπή των πιστώσεων που είναι 
αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του. 

- Αυτή είναι η μόνη αιτ ιολογία που μπορούμε να 
δώσουμε στην άρνηση, όπως πληροφορηθήκαμε, των 
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Εθν. Οικονομίας να αποδεχθούν 
την πρόταση αυτή. Ετσι, προς το παρόν απορρίφθηκε, 
αν και μαθαίνουμε ότι ο Υπουργός Μεταφορών θα 
επανέλθει .  

- Είναι θλιβερό και συνάμα υποκριτικό, από τη  μ ιά  μεριά 
να μιλάμε για λήψη μέτρων κατά της παντός ειοους 
ρύπανσης ( ηχορύπανσης, ρύπανσης ατμοσφαίρας 
κ .λπ . )  και στην πράξη να αρνούμαστε την 
χρηματοδότηση του σιδηροδρόμου και των άλλων μέσων 
σταθερής τροχιάς, που συμβάλλουν δραστ ικά στη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και στη μείωση 
της ρύπανσης και των ατυχημάτων. 

- Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κατά 
των αποφάσεων που υποβαθμίζουν τη ζωή μας. 

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ε=ΩΦΥΜΟΥ 
• Μία από τις νέες Δηζελόμαξες του Ο.Σ.Ε. επικεφαλής 

εμπορικού συρμού στην Όρθρυ. · 

• (ΦΩΤ. Αρτέμης Κλώνος) 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ.Φ.Σ. 
Απο την έκδοση του τελευταίου τεύχους της "Σιδηρο
τροχιάς", ο Σ.Φ.Σ. είχε τις εξής δραστηριότητες: 

•Σε μία μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιή
θηκε στις 19 Νοεμβρίου 1997 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη 

λειτουργία της Μουσειακής γραμμής του Σιδηροδρόμου 
Λαυρίου. 

5.Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 1998, στο βιβλιοπωλείο 
του μέλους του Σ.Φ.Σ. κ. Σπύρου Ασημακόπουλου, έγι

νε παρουσίαση του Λευ
κώματος "Οι Ελληνικοί Σι
δηρόδρομοι". Παρευρέ
θησαν ο Γεν. Γραμματέας 
κ. Ματθαίος Δημητρίου 
και τα μέλη κ.κ. Α. Φιλιπ
πουπολίτης και Δ. Καρα
τόλος. 

•Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 
1998, έγινε με μεγάλη ε
πιτυχία εκδήλωση στον 
Σ.Φ.Σ. για την παρουσί
αση του Λευκώματος " Οι 
Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι" 
και απονομή ευσήμων 
προς εκείνους που βοή
θησαν με την παροχή 
τεκμηριωτικού υλικού. 
Στην εκδήλωση παρευρέ
θη και ο Διευθύνων Σύμ
βουλος του ΟΣΕ κ. Ιωάν
νης Μουρμούρης, καθώς 
και άλλοι επίσημοι. 

�ρεη;'ννία, έγινε η π�ρ�0υσ��η του, 0 πρώην πρόεδρος του Σ.Φ.Σ. ευκωματος του Σ.Φ. · ι ηνικοι 
κ.Γκολφινόπουλος με καθηγήτρ ι α  και 

•Την Πέμπτη 12 Μαρτί
ου 1998 ο Σ.Φ.Σ. προσε
κλήθη και έλαβε μέρος σε 
εκδήλωση στη Νομαρχία 
Αρκαδίας με θέμα συζή
τησης "Ενημέρωση-α
νταλλαγή απόψεων και 

Σιδηρόδρομοι'' . Η συγγραφή του λευ-
μαθητές του Γυμνασίου Κερατέας, κατά την κώματος έγινε απο μια ομάδα μελών . . . 

Λ · , επισκεψη τους στη γραμμη του αυριου. του Σ.Φ.Σ., που κατ' αλφαβητικη σει-
ρά είναι οι παρακάτω: Γ. Ζαρταλούδης, Δ. Καρατόλος, 
Δ. Κουτελιοης, Γ. Νάθενας, Σπ. Φασούλας και Αντ. Φι
λιππουπολίτης. Η έκδοσή του έγινε απο την εταιρεία 
ΜΙΛΗΤΟΣ. 

•Στις 21-23 Νοεμβρίου 1997, ο Σύλλογός μας συμμετεί
χε μαζί με τον Δήμο Καλυβίων σε έκθεση που διοργα
νώθηκε απο το σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων στο 
χώρο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Το θέμα του 
περιπτέρου μας ήταν "Σιδηρόδρομος Αθηνών-Λαυρίου". 

•Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 1997, ο Σύλλογος ύστερα 
απο πρόσκληση συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργά
νωσε η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με θέμα ''Επα
ναλειτουργία Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών-Λαυ
ρίου". Εκ μέρους του Συλλόγου μιΛησε ο Τομεάρχης Δη
μοσιότητας κ. Σπύρος Φασούλας με θέμα το ιστορικό 
της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Λαυρίου. Στον ί
διο χώρο οργανώθηκε απο το Σύλλογο έκθεση φωτο
γραφίας. 

•Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου έγινε με μεγάλη επιτυχί
α και συμμετοχή η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Συλλόγου στα Καλύβια Αττικής, σε συνεργασία με 
τον Δήμο Καλυβίων. Στην εκδήλωση έγινε και απονομή 
επαίνων και επιβράβευση μελών του Σ.Φ.Σ. και ιδιω
τών που είχαν ενεργό συμμετοχή στη δημιουργία και 

λήψη πρωτοβουλιών για το δίκτυο του Ο.Σ.Ε. στην Πε
ριφέρεια Πελοποννήσου'' . Η πρωτοβουλία ήταν του Νο
μάρχη Αρκαδίας κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Τον Σ.Φ.Σ. 
εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας. 

•Το Σάββατο 28 Μαρτίου 1998 ο Πρόεδρος κ. Β. Γκολ
φινόπουλος εκπροσώπησε τον Σύλλογο σε εκδήλωση, 
που οργανώθηκε στην Πάτρα απο τον τοπικό Σύλλογο 
ΦιΛων του Σιδηροδρόμου, με αντικείμενο τη μη κατάρ
γηση γραμμών και δρομολογίων στο δίκτυο του ΟΣΕ 
στην Πελοπόννησο. 

•Την Πέμπτη 9 Απριλίου 1998, μετά απο πρόσκληση 
του ΟΣΕ, ο Πρόεδρος εκπροσώπησε τον Σ.Φ.Σ. στην 
εκδήλωση που έγινε στα Σκόπια, με τη συμπλήρωση 
125 ετών της λειτουργίας της γραμμής Θεσ/νίκης-Σκο
πίων. Η μετάβαση και η επιστροφή έγινε με ειδική αμα
ξοστοιχία τύπου "lntercity" που δρομολόγησε ο Ο.Σ.Ε. 

•Την Τετάρτη 29 Απριλίου 1998, ο Αντιπρόεδρος κ. I. 
Τσακλάνος, ο Γεν. Γραμματέας κ. Μ. Δημητρίου και ο 
Ταμίας κ. Χ. Αποστολάτος εκπροσώπησαν τον Σ.Φ.Σ. 
στα επίσημα εγκαίνια των νέων μηχανών έλξεως του 
ΟΣΕ Adtranz ΟΕ 2000, που έγιναν στον σταθμό Λαρί
σης. Στην εκδήλωση μετείχαν και πολλά μέλη του Σ.Φ.Σ. 

•Μάϊος 1998. Ο Πρόεδρος εκπροσώπησε τον Σ.Φ.Σ. στη 
συνέντευξη τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σι-

3 



δηροδρομικών. 
•Την Δευτέρα 4 Μαίου 1 998 ο Δήμος Νέου Ψυχικού και 
το παράρτημα της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών 
"ΠΑΝΑΘΗΝΑϊΚΗ" οργάνωσαν εκδήλωση με θέμα ''Ο
δοντωτός Καλαβρύτων - Αστικά Τραμ: Δύο γραφικές ή 
πρακτικές λύσεις; ". Στην εκδήλωση προβλήθηκαν τα α
ντίστοιχα ηχοράματα του μέλους και τ. Προέδρου του 

συζήτηση Νομαρχών και εκπροσώπου της Τ.Α. της Πε
λοποννήσου με την Διοίκηση του ΟΣΕ, στα κεντρικά γρα
φεία του ΟΣΕ, με θεμα ''Εκσυγχρονισμός του Σιδηρο
δρομικού Δικτύου Πελοποννήσου". Τον Σ.Φ.Σ. εκπρο
σώπησαν μετά απο πρόσκληση ο Πρόεδρος και ο Γεν. 
Γραμματέας. 
•Την Παρασκευή 1 Ο Ιουλίου 1 998, στην ημερίδα που 

διοργάνωσε το Τ.Ε.Ε . τμήμα Μαγνησί
ας στον Βόλο με θεμα "Περιφερειακά 
και Προαστιακά Σιδηροδρομικά Δίκτυα 
- Ο Θεσσαλικός σιδηρόδρομος και οι 
προοπτικές του", τον Σ.Φ.Σ. εκπροσώ
πησε το μέλος κ. Τ άσος Λαμπρόπου
λος. Θέμα της εισήγησής του :  " Ρεαλι
στικές προοπτι κές ανάπτυξης των Σι
δηροδρόμων στη Θεσσαλία". 
•Η ομάδα του Σ.Φ.Σ. που αποκαθιστά 
τμήμα της εγκαταλελειμμένης γραμμή 
του Λαυρίου, εγκατέστησε ένα νέο ερ
γοτάξιο στην Κερατέα, απο όπου άρ
χισε η αποκατάσταση ενός νέου τμή
ματος γραμμής. Η δημιουργία του νέ
ου εργοταξίου ήταν απαραίτητη μετά 
την αδυναμία συνεχίσεως του πρώτου 
τμήματος λόγω της αυθαίρετης κατα
στροφής του επιχώματος, στη θέση 
Πέτα Κουβαρά, απο την Κοινότητα 
Κουβαρά. 

Σ.Φ.Σ. κ. Αντώνη Φι
λιππουπολίτη.  Τον 
Σ.Φ.Σ. εκπροσώπη
σε ο Γεν. Γραμματέ
ας κ. Μ. Δημητρίου. 

Από την κοπή της πίτας του Σ.Φ.Σ. στο Δημαρχ ε ίο 
Καλυβίων Αττικής με την παρουσία του Δημάρχου. 

Επιλέχτηκαν τα Καλύβια διότι από εκεί, με την βοήθεια 
του Δήμου, άρχισε η αποκατάσταση της γραμμής του 
Λαυρίου. 

Στο μεταξύ ο Σ.Φ.Σ. απέκτησε 
τρία οχήματα. Ενα βυτιοφόρο 
των τέως ΣΠΑΠ, μία φορτάμα
ξα απο τους τέως ΣΒΔΕ και μια 
διαξονική επιβατάμαξα με εξώ
στες, επίσης των τέως ΣΠΑΠ, 

•Την Τρίτη 19 Μαίου 1998, ο Σ.Φ.Σ. οργάνωσε "συνέ
ντευξη τύπου" στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τ ρα
πέζης Ελλάδος με θέμα "Το μέλλον των Ελληνικών Σιδη
ροδρόμων. Θέσεις/προτάσεις του Σ.Φ.Σ. στο Επιχειρη
σιακό Σχέδιο του ΟΣΕ και τις Κυβερνητικές αποφάσεις". 
Η συνέντευξη είχε μεγάλη επιτυχία και έτυχε εκτενούς 
παρουσίασης απο τον Τύπο. Τις θέσεις του Σ.Φ.Σ. ανέ
πτυξαν ο Πρόεδρος και τα μέλη κ.κ. Αντ. Φιλιππουπο
λίτης και Τάσος Λαμπρόπουλος. Στο panel παρεκάθη
σαν και ο Γεν. Γραμματέας κ. Μ. Δημητρίου και το μέλος 
του Σ.Φ.Σ. κ. Σπ. Φασούλας. 
•Την Κυριακή 24 Μαίου 1 998, μεταδόθηκε από το MEGA 
CHANNEL και απο την εκπομπή του δημοσιογράφου κ. 
Θοδωρή Ρουσόπουλου 7 + 7 αφιέρωμα στον σιδηρόδρο
μο. Η εκπομπή βασίστηκε ουσιαστικά σε υλικό και συ
νεντεύξεις που παρεχώρησαν ο Σ.Φ.Σ., ο Πρόεδρος και 
μέλη του Συλλόγου. 
•Μεταδόθηκε απο το MEGA CHANNEL και απο την εκ
πομπή της δημοσιογράφου κ. Λιάνας Κανέλλη αφιέρω
μα στο Τραμ. Η εκπομπή βασίστηκε σε υλικό που πα
ρεχώρησε ο Σ.Φ.Σ. και σε συνέντευξη του μέλους μας κ. 
Αντ. Φιλιππουπολίτη. 
•Σ τις 1 5  και 16 Ιουνίου 1998, στο Συνέδριο του Συλλό
γου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων που έγινε στο Ξενοδο
χείο "ΚΑΡΑΒΕΛ" με θέμα "Οι Αστικές συγκοινωνίες στη 
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας", τον Σύλλογο εκ
προσώπησε ο Γεν. Γραμματέας κ. Μ. Δημητρίου. Πα
ρευρέθη επίσης το μέλος του Σ.Φ.Σ. κ. Γ. Νάθενας. 

που παρέδωσε στην ομάδα αυτή. 

•Στις 24 & 25 Οκτωβρίου ο Σύλλογός μας πραγματο
ποίησε εκδρομή στο Βόλο και το Πήλιο. Η αναχώρηση 
έγινε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα, με 
την αμαξοστοιχία 604 και με δύο βαγόνια που εμίσθω
σε ο Σύλλογος, ένα κλινοθέσιο (βαγόνι με κουκέτες) και 
ένα βαγόνι εστιατόριο. Το Σάββατο 24/10 πήγαμε στις 
Μηλιές με το παλιό aτμήλατο τραινάκι του Πηλίου και 
το Σάββατο 25/1 Ο αναχωρήσαμε στις 12 .00, μέσω Λά
ρισας, για Αθήνα. 
•Την Παρασκέυή 20 Νοεμβρίου το Διοικητικό Συμβού
λιο του Συλλόγου μας επισκέφθηκε τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Ο.Σ.Ε .  κ. Μουρμούρη μετά από πρόσκλη
σή του και αφ' ενός μεν ενημερώθηκε για την εξέλιξη 
του Ο.Σ.Ε. , αφ' ετέρου δε του μετέφερε τις θέσεις του 
Συλλόγου μας επί διαφόρων θεμάτων. 
•Την Κυριακή 1 3  Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ετή
σια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Από τις διαδικασί
ες που επακολούθησαν εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβού
λιο το οποίο, μετά την κατανομή των αρμοδιοτήτων, 
έχει ώς εξής: 

Πρόεδρος: Σπύρος Φασούλας 
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κουτελίδης 
Γενικός Γραμματέας: Πέτρος Ράλλης 
Ταμίας: Θέμις Ζαχαρίου 

•Την Τετάρτη 1 7  Ιουνίου 1 998, έγινε συνάντηση και Μέλος: Φώτης Λυκομήτρος. 
4 
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π 

Ο Σ.Φ.Σ. διοργόνωσε εκδρομή με aτμή
λατη έλξη στο Λουτρόκι μετό την επα
ναλειτουργία της γραμμής. 

Α Ρ 
Ο Σύλλογος Φίλων 
του Σιδηροδρ6μου 
συμπλήρωσε φετος 
1 5  χρόνια ζωής. Δε
καπέντε χρόνια συ
νεχούς αναβάθμι 
σης και δημ ιουρyί
ας. 
Η προϊστορία του 
Συλλόγου αρχίζε ι 
λίγο νωρίτερα και 
συγκεκριμένα το έ
τος 1 9 79 ,  όταν 
πρωτολειτούργησε 
το Σ ιδηροδρομ ι κό 
Μουσείο, το οποίο 
προσει'λκυσε όλους. 
όσους αγαπούσαν 

το σιδηρόδrομο. Τότε έγινε μια κάποια "καταγραφή" 
των σιδηpοδρομόφιλων, σύντομα δε δημιουργήθηκε έ
νας πυρηνας φίλων του σιδ�ροδρόμου, ο οποίος δεν έ
βλεπε το σιδηρόδρομο απλως και μόνο σαν μουσειακό 
είδος, αλλά άρχιζε να συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται α
γώνας για να σταματήσει η συρ_eίκνωσή του και να προ
ωθηθεί η ανάπτυξη τόσο του ιδιου του σιδηροδρόμου, 
όσο και των άλλων μέσων σταθερής τροχιάς. 
Σύντομα έγινε αντιληπτό ότι η κινηση αυτή έπρεπε να 
αποκτήσει νομ ική μορφή, αν ήθελε να πrοωθήσει κα
λύτερα τους στόχους της. Ετσι, το 1 983, δηιουpγείται, 
επίσημα πια, ο "Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρομου", ο 
οτ;οίος στέγασε όλες τις ιδιαιτερότψες και τάσε ις στο 
χωρο των σιδηροδρομόφιλων, είχε ομως πάντα ως κύ-

Ναύπλιο 1994, ο Σύλλογός μας μαζί με τη Λέσχη πα
λαιού αυτοκινήτου, οργόνωσε γιορτή στον παλιό 
σταθμό του Ναυπλίου. Εκεί, οι μεν φίλοι του παλαιού 
αυτοκινήτου ήρθαν με τα αυτοκίνητό τους, οι δε φί
λοι του σιδηροδρόμου με την εικονιζόμενη μουσεια
κή αυτοκινητόμαξα De Dietrich. 

IA 

ο γ Σ I Α Σ 
ριο στόχο τον αγώνα για την ανάπτυξη στην Ελλάδα 
των μέσων σταθερής τροχιάς. 
Η μ ικρή αυτή κίνηση του '1 983 σύντομα γιγαντώνεται 
τόσο σε μέλη, όσο και σε δραστηριότητες. Το 1 992, ο 
Σύλλογος αποκτά την πρώτη του Λέσχη. Τον επόμενο 

Ιούνιος 1994. Ο Πρό
εδρος του Συλλόγου 
Φίλων του Σιδηρο
δρόμου κ.  Σπύρος 
Φασούλας ξεναγεί 
τον τότε Υφυπουργό 
Μεταφορών κ. Θανό
ση Τ σούρα κατό τα ε
γκαίνια της λέσχης 
του Συλλόγου μας. Ο 
κ. Τσούρας ήταν και 
παραμένει φίλος του Σιδηροδρόμου. 

Δεξιό του Υφυπουργού ο Γεν. Διευθυντής του Ο.Σ.Ε. κ. Σ άτλας 

χρόνο του παραχωρείται απο 
τον Ο.Σ.Ε. ένας όροφος στο Σι
δηροδρομι κό Μουσείο για τη 
μεταστέyασή του. Η νέα Λέσχη 
εγκαινιάί;εται τον Ιούνιο του 
1 994 με(λαμπρή γιορτή και με 
τη συμμετοχή πολλών επισή
μων, μεταξύ των οποίων ο Υ
πουργός Μεταφορών κ. Τ σού
ρας, Δήμαρχοι ,  ε κπρόσωποι 
του Ο.Σ. Ε .  και των Η .Σ.Α. Π .  
κ.λπ. 
Οι εκδηλώσεις και οι δραστη
ριότητες που ανέπτυξε μέχρι 
τώρα ο Σ.Φ.Σ. είναι πολυάριθ
μες. Είναι πρακτικώς αδύνατο 
να παρατεθούν όλες. Θα αρκε
στούμε να αναφέρουμε ενδει
�τικά μερικές απο τις σημpντί
κότερες : 
- ·το 1 98 7 έyκpίνεται και επι

δοτείται η πr.ομολή της πρότα
σης του Σ.Φ.Σ. για την ανάπτυ
ξη του σιδηροδρόμου και του 
τραμ στα πλαίσια του Ευρω
παϊκού Ετους περιβάλλοντος. 
- Ο  Σ.Φ.Σ. αγωνίστηκε για την 
επαναλειτουργία των καταρ
γημένων γραμμών Ναυπλίου, 
Λουτρακίου και Στυλίδας, σε 
συνεργασία με τους αντίστοι
χους Δήμους. Τελικά ο στόχος 
επετεύχθη και οι γραμμές αυ-

Μετό την επαναλειτουρ
γία της σιδηροδρομικής 
γραμμής του Ναυπλίου, 
το 1993, ο τότε Πρόε
δρος του Σ.Φ.Σ. κ. Φιλι
πουππολίτης παραδίδει 
στον Πρόεδρο του Δη
μοΔημοτικού Συμβουλί
ου Ναυπλίου τιμ ητική 
πλακέτα, για να τιμήσει 
τον Δήμο Ναυπλίου για 
τους αγώνες του για την 
επαναλειτουργία της 
γραμμής. Ο Δήμος Ναυ
πλίου έχει δώσει και αυ
τός στον Σ.Φ.Σ. τιμητική 
πλακέτα για την βοήθεια 
που του παρέσχε. 
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τές επαναλε ιτούρ
γησαν. 
- Οργάνωσε, τον 

Ιούνιο του 1993, έκ
θεση και διη}Jεριοα, 
με τίτλο "Μερες Σι
δηροδρόμου ", στο 
Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Αθηναί
ων, με μεγάλη συμ
μετοχή. 

προβάλλοντας έτσι τα πλε
ονεκτήματα της σιδηροδρο
μ ικής μεταφοράς. 

- Συμμετε ίχε σε δε
κάδες συνέδρια, η
μεριοες κ.λπ., με θέ
μα τις μεταφορές, ό
που και παρουσία
σε μελέτες του ή έ
κανε παρεμβάσε ις. 
Αλλωστε, καλείται 
συχνά απο Δήμους, 

Μέλη του Σ.Φ.Σ. εργάστηκαν εθελοντικά για 
την επισκευή της aτμάμαξας ΔΚ1 του οδο
ντωτού σιδηρόδρομου, για να γιορταστούν 
τα 100 χρόνια λειτουργίας της γραμμής. 

: Διοργάνωσε την παρου
σίαση, το 1994 στο Ξενο
δοχείο Χίλτον, για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, των α
μαξοστοιχιών Pendolino ή 
T i lt i ng, με τη συμμετοχή 
των Ετα ιρε ι ών ΑΒΒ  και  

Την Άνοιξη του 
1989 ο Σ.Φ.Σ. μετέ
χει σε συζήτηση 
που οργάνωσε το 
Τεχνικό Επιμελητή
ριο Ελλάδος με θέ
μα τις μεταφορές. 
Πρώτος αριστερά ο 
εκπρόσωπος του 
συλλόγου μας κ. 
Νάθενας. 

Οργανισμούς και άλλους να οργανώσει και να στηρίξει 
τετοιες εκδηλώσεις. 
- Συνδιοργάνωσε, τον Αύγουστο του 1996, μαζί με το 

ΥΠΕΧΩΔΕ και το Δήμο Καλαβρύτων, σειρά εκδηλώσεων 
για τα 100 χρόνια του οδοντωτού σιδηροδρόμου, στα 
πλαίσια των οποίων έγινε ειδική συζήτηση για το μέλ
λον της γραμμής. Ο Σ.Φ.Σ. μετακάλεσε για να αναπτύ
ξει την αποψή του επ' αυτού τον 
Διευθυντή της επαναλειτουργού
σης οδοντωτής γραμμής Achensee 
Bahn της Αυστρίας. 
- Πέτυχε την κήρυξη απο το Υ

πουργειο Πολιτισf.Jού ως διατηρη
τέων των κλιναμαξών και των οχη
μάτων-εστιατορίων της Διεθνούς Ε
ταιρείας Κλιναμαξών που βρίσκο
νται στην Ελλάδα. Τον σχετικό φά
κελλο συνέταξαν μέλη του Σ.Φ.Σ. 

FIAT-FERROVIARIA. 
- Συνδιοργάνωσε, μαζί με το Σύλλογο των Ελλήνων Συ

γκοινωνιολόγων, στο Βόλο το Μάϊο του 1997, το πρώτο 
στην Ελλάδα συνέδριο για τις σιδηροδρομ ικές μεταφο
ρές. Το συνέδριο αυτό, όπου συμμετείχαν Ελληνες και 
ξένοι καθηγητές Πανεπιστημίου, συγκοινωνιολόγοι κ.λπ., 
ε ίχε μεγάλη επιτυχία και προβολή. 
- Συνδιοργάνωσε, μαζί με το Δήμο Αθηναίων, τον Ο

κτώβριο του 1997 στο Σιδη
ροδρομικό Μουσείο, συζήτη
ση για το τραμ της Αθήνας 
με συμμετοχή των αρμόδιων 
Υπουργε ίων και Οργανι 
σμών, της Νομαρχιακής και 
της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοί
κησης, καθηγητών, συγκοι
νωνιολόγων κ.λπ. 

- Παρεμβαίνει με συνεντεύξεις τύ
που κ.λπ. όταν η επικαιρότητα το 
απαιτεί. 
- Οργανώνει πληθώρα σιδηροδρο

μικών εκδρομών, πολλές απο τις ο
ποίες με μουσειακές αμαξοστοιχίες, 

Η ομάδα αποκατάστασης τμημάτων της εγκαταλε
λειμμένης γραμμής Λαυρίου επί το έργον κάποιο 
Σαββατοκύριακο. Στο βάθος μιά απο τις ντρεζίνες 
που μας παρεχώρησε ο ΟΣΕ. 

- Προωθεί την ενημέρωση 
για την αναγκαιότητα των 
μέσων σταθερdς τροχιάς σε 
σχολεία και μι;χ{,ικές ορyαν�
σε ι ς  με ομ ιΛι ες, προί)ολες 
των 'Τhοραμάτων του κ.λπ. 
Στηρ ί{,ε ι ανάλογες πρωτο
βουλίες, μαθητών και εκπαι
δευτ ικων. 
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Ο Δ Ο Π Ο Ρ κ ο • • 

yια τη Δαμασκό 
Tou Κώαi-α Σαραvτόriοuλοu • Μέλος� τ9u, Σ.φ.Σ.-, 

προς Χαλέπιο και η 
άλλη προς Χομς. 
Παλαιά η πόλη λε
γόταν Λαοδικεία. 0-
νομάστη κ ε έτσι 
προς τιμή της μητέ
ρας του Σελεύκου 
Λαοδίκης και γνώρι
σε άνθησ� τα πα
λαιά τα χρονια ως ε-

Οι πιο πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον σιδη
ρόδρομο, ασχολούνται συνήθως με τους σιδηροδρό�:�ους α
νεπτυγμένων χωρών όπως της Γαλλίας, του Καναδά, της 
Ιαπωνίας κ.λπ. και όχι με τους σιδηροδρόμους χωρών του 
τρίτου κόσμου, όπως του Περού, της Συρίας κ.λπ. Γι' αυτό 
θα ήταν χρήσιμο να γίνει παρουσίαση για τον σιδηρόδρομο 
ενός τέτοιου κράτους, και συγκεκριμένα τιις Συρίας. Η Συ
ρία είναι ένα κράτος με όχι τόσο καλό σιδηροδρομικό δί
κτυο. 
Σ τα 1. 756 χλμ. που εκμεταλλεύεται η CFS, ταξιδεύουν τριών 
τύπων μηχανές: 
α) J 800 Τσεχοσλοβάκικης κατασκευής, β) 2800 Ρωσικής κα
τασκευιiς και γ) J 200 Γαλλικής κατασκευής. Δεν υπάρχει 
ηλεκτροκίνηση. Υπάρχει όι:ιως σηματοδότηση. Η επικοινω
νία είναι ενσύρματη, μετα/::,ύ των σταθμών. Οι σταθμοί δεν 
αναγράφουν ούτε καν στα αραβικά την πόλη ή το χωριό κι 
έτσι ένας ξένος επιβάτης δυσκολεύεται να βρει το σταθμό 
προορισμού του. 
Οσον αφορά τα βαγόνια, υπάρχουν βαγόνια 1 ης θέσης τα 
οποία είναι ανοιχτού διαδρόμου και χωρισμένα στη μέση 
για καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Είναι γερμανικής κα
τασκευής και διαθέτουν κλιματισμό. Τ ο ίδιο και τα β�όνια 
της 2ης θέσης. Το τραίνο μεγάλης διαδρομdς, μεταξυ Δα
μασκού-Τελ Κοτσέκ, είναι τραίνο με κλινάμα/::,ες και κλινοθέ
σια οχήματα, για κατόχους δελτίων κλίνης. Η Συρία έχει 
ελάχιστη συyκοινωνία με το εξωτερικό. Κατά τη χειμερινή 
περιοδο υπαρχει ένα τραίνο με το όνομα TOROS EXIPRESI 
μια φορά την εβδομάδα,.στη γραμμή ΧΑΛΕΠΙΟ-ΑΔΑΝΑ-ΚΙΟΥ
ΤΑΧΙΑ-ΙΠΑΜΠΟΥΛ-ΧΑΥΝΤΑΡΠΑΣΑ. Κατά τη θερινή πφίο
δο πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα. Αλλο διε
θνές τραίνο είναι στην γραμμή ΔΑΜΑΣΚΟΣ-ΔΑΡΑ-ΑΜΜΑΝ, 
όπου υπάρχει ανταπόκριση με την Ακαμπα. Δεν υπάρχει 
σύνδεση με το Λίβανο, λόγω ανυπαρξίας σήμερα γραμμων 
σ' αυτό το κράτος. Παλαιότερα υπήρχε σύνδεσ_r] και με τη 
Βαγδάτ�, η οποία όJJως διακόπηκε το 1992. Αξί(,ει να ανα
φερθεί οτι η γραμμη στα βάθη της Συρίας μεταξύ Καμισλί, 
Τελ Κοτσέκ ε/::,υπηρετεί και τη σύνδεση μεταξύ Αγκυρας
Βαγδάτης, γιατί είναι η μόνη πρόσβαση σιδηροδρομικως α
πο την Αγκυρα για τη Βαγδάτη και τη Βασόρα. Πριν το 1978, 
δηλ. πριν από την έναρξη_ του Περσοϊρα-
κινού πολέμου, υπήρχε δυνατότητα σι-
δηροδρομικής σύνδεσης στη γραμμιi: ΔΑ-
ΜΑΣΚΟΣ-ΒΑΓ ΔΑ ΤΗ-ΠΧΕΡΑΝΗ-ΙΣΛΑΜΑ-
ΜΠΑΝτ. Δυστυχώς με τον Περσοϊρακινό 
πόλεμο καταστράφηκαν τμήματα της 
γραμf.Ιής ΒΑΓΔΑΤΗΣ-ΠΧΕΡΑΝΗΣ, τα ο
ποία δεν επισκευάστηκαν. Ετσι σήμερα � 
μόνη πρόσβαση σιδηροδρομικώς σ' αυτη 
την διαδρομή είναι: ΔΑΜΑΣΚΟΣ-ΧΑΛΕ
ΠΙΟ-ΤΑΤΒΑΝ (φέρυ μπωτ), ΒΑΝ-ΠΧΕΡΑ
ΝΗ-ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΤ κ.λπ. 
Και τώρα ας κάνουμε μία αναφορά -ένα 
οδοιπορικό- πάνω σε μία απ' τις γραμ
μές των CFS: Την γραμμή Λατάκια-Χομς
Δαμασκός. 
λλΤΑΚΙΑ: Ο σταθμός ι-ιέσα στην πόλη δί
πλα απο την εθνική οδό Βυρητού-Λατά
κιας-Αδάνων. Ο σταθμός είναι τεpματι
κός βασισμένος σε ευρωπαϊκά προτυπα. 
Απο εδώ ξεκινούν δύο γραμμες, η μία 

πίνειο της Αντιό
χειας. Σ�μερα είναι το πρώτο λιμάνι τ�ς χώρας. Η διαδρο
Ι:!ή ξεκιναει. Αριστερά κοντά η Ουγκαριτ. Οι γραμμές χωρί
(,ουν, αριστερά προς Χαλέπιο και δεl::,ιά προς Χομς, την ο
ποία και ακολουθούμε. Η γραμμή αυτή είναι παράλληλη με 
την εθνική οδό προς Βυρητό και με την παραλία. Αριστερά 
μακριά το χωριό Φακχούρα. 
ΤΖΑΜnΛΕΧ: Η κωμόπολη δεξιά στην παραλία. Η γρα�μή 
ξεμακραίνει απ' την παραλία ανηφορίζοντας. Αριστερα το 
χωΡ.!ό Εϊνλ Σαρκιέχ. 
ΚΗΙΛ ΜnΙΕΧ: Το χωριό αριστερά. Η γραμμή τώρα παίρνει 
στροφή δεξιά πλησιάζοντας την παραλία και φτάνοντας 
στο Βανιάς. 
ΒΑΝΙΑΣ: Ο σταθμός μέσα στην πόλη. Η πόλη σημαντικό 
λιμάνι της �ώρας. Σ' αυτό το λιμάνι γίνεται η φόρτωση υ
γρών καυσιμων στα δεξαμενόπλοια, με τα οποία μεταφέ
ρονται στην Ευρώπη και τον Καναδά. 
�υνεχίζου�ε την πορεία μ<:ς. Δεξι? στην π�ραλία ;ο Καλ' 
ατ Αλμαραμπ και αριστερα μακρια το χωριο Τ α ανιτα. 
ΡΑΟΥΝΤΑ: Το χωριό δεξιά κοντά στ�ν θάλασσα. 
Συνεχίζουμε ολοταχώς για το Ταρτουζ. Αριστερά το χωριό 
Κανσιέχ. 
ΤΑΡΤΟΥΖ: Ο σταθμός μέσα στην πόλη. Παλαιό όνομα της 
πόλης: Αντάραδος. Ονομάστηκε έτσι γιατί χτίστ�κε απέ
ναντι απ' το νησάκι Αραδος. Σήμερα το νησάκι λεyεται Α
ρουάντ. Υπάρχει συγκοινωνία με το νησάκι με μικρα καίκια. 
Η πόλη είναι το δεύτερο σημαντικό λι_μάνι της χώρας. Στην 
πόλη υπάρχει μουσείο με αρχαία ευρηματα της εποχής του 
Μ. Αλεξάνδρου. Αξίζει κανε ι ς να επισκεφθεί την παλιά πό
λη δίπλα στην παραλία κοντά στην ιχθυαγορά. Από εκεί το 
ηλιοβασι'λεμα είναι θαυμάσιο. Παλαιότερα υπήρ�ε συyκοι
νωνια απο το λ�άνι Ταρτούζ με το ελληνικό λιμανι Βολος. 
Απο εκεί συνέχι(,ε κανείς το ταξίδι του σιδηροδρομικώς yια 
Αθήνα ή για Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ευρώπη. Συνεχί(,ο
ντας περνάμε τιιν υποβαθμισμένη συνοικία του Ταρτούζ. 
Μπροστά ξεπρο15άλει ο Λίβανος. Περνάμε δύο γέφυρες. Δε
ξιά φαίνεται το νησάκι Αρουάντ, με τα χαρακτηριστικά τσι
μεντένια σπιτά-
κια του. 
ΣΑΜΑΡΕΙΑΝ: 0 Το "Taurus Express" στην Βογδάτη (φωτ. 

από καρτ-ποατάλ) 



σταθμός μέσα στο χωριό. Δεξιά δίπλα στην θάλασσα, η 
πόλη Αμρίτ. Παλιό της όνομα: Μάραθος. Εκεί είχε στρατο
πεδεύσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Βρέθηκαν αρχαιολογικά εu
ρ�ματα τα οποία μεταφέρθηκαν στο μουσείο του Τ αρτούζ. 
Τωρα η γpαμμή πλησιάζει τα σύνορα του Λιβάνου. Δεξιά 
το Ελληνοφωνο χωριό Χαμίντια. Οι κάτοικοί του είναι κρη
τικής καταγωγής, απόγονοι των Κρητικών που οι Τούρκοι 
έπιασαν ομήρους και πούλησαν σε σκλαβοπάζαρα. 
ΑΚΑΡΥ: Το χωριό αριστερά. Σήμερα πρόκειται για έναν α
πο τους aσήμαντους σταθμούς. Παλαιοτερα ήταν απο τους 
σημαντικότερους, γιατί ήταν κόμβος τη_ς γραμμής προς Λί
βανο. Σήμερα δυστυχώς ο Λίβανος δεν διαθέτει σιδηρόδρο
μο, λόγω των βομβαρδι-
σμών απο αεροπορικές 
δυνάμεις ΤΓ]ς Συρίας και 
του Ισραήλ. Μεχρι την 
Τρίπολη η γραμμή είναι 
σε καλή κατάσταση, δεν 
λειτουργε ί όμως λόγω 
των προβλημάτων του 
Λιβάνου με τη Συρία. 
Απο την Τρίπολη και κά
τω η γραμμή είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη, μέχρι το 
Σμπερ. Απ' το Σμπερ μέ
χρι την Βυρητό λειτουρ
γεί αραιά και που (από
σταση περίπου Αθήνα
Νέα Λιόσια) . 
Συνεχίζουμε το ταξίδι 
μας προς Χομς. Η γραμ
μή παράλληλη �:�ε τα σύ
νορα Συρίας-Λιβάνου. 
ΗΛ -ΚΑΜΧ: Ο σταθμός 
μέσα στην κωμόπολη. Η γραμμή σιγά-σιγά εισέρχεται στην 
έρημο. Η βλάστηση ολοενα και λιγοστεύει. Αριστερά το 
Καλ' ατ λλ χοσν. 
OMONJZANA: Ο σταθμός δίπλα στο χωριό και πολύ κο
ντά στην γραμ�ή των συνόρων. Δεξιά το χωριό Νταϊντέχ. 
Μας ακολουθει δεξιά ο Λίβανος και αριστερά ο αγωγός που 
μεταφέρει πετρέλαιο απο την Τεχεράνη και το Αμπαντάν 
(Ιράν), στη Συρία και την Τουρκία, μέσω Βcχγδάτης. Ο αγω
γός αυτός στο Συριακό έδαωος διακλαδίζεται κοντά στο 
Χομς και καταλήγει στην Τρίπολη (Λίβανος), το Ταρτούζ 
και το Βαννάς. Αλλος κλάδος του καταλήγει στην πρωτεύ
ουσα του Τουρκικού Κουρδιστάν, Ντυαρ_μπακίρ. 
ΚΑΝΣΑ: Χωριο δίπλα στα σύνορα του Λφάνου. Τώρα μπ�
καl:!ε για τα καλά στην έρημο. Η βλάστησΓJ είναι μηδαμινη. 
Δεt,ιά προβάλλει το κατακιτρινο βουνό Λίβανος. Η γραμμή 
ανεβαίνει στο όρος Αντιλίβανος. 
XOYPMnY: Ο σταθμός στο χωριό. Η γραμμή έχει ξεμακρύ
νει απ' τα σύνορα του Λιβάνου. βρίσκεται δίπλα απ' την 
λίμνη Χομς, όπου υπάρχει ψάρεμα και κυνήγι. 
Περνάμε τη γέφυρα του Οράντη. Εδώ βρίσκεται και το πε
ρίφημο Καντές. Σύγχρονο όνο�:�α Ναμπί Μαντ. Το Καντές 
είναι γνωστό για τη μάχη που δόθηκε ανάμεσα στους υπό 
τον Φαραώ Ραμσή Β' Αιγυπτίους και τους Χετταίους, το 
1280 π.Χ. Ο νεαρός τότε Ραμσής παρασύρθηκε σε παγίδα 
των Χετταίων, αλλά τελικά διασώθηκε. 
Πλησιάζουμε στο Χομς. Αριστερά έρ_χεται και � γραμμή α
πο Χαλέπιο (τουρκία και Ιράκ). Οι δύο γραμμες θα συνα
ντηθούν στο Χομς. Τ ο Χαλέπι ο είναι η συμπρωτεύουσα της 
Συρίας. Αρχαίο όνο}Jα: Βέροια. Διαθέτει μουσεία, παζάρια 
και άλλα σημαντικα αξιοθέατα. 
ΧΟΜΣ: Η πολιτεία αριστερά περίπου ένα χιλιόμετρο. Πα
λαιό όνομα: Εμμεσα. Μία πόλη χ_ωρίς μεγαλο τουριστικό 
ενδιαφέρον. Στα προάστειά της �ρίσκονται τα μεγαλύτε
ρα διϋλιστήρια της χώρας. Στο Χομς κατοικεί πολυπληθής 
χριστιανική μειονότητα. Υπάρχουν πολλές χριστιανικές εκ
κλησίες. Υπάρχουν και κατακομβες που είναι aπρόσιτες. 
Στο σταθμό του ενώνονται οι γραμμές απο Λατάκκια και 
απο Χαλέπι ο. Παλαιότερα στο Χομς εί�ε αφετηρία η γραμ
μή προς Ζωσιγιέτι, Κραμπ και Βυρητο όπου συναντούσε 

8 

TIJ. yραμμή μέσω Ακάρυ και συνέχιζαν για Χάϊφα και Τελ 
Α�ί�, μέσω Τύρου και Σιδώνας. 
Συνεχίζουμε tJε κατεύθυνση νοτιοανατολική. Δεξιά το χω
ριό Αντ' Ντμεινεχ Ασχαρκίεχ. 
ΣΙΝΗΑΡ: Το χωριό δίπλα δεξιά, αριστερά λίγο μακριά το 
χωριό Ρακάμα. 
ΧΑΜΡΑΑΤ: Το χωριό δεξιά κοντά στον σταθμό. Αριστερά 
λίγο μακριά το χωριό Ασ' Σιράτ. 
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μέσα στη μεγάλη έρημο. Οι κα
τοικηtJένες περιοχές είναι ελάχιστες. Δεξιά διακρίνεται το 
χωριο Σαμπάντ και αριστερά μακριά η ιστορική περιοχή 
Χαμμάμ Αμπού Ραμπάχ. 

ΧΑ ΒΑΡΙΝ: Η κωμόπολη α
ριστερά. Ιστορική πόλη. Ο 
σταθμός ήταν παλαιά κόμ
βος τ�ς γραμμής για την 
Παλμυρα, σημερινό Του
ντμούρ. 
Η Παλμύρα: αρχαία ιστο
ρική πόλη. Διαθέτει πολλά 
ελληνιστικά μνημεία. Σήμε
ρα η τοπική αυτή γραμμή 
δεν είναι σε εκμετάλλευση. 
MANIEN: Το χωριό δεξιά 
και πιο πίσω ο ιστορικός 
χώρος. Αριστερά μακριά 
το χωριό Καρυατείν και α
κόμα πιο μακρυά το χωριό 
Μπασίρι που είναι σταθ
μός της καταργημένης 
γραμμής ΧΑΒΑΡΙΝ-ΠΑΛ
ΜΥΡΑ. 
Συνεχίζι.ιυμε μέσα στην α
ραιοκατοι κημένη έρημο. 

Σταθμός της Ταρτούζ στη Συρία. Δεξιά η πολιτεία Ναμπκ, 
(φωτ. κ. Σοροvτόπουλου) και πιο κάτω η πολιτεία 

Γιαμπρούντ. 
Δεξιά κοντά δίπλα στην γραμμή το Χαν-αλ-ουτνέμπ και μα
κριά πίσω η Μααλούλα, το χωριό όπου μιλιέται ακόμη η 
Αραμαϊκή, .1:1 γλώσσα του Χριστού. 
ΑΝΤ NTMEIP: Ο σταθμός μέσα στο χωριό. Δεξιά η πολιτεία 
Κιουνταϊφέν. Αριστερά στην έρημο το Χαν Αμπούλ Σαμάτ 
και πιο βαθιά το Τζαμπάλ Σισς. 
Συνεχίζουμε ολοταχώς για την Δαμασκό. Η γρα_μμή θα κά
νει κύκλο και μετά θα φτάσει στην Δαμασκό. Δεt,ιά η Αντρα 
και πιο μακριά η Σαίντνάγια (Μονή της Παναγίας) με τις 60 
καλόγρ ιες και τα 200 παιδιά. Στην πόλη αυτή υπάρχουν 
και άλλες εκκλησίες, καθώς και μιναρέδες. 
ΝΑΣΑ ΜnΙΕΧ: Το χωριό δεξιά. Πιο δεξιά η πολιτεία Ντού
μα. Αριστερά το Χαράν λ Ασουαμίντ. 
Η γραμμή τώρα στρέφεται δυτικά. Αριστερά το διεθνές α
εροδρόμιο της .�αμασκού. 
ΣΑΟΥΝΤΑΝ ZEINAn: Το χωριό δεξιά. Σιγά-σιγά εισερχόμα
στε στη Δαμασκό. 
ΔΑΜΑΣΚΟΣ: Τέλος του ταξιδιού μας. Το κτίριο του σταθ
μού μοιάζει με τους σταθμούς της ορεινής Φθιώτιδας. Δια
θέτει κυλικείο. 
Η Δαμασκός, πρωτεύουσα της Συρίας, είναι η αρχαιότερη 
πόλη του κόσμου, αφού κατοικείται συνεχώς από το 5000 
π.χ. Στους Αραβικούς χρόνους ήταν διάσημη για το εμπό
ριο αρωμάτων της. Σήμερα έχει 4.000.000 κατοίκους. Δια
θέτει _μνημεία όπως: ο τάφος του Σαλαντίν, ο τάφος του 
Μωα�ία, το τζαμί των Ομεϊάδων, το Σού κ (παζάρι), το αρ
χαιολογικό jJΟυσείο, το παζάρι Σαλιμιέχ, το Σουλεϊμάνιε, το 
πατριαρχειο της Δαμασκού. Απο εδώ έχει αφετηρία και η 
γραμμή προς Ζαμπαντάνι, η οποία είναι υπόλειμμα της ο
δοντωτής γραμμής Δαμασκού-Βυρητού, που είχε ανταπό
κριση με Τρίπολη ή Τελ-Αβίβ. Στο Λιβανέζικο σταθμό Ραϋ
άν συναντιόταν με την γραμμή από Χομς. 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α ΦΙ Α  
ΕΠΑΜ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΗ ΣΥΡΙΑ 
ΕΠΑΜ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΟ IPAN 

THOMAS COOK: OVERSEAS τΙΜΕ TABLE. 
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ΟΙ Σ 
Πελο 

του Βασίλη rκολφινόπουλου · τ. Πρόεδρος του Σ.Φ.Σ. 
Εδώ και 1 08 χρόνια και συγκεκριμένα απο το έτος 1882 λει
τουργεί το δίκτυο των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πε
λοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.). 
Οι σιδηρόδρομοι Πελοποννήσου είναι ένα απο τα σπουδαιό
τερα έργα υποδομής της χώρας. Ξεκίνησε το έργο απο τον 
Πειραιά (λιμάνι) έφθασε στα βουνά του Αχλαδόκαμπου και 
της Τριπόλεως και κατέβηκε στο λιμάνι της Καλαμάτας. 
Απο την άλλη πλευρά στρώθηκε γραμμή κοντά στη θάλασ
σα ώστε η διαδρομή Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Κυπαρισσία
Καλαμάτα να αποτελεί ένα σπάνιο (παγκόσμια μπορώ να 
πω) σε ομορφιά ταξίδι, αφού σε πολλά σημεία οι γραμμές 
αγγίζουν τη θάλασσα και το περισσότερο μήκος της δια
δρομής είναι ανάμεσα σε πράσινο. Το "κόψιμο" της Κακιάς 
Σκάλας για την εποχή εκείνη θεωρείται άθλος. Αλλά και η 
αρχιτεκτονική της κατασκευή είναι αριστούργημα. Δεκάδες 
γεφυράκια είναι έργα 
τέχνης γιατί πολλά απο 
αυτά είναι χτιστά-πέ
τρινα. 
Η γέφυρα του Ισθμού 
της Κορίνθου, η γέφυρα 
του Αχλαδόκαμπου και 
άλλες μεγάλες γέφυρες 
του δικτύου είναι έργα 
σπουδαία. Το δίκτυο 
των σιδηροδρόμων ξε
κινάει απο Πειραιά-Κό
ρινθο και απο Κόρινθο 
α) προς Τ ρίπολη-Ζευγο
λατιό-Καλαμάτα, β) 
προς Πάτρα-Πύργο
Ζευγολατιό-Καλαμάτα. 
Στο κεντρικό αυτό δί
κτυο υπήρχαν (και υ
πάρχουν) οι εξής δευτε
ρεύουσες γραμμές. Απο 
Αγίους Αναργύρους προς Λαύριο (καταργημένη δυστυχώς), 
απο Ισθμό Κορίνθου προς Λουτράκι, απο Αργος προς Ναύ
πλιο, απο Λεύκρο προς Μεγαλόπολη (καταργημένη), απο 
Καλαμάτα προς Μεσσήνη (καταργημένη), απο Διακοφτό 
προς Καλάβρυτα (με οδόντωση), απο Καβάσιλα προς Βαρ
θολομιό και Κυλλήνη (δεν λειτουργεί προσωρινά), απο Πύρ
γο προς Αλφειό και Ολυμπία, απο Πύργο προς Κατάκολο. 
Το δίκτυο διαθέτει ωραιότατους σταθμούς και στάσεις σε 
όλη την Πελοπόννησο και τη γραμμή Λαυρίου. Είχε τέλεια 
οργάνωση, όπως τα κεντρικά γραφεία της οδού Καρόλου 
(σημερινό μέγαρο ΟΣΕ) το κεντρικό εργοστάσιο στου Ρε
τσίνα (Πειραιά), τα μηχανοστάσιο Πειραιώς-Κορίνθου-Δια
κοφτού-Πατρών-Π ύργου-Μύλων-Τριπόλεως-Καλαμάτας 
και το αμαξοστάσιο Πειραιώς-Λαυρίου και άλλα πολλά. Διέ
θετε συνεργεία γεφυροποιών, συνεργεία συντηρήσεως τη
λεγράφων, κτιρίων σταθμών και στάσεων, συνεργεία γραμ
μής κ.λπ. Παρείχε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
για το προσωπικό, διέθετε ιατρεία και φαρμακεία στα κε
ντρικά γραφεία της οδού Καρόλου, ιατρείο στο σταθμό Πει
ραιώς και άλλους κεντρικούς σταθμούς και γιατρούς καθ' 
όλο το μήκος του δικτύου. Επίσης ιδιόκτητη κλινική των 
ΣΠΑΠ υπήρχε στην οδό Κύπρου στην Αθήνα. Η οργάνωση 

του προσωπικού ήτο άριστη και από τον Γεν. Δ/ντή μέχρι 
τον τελευταίο σταθμάρχη ή κλειδούχο, όλοι αγαπούσαν τον 
σιδηρόδρομο. 

Οι στολές του προσωπικού κινήσεως, σταθμαρχών, μηχα
νοδηγών κ.λπ. ενέπνεαν εμπιστοσύνη στον επιβάτη. 
Η λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε το δίκτυο Πελο
ποννήσου σε άθλια κατάσταση, γέφυρες γκρεμισμένες (Ι
σθμός, Αχλαδόκαμπος, Ξυλόκαστρο και άλλες πολλές), αλ
λά και το υλικό έλξεως (μηχανές και βαγόνια) σχεδόν κατε
στραμμένο. Ο Ισθμός και η Κακιά Σκάλα ήταν γεμάτα από 
διαλυμένες μηχανές και βαγόνια. 
Χάρις στην υποστήριξη των τότε κυβερνήσεων και των ε
πανορθώσεων απο Γερμανία και Ιταλία άρχισε το δίκτυο 
να επανέρχεται σε κάποια σειρά. Πρωταγωνιστής όμως της 

επαναλειτουργίας των 
ΣΠΑΠ ήταν το προσω
πικό του. Οι άνθρωποι 
των ΣΠΑΠ με πάθος και 
εργατικότητα ξανά
φτιαξαν τις κατεστραμ
μένες γέφυρες, τις μη
χανές και τα βαγόνια. 
Αυτός ο ηρωισμός του 
προσωπικού των ΣΠΑΠ 
πρέπει να γραφτεί στην 
Ιστορία. Δυστυχώς ό
μως η αξία των σιδηρο
δρόμων Πελοποννήσου 
δεν εκτιμήθη δεόντως α
πο το Ελληνικό Κράτος 
και τις Κυβερνήσεις των 
τελευταίων ετών. 
τ ο ωραιότατο αυτό δί
κτυο που έχει μεταψέ
ρει εκατομμύρια επφά-

Μάναρι 7/98 (φωτ. κ. κaκαβός) τες και βοήθησε τα μέ-
γιστα τον ελληνικό λαό 
στα χρόνια της Κατο

χής, δυστυχώς συνεχώς εγκαταλείπεται στην τύχη του. Εί
ναι κρίμα: θα πρέπει όλοι να συντελέσουν (προσωπικό, κυ
βέρνηση, κράτος) ώστε το δίκτυο των σιδηροδρόμων Πελο
ποννήσου να αξιοποιηθεί. 
Να συντηρηθεί η γραμμή του, να επαναλειτουργήσουν οι 
καταργημένες γραμμές και σταθμοί. Ο σιδηρόδρομος Πελο
ποννήσου με τη συνεχή αξιοποίησή του θα αποβεί χρησι
μότατος για το μέλλον της Ελλάδος και οικονομικώς αποδο
τικός. 
Προς Θεού μην καταργούμε και μην καταστρέφουμε έργα 
υποδομής που τόσο χρήσιμα αποδείχτηκαν γι' αυτό τον τό
πο. Ο σιδηρόδρομος Πεολοποννήσου πρέπει να βοηθηθεί 
απο όλους. Το μέλλον θα αποδείξει πόσο χρήσιμος μας εί
ναι. 
Η διοίκηση του Ο.Σ.Ε. ας προσέξει ιδιαίτερα το θέμα. 
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Διακόπηκε απο τις 28/5/98 η λειτουργία της με

τρικής γραμμής Βόλου-Καλαμπάκας. Η γραμμή 

εγκαινιάστηκε το 1884 και είχε μήκος 162 χλμ. 

Σ τη μέση της διαδρομής, στο χωριό Σταυρός, δια

σταυρωνόταν με τη γραμμή Αθηνών-Θεσ/νίκης 

(σταθμός Παλαιοφαρσάλου) όπου γινόταν με

τεπιβίβαση των επιβατών από και προς Δυτική 

Θεσσαλία (Σοφάδες, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Κα

λαμπάκα), στα τραίνα του "Λαρισαϊκού". 

Η διακοπή της λειτουργίας του έγινε για να ε

κτελεστούν τα έργα διαπλατύνσεως του τμήμα

τος Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας (απο γραμ-

μή πλάτους 1 m. σε γραμμή διεθνούς πλάτους 

1 ,435 m.) αλλά στη θέση των καταργημένων δρο

μολογίων δεν δρομολογήθηκαν λεωφορεία του 

ΟΣΕ. Η γραμμή που προβλέπεται να στρωθεί 

θα είναι μονή και οι διασταυρώσεις θα πραγμα

τοποιούνται στους ενδιάμεσους σταθμούς. 

Η γραμμή Βόλου-Παλαιοφαρσάλου δεν προβλέ

πεται να διαπλατυνθεί και τα τραίνα, όταν τε

λειώσουν τα έργα, θα ακολουθούν τη διαδρομή 

Βόλου-Λαρίσης-Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας, 

ενώ προβλέπονται και απ' ευθείας συνδέσεις με 

lntercity και κοινές αμαξ/χίες απο και προς την 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  

Αθήνα. Οι 5 aυτοκινητάμαξες που εξυπηρετού

σαν έως πρόσφατα τη μετρική γραμμή μεταφέ

ρονται στο δίκτυο Πελοποννήσου, ενώ το προ-

ληλα με την εκτέλεση των έργων, όπως μας κα

τήγγειλαν μηχανικοί του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, ή

ταν δυνατή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο 

.... 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ 

Mitsubishi με επι βατάμαξα 

στο Παλαιοφάρσαλο. 

(φωτ. Σπ. Παπανδρεάδης) 

ΚΑΤΩ ΑΡΙΠΕΡΑ: 

Στο σταθμό της Καλαμπάκας 

(φωτ. Δ. Κουτελίδης). 

ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ: 

Αυτοκινητάμαξα ΜΑΝ/Ε.Ν. στη 

γέφυρα Θεόπετρας 

(1998, φωτ. Α. Κλώνος). 

σωπικό του Βόλου θα μετατεθεί σε πλησιέστε

ρους σταθμούς και μηχανοστάσια. 

Προβληματισμό προκαλεί σε μέρος του προσω

πικού η επιμονή του ΟΣΕ για την άμεση διακο

πή της λειτουργίας της μετρικής γραμμής και α

ποξήλωσή της όσο το δυνατόν γρηγοροτερα και 

πάντως πριν καν τη δημοπράτηση του έργου 

στρώσης της νέας γραμμής απο τη θυγατρική 

εταιρεία έργων του ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ. Η συνέχιση 

της λειτουργίας της μετρικής γραμμής παράλ-



όταν τα έργα θα κόντευαν στην ολοκήρωσή τους 

θα απαιτούνταν μία ολιγόμηνη διακοπή. Θα μπο

ρούσε επίσης να γίνει σιδηροδρομικώς και η δια

σπορά των υλικών της νέας γραμμής (στρωτή-

ρες, σιδηροτροχιές κ.λπ.), για την οποία τώρα 

θα χρησιμοποιηθούν φορτηγά αυτοκίνητα. 

Εμείς ελπίζουμε μέχρι τέλους του 1999 να σφυ

ρίξει το πρώτο τραίνο "κανονικής γραμμής" στην 

Καλαμπάκα, όπως έχει προγραμματιστεί. 

ΕΠΑΝΩ: 
Ατμάμαξα 26 Tubize των Σ.Θ. επικεφαλής της πόστας Βόλου
Καλαμπάκας, στον παλαιό σταθμό Γέφυρας Παλαιοφαρσάλου 

(1959, φωτ. Α. Luft). 

ΜΕΣΑΙΑ: 
Η πόστα Βόλου-Καλαμπάκας στον παλαιό διώροφο σταθμό 

Τρικάλων (καρτ-ποστάλ εποχής, αρχείο n. Καραμόνη). 

ΚΑΤΩ: 
Ατμάμαξα 32 Krupp των Σ.Θ. επικεφαλής εμπορικού συρμού 

στον Βόλο (1959, φωτ. Α. Luft). 
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ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ 
ΤΑ ΝΕΑ TPQ,ηCJίΔJQΛftfA 

(Από την Εφημεpιοα 'ΈΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ" 
του Σαββάτου, 17 Φεβρουαρίου 1940), 
αντιγράφουμε την παρακάτω ειοηση: 

Από προχθές ήρχισαν να καταφθάνουν σιδη

ροδρομικώς εκ Τουρίνου τα νέα τροχιοδρομι

κά οχήματα της ηλεκτρικής εταιρείας μετα

φορών. Τα νέα οχήματα κινούνται επί δυο φο

ρείων, έκαστον των οποίων έχει 4 τροχούς. 

Δηλαδή έκαστον όχημα θα κινήται επί 8 τρο-

χών. Το σύστημα τούτο εξασφαλίζει άνεσιν 

και επιτρέπει εις το όχημα να αναπτύσση με

γάλην ταχύτητα. Εχουν πλάτος 2.50 μέτρων 

και καθίσματα ευρύχωρα. Εις έκαστον κάθι

σμα υπάρχει και κώδων σημάνσεως διά την 

στάθμεuσιν του οχήματος. Εσωτερικώς το ό

χημα είναι επενδεδημένον με πράσινον δέρ

μα. Αι θύραι ανοίγουν και κλείνουν αυτομα

τως διά πεπιεσμένου αέρος. Αι θέσεις καθη

μένων είναι 30. Ο συνολικός αριθμός των νέ

ων οχημάτων να ανέλθη εις 60. Ταύτα θα τε

θούν εις κυκλοφορίαν μετά την εξ ολοκλήρου 

παραλαβήν των Εις τα νέα οχήματα το διαμέ

ρισμα του οδηγού είναι χωριστόν, έχει δέ κά

θισμα επί του οποίου θα κάθηται ούτος. 



Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Η ΥΑΟΠΟΙΗΣ Ο 
Σ ι δ η ρ ο δ ρ ό μ ο υ  

Παραδόθηκε η μελέτη σκοπιμότητας 
Η δημιουργία του κολοσσιαίας σημασίας έργου υλοποί
ησης ενός ολοκληρωμένου προαστιακού σιδηροδρομι
κού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, προωθεί
ται δυναμικά τον τελευταίο καιρό με πρωτοβουλία του 
Υπουργού Μεταφορών κ. Αν. Μαντέλη και του ΟΣΕ. Α
ντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο της χρηματοδότησης και 
υλοποίησης του εν λόγω έργου εν μέρει με την ένταξή 
του στο Πακέτο Sander και εν μέρει με διαδικασία αυτο
χρηματοδότησης (Β.Ο.Τ.) στα πλαίσια ενός μικτού σχή
ματος κοινοπραξίας μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Το
μέα για την υλοποίηση και εκμετάλλευση του έργου 
("Pub l ic Priνate Partnership") .  Η προοπτι κή αυτή αυξά
νει κατά πολύ αφ' ενός μεν την επιλεξιμότητα του έρ
γου για Κοινοτική Χρηματοδότηση, αφ' ετέρου δε τις πι
θανότητες υλοποίησής του. Η "Σ" εύχεται το μεγάλο 
αυτό έργο τελικά να ευοδωθεί και παραθέτει τα κυριώ
τερα σημεία και συμπεράσματα της σχετικής τεχνικο
οικονιμι κής μελέτης σκοπιμότητας που έγινε πρόσφα
τα απο την εταιρεία TRADEMCO για λογαριασμό του 
ΟΣΕ: 

1 .  Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η 
Η μητροπολιτική Αθήνα στερείται εξυπηρέτησης απο 
προαστιακά τραίνα, ένα μέσο ιδιαίτερα αποτελεσματι
κό, οικονομικό και περιβαλλοντικά συμφέρον, που χρη
σιμοποιείται κατ' εξοχήν σε Ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. 
Στις πόλεις αυτές, τα προαστιακά τραίνα, μαζί με τα 
δίκτυα Μετρό, αποτελούν τους κορμούς εξυπηρέτησης 
αστικών επιβατικών μεταφορών μεσαίου και μεγάλου 
μήκους. 
Ο ΟΣΕ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού του Προγράμ
ματος, προτείνει τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών, 
μία εκ των οποίων αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία 
του προαστιακού τpαίνου στη μητροπολιτι κή Αθήνα. 

2. Σ Η Μ Ε Ρ I Ν Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η 
Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ  
Σήμερα λειτουργούν δύο μόνο προαστιακές σιδηροδρο
μικές διασυνδέσεις. Πρόκειται για τα δρομολόγια του Ο
ΣΕ στους άξονες Πειραιάς-Αθήνα-Οινόη-Χαλκίδα και Πει
ραιάς-Αθήνα-Κόρινθος/Λουτράκι, που όμως δεν μπορεί 
να θεωρηθούν προαστιακές με όλη τη σημασία της λέ
ξης (συχνότητες, συναφείς εξυπηρετήσεις κ.λπ.) .  
Η προτεινόμενη θυγατρική εταιρεία μπορεί να συστα
θεί απο τον ΟΣΕ σε συνεργασία με ιδιώτες ή άλλους 
φορείς και θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομ ικά κριτή
ρια ή και με επιδότηση, ως υπηρεσία δημοσίου συμφέ
ροντος. Εκτός απο την εξασφάλιση στους παραπάνω 

διαδρόμους σωστής προαστιακής εξυπηρέτησης, θα ε
πιδιώξει τη δημιουργία και στην περιοχή της Πρωτεύ
ουσας ενός δικτύου προαστιακών σιδηροδρομιι κών ε
ξυπηρετήσεων οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις γραμ
μές ή υπηρεσίες: 
1 .Πειραιάς-Αθήνα-Οινόη-Χαλκίδα, με προέκταση προς 
Θήβα. 
2 .Πειραιάς-Αθήνα-Κόρινθος/Λουτράκι, στη νέα διπλή 
γραμμή ταχείας κυκλοφορίας. 
3 .Αθήνα-Ελευσίνα-Μέγαρα, στην υφιστάμενη σιδηροδρο
μική γραμμή. 
4 .Πε ιρ αιάς-Αθήνα-Συγκο ινωνιακό Κέντρο Αχαρνών 
(ΣΚΑ)-Σταυρός-Αεροδρόμιο Σπάτων, κατά μήκος της νη
σίδας του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνας-Σταυρού-Σπά
των με σύνδεση προς Μαρκόπουλο (και σε β' φάση, με
τά το 2004, με επέκταση προς Λαύριο και Ραφήνα). 
5 .Πειραιάς-Αθήνα-Αγιος Στέφανος. 
Το προβλεπόμενο προαστιακό δίκτυο του 2004 θα έχει 
μήκος 281 χλμ. ενώ προβλέπονται οκτώ βασικές υπη
ρεσίες μεταφοράς επιβατών. Απαραίτητα έργα, που 
πρέπει να έχουν κατασκευαστεί μέχρι τότε, είναι η aνι
σοπεδοποίηση του διαδρόμου Πειραιά-Αθήνας-ΣΚΑ, η 
κατασκευή των νέων σταθμών Πειραιά, Αθήνας και ΣΚΑ, 
η σύνδεση του Αεροδρομίου κατά μήκος του αυτοκινη
τοδρόμου Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων, καθώς και άλ
λες βελτιωτικές παρεμβάσε ις σε υφιστάμενες υποδο
μές (ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, βελτιώσεις σταθ
μών, κ.λπ.) . 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται η δυνατότητα δρομολόγη
σης τραίνου εξπρές, για την εξυπηρέτηση του αερο
δρομίου, με χρόνο διαδρομής 35' απο την Αθήνα και 47' 
απο Πειραιά. Προβλέπεται η δρομολόγηση στις διάφο
ρες γραμμές κλιματιζόμενων σύγχρονων αμαξοστοιχιών, 
με υψηλές συχνότητες, που κυμαίνονται απο 1 5' (εξυ
πηρέτηση αεροδρομίου) έως 2 ώρες το μέγιστο (Λου
τράκι ) .  Ο αριθμός του απαιτούμενου τροχαίου υλικού 
που πρέπει να αποκτηθεί ανέρχεται σε 20 ηλεκτροκι
νούμενες aυτοκινητάμαξες κανον ι κής γραμμής, 1 4  
Rai lbus μετρικής γραμμής και 8 ηλεκτροκινούμενα Rai lbus 
κανονικής γραμμής. 

3. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  
Σ Κ Ο Π Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ  
Η μελέτη τεχνικο-οικονομικής σκοπιμότητας του προα
στιακού δι κτύου Αττικής (2004), που ανατέθηκε απο 
τον ΟΣΕ, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 
Το προαστιακό τρένο αναμένεται να προσελκύσει συ

νολικά 350.000 επιβάτες ημερησίως το 2004, 425.000 
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επιβάτες ημερησίως το 201 Ο και 560.000 επιβάτες ημε
ρησίως το 2020. Σημειώνεται, ότι στην περίοδο αξιολό
γησης (2004-2020) το προαστιακό τρένο αναμένεται κα
τά μέσο όρο να έχει επιβατική κίνηση ίση με το 70% 
περίπου της κίνησης του μετρό, με πολύ μικρότερο κό
στος κατασκευής. 
Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση του προαστιακού τρέ
νου απο και προς το Αεροδρόμιο εκτιμάται σε 36.000 
επιβάτες ημερησίως το 2034, δηλασή σε 30% της συνο
λικής κίνησης απο/προς Αεροδρόμιο. 
Το κόστος υλοποίησης των έργων υποδομής ανέρχεται 
σε 294 δισ. δρχ, εκ των οποίων τα 1 09 δι σ. δρχ. έχουν 
εξασφαλιστεί απο το Β' ΚΠΣ. Απο τα υπόλοιπα 1 85 δισ. 
δρχ., το κόστος που αντιστοιχεί στο προαστιακό τρένο 
ανέρχεται σε 1 35 δισ. δρχ, ενώ τα υπόλοιπα 50 δισ. 
δρχ. αντιστοιχούν στο υπεραστικό τρένο. Επιπροσθέ
τως, το κόστος προμήθειας του τροχαίου υλι κού προα
στιακών υπηρεσιών ανέρχεται σε 60 δισ. δρχ. Οι ετή
σιες δαπάνες λειτουργίας (χωρίς τις αποσβέσεις και πι
θανές aποπληρωμές δανείων) ανέρχονται σε 1 1  δισ. δρχ. 
περίπου και τα αντίστοιχα έσοδα σε 47 δισ. δρχ. 
Η χρηματο-οικονομική ανάλυση έγινε για τέσσερις συν
δυασμούς σεναρίων, με δύο διαφορετικά σενάρια κομί
στρου (Α: 1 5-25 δρχ. ανά χλμ.-επιβάτη - αναλόγως δρο
μολογίου - και Β: ενιαίο κόμ ιστρο 1 5  δρχ. ανά χλμ.-επι
βάτη) και δύο σενάρια υλοποίησης του έργου (1 ,2 ) .  Στο 
σενάριο 1 η θυγατρική εταιρεία συμμετέχει στο κόστος 
υποδομής, ενώ στο σενάριο 2 δεν συμμετέχει στο κσο
τος υποδομής, αλλά καταβάλλει τέλη χρήσης υποδο
μής. Στο σενάριο 1 ,  ο δείκτης aνταποδοτικότητας της 
επένδυσης ( I RR), είναι 1 4, 1 %  και 1 2 ,3%, για τα σενάρια 
κομίστρου Α και Β αντίστοιχα, για την περίοδο αξιολό
γησης 2000-2020, σε σταθερές τιμές 1 997. Στο σενάριο 
2, ο δείκτης aνταποδοτικότητας της επένδυσης ( IRR), 
είναι 43,9% και 38,5%, για τα σενάρια κομίστρου Α και Β 
αντίστοιχα. 
Η ανάλυση ευαισθησίας που έγινε έδειξε ότι ακόμα και 
στην περίπτωση (για το Σενάριο 1 Α) που οι δαπάνες 
είναι κατά 25% υψηλότερες και τα έσοδα κατά 25% χα
μηλότερα απο αυτά που εκτιμήθηκαν, το IRR=6%. Η 
βιωσιμότητα του προαστιακού τραίνου επομένως εί
ναι πολύ ικανοποιητική. 
Ως έργο πρώτης προτεραιότητας προκύπτει η σύνδε
ση του αεροδρομίου η οποία και πολύ υψηλή επιβατι
κή κίνηση αναμένεται να έχει και λειτουργεί με χρη
ματοοικονομικούς δείκτες που είναι κατά 3% περίπου 
υψηλότεροι απο τους αντίστοιχους δείκτες του συνό-

1-4 

λου του δικτύου. 
Για την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση έγινε συνεκτί
μηση των ωφελειών στην Εθνική Οικονομία απο τη λει
τουργία του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου. Αυ
τές προέρχονται απο εξοικονόμηση χρόνου ταξιδιού ε
πιβατών, εξοικονόμηση λε ιτουργικών δαπανών ΙΜΜ, ε
ξοικονόμηση εξωτερικού κόστους μεταφοράς (περιβαλ
λοντική ρύπανση, θόρυβnς, ατυχήματα) και εξοι κονό
μησης συναλλαγματικού κ< ίστους. 
Κύρια αίτια για τις ωφέλι ιις αυτές είναι η εκτροπή επι
βατικής κίνησης απο τα ιδιωτικά ΜΜ στα ΜΜΜ, λόγω 
λειτουργίας του προαστιακού τραίνου, το οποίο συνδέ
ει , σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, τόσο το Μετρό και 
τις κύριες λεωφορειακές γραμμές, όσο και το υπεραστι
κό σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι ωφέλειες αυτές ανέρχονται 
σε 92 δισ. δρχ ετησίως κατά μέσο όρο (57% ωφέλειες 
χρόνου, 32% ωφέλειες λειτουργικών δαπανών, 1 Ο% ω
φέλειες εξωτερικού κόστους, 1 %  ωφέλειες συναλλάγ
ματος) . 
Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση έγινε για τα Σενάρια 1 Α 
και 1 Β, σε σταθερές οικονομικές (χωρίς φόρους, δα
σμούς, ΦΠΑ) τιμές 1 997, περίοδος 2000-2020. 
Στο Σενάριο 1 Α: IRR=38,6% 
NRV= 836 δισ. δρχ 
B/C = 1 0,3 
Στο Σενάριο 1 Β :  IRR=37,6% 
NRV= 806 δισ. δρχ. 
B/C= 9,9 
Η κοινωνικοοι κονομική σκοπιμότητα επομένως του έρ
γου είναι πολύ σημαντι κή. 

4. Ω Φ Ε Λ Ε I Ε Σ Λ Ε I Τ Ο Υ Ρ Γ I Α Σ 
Το έργο θα συμβάλλει θετικά στην εθνική πολιτική με
ταφορών αφού προωθείται η χρήση μαζικών μέσων με
ταφορών στις αστικές και ιδιαίτερα στις περιαστικές 
και προαστιακές μετακινήσεις, αξιοποιείται η υφιστά
μενη σιδηροδρομική υποδομή και οι διάδρομοι όπου μπο
ρεί να λειτουργήσει σιδηρόδρομος, ενώ τέλος συνεπι
κουρείται η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης για 
την προώθηση των σιδηροδρομικών μεταφορών σε Μη
τροπολιτικές μεταφορές μεγάλου πληθυσμιακού μεγέ
θους και μεγάλης έκτασης. Ο προαστιακός σιδηρόδρο
μος προβλέπεται σαν απαραίτητο έργο υψηλής προτε-

Όχημα της πεντάδυμης aρθρωτής ηλεκτρικής Α/Α που θα 
προμηθευτεί ο ΟΣΕ για τον προαστιακό και τη σύνδεση 
του Νέου Αεροδρομίου (φωτ. sιEMENS) 



θήνας-Κορίνθου-(Πατρών) στα πλαίσια του 
πακέτου Delors 1 1 .  Δεν υπάρχει όμως εξα
σφαλισμένη χρηματοδότηση για τα υπόλοι
πα 1 85 δισ. δρχ., καθώς και για τα 60 δισ. 
δρχ. που απαιτούνται για την προμήθεια 
του τροχαίου υλικού1 . 

ραιότητας τόσο απο το Ρυθμιστι
κό Σχέδιο Αθήνας, όσο και απο το 
πρόγραμμα κατά του νέφους ''Ατ-

Προαστιακή Α/Α ΜΑΝ/ΕΝ 
στη Χαλκίδα (φωτ. Dr. Schuh). 

Η ενδεχόμενη συμμετοχή ιδιωτών (μέθοδος 
Β.Ο.Τ.) μπορεί να καλύψει, απο το κόστος 
επένδυσης, ποσό μέχρι 1 35 δισ. δρχ. Εκτι
μάται ότι η δαπάνη που αφορά τη νέα γραμ
μή ΙΚΑ-Αεροδρόμιο Σπάτων ('45 δισ. δρχ.), 
που αποτελεί μέρος του παραπάνω ποσού 
των 1 35 δισ. δρχ., μπορεί να χρηματοδοτη
θεί σε ποσοστό μέχρι 85% απο την ένταξη 
του έργου σε Προγράμματα του Ταμείου Συ
νοχής (ειδική δράση για χρηματοδότηση σι
δηροδρομ ι κών συνδέσεων προς αεροδρό
μια). Το κόστος δημιουργίας των νέων σταθ
μών (ΣΚΑ, Αθήνας και Πειρaιά) μπορεί, εν 
μέρει τουλάχιστον, να καλυφθεί απο ιδιω

τική SOS". 
Ο προαστιακός σιδηρόδρομος θα διασυνδέσει μεγάλους 
συγκοινωνιακούς κόμβους στην περιοχή της Πρωτεύ
ουσας όπως το Λιμάνι του Πειραιά, οι σιδηροδρομ ικοί 
σταθμοί στο Κέντρο της Αθήνας, το Συγκοινωνιακό Κέ
ντρο Μενιδίου, το νέο Αεροδρόμιο των Σπάτων και στο 
απώτερο μέλλον τα Λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυ
ρίου. 
Η αποτελεσματικότητα του προαστιακού σιδηρόδρο
μου θα κριθεί από την συνεργασία του με τα άλλα μέσα 
μεταφορών με τα οποία κατ' αρχήν ανταγωνίζεται .  Η 
συνεργασία αυτή με τα I .X. επιτυγχάνεται με την ανά
πτυξη εγκαταστάσεων park & ride στους σταθμούς. Η 
ελκυστικότητα των σταθμών ενισχύεται με την δημιουρ
γία κατάλληλων δραστηριοτήτων και αναπτύξεων γύ
ρω απο αυτούς. Στους σταθμούς αυτούς εξασφαλίζε
ται ανταπόκριση προς/απο τα αστικά μέσα μεταφορών 
του ΟΑΣΑ και τα αστικά κτΕΛ. 
Είναι προφανές ότι αντίστοιχες δυνατότητες και υπη
ρεσίες πρέπει να προσφέρονται και στους 2 σταθμούς 
του ΜΠΡΟ (Νεραντζιώτισσα, Σταυρός) όπου προβλέ
πεται το τελευταίο να "ακουμπά" τον προαστιακό, να 
τον τροφοδοτεί και να τροφοδοτείται απο αυτόν. Ετσι 
δημιουργούνται ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη και για το 
ΜΠΡΟ το οποίο κερδίζει επιβάτες και πελατεία απο 
μία "διευρυμένη ενδοχώρα" που φθάνει μέχρι την Κό
ρινθο και την Χαλκιοα, κατά τα αντίστοιχα πρότυπα των 
μεγαλουπόλεων του εξωτερικού. Αντίστοιχη βέβαια δυ
νατότητα "συνεργασίας και συνέργε ιας" θα δημιουργη
θεί και στους ανακαινισμένους Σταθμούς Αθήνας και Πει
ραιά. 
Σημειώνεται ότι το έργο του προαστιακού είναι απα
ραίτητο και για .τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, 
γιατί συνδέει πόλους Ολυμπιακής σημασίας, όπως το 
Αεροδρόμιο, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κέντρο της Αθή
νας, το λιμάνι του Πειραιά, περιοχές με ξενοδοχειακή 
υποδομή (Λουτράκι, Χαλκίδα), ενώ υπάρχει και δυνατό
τητα εύκολη σύνδεσης και του Ολυμπιακού χωριού. 

5. Χ Ρ Η Μ ΑΤΟΔΟΤΗ Σ Η  ΤΟΥ Ε Ρ ΓΟΥ 
Απο τα 294 δισ. δρχ. που απαιτούνται γ ια την υλοποίη
ση των έργων, τα 1 09 είναι εξασφαλισμένα απο την Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα για την κατασκευή της γραμμής Α-

τική συμμετοχή. Τα υπόλοιπα έργα πρέπει να εντα
χθούν στο πακέτο Sanders. 
Η δημιουργία της θυγατρικής εταιρείας δημ ιουργεί νέες 
προοπτι κές για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του 
έργου. Πράγματι ο τρόπος με τον οποίο θα συντεθεί το 
Κεφάλαιο της εταιρείας, η "προίκα του" απο τον ΟΣΕ 
(γραμμή - right of way, εκτάσεις σταθμών κ.λπ.) καθώς 
και η συμβολή της Κοινότητας, εκτιμάται ότι θα βελτιώ
σουν τις προοπτικές προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαί-
ων. 

6. Γ Ε Ν I Κ Α Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Συμπερασματικά πρέπει να τονιστεί η σπουδαιότητα 
του έργου τόσο ως απαραίτητο τμήμα ενός ολοκληρω
μένου συστήματος ΜΜΜ το 2004 για την Μητροπολι
τ ική Περιοχή της Αθήνας, όσο και ως επένδυση με χρη
ματοοι κονομική επαρκή ανταποδοτικόiητα και υψηλή 
κοινωνικοοικονομ ι κή σκοπιμότητα, κάτι που θα πρέπει 
να κινητοποιήσει τάχιστα τόσο ιδιωτικούς όσο και δη
μόσιους φορείς με σκοπό την υλοποίησή του. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ 
ΓΙΑ ΑΝΑΠΥΥΞΗ ΑΣΥΙΚΟΥ · ΠΡΟΑΣΥΙΑΚΟΥ 

Σ ι δ η ρ ο δ ρ ό μ ο υ  
ατηv περιοχή ΘΕΣΣΑ/ιΟΝΙΚΗΣ 

Εκπονήθηκε αναγνωριστι κή μελέτη απο την ΔΠΜΘ του 
Ο.Σ.Ε. για τη δρομολόγηση γραμμών αστικούπροαστια
κού σιδηρόδρομου, σε πρώτη φάση, προς τα δυτικά της 
Θεσσαλονίκης και σε δεύτερη και τρίτη, εντός της πό
λης και προς τα ανατολικά αντίστοιχα. 
Για τον λόγο .αυτό θα αξιοποιηθεί το υπάρχον σιδ. δί
κτυο Θεσ/νίκης - Αλεξάνδρειας - Αξιού - Γέφυρας - Παλ. 
Σταθμού Θεσ/νίκης, η στρατιωτική γραμμή Ζέϊτελινγκ, 
ενώ προτείνεται η επέκταση του δικτύου μέσα από την 
υποθαλάσσια σήραγγα πρός Μίκρα, Χαλκιδική. 
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ο ι  B A L D W I N S  
το υ W D L R  

Ε Λ 
σ τ η ν 
Λ Δ Α  φές του War Office και η B LW 

αναλαμβάνει την παράδοση 
45 μονάδων μέχρι τον Δεκέμ
βριο του 1 91 6. Γ ια να διευκο
λυνθεί η μαζική παραγωγή, ο ι  
Βρετανικές ατμάμαξες απλο-

Του Γιάvvη Ζαρταλούδη · Μέλος του Σ.Φ.Σ. 

Από τα μέσα του 1 9 1 6  έως τον ΑπριΛιο του 1 9 1 7, η φημισμένη 
Baldwiπ Locomotiνe Works στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, θα 

κατασκευάσει yια λογαριασμό του Βρετανικού War Departmeπt 
Light Railways, 495 εφοδιοφόρους aτμάμαξες 60cm με προορι
σμό το Δυτικό Μέτωπο. Μερικές θα βρεθούν και στο Ανατολι-

κό εξυπηρετώντας τα συμμαχικά στρατιωτικά δίκτυα της 
Μακεδονίας. Μία από αυτές, με το όνομα 'ΈΜΗ", βρίσκεται 
σήμερα παροπλισμένη στο Μηχανοστάσιο Βόλου, αποτελώ

ντας τη μοναδική διασωθείσα εκπρόσωπο του είδους σε 
ολόκληρη την Ηπειρωτική Ευρώπη. 

• • • 

1 .  Ι στ ο ρ ι κ ό · Τεχν ι κ ά  Στ ο ι χεία 1 
Τον Μάρτιο του 1 91 6, δύο σχεδόν χρόνια μετά την έναρ
ξη του "Μεγάλου Πολέμου", η Βρετανική σιδηροδρομική 
βιομηχανία αδυνατεί να ικανοποιήσει την πρώτη μαζική 
παραγγελία aτμαμαξών του War Office. Η αλήθεια είναι 
ότι και οι Γάλλοι αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα, 
κυρίως λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Στη Βρετα
νία όμως, οι κατασκευαστές τροχαίου υλικού αναλάμβα
ναν παραγγελίες από ιδιώτες και κατά την διάρκεια του 
πολέμου. Ο στρατός, είχε απλά την προτεραιότητα στην 
παράδοση.2 Από την άλλη πλευρά και ανεξάρτητα α
πό τη ζήτηση που δημιούργησε ο πόλεμος, οι Βρετανοί 
ουδέποτε φημίζονταν για τις επιδόσεις τους στη μαζική 
παραγωγή aτμαμαξών, όπως π.χ. οι Γερμανοί. Αν συνυ
πολογίσει κανείς και τη μοιραία έλλειψη εργατικού δυνα
μικού θα έχει πλήρη ει κόνα της αιτίας που οδήγησε το 
War Office στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στόχος η 
αναζήτηση προμηθευτή για μία τάξη στενών aτμαμαξών 
πορείας, συνέχεια των 45 μηχανών 2' C n2t που είχε κα
τασκευάσει η εγχώρια Huns let Engine Co. στο Leeds. 
Σ τις Ηνωμένες Πολιτείες, η έναρξη του 1 ου Π Π βρήκε την 
πλειοψηφία της κοινής γνώμης φιλικά κείμενη προς την 
Entente, αλλά και ένα ισχυρό ρεύμα που πρέσβευε την 
ουδέτερη στάση απέναντι στα υπερατλαντικά δρώμενα. 
Η Αμερικανι κή βιομηχανία, απλά διέγνωσε τον ανέλπιστο 
κερδοφόρο ορίζοντα που ανοιγόταν μπροστά της. Τ ην 
εποχή που οι Βρετανοί χτυπούν την πόρτα των Αμερι κα
ν ικών εργοστασίων3 , η Baldwin Locomotiνe Works (BLW) 
στην Φιλαδέλφεια, κατασκευάζει για λογαριασμό των Γ αλ
λικών Στρατιωτικών Σιδηροδρόμων 60cm του Μαρόκου, 
1 1  ατμάμαξες 2' C n2t τυποποιημένες ως BLW 1 0-1 2-D. 
Οι συγκεκριμένες μηχανές πληρούν όλες τις προδιαγρα-

1 6  

ποιούνται ως προς τις Γ αλλι
κές ομολογές τους κυρίως σε ό,τι αφορά τις υδατοδεξα
μενές και την καμπίνα του χειριστηρίου. Μηχανές κεκο
ρεσμένου ατμού, με τρείς συνεζευγμένους άξονες και ένα 
εμπρόσθιο δυαξονικό φορείο, φέρουν εξωτερικούς κυλίν
δρους επίπεδων ατμοσυρτών με διανομή Walschaert. Τυ
πικός Αμερικανι κός σχεδιασμός, bar frames, βαλβίδες α
σφαλείας ρορ στην κορυφή του ατμοθάλαμου, και σεβα
στών διαστάσεων αμμοδόχος. Ημίσεια καμπίνα χειριστη
ρίου και πλευρι κές υδατοδεξαμενές που αγκυρώνουν στον 
λέβητα. Η τιμή μονάδος, αρκετά ελκυστική, ορίζεται στις 
1 4 75 λίρες. 
Μέχρι τον Απρίλιο του 1 91 7, και μάλιστα χωρίς να ανα
στείλει άλλες παραγγελίες, η BLW θα παραδώσει στον Βρε
τανικό Στρατό 495 τέτοιες μηχανές4 , την πολυπληθέ
στερη τάξη aτμαμαξών του WDLR. Οι Πίνακες 1 και 2 
παρουσιάζουν αντίστοιχα την αρίθμηση και τα τεχνικά 
χαρακτηριστι κά τους. 
Π ολλά έχουν γραφεί για τις επιδόσεις και την αξιοπιστία 
αυτών των μηχανών. Η BLW εστιάστηκε στην κατασκευ
ή μιάς ατμάμαξας με σύντομο χρόνο ζωής, κάτω όμως 
από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Η μετα
πολεμική, μακρόχρονη καριέρα αρκετών από αυτές σε διά
φορες βιομηχανικές γραμμές (κυρίως στην Ινδία) μάλλον 

Χόρτης των υπο Βρετανική εκμετόλλευση σιδηροδρό
μων στη Μακεδονία του 1918. (Συλλογή The Railway 
Gazette) 
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απέδειξε το αντίθετο. 
Οι "κατήγοροί" τους προβάλλουν δύο βασικά επιχειρή
ματα: Την έλλειψη ευστάθειας και την ανεπαρκή ατμο
παραγωγή. Το τελευταίο φαντάζει κάπως παράδοξο, δε
δομένου ότι το War Office επέβαλε την αντικατάσταση 
των αρχικά χαλύβδινων εστιών και αυλών με χάλκινες και 
μπρούτζινες αντίστοιχα. Αντίθετα, οι συχνοί εκτροχιασμοί 
και ανατροπές ήταν αναμφίβολα πραγματικότητα. Η θέ
ση των πλευρικών υδατοδεξαμενών και το ελαφρύ bar 
frame πλαίσιο, είχαν σαν αποτέλεσμα υψηλό κέντρο βά
ρους και μάλιστα το υψηλότερο από όλους τους τύπους 
μηχανών του WDLR. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός της a
τμάμαξας προέβλεπε ότι οι υδατοδεξαμενές δεν Οα επι
κοινωνούσαν μεταξύ τους. Ομως η Baldwin, φοβούμενη 
πως η διαφορά στάθμης του νερού στα ντεπόζιτα θα προ
καλούσε προβλήματα ευστάθειας, αναθεώρησε τα αρχι
κά της σχέδια και συνέδεσε τις δεξαμενές μεταξύ τους. Η 
παραμονή της μηχανής σε τμήματα που παρουσίαζαν υ
ψομετρική διαφορά μεταξύ των σιδηροτροχιών, όπως οι 
καμπύλες, οδηγούσε το νερό από το εξωτερικό προς το 
εσωτερικό πλευρικό ντεπόζιτο και η μηχανή ανατρεπό
ταν. Τέτοια περιστατικά συνέβησαν συχνά κατά την διάρ
κεια της στρατιωτικής τους θητείας (και όχι μόνο) χωρίς 
όμως να αναφέρονται σοβαρές ζημιές. Στην προσπάθεια 
να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση στο πε
δίο της μάχης, κάποιες μηχανές απέκτησαν aυτοσχέδιους 
«εφοδιοφόρους» που δεν ήταν τίποτε άλλο από δυαξονι
κές πλατφόρμες που μετέφεραν τις υδατοδεξαμενές που 
είχαν αφαιρεθεί από την aτμάμαξα. Μειονεκτικός ήταν 
και ο σχεδιασμός του εμπρόσθιου φορείου με αποτέλε
σμα συχνούς εκτροχιασμούς κατά την εγγραφή σε κλει
στές καμπύλες η αλλαγές. Αναφέρεται μάλιστα ότι το προ
σωπικό είχε γίνει "εξπέρ" στην επαναφορά των μηχα
νών εντός γραμμής και η κατασκευάστρια εταιρία, άρχι
σε να εφοδιάζει τις aτμάμαξες με μηχανικούς γρύλους. 
Ενα άλλο πρόβλημα που αντ ιμετώπισαν αρχ ι κά οι 
Baldwins ήταν ο ανεφοδιασμός τους σε νερό, μιάς και η 
κατασκευή υδατόπυργων σε δίκτυα που βρίσκονταν μιά 
ανάσα από τις εχθρικές γραμμές, ήταν αληΟινή πρόκλη
ση για το αντίπαλο πυροβολικό. Το War Office εντόπισε 
το πρόβλημα και η Baldwin εξασφάλισε την ευελιξία της 
ύδρευσης εφοδιάζοντας τις τελευταίες 296 μονάδες με 
αναρροφητήρες. Επί πλέον, στην προσπάθεια να βελτιώ-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

θει η εγγραφή σε καμπύλες μ ικρής ακτίνας, ο μεσαίος συ
νεζευγμένος άξονας απέκτησε τροχούς χωρίς όνυχα και 
επιπλατυσμένο επίσωτρα Τέλος, η ασύμμετρη κατανομή 
των αξόνων δεν ευνοούσε την κίνηση αλλαργέν, γεγονός 
δυσάρεστο, αν σκεφτεί κανείς πως τα τρίγωνα και οι πε
ριστροφικές πλάκες ήταν μάλλον πολυτέλεια για έναν στε
νό στρατιωτικό σιδηρόδρομοS . 
Σύμφωνα με τα αρχεία της Baldwin, γύρω στις εκατό a
τμάμαξες πουλήθηκαν μετά τον 1 ο ΠΠ σε βιομηχανικές 
κυρίως γραμμές. Οι περισσότερες φιλοξενήθηκαν στις ζα
χαροφυτείες της Ινδίας, όπου μία ή δύο κυκλοφορούσαν 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1 980. Εκτός από αυτές, 
δύο σώζονται στην Βρετανία και μία στο Queensland της 
Αυστραλίας. Μοναδική επιζώσα στην Ηπειρωτική Ευρώ
πη, τον "φυσικό" χώρο των Baldwins, η 'ΈΛΛΗ" του Βό
λου. 
2. Οι Baldwins στην Μακεδονία του 1 ου nn. 

Αντίθετα από τις Hudsons C n2t, οι οποίες στάλθηκαν 
εξαρχής από τη Βρετανία στην Θεσσαλονίκη, οι Baldwins 
που υπηρέτησαν στη Μακεδονία, έφτασαν μέσω του Γαλ
λικού Μετώπου, γεγονός που καθιστά δυσιωλότερη την 
εξακρίβωση τους. Οι πλέον αξιόπιστες πηγές αναφέρουν 
συνολικά 38 μονάδες 2 '  C n2t, χωρίς να διευκρινίζεται πό
σες ήταν Baldwin και πόσες ήταν Huns leι Ως εκ τούτου, 
οι Baldwins που περιλαμβάνει ο Πίνακας 3 είναι όλες όσες 
στάθηκε δυνατόν να αναγνωριστούν έως τώρα. Ο γρά
φων θα είναι ευγνώμων σε όποιον αναγνώστη μπορεί να 
συνδράμει προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι οι Baldwins πρωτο
εμφανίζονται στο Μακεδονικό θέατρο του Πολέμου στα 
μέσα του 1 91 7, αντικαθιστώντας σταδιακά τις Γαλλικές 
Decauνil les Cn2 ι ως μηχανές πορείας στο δίκτυο του Σνέ
φτσε (Κεντρικόν), όταν το τελευταίο πέρασε σε βρετανι
κά χέρια6 . Η Πλειοψηφία τους όμως θα κυκλοφορήσει 
στον άξονα Σαρακλή - Σταυρού - Τ αζλή Ντερμπέντ (Α
σπρόβαλτα) στον κυριότερο συμ�αχι κό σιδηρόδρομο 
60cm της Μακεδονίας του 1 ου Π Π . 
Με την λήξη του πολέμου, οι Σύμμαχοι υποχρεώθηκαν εκ 
των πραγμάτων να αναλάβουν τον έλεγχο αρκετών σι
δηροδρομικών γραμμών σε Βουλγαρία και Τουρκία, μετα
φέροντας κατάλληλο στρατιωτικό προσωπικό και τρο
χαίο υλικό 1 435 & 600mm στις γειτονικές χώρες8 . Έξη 
τουλάχιστον από τις Baldwins της Μακεδονίας, με αριθ-
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μούς 948, 949, 974, 951 ,  986 και 976 θα φτάσουν στην 
Βουλγαρία, πιθανότατα μέσω της γραμμιiς που ένωνε το 
Οχυρό Ρούπελ με τον επί Βουλγαρικού εδάφους σιδηρό
δρομο 60cm του Radomir9 . Γύρω στα 1 92 1 ,  οι μηχανές 
θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Βcι 1 0  αριθμημένες 
από 1 έως 6 αντίστοιχα (αργότερα BDZ σειρά 01 60 ) και 
θα κυκλοφορήσουν αποκλειστικά στον γνωστό σιδηρό
δρομο του Rila Monas tir . 
3. Οι Baldwins στους ΣΕΚ 
Όταν το 1 920 η γραμμή Σαρακλή - Σταυρού εξαγορά
στηκε από τους νεοσύστατους ΣΕΚ, στο τροχαίο υλικό 
περιλαμβάνονταν και 8 από τις συμμαχικές Baldwins, οι 
οποίες αποτέλεσαν τις αποκλειστικές aτμάμαξες πορεί
ας του δικτύου καθόλη την διάρκεια της εκμετάλλευσης. 
Οι αριθμοί War Department, που σημειωτέον διατηρήθη
καν και επί ΣΕΚ, ήταν 944, 952, 954, 956, 975, 978, 983 
και 988. Έδρα των aτμαμαξών ήταν το Μηχανοστάσιο 
Σταυρού. 
Κύρια αποστολή τους στη διάρκεια του Μεσοπολέμου ή
ταν η έλξη της μοναδικής καθημερινής μεικτής αμαξοστοι
χίας, διανύοντας την απόσταση των 65 χιλιομέτρων σε 
3 .5 ώρες. Την ίδια περίοδο, οι ΣΕΚ δρομολογούσαν και μία 
προαιρετική εμπορική αμαξοστοιχία δασικών κυρίως προ
ϊόντων. 
Στη διάρκεια της Κατοχής οι γερμανικές δυνάμεις που εί
χαν αναλάβει την εποπτεία της γραμμής, δρομολογού
σαν μία ακόμα αμαξοστο!(<ία έργων για τις ανάγκες της 
στρατιωτικής οδοποιίας 1 . Τον Μάρτιο του 1 944, οι a
τμάμαξες 956 και 978 μισθώθηκαν από τη Γερμανική Διοί
κηση Νοτιοανατολικού Μετώπου και μεταφέρθηκαν στα 
Ασπρόβαλτα ως μηχανές έργων για την κατασκευή ορι
σμένων διακλαδώσεων μικρού μήκους που στρώθΙJκανγια 
την εξυπηρέτηση των οχυρώσεων της περιο-(ψς 1 2  . 
Σύμφωνα με μία απογραφή τροχαίου υλικού που έγι
νε μετά την Απελευθέρωση, τον Μάϊο του 1 945, οι aτμά
μαξες 952, 956, 975, 983 βρίσκονταν σε κατάσταση κυ
κλοφορίας, οι 944, 988 έχρηζαν επισκευής και οι 954, 978 
βρίσκονταν αχρηστευμένες στον Σταυρό, έχοντας πέσει 
θύματα ενέδρας στην περιοχή του Α γ. Βασιλείου. Δυστυ
χώς δεν αναφέρεται η ημερομηνία που έλαβε χώρα το 
επεισόδιο, το πιθανότερο όμως είναι να συνέβη κατά τους 
τελευταίους μήνες της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα. 
Μία από τις Baldwins που ήταν σε κατάσταση κυκλοφο
ρίας, η 983, είχε @ιατεθεί ήδη από τον Γενάρη του 1 945, 
κατόπιν μεσολάβησης του ΕΛΑΣ1 4  , στη Δνση Μηχανι
κού των Βρετανών για κάποιες εργασίεΊ που εκτελούσαν 
στον χώρο του λιμένος Θεσσαλονίκης 5 . Η aτμάμαξα 
θα επανέλθει στο Σαρακλή με περιπετειώδη τρόπο τον 
Δεκέμβρη του 1 945. 
Κατά την διάρκεια του Εμφυλίου και συγκεκριμένα στις 
αρχές Φεβρουαρίου του 1 94 7 καταστρέφεται η aτμάμα
ξα 952 " . . .  κατά την επιδpομήν των ανταpτών εις χ.σ. 35 
+ 500 .. "1 6  (ανάμεσα στους σταθμούς Περιστερώνας και 
Βόλβης) . Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1 947, 
καταργείται η κυκλοφορία στο δίκτυο. 
Σ τις 1 4  Ιουλίου 1 955 και ενώ οι εργασίες αποξήλωσης της 
γραμμής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υπογράφεται με
ταξύ των ΣΕΚ και του Γενικού Επιτελείου Στρατού ( ΓΕΣ) 
το "Πpwτόκολλο Παpάδοσης και Παpαλαβής Υλικού Γ pαμ
μής ΝτεκwβιΛ Σαpακλή - Σταυpού", σύμφωνα με το οποί
ο, το σύνολο του υλικού επιδομής και η συντριπτική πλειο-

1 8  
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νότητα του τροχαίου υλικού παραχωρούνται στο ΓΕΣ για 
τις ανάγκες του Μηχανικού Σώματος. 
Στο τροχαίο υλικό που κατέληξε στο ΓΕΣ συμπεριλαμβά
νονταν και οι aτμάμαξες 944, 952, 954, 978 και 988. Ο 
τρόπος που χρησιμοποιήθηκαν από τον Στρατό και το 
έτος κατά το οποίο εκποι ήθηκαν παραμένουν άγνω
στα1 7  
Το Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής δεν συμπερι
λάμβανε τις υπόλοιπες 3 Baldwins, με αριθμούς 956, 975 
και 983, οι οποίες είχαν μεταφερθεί στον Βόλο τον Μάρ
τιο του 1 955 σε μία προσπάθεια των ΣΕΚ να ενισχύσουν 
το τροχαίο υλικό της γραμμής του Πηλίου, που σημειω
τέον είχε αναγκαστεί να κάνει περικοπές δρομολογίων λό
γω έλλειψης μηχανών και οχημάτων. 
Μία εβδομάδα μετά την άφιξη των μηχανών, που παρέ
μεναν φορτωμένες σε μετρικές πλατφόρμες στον Βόλο, 
το εκεί Τμήμα Έλξης αποφαίνεται πως ήταν ακατάλλη
λες για την γραμμή του Πηλίου αφού " . .  εκ του γενομένου 
υπολογισμού αποδεικνύεται ότι αι εν λόyw ατμάμαξαι μό
νον εν όχημα δύνανται να έλξουν ευχεpώς εις την ανw
φέpειαν των 30 ο/οο . . .  "1 8  . 
Το "παράδοξο" είναι ότι ενώ η Γ.Δ. των ΣΕΚ ήταν ενήμερη 
για την ακαταλληλότητα των μηχανών 3 μήνες πριν τη 
σύνταξη του Πρωτόκολλου Παράδοσης - Παραλαβής, εν 
τούτοις δεν τις περιέλαβε σε αυτό θεωρώντας τες προ
φανώς περιουσία της γραμμής του Πηλίου, παρά τις α
ντιρρήσεις του Βόλου. 
Οι Baldwins παρέμειναν για ένα διάστημα στον Βόλο χω
ρίς να καν να ξεφορτωθούν από τις πλατφόρμες, και κα
τόπιν μεταφέρθηκαν στο Μηχανοστάσιο Λάρισσας, όπου 
σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες φυλάσσονταν τουλάχι
στον μέχρι το 1 962. 
4. Η περίπτωση 'ΈλλΗ" 
Στα 1 950, η aτμάμαξα 973, φέροντας το όνομα 'ΈΛΛΗ", 
δοκιμάζεται στην διαδρομή Βόλου - Άναυρου σε μία ανε
πιτυχή απόπειρα επαναλειτουργίας του ατμοτροχιόδρο
μου Βόλου υπό εταιρική μορφή. Η μηχανή θα παραμείνει 
στον Βόλο και θα χρησιμοποιηθεί έως το 1 977 σαν στατι
κός λέβητας για την προθέρμανση του μαζούτ των aτμα
μαξών πορείας της σειράς 40-45, των τελευταίων aτμα
μαξών που παρελήφθησαν για λογαριασμό του μετρικού 
δικτύου της Θεσσαλίας. 
Για αρκετό καιρό υπήρχε η εντύπωση ότι η 'ΈΛΛΗ" έ
φτασε στον Βόλο ύστερα από την κατάργηση της γραμ
μής Σαρακλή - Σταυρού, κάτι που αποκλείστηκε στη συ
νέχεια όταν ήρθαν στο φώς ορισμένα ιστορικά έγγραφα 
που αφορούσαν την εν λόγω γραμμή1 9  . Ακολούθησαν 
διάφορα σενάρια γύρω από την προέλευσή της, χωρίς 
όμως να μπορεί να επιβεβαιωθεί κάποιο από αυτά. 
Την απάντηση έδωσαν σχετικά πρόσφατα τα μέλη του 
Σ.Φ.Σ Δημήτρης Κουτελίδης και Βασίλης Χωριάτης, ειδι
κοί στους βιομηχανικούς σιδηροδρόμους, όταν ανακάλυ
ψαν ότι η 'ΈΛΛΗ" λειτουργούσε στην γραμμή των Λιγνι
τωρυχείων Ωρωπού στην Αττική μέχρι το 1 950. Μετά 
την εξαγορά της γραμμής Σαρακλή - Σταυρού από τους 
ΣΕΚ, η 'ΈΛΛΗ" (τότε WDLR 973), παραχωρήθηκε στον βιο
μηχανικό σιδηρόδρομο που εξυπηρετούσε τα λιγνιτωρυ
χεία ιδιοκτησίας Μποδοσάκη στον Ωρωπό αναλαμβάνο
ντας ως επί το πλείστον την μεταφορά του μεταλλεύμα
τος από τη Μαυροσουβάλα στον ΣΣ Σφενδάλης όπου γι
νόταν η μεταφόρτωση στην κανονική γραμμή. Εκείνη την 
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περίοδο έλαβε και το όνομα 'ΈΛΛΗ". Προφορικές μαρτυ
ρίες ανθρώπων που εργάστηκαν στην γραμμή μιλούν για 
συχνούς εκτροχιασμούς επιβεβαιώνοντας για μιά ακόμα 
φορά το βασικό μειονέκτημα αυτών των aτμαμαξών. Με
τά το τέλος του 2ου ΠΠ, οι ΣΕΚ ανέλαβαν την εκμετάλ
λευση της σύνδεσης Μαυροσουβάλας - ΣΣ Σφενδάλης και 
το 1 950 μετέφεραν την 'ΈΛΛΗ" στον Βόλο διατηρώντας 
το "βιομηχανικό" όνομα της. 
Η σπανιότητα της 'ΈΛΛΗΣ" είναι αναμφισβήτητη και ο
ρισμένοι Ευρωπαικοί σύλλογοι σιδηροδρομόφιλων έχουν 
κατά καιρούς εκδηλώσε ι ενδιαφέρον για την αγορά 
της20 . Η άρνηση του ΟΣΕ κρίνεται καταρχήν θετική με 
την προυπόθεση ότι υπάρχουν σχέδια για την αξιοποίη
ση της μηχανής. Προτάσεις υπάρχουν πολλές. Θα μπο
ρούσε π.χ. να είναι από τα πολυτιμότερα εκθέματα ενός 
Μουσείου Στρατιωτικών Μεταφορών, να αποκαταστα
θεί για το υπό ίδρυση Μουσείο Σιδηροδρόμων της Θεσ
σαλονίκης, εκεί όπου ας μην ξεχνάμε, υπηρέτησε μεγάλο 
μέρος της στρατιωτικής της θητείας, ή ακόμα και να συ
μπεριληφθεί στο μουσειακό τροχαίο υλικό της γραμμής 
του Πηλίου. Εάν όμως συνεχίσει να σαπίζει στο Μηχανο-

. στάσιο Βόλου, καλυμμένη με κάθε λογής σκουπίδι, τότε 
θα πρέπει σίγουρα να καταφύγει στο εξωτερικό, εκεί ό
που έχει εξασφαλισμένο μέλλον. 

DRT 795 45 

DRT 887 350 

LR 1 0002 1 00 

3 . 1 6  
3. 16  
9. 16  
9. 16 
9. 1 6  
9 . 16  
9 . 16  
9 . 16  
9 . 16  
9 . 16  
1 1 . 1 6  
1 1 . 1 6  
1 1 . 1 6  

1 0. 1 6  
1 0. 1 6  
1 2 . 1 6  
12 . 16  
12 . 16  
12 . 16  
1 . 1 7  
1 . 1 7  
1 . 1 7  
3 . 1 7  
3. 1 7  
3. 1 7  
4. 1 7  

44335-39 50 1 -5 
44351 -90 506-45 
44489-94 70 1 -6 
44507-56 707-56 
44635-59 757-81 
44681 -88 782-89 

44695-794 790-889 
44891 -90 1 890-900 

44938-45037 901 - 1 000 
451 33-82 1 00 1 -50 

451 83-236 1 051 - 1 1 04 
45374-82 1 1 05-1 1 1 4 

45398-433 1 1 1 5- 1 1 50 
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Σημείωση: Αντίθετα από την συνήθη πρακτική, ο 
μηχανισμός διανομής των συγκεκριμένων aτμαμαξών 
έφερε τον αριθμό WDLR και όχι του κατασκευαστή. 
Κατά την άφιξη τους στο Γαλλικό Μέτωπο, οι τελευταί
ες 1 55 μονάδες επρόκειτο να aριθμηθούν εκ νέου ως 
546 - 700, χωρίς να είναι σίγουρο ότι τελικά επαναριθ
μήθηκαν και οι 1 55 .  

Πίνακας 2. 
Κύpι α  Τεχν ι κ ά  Χ αpα κτηp ι σ τ ι κ ά  

Χωρητικότητα άνθρακα 1 OOOkg Πέδη 
Πινακας 1 

ροφητικοί 
εκχυτήρες 

Χειροτροχοπέδη 

Οι Baldwins στην Μακεδονία του 1ου ΠΠ 

944 44981 Ι 1 - 19 17  974 4501 1 Ι 1 - 1 9 1 7  
948 44985 Ι 1 - 19 17  975 450 1 2  Ι 1 - 1 9 1 7  
949 44986 Ι 1 - 1 9 1 7  976 450 1 3  Ι 1 - 1 9 1 7  
951 44988 Ι 1 - 1 9 1 7  978 450 1 5  Ι 1 - 19 17  
952 44989 Ι 1 - 1 9 1 7  983 45020 Ι 1 - 1 9 1 7  
954 44991 Ι 1 - 1 9 1 7  986 45023 Ι 1 - 1 9 1 7  
956 44993 Ι 1 - 1 9 1 7  988 45025 Ι 1 - 1 9 1 7  
973 450 1 0  Ι 1 - 1 9 1 7  

1 Για περισσότερα βλέπε την κλασική εργασία του W.  J.  Κ. Daνis "Light Railways of the First World War", Daνid & Charles, Newton 
Abbot, 1967. 2_Αντίθετα με τον 2ο ΠΠ όπου σύσσωμη η βιομηχανία της χώρας τέθηκε στην αποκλειστική διάθεση του στρατού . 
.3. Αυτή η "μονοπώληση" των Αμερικανικών εργοστασίων από τους Ευρωπαίους Συμμάχους, επέδρασε τελικά στον ίδιο τον Αμερι
κανικό Στρατό, που μπήκε στον πόλεμο τον Απρίλιο του 1917 με σοβαρότατες ελλείψεις σε σιδηροδρομικό υλικό. � Εννέα από 
αυτές θα βυθίστούν μαζί με το πλοίο που τις μετέφερε στην Ευρώπη. � Κάτι που λήφθηκε υπ' όψην στον σχεδιασμό του τύπου 
'ΆLCO Cooke" 1' C 1 '  n2t § Βλέπε Cyril Falls - A.F. Becke, 'Ήistory Of The Great War - Mil itary Operations Macedonia", Volume Ι ,  
His Majesty's Stationery Office, London 1 933. 1_ Ειδικότερα η γραμμή Σαρακλή - Σταυρού, χαρακτηρίζεται ως ο αρτιότερος κατα
σκευαστικά στενός στρατιωτικός σιδηρόδρομος της Entente. Β_ Βλέπε "Railways and the Salonica Campaign", The Railway Gazette, 
Special " War Transpoήation lssue", September 1920. � Άποψη στην οποία συγκλίνει και ο Βούλγαρος "συνάδελφος" Dr. Assen 
Stoyanoν, τον οποίο και ευχαριστώ για την συνδρομή του στο θέμα. 1 Ο Balgarska Gorska lndustria (Βουλγαρική Δασική Βιομηχα
νία) 11 ΣΕΚ/ ΔΠΘ Ι Υπηρεσία Τεχνικής Εκμετάλλευσης Ι 32208 Ι 14 Μαίου 1943 προς την Γερμανική Στρατιωτική Διοίκηση θεσ/ 
νίκης 1 2  ΣΕΚ Υπόδειγμα 37 υπ.αριθμ. 1 47 Ι Σταυρός 20 Μαρτίου 1 944 προς Επιθεωρητή Μηχανοστασίου Θεσ/νίκης. Βλέπε 
σχετικά και εργασία Α. Δεληγιάννη - Δ. Παπαδημητρίου, "Το Τρένο του Σταυρού", Δημοσιεύματα της Εταιρίας Μακεδονικών Σπου
δών, Θεσσαλονίκη 1988. 1 3  ΣΕΚ Ι ΔΠΘ Ι Υπηρεσία Έλξεως & Υλικού Ι 95720 Ι 20 Ιουνίου 1 945 προς την Γενική Διεύθυνση των ΣΕΚ. 
14 ΕΣ ΕΛΑΣ Ι Δνση Μηχανικού Ομάδος Μεραρχιών Μακεδονίας Ι Τμ. Υλικού Ι 3 Ι Θεσσαλονίκη 3 Ιανουαρίου 1 945 πρός ΣΕΚ Ι ΔΠΘ. 
1 5  Για τον ίδιο σκοπό διατέθηκε και η aτμάμαξα 4 των πρώην Τοπικών Σιδηροδρόμων Μακεδονίας. (Cn2t Decauνille 1700/1917) 
1 6  Χειρόγραφη προσθήκη σε πίνακα τροχαίου υλικού του 1 946. 1 7  Κατά το παρελθόν, ο γράφων επισκέφθηκε το Μετοχικό Ταμείο 
Στρατού, υπέρ του οποίου λάμβαναν χώρα οι εκποιήσεις στρατιωτικού υλικού, χωρίς δυστυχώς να ανακαλύψει κάτι σχετικό με το 
θέμα. Το ίδιο άκαρπες στάθηκαν και κάποιες τηλεφωνικές επαφές με ορισμένους από τους αξιωματικούς - μέλη της Επιτροπής 
Παραλαβής του υλικού της γραμμής που είχε συστήσει το ΓΕΣ. 1 8  ΣΕΚ Ι ΔΠΑ Ι ΕΛ.Τ.Β. Ι 401 13 ΔΥ/2 Βόλος 16 Μαρτίου 1 955 πρός 
την Γενική Διεύθυνση των ΣΕΚ. 1 9  Η πλήρης παράθεση τους θα καταλάμβανε αρκετό πολύτιμο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
δεν βρίσκονται στην διάθεση οποιουδήποτε αναγνώστη επιθυμεί την λεπτομεριακή μελέτη της ιστορίας της γραμμής Σαρακλή -
Σταυρού. 20 Με πρώτο και καλύτερο τον μουσειακό σιδηρόδρομο Froissy - Dompierre στην Γαλλία, που ειδικεύεται στη συλλογή 
στρατιωτικού τροχαίου υλικού 60cm. 
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Π ΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

απαντήσεις σε αυτά. Η Ευ
ρωπαϊκή πόλη απέναντι στα 
σοβαρά προβλήματα περι
βάλλοντος και κοινωνικής συ
νοχής χαράσσει προοπτικές 
με στρατηγικό στόχο τη βιω
σιμότητα. Στην Ευρώπη, η 
συζήτηση για την πόλη, υπο
βοηθούμενη και από τον κα
ταιγισμό Πράσινων Βιβλίων 

Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ 
Tou Θάvοu Βλαστού · Επίκοupοu Καθηγητή ΕΜΠ 

Π ρ ο ς μ ι α  σ υ ζ ή τ η σ η  
μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ι ς  
τ ο υ  2 1 ο υ α ι ώ ν α 

σ τ η ν 
γ ι α  τ ι c; 

π ό λ η  

Ας τεθεί εξαρχής το βασικό ερώτημα: Ποιά θα είναι η ε ικόνα της 
Αθήνας το 2004, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και 
μετά από αυτούς; Θα είναι συμβατή με το χαρακτήρα που υπο
σχέθηκε η ελληνική υποψηφιότητα να προσδώσει στους Αγώνες, 
δηλαδή να τους καταστήσει ένα πολιτιστικό γεγονός; Είναι εφι
κτός αυτός ο τελευταίος στόχος ή πρόκειται για ένα ανέξοδο ιδε
ολόγημα που εντάσσεται και εξυπηρετεί τις διαφημιστικές λογι
κές του θεάματος και της τηλεοπτικής παραγωγής; 
Τι είναι οι Αγώνες; Θα ήταν λάθος να αντιμετωπιστούν μόνο ως 
μια σειρά μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Αυτό που τους συνο
δεύει είναι εξίσου σημαντικό. Ειναι η συγκέντρωση χιλιάδων επι
σκεπτών, είναι η εστίαση του ενδιαφέροντος όλου του κόσμου σε 
μία πόλη. Η πόλη αναλαμβάνει yα παίξει το ρόλο ενός μεγάλου 
εκθεσιακού χώρου. Η πόλη εκθέτει τον εαυτό της, δίνει εξετάσεις 
ως προς την ικανότητά της να υποδεχτεί τους χιλιάδες επισκέ
πτες της και να λειτουργήσει δίνοντάς τους την ευκαιρία να τη 
γνωρίσουν και να ζήσουν μια μεγάλη γιορτή. Η πόλη δοκιμάζεται 
και ελέγχεται. Γιατί πράγματι η πρόκληση δεν είναι μ ικρή. Είναι 
ένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα το να επιτύχει μια πόλη να εξυπη
ρετήσει την τεράστια ζήτηση μετακινήσεων από επισκέπτες και 
κατοίκους, που αυτή την περίοδο θα έχουν την επιθυμία να μετα
κινούνται συνεχώς, ώστε να ζήσουν όσο γίνεται πιο έντονα και 
όσο γινεται πιο πολλά από όσα θα συμβαίνουν στην πόλη, διά
σπαρτα σε κάθε σημείο της επιφάνειάς της. Οι επισκέπτες της 
Αθήνας εκείνη την περίοδο θα είναι συνεχώς με μια βαλίτσα στο 
χέρι. Θα είναι μια ευκαιρία για αυτούς για επισκέψεις σε όλη τη 
χώρα. Εξάλλου είναι σίγουρο ότι η επίσημη στρατηγική της διορ
γάνωσης θα το ενθαρρύνει .  Η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα μεγά
λο συγκοινωνιακό κόμβο προς το εξωτερικό και προς το εσωτερι
κό της χώρας. 
Οι επισκέπτες των Ολυμπιακών Αγώνων είναι καταρχήν επισκέ
πτες της πόλης. Η πόλη δεν αρκεί να βάλει τα καλά της. Εχει μ ια 
ευρύτερη υποχρέωση. Γίνεται το κέντρο ενδιαφέροντος του πλα
νήτη. Εκπροσωπεί τις πόλεις. Οι επισκέπτες της από όλο τον κό
σμο περιμένουν να βρουν λύσεις για τις δικές τους πόλεις. Οχι 
μόνο αυτό που είναι και αυτό που μπορούν να κάνουν αλλά και 
αυτό που θα μπορεί να είναι οι αυριανές πόλεις. 
Η Αθήνα θα έπρεπε να γίνει ένας εκθεσιακός χώρος, μια πολιτική 
αγορά όπου θα συζητηθούν οι προτάσεις για την αυριανή πόλη. 
Αυτή είναι η παράδοση των Ολυμπιακών Αγώνων και είναι μια 
σωστή παράδοση. Διότι οι Αγώνες είναι ένα κατεξοχήν αστικό γε
γονός, όλο και πιο δύσκολο, καθώς οι απαιτήσεις είναι όλο και πιο 
μεγάλες. Για να διεκπεραιωθεί σωστά απαιτείται η επιστράτευση 
της πιο σύγχρονης τεχνικής και τεχνολογίας. Η υψηλή τεχνολογία 
και οι πρωτοπόρες τεχνικές είναι δεδομένο ότι θα είναι όπως πά
ντα παρούσες στα αθλητικά γήπεδα και στις τηλεπικοινωνίες. Θα 
ήταν μια μεγάλη ανακολουθία αν υπάρξει ένα χάσμα με ό,τι θα 
συμβαίνει έξω από τα γήπεδα. 
Ο στόχος οι Αγώνες να γίνουν ένα πολιτιστικό γεγονός είναι ένας 
σωστός στόχος. Η κρίση της πόλης είναι σοβαρή, τα κρίσιμα ζη
τήματα που περιμένουν απαντήσεις μεγάλα. Η πολιτιστική υπο
χρέωση της Αθήνας θα πρέπει να είναι να επιχειρήσει κάποιες 
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και Ανακοινώσεων που προ
έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ανάψει .  Η Αθήνα, 
συμμετέχοντας σε διάφορα Ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, εμπλέκε
ταr σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα με την ανάληψη της διοργάνωσης 
των Αγώνων της δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχει και έμπρα
κτα. Η Αθήνα αναλαμβάνει την ευθύνη να εκπροσωπήσει την Ευ
ρωπαϊκή πόλη και να στειΛει το Ευρωπαϊκό μήνυμα προς όλο τον 
κόσμο. 

Μ ή ν υ μ α 
σ υ μ π ε ρ  
π ί δ ε ι ξ η 

π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  
φ ο ρ έ ς α ν τ ί γ 
τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς 

σ τ ι c; 
ι α ε . 

Τι σημαίνει για την Αθήνα να γίνει μια έκθεση της αυριανής πόλης; 
Καταρχήν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει ολοκληρωμένα ως πόλη 
και δεν θα υποκατασταθεί από ένα διεκπεραιωτικό μηχανισμό που 
θα αναπτυχθεί ανεξάρτητα από την πόλη και μόνο για όσο οι 
Αγώνες θα διαρκέσουν. Αυτή θα ήταν μια εύκολη αλλά τελείως 
λανθασμένη λύση. Δεν θα έπρεπε να απομονωθεί η περίοδος των 
Αγώνων από την κανονική ζωή της πόλης. Θα επρόκειτο για μια 
διαχειριστική διέξοδο απογυμνωμένη από κάθε πρόταση πολιτι
σμού. Οι επισκέπτες μιας πόλης επιθυμούν να τη γνωρίσουν ό
πως είναι και να τη ζήσουν με τους κανονι κούς της ρυθμούς. Δεν 
θα είχε νόημα γι' αυτούς να βρεθούν σε μια πόλη που θα είχε 
εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους της, με υποχρεωτικές άδειες 
διακοπών και με παροχή άγνωστο ακόμη ποιών κινήτρων, όπως 
συζητείται στο Φάκελο Υποψηφιότητας. Δεν θα είχε νόημα επί
σης και θα ήταν επιπόλαιο να υπάρξει επανάπαυση για τόσο με
γάλα θέματα, όπως το περιβάλλον και η κυκλοφορία, στην απο
τελεσματικότητα μέτρων που θα παίρνονταν προσωρινά για την 
περίοδο των Αγώνων, όπως τα μονά - ζυγά σε ένα διευρυμένο 
δακτύλιο ή η πλήρης απαγόρευση του αυτοκινήτου στον υφι
στάμενο. 
Πράγματι τα επίπεδα ρύπανσης θα έπεφταν κατακόρυφα και οι 
δρόμοι θα γίνονταν άνετοι για τους λίγους που θα είχαν το δικαί
ωμα να κυκλοφορούν. Θα δινόταν έτσι στους επισκέπτες μια ψεύ
τικη ε ικόνα της πραγματικότητας, η ευκαιρία που αντιπροσω
πεύουν οι Αγώνες για την ανάπλαση της Αθήνας θα είχε χαθεί, 
και, φυσικά, κάθε προσπάθεια απόδοσης μιας πολιτιστικής διά
στασης στους Αγώνες θα ακυρωνόταν. Το πολιτιστικό μήνυμα της 
Αθήνας, συρρικνωμένο στη διοργάνωση κάποιων φεστιβάλ μου
σικής και θεάτρου και απογυμνωμένο από κάθε σύγχρονη πρότα
ση για την τύχη της πόλης, θα ήταν μη πειστικό. 

Η Αθήνα είναι από τις πιο διάσημες πόλεις στον κόσμο για τη 
ρύπανση και τα κυκλοφοριακά της προβλήματα. Τι μήνυμα μια 
πόλη σαν την Αθήνα θα μπορούσε να στειΛει ;  Μένουν 6,5 χρόνια 
μέχρι τους Ολυμπιακούς. Τι μπορεί να γίνει μέσα σ' αυτό το διά
στημα; Θα μπορούσε η Αθήνα να καλύψει τεχνολογική υστέρηση 
δεκαετιών και αντίστοιχες ελλείψεις συγκοινωνιακής υπο�ομής ως 
προς την τυπική Ευρωπαϊκή πόλη, ώστε να βρεθεί στην πρωτο
πορία της τεχνολογίας; Μια πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση 
θα ήταν μάταιη.  Υποστηρίζουμε και λανθασμένη. Διότι το μήνυμα 
πολιτισμού στις μεταφορές και η πρόκληση που αυτές θέτουν 
είναι παραδεδεγμένο πια ότι δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία. 
Εχει να κάνει με τον τρόπο ζωής και τις συμπεριφορές. 
Το περιβάλλον των μεταφορών στις συνθήκες της κυκλοφορια
κής 'Παράλυσης, που επικρατούν στην Αθήνα, είναι ένα περιβάλ
λον κοινωνικής βαρβαρότητας. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Η 



Αθήνα είναι μια πόλη που στερείται οδικής και συγκοινωνιακιΊς 
υποδομής, στερείται δι κτύων δημόσιας συγκοινωνίας, στερείται 
και χώρων στάθμευσης. Η πυκνότητα συγκέντρωσης πληθυσμού 
και δραστηριοτήτων στις κεντρικές της περιοχές είναι από τις πιο 
μεγάλες στον κόσμο. Αιπό οξύνει τα προβλήματα προσπέλασης 
του κέντρου, όμως οι διέξοδοι απομάκρυνσης κάποιων χρήσεων 
προς την περιφέρεια είναι λίγες. Οι νέες διοικητικές και εμπορικές 
χρήσεις προτιμούν να εγκαθίστανται κατά μιΊκος των ακτινι κών 
αρτηριών, που συνδέουν το κέντρο με τα προάστια, συρρικνώνο
ντας τη λειτουργική ι κανότητα ακόμη και αυτών των λίγων αξό
νων που διαθέτει η πόλη. Οι κάτοικοι καταφεύγουν στο αυτοκί
νητο. Είναι εξαρτημένοι από αυτό. Και έτσι ο αριθμός των αυτοκι
νήτων αυξάνει ταχύτατα. Κορεσμός - περισσότερα αυτοκίνητα -
κορεσμός. Φαύλος κύκλος. 
Η πόλη αντί να διδάσκει και να προωθεί με την οργάνωσή της 
συμπεριφορές συλλογι κότητας και υπευθυνότητας, λόγω της a
σφυξίας που προκαλεί, υποχρεώνει τους κατοίκους να αναζητούν 
αδιέξοδες ατομικές λύσεις, λύσεις aυτοκαταστροφής, που αδια
φορούν για το περιβάλλον, για τη γενικότερη ποιότητα ζωής και 
για την τύχη της πόλης. Ο σώζων εαυτόν σωθήτω. 

Ο ι  ε ι δ ι κ ο ί σ τ ό χ ο ι τ ο υ Φ α ·  
κ έ λ ο υ Υ π ο ψ η φ ι ό τ η τ α ς 

α. Εμφαση σε μεμονωμένες συνδέσεις και όχι στη συνολικιΊ λει
τουργία της πόλης 
Το κεφάλαιο Μεταφορές στο Φάκελο Υποψηφιότητας είναι ένα 
κεφάλαιο που περισσότερο γεννά ερωτηματικά παρά δίνει απα
ντήσεις. Οι συντάκτες του, γενναιόδωρα αλλά και επιπόλαια (ή  
μήπως συνειδητά;), περιέλαβαν ως έργα που θα γίνουν τα σημα
ντικότερα από όσα κατά καιρούς έχουν μελετηθεί ιΊ και απλά προ
ταθεί, έργα όμως για τα οποία δεν έχει δεσμευτεί η πολιτεία. Χα
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τραμ κατά μήκος της Λ. Συγ
γρού και ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Ενας Φάκελος δεσμεύσε
ων, όπως θάπρεπε νάναι ο Φάκελος Υποψηφιότητας, έχει μετα
τραπεί στην πραγματικότητα σε Φάκελλο ευχολόγιο. Φυσικά δεν 
πρέπει να υποτιμηθεί ότι περιγράφεται σε αυτόν μια άλλη ε ικόνα 
της Αθήνας, με ολοκληρωμένα σημαντικά έργα δημόσιας συγκοι
νωνίας και έτσι έμμεσα αναγνωρίζεται ότι μόνο με αυτά, σε συν
δυασμό και με τους περιορισμούς στο αυτοκίνητο, θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν aξιοπρεπώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι έ
να ενδιαφέρον κρατούμενο από τον Φάκελλο Υποψηφιότητας, διό
τι φυσικά δεν αφορά μόνο την περίοδο των Αγώνων. Τώρα που 
μας παρακολουθούν οι ξένοι θα τολμήσουμε προφανείς λύσεις 
που τρόμαζαν για το πολιτικό τους κόστος; 
Η μοναδικιΊ συγκεκριμένη πρόταση, διαχειριστικού πάντα χαρα
κτήρα, που περιλαμβάνεται στο Φάκελο Υποψηφιότητας είναι ο 
επονομαζόμενος "Ολυμπιακός δακτύλιος". Ουσιαστικά πρόκει
ται για τους δυό γραμμικούς άξονες που συνδέουν τα δυό μεγα
λύτερα κέντρα αθλητικών δραστηριοτήτων, το ΟΑΚΑ και το Φα
ληρικό Ορμο: είναι η εθνική οδός Αθήνας/Θεσσαλονίκης και η Λ. 
Συγγρού/Β. Κων/νου/Κηφισίας. Γι' αυτούς τους άξονες και τους 
συνδετηρίους τους ο όρος δακτύλιος κακώς χρησιμοποιείται. Δα
κτύλιος υπάρχει όταν συνδυάζεται ένας περιμετρικός άξονας και 
μια προστατευόμενη περιοχιΊ που αυτός περιβάλλει .  Στη συγκε
κριμένη περίπτωση απλά εντοπίζονται δυό άξονες που συνδέουν 
άμεσα ΟΑΚΑ και Φάληρο και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμία πρό
θεση προστασίας της περι βάλλουσας περιοχής. Υπάρχει αντίθε
τα ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος: να δοθεί το πρόσχημα κατασκευ
ής μεγάλων ανισοπέδων κόμβων ακόμη και στην καρδιά της πό
λης, όπως στη διασταύρωση των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κη
φισίας. Από χρόνια αναζητείται αυτό το πρόσχημα. Από χρόνια 
υπάρχουν σχέδια μετατροπής του άξονα Λ. Συγγρού/Β. Κων/νου/ 
Κηφισίας σε αυτοκινητόδρομο. Η ζημιά θα ήταν μεγάλη για την 
πόλη. Το μοντέλο διχοτόμησης που γνώρισε η Αθήνα με τη Λ.  Συγ
γρού θα επαναλαμβανόταν σε περιοχές πολύτιμες της πρωτεύ
ουσας, που συγκεντρώνουν μια έντονη πολιτιστική ζωή. 
Είναι αναγκαίοι οι ανισόπεδοι κόμβοι στον παραπάνω άξονα; Πώς 
προβλέπεται αυτός να λειτουργήσει; Σε ποιούς θα απευθύνεται; 
β. Προνομιακή μεταχείριση των επισήμων και της Ολυμπιακής Οι
κογένειας εις βάρος της ομαλής λειτουργίας της πόλης 
Ο Φάκελος Υποψηφιότητας διακρίνει δύο κατηγορίες επισκεπτών: 
Τους επίσημους, περιλαμβανομένης και της Ολυμπιακής Οικογέ-
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νειας, και τους άλλους. Οι μεταφορικές απαιτήσεις της πρώτης 
κατηγορίας είναι ιδιόμορφες και αντίθετες με τους κανόνες. Γι' αυ
τήν η ασφάλεια από τρομοκρατικές ενέργειες είναι η πρωτεύου
σα μέριμνα και αυτή προδιαγράφει τις συνθήκες μετακίνησης. Η 
ασφάλεια εδώ ταυτίζεται με την ταχύτητα. Γιατί όσο πιο γρήγο
ρα γίνει η μετακίνηση, τόσο ο μετακινούμενος βρίσκεται λιγότερο 
εκτεθειμένος στο δύσκολα αστυνομευόμενο χώρο του δρόμου. 
Οι επίσημοι και η Ολυμπιακή Οικογένεια θα μετακινούνται, μαζί 
με την απαραίτητη συνοδεία ασφαλείας, είτε με ελι κόπτερα οι 
επιφανέστεροι, είτε σε ειδικές λωρίδες στις αρτηρίες που θα τους 
αποδοθούν για .aποκλειστική χρήση. Η γνωστή ε ικόνα της αστυ
νομικής κινητοποίησης και των προβλημάτων που δημιουργού
νται στην κυκλοφορία όταν διασχίζε ι την πρωτεύουσα ένας επί
σημος θα επικρατεί σε εκθετική μορφή ως προς την αυστηρότη
τα των μέτρων, το θόρυβο από τις σειρήνες και τα ελικόπτερα 
και την ένταση από τις ταχύτητες, σε όλη τη διάρκεια των Αγώ
νων. Τα παραπάνω θα εγγραφούν σε ένα περιβάλλον πληθυσμια
κού κορεσμού κατοίκων και επισκεπτών, ιδιαίτερα στο κέντρο. 
Διότι σε αυτό υπάρχουν υψηλές πυκνότητες δραστηριοτήτων, κα
τοικία αλλά και τα περισσότερα ξενοδοχεία. Η πόλη αυτ ήν την 
περίοδο θα είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ώστε να είναι απίθανη η 
απομάκρυνση για διακοπές των κατοίκων της παρά τα κίνητρα, 
ενώ αντίθετα, θα υπάρξει μαζική προσέλευση των κατοίκων της 
επαρχίας. 
Αυτά οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τη διάρκεια των Αγώνων οι 
συνθήκες που θα επικρατούν δεν θα κάνουν την πόλη λειτουργι
κή, προσπελάσιμη, φιλόξενη και φιλική. Ετσι κάθε άλλο παρά πο
λιτισμικό γεγονός θα είναι αυτό που θα συμβαίνει στην Αθήνα κα
τά τους Αγώνες. Η Αθήνα, γνωστή ως κοιτι'δα της δημοκρατίας, 
θα .στείλει ένα πολύ ανάποδο μήνυμα στον κόσμο. Θα γίνει μ ια 
θορυβώδης και θωρακισμένη πόλη, όπου οι μετακινήσεις των ε
πισήμων θα διαμορφώνουν το γενικό κλίμα που θα επικρατεί. Η 
ανάγκη διαφύλαξης ειδικών λωρι'δων γι' αυτούς καθώς και προτε
ραιότητας κατά την κίνησιΊ τους στις διασταυρώσεις, θα δημιουρ
γεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και αισθήματα δυσφορίας 
στους υπολοίπους. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά θα επικρατούν στο σύνολο της πό
λης και όχι μόνο στους δύο άξονες που θα συνδέουν Φάληρο και 
ΟΑΚΑ. Τα διάφορα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν, οι χώροι 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα ξενοδοχεία, τα αεροδρόμια, τα λι
μάνια και τα εμπορικά κέντρα είναι σκορπισμένα μέσα στο Λεκα
νοπέδιο. Κάθε δραστηριότητα εκείνες τις μέρες θα λειτουργεί πιο 
εντατικά. Κάθε σπίτι θα είναι ένας πόλος παραγωγής περισσοτέ
ρων μετακινήσεων από τις συνήθεις. Η πόλη θα ζει σε εντονότε
ρους ρυθμούς. Στο σύνολό της. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα αφο
ρούν στο σύνολο της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής 
της. Η συζήτηση περί "Ολυμπιακού Δακτυλίου" δείχνει ότι αυτό 
το υποτίμησαν οι συντάκτες του Φακέλου Υποψηφιότητας. Για 
την Αθήνα θα χρειαστεί ένα σχέδιο που θα αναπτύσσεται σε ολό
κληρη την πόλη. Η Αθήνα θα πρέπει να αποκτήσει μ ια άλλη ε ικό
να συνολικά. 

Π ρ ό τ α σ η  
Οι αρχές κυκλοφοριακού σχεδιασμού που προωθούνται από την 
Ευρωπαϊκή πόλη βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση. Εχουν 
λιγότερο να κάνουν με τις τεχνολογι κές εξελίξε ις, που ούτως ή 
άλλως ακολουθούν το δρόμο τους, και περισσότερο με την κοινω
νική οργάνωση της πόλης, με τις επιλογές μετακίνησης και τις υ
πεύθυνες συμπεριφορές. Πρόκειται για ζητήματα πολιτισμού, για 
τα οποία δεν είναι μ ικρή η πιθανότητα οι κοινωνίες του 2 1 ου αιώ
να να κάνουν βήματα προς τα πίσω. 
Η Ευρωπαϊκή πόλη, για λόγους λειτουργίας και περιβάλλοντος θα 
στηρίζεται όλο και περισσότερο στις συλλογικές μετακινιΊσεις. Αυτό 
σημαίνει μεγάλη έμφαση στη δημόσια συγκοινωνία, στη συλλογι
κή χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου και του ταξί (car pooling) και 
στη συλλογική ιδιοκτησία ·aυτοκινήτου (car sharing). Η Ευρωπαϊκή 
πόλη έχει βάλει ως στόχο να γίνει πιο ανθρώπινη, πιο ήπια, πιο 
ήσυχη και πιο καθαρή. Αίχμή του δόρατος των πολιτικών που 
εφαρμόζbνται είναι η έμφαση στη δημόσια συγκοινωνία, στο περ
πάτημα και στο ποδήλατο. Ολα τα παραπάνω δεν είναι τεχνικές 
αλλά πολιτικές προκλήσεις. Μπορούν να γίνουν πρωτοπόροι σε 
αυτές τις προοπτικές πόλεις φτωχές ή που υστερούν στην τε
χνολογία, όπως η Αθήνα. Μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση 



των ανάλογων πολιτικών είναι ο πολιτισμός. Δεν είναι η τεχνολο
γία. 
Το πιο μοντέρνο μήνυμα ως προς τις μετακινήσεις, που θα μπο
ρούσε να στει'λει η Αθήνα με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώ
νων, προς όλο τον κόσμο, καθώς τα προβλήματα είναι κοινά, θα 
ήταν η οργάνωση της λειτουργίας της κατά τον πιο ήπιο τρόπο 
με βάση τις συλλογικές μετακινήσεις, το περπάτημα και το ποδή
λατο. Η πιο κορεσμένη κυκλοφοριακά ευρωπαϊκιΊ πόλη θα έστελ
νε έτσι ένα αισιόδοξο μήνυμα που θα υποστήριζε την κατεύθυν
ση που γνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να ακολουθηθεί. Μια κατεύ
θυνση στηριγμένη στον πολίτη. Θα ήταν μια σημαντική προσφο
ρά πολιτισμού στον αντίποδα αυτού του ε ικονικού υπερθεάμα
τος που τείνουν να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Απέναντι στη 
βαρβαρότητα που θα επικρατήσει αν επιχειρηθεί να δοθούν λύ
σεις στηριγμένες στο αυτοκίνητο, θα μπορούσε η Αθήνα να διδά
ξει μόνιμες λύσεις πολιτισμού, λύσεις χρήσιμες για κάθε πόλη. 
Τα μεγάλης κλίμακας έργα που δρομολογήθηκαν, ανεξάρτητα φυ
σικά των Ολυμπιακών Αγώνων, οι αυτοκινητόδρομοι και το με
τρό, είναι έργα που άλλες πόλεις τα υλοποίησαν πριν από κά
ποιες δεκαετίες. Δύσκολα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την α
ναγκαιότητά τους. Κάθε πόλη χρειάζεται ένα ή περισσότερους 
δακτυλίους. Ομως είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν ως κίνητρο 
για εντατικότερη χρήση του αυτοκινήτου. Το ·μετρό, λόγω της πο
λύ μ ικριiς ανάπτυξιiς του στο χώρο, δεν θα μπορέσει να συγκρα
τήσει τη ζήτηση για μετακινήσεις με αυτοκίνητο και προβλέπεται 
ότι οι συνθήκες στην Αθήνα το 2004, θα είναι πολύ χειρότερες 
από τις σημερινές. Ισως εξαίρεση να αποτελέσει μόνο η ρύπανση, 
χάρη στις βελτιώσεις της τεχνολογίας των αυτοκινιΊτων. 
Απέναντι στην προοπτική της προϊούσας υποβάθμισης γίνεται 
φανερή η ατολμία της πολιτείας να παρέμβει με ριζικά μέτρα υ
πέρ της επιφανειακής δημόσιας συγκοινωνίας και παράλληλου πε
ριορισμού του αυτοκινήτου. Ωστόσο η Αθήνα, χάρη στην υψηλή 
της πυκνότητα, θα ήταν μια εύκολη πόλη για να εξυπηρετηθεί 
απόλυτα και με μ ικρό σχετικά κόστος από τη δημόσια συγκοινω
νία. Δεν υπάρχει άλλη λύση για την Αθήνα. Συνδυασμένα μεταξύ 
τους δίκτυα προαστιακού σιδηροδρόμου, μετρό, τραμ, λεωφορεί
ων, τρόλλεϊι και min i  buses πρέπει να επιστρατευτούν. Πρέπει 
επίσης να δοθεί κατάλληλος και ασφαλής χώρος για το περπάτη
μα, που δεν ε ίναι μόνο ένας τρόπος μετακίνησης, αλλά και μια 
ουσιαστική παράμετρος της ποιότητας της κοινωνικής ζωής στην 
πόλη. Οδεύουμε προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μοναδι κή 
στρατηγική τα "έκτακτα μέτρα" .  Με αυτά η πόλη θα ανταπεξέλ
θει έτσι τη δοκιμασία των Αγώνων και αμέσως μετά θα επιστρέ
ψει στην καθημερινή της βαρβαρότητα. 

Ε ι δ ι κ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς 

1 .  τ ο π ε ρ π ά τ η μ α .  Μπορεί να ενθαρρυνθεί με δύο 
πολιτικές. Η πρώτη είναι η διαμόρφωση διαδρόμων άνετης και 
ασφαλούς κίνησης του πεζού, όχι απαραίτητα πεζοδρόμων, στο 
εσωτερικό του κέντρου και μεταξύ κέντρου και περικεντρικών πε
ριοχών κατοικίας. Η προώθηση της ενοποίησης των αρχαιολογι
κών χώρων θα είναι, ως προς αυτή την πολιτική, μεγάλης σημασί
ας. Η δεύτερη είναι η οργάνωση περιπάτων επίσκεψης της πόλης 
που θα αξιοποιούν τους παραπάνω διαδρόμους αλλά και θα διευ
κολύνουν τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοι
νωνία. 

2. τ ο π ο δ ή λ α τ ο .  Σύμβολο πολιτισμού στις μετα
κινήσεις, στην Αθήνα απουσιάζει ολοσχερώς. Αν οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες δώσουν την ευκαιρία να εισαχθεί το ποδήλατο στην πρω
τεύουσα θα είναι ένα μεγάλο κέρδος. Μέρος των ξένων επισκε
πτών ζει με το ποδήλατο και θεληματικά θα το χρησιμοποιήσει, 
αν υπάρχουν διάδρομοι κίνησης ασφαλείς. Η Αθήνα μπορεί να α
ποκτήσει τέτοιους διαδρόμους χωρίς να αποκλείσει το αυτοκίνη
το αλλά μόνο με έλεγχο της ταχύτητας και της στάθμευσής του. 

3. Σ υ λ λ ο y 1 κ έ ς μ ε τ α κ 1 ν ή σ ε 1 ς .  Το μετρό 
που κατασκευάζεται τώρα θα είναι έτοιμο το 2004. Για να αξιο
ποιηθεί από την πόλη πρέπει να τροφοδοτείται από γραμμές τραμ 
και από δίκτυα μ ικρών λεωφορείων που θα αρδεύουν τις γειτο
νιές. Αν η πόλη οργανωθεί μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματι
κά με τη δημόσια συγκοινωνία. Για τους ξένους επισκέπτες θα 
απαιτηθεί ένας υψηλός βαθμός πληροφόρησης και συντονισμού 

των μετακινήσεών τους με αφετηρία τα ξενοδοχεία. Με ανάλογη 
οργάνωση θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί και ένα μέρος των με
τακινήσεων της Ολυμπιακής Οικογένειας. 

Προτείνεται η υλοποίηση ενός ελάχιστου δικτύου σταθεριiς τρο
χιάς, που είναι εφικτή μέχρι το 2004, απαραίτητου για να γίνουν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες πολιτισμένα και για να μπεί η πρωτεύου
σα σε μια τροχιά βιωσιμότητας: 

Επέκταση των κατασκευαζόμενων γραμμών μετρό μέχρι τη Λ. Θη
βών στο Αιγάλεω και το Περιστέρι και μέχρι τη Λ. Ελευσίνας - Σπά
των στο Χαλάνδρι.  
Γραμμή τραμ Πατήσια - Φάληρο (προϋπόθεση για τη λειτουργία 
του αθλητικού πόλου στο Δέλτα) . 
Γραμμή τραμ κατά μήκος της Λ. Κηφισίας (σημαντική για την εξυ

πηρέτηση του ΟΑΚΑ) και της Λ. Αλεξάνδρας. 
Προαστιακός σιδηρόδρομος για την υποστήριξη της ανάδειξης του 
άξονα της Πειραιώς με αξιοποίηση της γειτονικής του υποδομής. 
Αυτή η προοπτική είναι προς το γενικότερο όφελος της σύνδεσης 
της Αθήνας με τον Πειραιά, θα ενίσχυε την προσπελασιμότητα 
της πόλης από τις εργατικές συνοικίες της δυτικής Αθήνας και θα 
έφερνε τους Αγώνες πιο κοντά στο ιστορικό κέντρο. 
Δημιουργία κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος από τη Βουλιαγμένη 
μέχρι το λιμάνι του Πειραιά γραμμιiς τραμ και παραλλήλων με την 
ακτή διαδρόμων για περπάτημα και ποδήλατο για την υποστήρι
ξη της αναβάθμισης του Θαλάσσιου Μετώπου: Το βιομηχανικό 
θαλάσσιο μέτωπο δυτικά του λιμανιού, ο Φαληρικός Ορμος και οι 
εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά είναι σημεία ενός μεγάλου μή
κους γραμμικού πόλου, πλούσιου και σε χρήσεις αναψυχής. Σήμε
ρα η θαλάσσια ζώνη έχει υποβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο υψη
λού κινδύνου για εποχούμενους και πεζούς. Είναι ασυγχώρητο για 
μια πολιτισμένη χώρα. Η ανάδειξη και ενεργοποίηση του Θαλάσ
σιου Μετώπου είναι ένα καίριο ζήτημα και για το συγκοινωνιακό 
σχεδιασμό. 
Σύνδεση με προαστιακό σιδηρόδρομο του νέου αεροδρομίου με 
την πόλη, κατά μήκος της Λ. Ελευσίνας - Σπάτων 
Επεκτάσεις του προαστιακού προς Χαλκίδα και Κόρινθο 
Κατασκευή γραμμής τραμ στη Λ. Θηβών και στη συνέχεια κατά 

μήκος της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου από Αγ. Α
ναργύρους μέχρι το Χαλάνδρι .  
Σύνδεση με τραμ κατά μήκος της Λ. Βουλιαγμένης του μεγάλου 

μητροπολιτικού πάρκου που θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό με τον 
τερματικό σταθμό του μετρό στη Δάφνη. 

4. τ Ο 0 λ υ μ Π I α Κ ό )(J!l_ p  I ό , Είναι μια μ ικρή πό
λη που θα κατασκευαστεί με οργανωμένη δόμηση. Δίνεται μια με
γάλη και σπάνια ευκαιρία να δοκιμαστεί εδώ αυτό που επιχειρεί
ται τώρα στην Ευρώπη: οι πολεοδομήσεις για κατοίκους χωρίς 
αυτοκίνητο (car free housing). Προϋπόθεση γι' αυτό ει'ναι το Ολυ
μπιακό χωριό να συνδεθεί με το κέντρο και τα γήπεδα με καλή 
δημόσια συγκοινωνι'α. Χώροι στάθμευσης να κατασκευαστούν μόνο 
στην περίμετρό του. 

5. Σ υ λ λ ο  Ι Κ ' σ τ ο υ  α υ τ ο κ 1 ν  ' το υ .  
Για να ενθαρρυνθεί πρέπει να θεσμοθετηθεί η συλλογική χρήση 
του ταξι' και η συλλογική χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με 
αφετηρία τα ξενοδοχεία. 
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� Η αμαξοστοιχία 1 5 1 2  
Πειραιώς-Λαρίσης με ε�·

ικε-

φαλής δηζελάμαξα Adtranz 

στο φαράγγι του Ασωπού 

(1 998, φωτ. Αρτέμης 

Κλώνος). 

ΕΠΑΝΩ: 
Επιβατική αμαξοστοιχία με επικεφαλής 
μια από τις νέες Δηζελάμαξες ADTRANZ 
του Ο.Σ.Ε. (1 998, φωτ. Αρτέμης Κλώνος) 

ΚΕΝ Τ ΡΟ: 
Η τοπική αμαξοστοιχία Πύργου-Ολυμπί
ας ξεπροβάλλει μέσα απο την πυκνή βλά
στηση στην είσοδο της κοιλάδας του Κλα
δέου (1 998, φωτ. Μανώλης Νάθενας). 

ΚΑ τΩ: 
Ελιγμός αναστροφής μετώπου συρμού 
της τοπικής αμαξοστοιχίας της Αλεξαν
δρούπολ ης-αρμενίου, στον ακρ ι τ ι κ ό  
σταθμό του Ορμενίου ( 1 998,  φ ω τ .  
Σ πύρο ς Κωνσταντόπουλος). 
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Η K P I T I K H  & Ο Ι  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ 
του ΣΦΣ 

yια το BUSI N ESS PLAN 
το πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ και την 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ της Κυβέρνησης 

τομέας τεκμηρίωσης ΣΦΣ �-. 

Παραθέτοuμε τη βασική εισήγηση ποu ετοίμασε ο Τομέας Τεκμηρίωσης τοu Σ.Φ.Σ. και παροuσιάστηκε μαζί με άλλο uλικό στη 
Σuνέντεuξη Τύποu ποu οργάνωσε ο Σύλλογος μας την Τρίτη 1 9  Μαϊοu 1 998, στην αίθοuσα Γιάννη Αλεuρά τοu κτιρίοu τοu Σuλλόγοu 
Υπαλλ.ήλων Τραπέζης Ελλάδος, με θέμα ''το μέλλον των Ελληνικών Σιδηροδρόμων: Θέσεις I Προτάσεις τοu Σ.Φ.Σ. στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο τοu ΟΣΕ και τις κuβερνητικές αποφάσεις " .  Το uλικό αuτής της Σuνέντεuξης Τύποu γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα από τα 
Μ.Μ.Ε.  και σuνετέλεσε στο να δοθεί άμεση καταλuτική και τεκμηριωμένη απάντηση στα κάθε λογής σχέδια σuρρίκνωσης τοu Ελλη
νι κού σιδηροδρομικού δι κτύοu ποu μαζί με διάφορα αναληθή στοιχεία δήθεν μειωμένης επι βατικής κίνησης διέρρεαν μέσω τοu 
Τύποu από κορuφαία κλιμάκια της Διοίκησης τοu ΟΣΕ καθώς και από το οικονομικό επιτελείο της Κuβέρνησης. Οι αποκαλuπτικές 
και εμπεριστατωμένες θέσεις - απαντήσεις τοu Σuλλόγοu μας έδωσαν ή εμπλούτισαν επιχειρήματα στοuς σιδηροδρομικούς κύ
κλοuς, τις τοπικές κοινωνίες και τοuς πολιτικούς και μαζικούς ε κπροσώποuς τοuς για να αντιπαλαίψοuν τα σχέδια σuρρίκνωσης τοu 
δι κτύοu και τέλος aπογύμνωσαν την επιχειρηματολογία των ε ισηγητών της σuρρίκνωσης (και λοιπών "εξuγιαντών"),  uποχρεώνο
ντας τον Υποuργό Μεταφορών κ. Αν. Μαντέλη να δηλώσει ότι " δεν θα γίνοuν καταργήσεις γραμμών αλλά αναδιάρθρωση και ορθο
λογικοποίηση των δρομολογίων ". 

• 

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α  Γ Ι Α  
Τ Η Ν  Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η  Τ Ω Ν  
Ε Λ Λ Ε Ι Μ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Ω Ν  
Πέραν των εμπορευματικών μεταφορών των ΗΠΑ και 
των επιβατικών _μεταφορών της Ιαπωνίας, κανένα άλ
λο σιδηροδρομικο δίκτυο ανά την υφήλιο δεν μπορεί να 
επικαλεστεί «κερδοφορία» σε μακροπρόθεσμη βάση, α
ντιλαμβανό_μενη με καθαρά χρηματο-οικονομ ικά κριτή
ρια. Στη Δυση, αυτό που μας παρουσιάζεται σήμερα 
ως «ελλειμματικός σιδηρόδρομος» δεν είναι τίποτε άλλο 
από ένα σύστημα ολοκληρωμένης, aξιόπιστης, και φι
λικ�ς συγκοινωνίας που συνδράμεται από το κράτος εξ 
αιτιας των ιδίων των πλεονεκτημάτων της και το μικρό 
εξωτερικό κόστος .;των υπηρεσιών που προσφέρει σε 
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σχέση με τα ανταγωνιστικά μέσα μεταφοράς (βλ. και 
ακόλουθο σχήμα). 
Εξωτερικά κόστη των μεταφορών (πηyή «External Costs 
of Transport - ΙWW/Παvεπιστήμιο της Καpλσpούης) 
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Δεν είναι τυχαίο ότι η «Λεuκή Βίβλος» των μεταφορών 
της Ευρ. Επιτροπής αναφέρει ρη_τά την επέμβαση της 
Πολιτείας στην Αγορά, ώστε vα εζασφαλιστεί η τακτική 
σιδηροδρομική συγκοινωνία σε όλη την επικράτεια μιάς 
χώρας. Η έκδοση της οδrιγίας 91 /440 που προβλέπει το 
διαχωρισμό της υποδομης από την εκμετάλλευση, έχει 
ως πρωτεύοντα στόχο την απελευθέρωση των εν δυ
νάμει κερδοφόρων γραμμών από το άγος του κόστους 
συντήρησης της υποδομής, ενός κόστους που είναι ξέ
νο για τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς (πλοία, αεροπλά
να, αυτοκίνητα) . Παράλληλα, «απαιτεί» από τις νέες σι δ/ 
κές επιχειρήσεις να λειτουργούν στο πλαίσιο μίας ελεύ
θερης ανταγωνιστικής αγοράς. Για να γίνει όμως αυτό, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το κράτος θα πρέ
πει να εγγυηθεί τις ίδιες · συνθήκες ανταγωνισμού για 
όλα τα μέσα, τόσο στο επίπεδο επενδύσεων υποδομής 
όσο και στο θεσμικό πλαίσιο. Με αυτό τον τρόπο, οι 
νέες σιδ/κές επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν στην 
αγορά των μεταφορών, όπως ακριβώς και οι ανταγω
νιστές τους, εκμεταλλευόμενες την επιχειρησιακή τους 
ι κανότητα και τα πλεονεκτήματα του μέσου που εκπρο
σωπούν. Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν δύο του
λάχιστον κατηγορίες σιδrιροδρομικ�ς εκl:!ετάλλευσης: 
1 .  Βασικοί υπεραστικοί άζονες �εγαλης (,ήτησης με δυ
νατότητα κερδοφόρας εκμεταλλεuσης (πχ. ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  
2 .  Περιψερειακές και τοπικές συνδέσεις με έντονο το 
χαρακτηρα κοινωνικής ωφέλειας και με αντισταθμιστι
κά οφέλη που ανταποδίδονται πρωτίστως στην τοπι
κή κοινωνία 
Για αυτό το λόγο αυτές οι συνδέσεις εξαιρούνται τrις 
οδηγίας 91 /440 και επιβάλλεται η επιδότηση του κρα
τους στα πλαίσια των Κοινοτικών Αποφάσεων για τις 



κοινωφελείς υπηρεσίες, που στην περίπτωση των α
στικών, προαστιακών και περιφερειακών σιδηροδρομι
κών δικτύων προβλέπεται ρητά από τη Λευκή Βίβλο για 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Μάλιστα η επιδότηση 
αυτή συνοδεύεται σε αρκετές περιπτώσεις από τη ρή
τρα υποχρέωσης παροχ1ς ενός ελ�ιστου ( ικανοποιη
τικού) αριθμού δρομολογιων ανά ημερα για κάθε τοπι
κή γραμμή (π.χ. στη Σουηδία 5 ζεύγη δρομολογίων κτλ.) 
Είναι λοιπόν γεγονός, ότι μία σιδηροδρομική επιχείρηση 
που καλείται να δραστηριοποιηθεί με βάση καθαρά ΧΡη
ματοοι κονομ ι κά κριτήρια θα προτιμήσει φυσι κα τις 
γραμμές που εμπιπτουν στην κατηγορία ( 1  ) .  Το άλλο 
γεγονός όμως είναι ότι στην ΕΕ αυτές οι γραμμές δεν 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 5% του συνολι
κού μηκους δικτύων. Τι θα γίνει λοιπόν το υπόλοιπο 95% 
των σιδηροδρόμων της Ευρώπης στην περίπτωση που 
οι νέες σιδ/κές επιχειρήσεις θα αρνηθούν την εκμετάλ
λευσή του; Σε αυτό ακριβώς το σημείο επεμβαίνει το 
Κράτος με το ίδιο σκεπτικό που οφείλει να επεμβαίνει 
σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αποτελεί μοχλό οικο
νομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Σε ολόκληρη τη Δυ
τική Ευρώπη -και όχι μόνον- οι σιδηροδρομικές γραμ
μές που τα τελευταία χρόνια παρουσιαζονταν απλά «ελ
λειμματικές» μετατρέπονται σε εργαλεία ανάπτυξης το
πικών και περιφερειακών δραστηριοτήτων, με τη συν
δρομή τ�ς κεντρικής Κρατικής J.Ιηχανής. Ποιος είναι ά
ραγε ο ρολος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθ
μών εάν δεν μπορεί να αξιολογήσει και να αποφανθεί 
για την ποιότητα της συγκοινωνίας που θα παράσχει 
στους πολίτες της, σεβόμενη το περιβάλλον, την ενερ
γειακή οικονομία, την ασφάλεια και πάνω από όλα α
ποφεύγοντας τη δημιουργία Μονοπωλίων; 
Στη Δυτική Ευρώπη ήδη αποφάσισαν. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των περιφερειών των οποίων � σιδηροδρο
μ ική σύνδεση δεν βρίσκεται πλέον στο πεδιο του ενδια
φέροντος των νέων «εμπορικά προσανατολισμένων» 
σιδ/κών εταιρειών, αποφάσισε την ορθολογικοποίηση 
και τον εκσυγχρονισμό αυτών των συνδέσεων. Είτε α
ναθέτοντάς τες σε κάποια εν ενεργεία σιδηροδρομικ1 ή 
τοπική συγκοινωνιακή επιχείρηση (π.χ. Γερμανία) ε ιτε 
δημιουργώντας σχήματα εκμετάλλευσης (Αγγλία, Δανί
α, Σουηδία) όπου οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες και 
πολιτικές αρχές συνθέτουν σιδ/κές επιχειρήσεις. Σε ό
λες αυτές τις προσπάθειες η οικονομική συνδρομή του 
κράτους είναι δεδομένη και εκ των ων ουκ ανευ. Στη 
Βρετανία η κατάτμηση του πρώην κρατικοδίαιτου εθνι
κού δικτύου σε 25 νέες σιδ/κές εταιρείες με τη μέθοδο 
του franchise, απέφερε σε κάθε περίπτωση οικονομικό 
όψελος για το φορολογούμενο. Η επιδότηση που έλαβε 
καθε μία από αυτές τις εταιρείες ήταν σαφώς μικρότε
ρη από την αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους επί των 
ημερών των Βρετ. Σιδηροδpόμων αναφορικά με το μή
κος της γρα_μμής και τον όγκο κυκλοφορίας. Από την 
άλλη πλευρα, όλες οι εταιρείες δεσμεύονται συμβατικά 
να αναβαθμίσουν τις παρεχό1.ιενες υπηρεσίες. Στη Δα
νία 1 3  τοπικά σιδηροδρομικά δίκτυα κατάφεραν να εκ
μεταλλευτούν τα κοινοτικά κονδύλια στα πλαίσια της 
ποιοτικής αναβάθμισης των μεταψορών και να εξασφα
λίσουν πόρους για τροχαίο υλικο και επενδύσεις υπο
δομής. Στη Σουηδία η Κεντρική Κυβέρνηση, εκτός από 
την επιδότησή της, προσφέρει δωρεάν τροχαίο υλικό 
για μία δεκαετία σε όποια Δημοτικη ή Νομαρχιακή ΑρΧ� επιλέξει να αναλά�ει τις σιδ/κές μεταφορές που οι 
τεως κρατικοί Σιδηρόδρομοι έκριναν ως «μη κερδοφό
ρες». Τα παραπάνω ενδεικτικα παραδείγματα σκοπό 
έχουν να δείξουν την πρακτική που εφαρμόζουν οι Δυ
τικοί Εταίροι . Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να επιδιώ
ξουμε το υποτιθέμενο «όφελος» του φορολογούμενου 
καταργώντας γραμμές που φυτοζωούσαν λόγω της πα
ρωχημένης εκμετάλλευσης, του χαμηλού τεχνολογικού 
προφίλ, και της κρατικής αδιαφορίας. Το ζ�τούμενο εί
ναι η δραστηριοποίηση όλων των κοινωνικων και πολι
τικών φορέων ώστε να εξασφαλιστεί η αναδιάρθρωση, 

ορθολογικ_οποίηση και αναβ�θμιση των �JΙδηpοδρομικών 
μεταφορων σε περιφερειακο και τοπικο επιπεδο με μο
ναδικό στόχο τη Ι:Sελτιωση των συνθηκών που ζει, ερ
γάζε�αι και δημ ιουργεί ο κάτοικος, ο πολίτης, ο φορο
λογουμενος. 
Αυτή η οpθολογικοποίηση συνίσταται στο επίπεδο εκ
μεταλλεύσεως στη χρήση φθηνού και σύγχρονου τρο
χαίου υλικού <πχ- Rai lbus κτλ) με δυνατότψα πολύ χα
μηλής επάνδρωσης (π.χ. μόνο μηχανοδηγος- 'Όne man 
operation"), f.ΙΟντέρνων τεχνικών _μάρκετινγκ, κατάργη
ση της επάνδρωσης των σταθμων με αξιοποίηση των 
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κτιρίων για αλλότρ,ιες δραστηριότητες (εμπορικές, πο
λιτιστικές), εκμεταλλευση της ακίνητης περιουσίας (σε 
προγράμματα εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης), ελ-
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κυστικά τιμολόγια, συνεργασία (τιμολογιακή και συγκοι
νωνιακή) με άλλα τοπικά συγκοινωνιακά υπο-συστήμα
τα (Λεωφορεία, Park and Ride). Η εμπειρία έδειξε ότι η 
προσαρμοστικότητα των τοπικά διαχειριζο_μένων συ
γκοινωνιών στα τοπικά χαρακτηριστικά της ί,ήτησης εί
ναι δεδομένη και πάνω από όλα επιτεύξιμη. 

Παραyωy1κότητα ιρyαζομtνων 

ο 12000 ! 10000 10153 . � 8000 ... t 6000 
� ! 4000 
� 2000 441 515 1 = = 

160 445 
= 

Γερμανlα ΕΙΞ Ελλάς 1-f"\6. π ροαστιcικοl t-fl6. 
ιμποριuμcmις.οl 

Χώρα 

27 



Πυκνότητα tργοu 

"'"' 

"' "' D D D D D 
"'"'' Γιρμσvlο ...... 

Τ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Κ Α Ι  
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  
Τ Ο Υ  Ο Σ Ε  Κ Α Ι  Η Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω  
Π Ι Σ Η  Τ Ο Υ Σ .  
• Ο ΟΣΕ έχει σαφέστατο πρόβλημα στον προϋπολο
γισμό του. Ο ΟΣΕ έχει την πιο bυσμενή σχέση μισθών 
προς έσοδα ΠΟΝ ΚΟΣΜΟ: Οι μ ισθοί και μόνο του προ
σωπικού είναι 3 . 7  φορές παραπάνω από τα έσοδα (Σημ: 
Όλα τα διαγράμματα προέρχονται μετά από επεξερ
γασία των στοιχείων για τους σιδηροδρόμους της Διε-
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θνούς Τράπεζας που βρίσκονται στην ετήσια έκδοση 
Rai l  Bus iness Reρort) 
• Αυτό σημαινει ότι ή οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολ
λοί ή ότι είναι πολύ μικρά τα έσοδα. Όμως φαίνεται ότι 
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για το μέγεθος του δικτύου οι Έλληνες εργαζόμενοι εί
ναι σχετικά λίγοι :  
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ι  εργαζόμενοι βρίσκονται χα
μηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ. Όμως αυτό δεν ση
μαίνει ότι δεν υπάρχει και καλύτερη κατάσταση (βλ. Η
ΠΑ) 
• Όμως αυτό το λίγο προσωπικό είναι aντιπαραγω
γικό: ΊΞχει τη χειρότερη επιοοση στην ΕυρώπΓJ μετά την 
Κροατια και μόνο οι σιδηpόδρομοι της Αφρικης και του 
Περού έχουν (πάρα πολυ) μικρότερη παραγωγικότητα. 
• Τι συμβαίνε ι και οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι είναι 
τόσο aντιπαραγωγικοί; 
• Το έργο είναι πολύ χαμηλό ακόμη σε σύγκριση και 
με άλλες χώρες τερματικές, μ ικρές, νησιωτικές ή απο
μονωμένες. 

. • Όμως αυτό που είναι χειρότερο είναι η παραγωγι
κότητα των πόρων που διατίθενται για τη σιδηροδρο
μ ική μεταφορά που συνδέεται με τη χαμηλή διαθεσιμό
τψα των κινητηρίων μονάδων: 
• Η διαθεσιμότητα κινητηρίων μονάδων είναι από τις 
χειρότερες στον κόσμο και μας ξεπερνούν το Μάλι, το 
Κονγκό, η Ν ιγηρία, το Σουδάν και το Ζαϊρ. 
• Η παραγωγικότητα των κινητηρίων μονάδων είναι 
χαμηλότατη (μας ξεπερνούν Ζαϊρ, Ν ιγηρία, Μαλάουϊ, 
Περού και Ουρουγουάη. 
• Η παραγωγικότητα των φορταμαξών είναι η χαμη
λότερη στον ΚΟΣΜΟ. 
• Επιπλέον ο ΟΣΕ έχει το «προνόμιο» να είναι από 
τους ακριβότερους στα εμπορευματικά κόμιστρα και μά
λιστα να έχει από τις πιό ακραίες θέσεις στον πίνακα με 
τη σχέση εμπορικά κόμιστρα προς επιβατικά κόμιστρα: 

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α :  
Υπάρχει σαφές πρόβλη_Ι:!α στα οικονομικά δεδομένα του 
ΟΣΕ. Όμως αυτο σχετιζεται κυρίως με την απουσία ε
σόδων. 
Ο αριθμός των εργαζομένων είναι κοντά στο μέσο ευ
ρωπαϊκό όρο, αν και θα μπορούσε να είναι και μικρότε
ρος. 
•Όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων αυτός μπο
ρεί να περιοριστεί οχι με απολύσεις αλλά σταδιακά με 
αποχώρηση των γηραιότερων (άλλωστε η Ελλάδα έχει 
από το γηραιότερο προσωπικό). Επιπλέον αρκετοί ευ
ρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι εξοικονομούν προσωπικό έχο-



ντας ήδη εισαγάγει aυτοματισμούς στο μεγαλύτερο μέ
ρος του δι κτύου τους (αρκετοί από τους σιδηροδρομ ι
κούς μας είναι σταθμάρχες σε σταθι:ιούς άνευ εμπορι
κής σημασίας μόνο για να εξασφαλί(,ουν ομαλή κυκλο
φορία και ισοπεδοφύλακες, θέσεις οι οποίες δεν έχουν 
νόημα σε τηλεδιοικούμενες γραμμές και ΑΣΙΔ 1 ) 
•Η πα_ραγωγικότητα και η ανταγωνιστι κότητα πρέπει 
να αυξηθεί και αυτό μπορεί να γινει με την ορθολογι κο
ποίηση δηλ: 
•Με προσαρμογή των απ�ρχαιωμένων κανονισμών και 
τρόπων λειτουργίας στη νεα πραγματικότητα (λειτουρ
γία aσυνόδευτων εμπ. αμαξοστοιχιών, εισαγωγή ακυ
ρωτικών μηχανημάτων στις προαστιακές γραμμές και 
λειτουργία των τοπικών ή προαστιακών τραίνων με μο
νομελες ή διμελές πλήρωμα, ανάθεση της πρακτόρευ
σης μη κομβικών σταθμών σε κατάλληλα άτομα εκτός 
ΟΣΕ, συγχωνευση ειδικοτήτων και καθηκόντων προσω
πικού εκμετάλλευσης, δ�μιουργία εκπαιδευμένου σώ
ματος πωλητών, παροχη bonus παραγωγικότητας, ε
φαρμογή του προβλεπόμενου από τον ΚΩΕΑΠ διαλείμ
ματος κτλ). Στοχος είναι η ι-ιείωση του μοναδιαίου λει
τουργικού κόστους και η αύξηση των μεταφορικών μο
νάδων ανά εργαζόμενο στα επίπεδα των Ευρωπαϊκών 
δικτύων, χωρίς απολύσεις και βίαιη αλλαγή του καλώς 
εννοουμένου εργασιακού καθεστώτος. 
•Με ανακατανομή του προσωπικού επί το παραγωγι
κότερο (δηλ. έτσι ώστε να προκύψει σημαντική εξοικο
νόμηση προσωπικού με διαμορφωση παραγωγικότερων 
κυκλωμάτων), π.χ. κατάργηση ορισμένων ενδιάμεσων 
εδρών προσωπικού έλξης και εκμετάλλευσης, ανακα
τανομή μεταξύ εδρών όπου χρειάζεται κτλ). Είναι βέ
βαιο ότι με διάφορες πολιτι κές ή συνδικαλιστικές κυρί
ως παρεμβάσεις έχει διογκωθεί η δύναμη του προσω
πι κού που εργάζεται σε ορισμένες εκτός Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης έδρες (Λειανοκλάδι, Πάτρα, Διακοφτό, 
Βόλος κτλ) χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες ανάγκες. 
Τυχόν μετάθεση του προσωπικού αυτού θα ξεσηκώσει 
αντιδράσεις, είναι όμως ανεπίτρεπτο να υπηρετούν α
κόμα άτομα σε έδρα όπου δεν υπάρχει αντικείμενο ερ
γασίας γι ' αυτούς. Υπολογίσθl}κε ότι με αναδιάταξη των 
κυκλωμάτων προσωπικού έλξεως και κινήσεως αμαξο
στοιχιών εξοικονομούνται σε όλο το δίκτυο περί τα 200 
άτομα. Για το προσωπικό συντηρήσεως τα πράγματα 
είναι ακόμη πιο δραματικά καθώς π.�. στο Λειανοκλάδι 
υπηρετούν περίπου 50 τεχνίτες, ενω υπάρχουν 3 ορ
γαν�κές θέσεις και εδρεύουν δύο το πολύ μηχανές εφε
δr.ειας. 
• Εκδοση όλων των εισιτηρίων των αμαξοστοιχιών με 
Η;Υ όπως σ�μερα γίνεται για τα τραίνα lnterCity. Επι
τυγχάνεται ετσι οικονομία από τη διαδι κασία λογιστι
κής καταγραφής των εισπράξεων (2 ώρες κάθε ημέρα 
σε κάθε θυρίδα εισιτηρίων) και άλλων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών που κοστίζουν πολλά χαμένα μεροκάματα 
το μdνα. Για τους προαστιακούς συρμούς προτείνεται 
η έκδοσή τους αυτόματα, όπως στα λεωφορεία ή τον 
ΗΣΑΠ. 
•Με εισαγωγή τεχνολογίας και αυτοματισμών: 
•τηλεδιοίκηση στις γραμμές πυκνής κυκλοφορίας 
• radio d ispatcn, δορυφορικά συστήματα στις aραιότε
ρης κυκλοφορίας γραμμές (π χ Νότια Πελοπόννησος) 
•ΑΣΙΔ παντού (τουλάχιστον οπου δεν θα κατασκευα
στούν aνισόπεδες διαβάσεις) 
•Υπάρχει σαφές πρόβλημα στην αξιοποίηση του τρο
χαίου υλικού. Τα άχρηστα βαγόνια (Ζ2, Ζ12 ,  αμερικανι
κής βοήθειας κτλ) πρέπει να εκποιηθούν. Επίσης πρέ
πει οπωσδήποτε να εκποιηθεί το έλκον υλι κό Ρουμανί
ας και Ουγγαρίας που δημ ιουργεί πλήθος προβλημά
των. Πριν όμως οριστι κοποιηθουν οι αποφάσεις εκποί
ησης θα πρέπει να υπολογιστούν οι ανάγκες που θα 
προκύψουν από την επιδιωκόμενη αύξηση του μετα-

1 ΑΣΙΔ: Αυτόματα Συστήματα (προστασίας) Ισοπέδων Διαβόσεων 

φαρικού έργου και ο τρόπος κάλυψής τους. 
8Το ψπορευματικό τμήμα του ΟΣΕ είναι το προβλη
ματικοτερο: 
•Είναι ακριβό 
•Έχει μ ικρό έργο 
•Δίνει κακές υπηρεσίες 
Άρα και προκειμένου να αυξηθεί δραστικά το εμπορευ
ι-ιατικό έργο του ΟΣΕ που πρέπει να είναι από τους 
βασι κότερους στόχους του Οργανισμού για την αύξη
ση των εσόδων του: 
•Πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα κόμιστρα κατόπιν 
ορθολογι κοποίησης της λει τουργίας και σε λογ ική 
"market pr icing". 
•Να ανα(,ητηθεί έργο και πελάτες από τον ΟΣΕ και όχι 
ο ΟΣΕ να περιμένει να τον ζητήσουν οι πελάτες για τις 
μεταφορές τους. 
•Να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες όπως συνδυασμένες 
μεταφορές, υπηρεσίες logistics (διανομές, αποθηκεύ
σεις, διαχείριση αποθεμάτων) στους τερματικούς σταθ
μούς του ΟΣΕ 
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακριβήνουν τα επιβα
τικά κόμιστρα υπερβολικά: 
•Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες που 
έχουν χαμηλό κόστος αλλά υψηλό κόμιστρο (ταχείες
ΙC) και σταδιακά να μειωθούν τα τραίνα μεγάλων απο
στάσεων και πολλών σταθμεύσεων (υψηλού κόστους 
αλλά υποχρεωτικά με χαμηλό κόμιστρο) 
• Τ α τραίνα πολλών σταθμεύσεων να περιοριστούν στις 
μι κρές αποστάσεις τροφοδοτώντας σε κο,rιΙJικούς σταθ
μούς τις ταχείες και να εκτελούνται απο χαμηλού λει
τουργι κού κόστους μονάδεs με χαμηλή επάνδρωση 
(προαστιακές aυτοκινητάμαξες ή Railbus ) . Το ιοιο ισχύ
ει για την κυκλοφορία σε τοπικές διακλαδώσεις που 
μπορεί να γίνεται με λειτουργία ελαφρών aυτοκινητα
μαξών με μονομελές πλήρωμα, κλειστούς σταθμούς. Η 
λύση αυτή παρουσιάζει χαμηλότερο λειτουργικό κόστος 
ανά προσφερόμενη χιλιομετρική θέση από ο, τι τα λεω
φορεία που προτείνει η PLANOSE (περίπου 2/3 μ.ε βά
ση την ευρωπαϊκή εμπειρία, και 2/7 σε σχέση με το ση
μερινό λειτουργικό καθεστώς του ΟΣΕ) 
8Η μείωση των επιβατικών δρομολογίων δεν θα λύσει 
το πρό�λημα. Εάν η επιπλέον χωρητικότητα και παρα
γωγικό δυναμικό δεν διατεθούν σε άλλες υπηρεσίες, π.χ. 
εμπορικά τραίνα, ή το προσωπικό δεν μειωθεί, η μείω
ση δρομολογίων θα επιδεινώσει αντί να βελτιώσει την 
οικονο,rι ι κή θέση του ΟΣΕ, αφού αυτός θα μειώσει τα 
πωλουμενα προϊόντα του χωρίς να μειώσει τrιν παρα
γωγι κή του βάση, άρα θα μειώσει τα ήδη χαμηλά έσοδά 
του. Ο ΟΣΕ λοιπόν να δηλώσει ευθέως: 
•Θα κλείσει τις γραμμές στις οποίες μειώνει τα δρομο
λόγια (κάτι απαράδεκτο κατά την άποψή μας); 
•Θα απολύσει το προσωπικό που περισσεύει; 
(Σημε ιώνουμε ότι τα καύσιμα αποτελούν μόνο το 4.5% 
των εξόδων του οργανισμού) 
• Το ότι το έργο είναι χαμηλό ατι;οτελεί «πλεονέκτημα» 
και όχι «μειονέκτημα» για τον ΟΣΕ: 
• Το να έχει μεριοιο στις μεταφορές 2% (και τα ανάλογα 
έσοδα) σημαίνει ότι μπορεί πολυ εύκολα να γίνει 3% (αύ
ξψη 50%) ή 4% (αύξηση 1 00%) . Αντίθετα είναι πολύ 
δυσκολο να αυξηθεί το 20% σε 40%. 

Ύψιστο_ς στόχο_ς λοιπόν ,είναι '1 αύξηση �ου έρyου π�
ση θυσια με καποια μειωση η και διατηρηση του κο
στους στα ίδια επίπεδα. Απαπείται πρώτιστα ο εκσυγ
ΧΡΟνισμός των .κανονισμών και εισαyωyή αυτοματι
σμών. Παpάλληλα με την ριζική ανανεωση του τροχαί
ου υλικου και την ανακαίνιση τ'lς yραμμής, θα μειω
θεί αισθητά και το αvτίστοι�ο κοστος συντήρησης. Ει
δικά '1 βελτίωσrι της yραμμης με τη συνακόλουθη οpα
λοποιηση του διαyραμματος ταχυτήτων (σήμερα ενας 
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συρμός εξαναγκάζεται σε διαρκείς αυξομειώσεις ταχύ
τητας) θα επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση στο λει
τουργικό κόστος του τροχαίου υλικού. 

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Μ Α Σ  Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η · 
Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  B U S I N E S S  
P L A N  Τ Ο Υ Ο Σ Ε  

Γενικές παρατηρήσεις 

Μία έρευνα για τη μελλοντική πορεία του ΟΣΕ θα έπρε
πε να λάβει καταρχήν υπόψη της το ρόλο που καλείται 
να παίξει ο σιδr)Ρόδρομος στις σύγχρονες κοινωνίες και 
στην οικονομικ� ανάπτυξη μίας χώρας, και να διερευ
νήσει αν _μ,πορει σε αυτό το ρόλο να υποκατασταθεί α
πό ένα αλλο μέσο μεταφοράς. Θα έπρεπε δε να είχε 
δοθεί σημασία στην επίπτωση fJ ιάς τυχόν υποκατάστα
σης στη μελλοντι κ� ποιότητα ζωής και τ�ν οικονομ ική 
ανάπτυξη της Ελλαδος. Προηγουμένως βεβαια πρέπει 
να απαντηθεί το ερώτημα τι είδους ανάπτυξη θέλουμε 
και προγραμματίζουμε για τη χώρα μας, ώστε να έχου
με δεδομένο και προβλέψι_μο το μεταφορικό έργο που 
θα πρέπει να κατανεμηθε ι .  Θέλουμε, δηλαδή, μία υπο
δομή μεταφορών ανεπτυγμένης � υποανάπτυκτης οι
κονομίας; Αντ' αυτών οι μελετητες είτε διότι αυτές ή
ταν οι κατευθύνσεις που τους δόθηκαν από τους ανα
θέτοντες τη μελέτη είτε διότι αυτές ήταν οι πεποιθή
σεις και η «φιλοσοpία» τους, έλαβαν ως δεδομένο ότι το 
μόνο ζητούμενο ειναι το πώς θα καταστεί κερδοφόρα 
επιχείρηση η Α.Ε «ΟΣΕ», ανεξάρτητα από τις επιπτώ
σεις στις μεταφορές, την Εθνική Οικονομία και την ποιό
τητα ζωής. 
Ακόμα όμως και αν αποδεχτού_με ως μοναδικό στόχο 
της μελέτης το πώς θα καταστει ο ΟΣΕ κερδοφόρα επι
χείρηση, η μελέτη πάσχει καθώς αντί να προχωρεί σε 
προτάσεις για δυναμική παρέμβαση στην αγορά μετα
φορών, ώστε να ανακτηθεί το απολεσθέν έργο από το 
σιδηρόδρομο, έστω στις υφιστάμενες γραμμές, προτεί
νει την εξυγίανση δια της συρρικνώσεως του Οργανι
σμού και του ακρωτηριασl:!ού του δι κτύου. Όμως αυτή 
την απλή λύση δεν χρειάί,ονταν καν ειδι κοί μελετητές 
για να τη διατυπώσουν. Ο ρόλος των έμπειρων και υ
πεύθυνων μελετητών είναι να υποδείξουν τρόπους α
νάκαμψης της επιχείρησης και ανάκτησης του απολε
σθέντος έργου και η δι ' αυτού του τρόπου επίτευξη της 
οι κονομ ικής αποτελεσματι κότητας ή και κερδοφορίας. 
Εκτός εάν παίρνουν ως δεδομένο ότι η Ελλάδα όχι μόνο 
δεν θα αναπτυχθεί οικονομικά, αλλά η οικονομία της θα 
συρρι κνωθεί στο μέλλον και άρα δεν θα υφίσταται αξιό
λογο εν δυνάμει έργο για το σιδηρόδροyο. Όμως ας μας 
το πουν εν τοιαύτη περιπτώσε ι .  Και !)έβαια να μας ξε
καθαρίσουν ότι γι ' 'αυτούς μπροστά στην οικονομ ικd ε
ξυγίανση μιας επιχείρησης μεταφορών η ποιότητα ί,ω
ής δεν μετράει .  
Η κριτική μας στην "Πολιτική Μεταφορών" των 
Ελληνικών Κυβερνήσεων, στο Επιχειρηματικό 
Σχέδιο της Planose και το Πρόγραμμα εξυγίανσης 
του ΟΣΕ. 
Αυτά που τονίστηκαν κατά κόρον τελευταία ως βασι
κές υποδείξεις του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business 
Plan και για συντομία ΕΣ) ήσαν ότι: 
•Θα πρέπει να απολυθούν περί τις 2500 άτομα από το 
προσωπικό του ΟΣΕ. 
•Θα πρέπει να καταργηθούν κάποια, εννέα τον αριθμό, 
«ζημιογόνα δρομολόγια» 
Απ' ό,τι έχουμε καταλάβει, τελικά η όλη προσπάθεια 
σκοπίμως επικεντρώθηκε σε αυτά τα δύο σημεία. Επει
δή η επιγραφή «εννέα ζημιογόνα δρομολόγια» όπου δρο
μολόγια αποτελούν τμήματα του ελληνικού δικτύου, 
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είναι παραπλανητικιi εμείς θα πρέπει να διαβάζουμε 
τη συρρίκνωση του σιδηροδρόμου στην Ελληνι κή επι
κράτεια. Συν τω χρόνω δε, τα «δρομολόγια», αυτά έγι
ναν περισσότερα και ουσιαστικά σημαίνουν την κατάρ
γησ� του 1 /4 του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, δη
λαδη: 
•Όλου του δι κτύου Πελοποννήσου πλην του τμήματος 
ΑΟηνών-Πατρών και του Οδοντωτού Καλαβρύτων ήτοι 
493 km 
• Των γραμμών Λιανοκλαδίου - Στυλίδας και Παλαιοφαρ
σάλου-Βόλου, ήτοι άλλων 1 02 km. 
Συνολι κά δηλαδή καταργούνται 595 km του δικτύου α
πό το σύνολο των 2474 km και το δίκτυο συρρι κνώνε
ται κατά 25% ( ! ) . Τα παραπάνω επι κουρούνται με την 
διαρροή ψευδών στοιχείων για χαμηλές, μονοψήφιες, 
πληρότητες των δρομολογίων επί αυτών των γραμμών: 
Όμως τα στοιχεία των ίδιων των υπηρεσιών του ΟΣΕ 
τους διαψεύδουν: Τα τραίνα στην Πελοπόννησο είναι 
τα πιο πλήρη του ελληνικού δι κτύου: από 40-1 00% και 
κατά μέσο όρο 55%, και τα πλέον συνεπή παρά τα γνω
στά προβλήματα του δικτύου. 

Πυκνότητα δικτύου στην Ευρώπη 
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το ελληνικό δίκτυο 
αντί να συyκλίνει με τα εupwπαϊκά δεδομένα αποκλίνει 
ακόμα πεpισσότεpο :  γίνεται ακόμα πιο αραιό και για το 
μέγεθος της χώρας και τον πληθυσμό τ�ς. Ακόμα και 
χώρες παρόμοιας μορφολογίας (ορεινές η/και νησιωτι
κές) και γεωγραφικής θέσης (ακραίες στο χάρτη) έχουν 
πυκνότερο δικτυο (βλ. Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορ
τογαλία). Με τη συppίκνwση του δικτύου rz. Ελλάδα πλέ
ον υπολείπεται και της Αλβανίας, καταλαμ!)άνοντας την 
τελευταία θέση στην Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει να σ�
μειώσου�ε ότι δεν υ;rάρχει �ροηγού_μενο στο Δυτικό κο
σμο καταργησης τοσο μεγαλου τμηματος του σιδηρο
δρομικού δικτύου και μάλιστα αρτηριακών γραμμών. 
Τελικά ανακοινώθηκε στις 5-V-98 ότι θα παραμείνει α
κέραιο όλο το δίκτυο, αλλά με περικοπές των δρομολο
γίων. Οι δε επενδύσεις θα κατευθυνθούν όλες στη γραμ
μή Κορίνθου-ΘεσσαλονίκΏς-Συνόρων. Η ανακοίνωση 
αυτή πιστ�οποιεί ότι η_ανα!)ολή μετατίθε;αι για αργ<;)τε
ρα, με στοχο την εκτονωση των τεραστιων αντιδρασε
ων που θα συναντούσε η απόφαση άμεσης κατάργη
σης. 
Τελικά σχηματίζουμε την εντύπωση ότι το ΕΣ αποτελεί 
ένα επιστημονικοφανές πρόσχημα για τη μεταφορά πό
ρων από τη σιδηροδρομική υποδομή στην οδι κή. Την ί
δια μέρα ανακοινώθηκε (συμπτωματικά;) ότι για τις α
νάγκες οδικών έργων στην Ελλάδα θα δαπανηθούν επι
πλέον 840 δισ. δραχμές ( ! )  .Ο ανομολόγητος στόχος εί
ναι η παράδοση του πληθυσμού της Νότιας, Κεντρικής 



και Δυτικής Πελοποννήσου, (τουλάχιστον 500000 κατ. 
και 2-2 . 5  εκ. επιβάτες κατ' έτος) κατευθείαν στις επι
χειRήσεις αυτοκινητιστι κών μεταφορών, καθώς επίσης 
ο εξαναγκασμός τους στο να γίνουν πελάτες των πα
νάκριβων αυτοκινητοδρόμων του ΥΠΕΧΩΔΕ (και μετά 
πελάτες των υπηρεσιών του ΚΑτ) .  Τελικά να μας πουν: 
Ποιος ασκεί πολιτική μεταφορών (και κατά συνέπεια 
αποφασίζει για τη μεταφορικη υποδομή) στην Ελλάδq; 
Το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΥΠΕΘΟ ή το Υπουργείο Μεταφορών; 
Για να επανέλθουμε στα Ευρωπαϊκά δεδομένα, η ανά
πτυξη των σιδηροδρόμων αποτελεί πρωταρχικό μέλη
μα. Έτσι ιδίως, μετά και την διατύπωση της οδηγίας 91 I 
440, άρ_χισε μία έντονη δυναμική για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρόμων. Ως ένα από τα μέσα για την ανάπτυξη 
(και όχι αυτοσκοπός) Οεωρείται � οικονομ ική εξυγίαν
ση. Δεύτερο μέσο είναι το ξεκαθαρισμα της πολιτι κής 
μ�ταφορων! τρ[το είναι ?ι επενδύσε ις ο;τη σιδηροδρομι
κη υποδομη, τεταρτο ειναι η εισαγωγη του ανταγωνι
σμού στη σιδηροδρομική εκμετάλλευση. Εδώ αντίστρο
φα έχουμε ως στόχο την μείωση των ελλειμμάτων μέ
σω της υποανάπτυξης των σιδηροδρόμων. 
Πιστεύουμε ότι το ΕΣ είναι πανταχόθεν διάτρητο. Και 
εξηγούμαστε : 
•Καταρχήν υπάρχει το θει-.ιελιώδες πρόβλημα ότι το ΕΣ 
ταυτίζει το στρατηγικό σχεδιασμό yια το μέλλον του ΟΣΕ 
/!ε το στpατηyικό σχεδιασμό του σιδηροδρόμου στην Ελ
Λάδα και των μεταφορών γενικότερα. Πρόκειται περί 
δύο διαφορετικών θεμάτων και δεν πρέπει επ' ουδενί 
να συγχέονται .  Η υποδομή του ελληνικού σιδηροδρομι
κού δικτύου, ήδη πολύ αραιή όπως αποδείχτηκε, πρέ
πει να αναπτυχθεί άσχετα από το αν ο ΟΣΕ Θέλει ή οχι ,  
μπορεί � όχι να παράσχει κερδοφόρες ή επιδοτούμενες 
υπηρεσιες. Είναι υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου 
να συντηρεί τουλάχιστον και να αναπτύσσει τη σιδηρο
δρομική υποδομή, οπως κάνει και με το παραπάνω για 
την αντίστοιχη και ανταγωνιστική προς το σιδηρόδρο
μο, οδική. Η υποχρέωση αυτή απορρέει άλλωστε και 
από την οδηγία 91 /440 (Αρθρο 7 §1 ). Επειδή κάποιος θα 
πει καλοπροαίρετα ότι λεφτά δεν υπάρχουν, εμείς α
παντούμε ότι υπάρχουν και σπαταλούνται σε φαραω
νικά οδικά έργα, τα οποία είναι περιττά στη ΙJΟρφη που 
αυτά κατασκευάζονται (κλειστοί αυτοκινητόδρομοι 2 + 2 
λωρίδων τουλάχιστον) . Καθίστανται δε πιο περιττά ό
ταν δίπλα τους υπάpχει σωστά αναπτυγμένη σιδηρο
δρομική υποδομή. Ειναι προκλψικό να σπαταλούνται 
λεφτά όχι μόνο στον ΠΑΘΕ αλλα και σε κάθε λογής απί
θανους οδικούς άξονες χωρίς να μας λένε εάν αυτά τα 
έργα είναι αποδοτικά. Τελευταίο σύμπτωμα: 4 δισ. μό
νο για τις μελέτες της Ιονίας Οδού 4+4  λωριοων μεταξύ 
Πατρών-Πύργου ( ! ! ! ! )2 , που θα κοστίσει συνολικά (στο 
πελοποννησιακό τμήμα) 240 δισ. ! Μίας οδού που θα 
βρίσκεται ακριβώς παράλληλα στην προταθείσα για κα
τάργηση γραμμή Καλαμάτας-Πατρών. Όταν με 4 δισ. 
καλυπτεται σημαντικό μέρος των επενδύσεων που α
παιτούνται για τον εκσυγχρονισμό των 493 χλμ. που 
καταργούνται .  Δηλαδ� σιδηροδρομι κές επενδύσεις θα 
πρέπει να γίνονται μονο στον ΠΑΘΕ και με απαίτηση 
πλήρους οικονομικ�ς ανταποδοτικότητας, όταν για την 
οδική υποδομή πρεπει να γίνονται παντού έργα με κό
στος αναλογικά πολύ μεγαλύτερο ισοδύναμων σιδη
ροδρομικών και με αμφίβολη ή μηδενική ανταπόδοση. 
Πιστεύουμε τελικά ότι τη μορcpή της μεταφορικής υπο
δοι-.ι�ς καθορίζουν υπουpγικοι συσχετισμοί και το πρε
στίζ του κάθε υπουρyου Π ΕΧΩΔΕ και το πώς αυτός α
ντιλαμβάνεται το πολιτικό του μέλλον. 
Οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη σιδηροδρομική 
υποδομή των υπό κατάργηση γραμμών είναι μ ικρές, 
μπορούν να διοονται σταδιακά ακόμα και μέσα από τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα απο
τελέσματα μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Ενδεικτικά, για 

2 Εφ. «Ημερησία» Τετάρτη 13 ΜαΤοu 1 998. 

όλη την υπό κατάργηση Πελοπόννησο σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΣΕ, ανέρ
χονται σε 30 δισ. συνολικά σε μία προοπτική 1 0ετίας, 
(αντίστοιχο 20-30 χλμ αυτοκινητοδρ<Ρου). Τα αποτε
λέσματά τους είναι θεαματικά, αλλάί,οντας το χάρτη 
μεταφορών στην Ελλάδα: Απο την Αθήνα στον Πύργο 
σε 3 :20, στην Κυπαρισσία σε 4 : 1  Ο, στο Νάυπλιο σε 2 :00, 
στην Καλαμάτα σε 4:20. 
Στο ζήτημα τ�ς χαμηλής κυκλοφορίας στις γραμμές του 
ΟΣΕ, επισημαινουμε ότι προσεκτική ανάγνωση των στοι
χείων φανερώνει ότι το πρόβλημα του ΟΣΕ δεν είναι η 
απουσία πελατείας (μ ικRή ζήτηση) αλλά η μ ικρή προ
σφορά. Αυτό δείχνουν αλλωστε οι μεγάλες, για τα ευ
ρωπαϊκά δεδομένα, πληρότητές του. (Παρ' όλα αυτά 
δεν πρέπει να ξεχνά}Jε ότι ο σιδηρόδρομος εκτελεί 
συγκοινωνία και δεν ειναι υπηρεσία charter για να έχει 
πάντοτε πληρότητα 1 00%) .  
Το πλήθος των εργαζομένων του ΟΣΕ θεωρείται από 
το ΕΣ μεγάλο. Με την αποχώρηση 2500 εργαζομένων η 
κατάσταση θα βελτιωθεί. Απαντούμε:. 
•Το πλήΟος των εργαζομένων για τα 2 500 χλμ. δικτύου 
και την τεχνολογικη του κατάσταση δεν είναι ούτε μι
κρό ούτε μεγάλο. Είναι περίπου 4.8 εργαζόμενοι ανά χι
λιόJJετρο γραμμής. Με την κατάργηση των 595 km δι
κτυου και τη μείωση κατά 2500 εργαζόμενους ο δίκτης 
ανεβαίνει στο 5 . 1 . Τελικά η μείωση του προσωπικού δεν 
είναι μέσο εξυyίανσης αλλά αποτέλεσμα της συ[>ρί
κνωσης του δικτύου. Ο μόνος τρόπος υγιούς σταδια
κής μείωσης του προσωπικου και κυρίως των εξόδων 
του (υπερωρίες κτλ) περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες: π χ σηματοδοτήσε ις καταργούν την ανά
γκη σταθμαρχων σε πολλές βάρδιες, το νέο τροχαίο υ
λικό καταργεί την ανάγκη πολυέξοδων συντηρήσεων. 
•Το επιχειρηματικό σχέδιο στη διαγνωστική του έκθεση 
αλλά και στις μελλοντικές προβλέψεις αναφέρει ότι το 
έργο στις υπό κατάργηση γραμμές παρα�ένει στην κα
λύτερη περίπτωση σταθερό. Μέγιστο λαθος: Με μόνη 
τη συντό}Jευση των χρόνων διαδρομής από τα έργα του 
Β' πλαισιου στήριξης και του ΚΠΣ που ήδη εκτελούνται 
ο χρόνος ταξειδίου μειώνεται δραστικά κατά 40 λεπτά 
αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα για τις γραJJμές πέ
ραν Κορίνθου.  Αυτή η επίπτωση έχει αγνοηθει από το 
ΕΣ. Γιατί άραγε; Η ιοια διαπίστωση ισχύει για την επί
πτωση της σηραγγας Καλλιδρόμου στο έργο των γραμ
μών Στυλίδας και Θεσσαλίας που επίσης αγνοήθηκε. Το 
πρόβλημα πάντως είναι ότι το ΕΣ, αγνοώντας αυτές τις 
επιπτώσεις, καταδικάζει αυτές τις γραμμές σε κατάρ
γηση. 
Αυτή η διάσταση του ΕΣ φαίνεται περισσότερο στον τρό
πο αξιολόγησης των γραμμών: Οι γραμμες όπου ήδη 
έχουν γίνει επενδύσεις (από το 1 975) όπως αυτή των 
Αθηνών - Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν θετικές προο
πτικές. Στις άλλες διαπιστώνει ότι δεν θα γίνουν επεν
δύσεις (προσοχή! όχι ότι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν 
επενδύσεις, ότι δεν θα γίνουν), άρα οι προοπτικές τους 
είναι αρνητικές και πρέπει να κλεισουν. Οι «καλές» γραμ
μές θα μείνουν «καλές», οι «κακές» δεν πρέπει να βελ
τιωθούν αλλά να κλείσουν. 
Αναφέρεται δε (σελ 1 του ΕΣ) ότι πλεονέκτημα του σι
δηροδρόμου είναι και η συμβολή του στη ί )  Χωροταξία 
και την περιφερειακή ανάπτυξη ί ί )  στην πρόσμαση σε 
όλους. Αυτοδιαψεύδονται όμως στη συνέχεια, προτεί
νοντας ουσιαστικά επενδύσεις μόνο στον ήδΙJ. ανεπτυγ
μένο άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης που ταυτίί,εται με το 
ανεπτυγμένο κομμάτι της χώρας, ενώ στα μή ανε
πτυγμένα τμήματα δεν προτείνουν καμία επένδυση. Αυ
τό αναιρεί την αναπτυξιακή διάσταση του ΕΣ, επιτείνο
ντας τις ανισότητες, καταδικάζοντας αυτές τις περιο
χές στην υπανάπτυξη και στερώντας την πρόσβαση 
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στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες σε 500.000 τουλάχιστον 
κατοίκους της χώρας. 
•Το ΕΣ αναφέρει ότι το μετρικό πλάτος αποτελεί εγγε
νές μειονέκτημα, περίπου το προπατορικό αμάρτημα 
αυτών των γραμμών. Στην Ελβετία και την Ιαπωνία θα 
κάγχαζαν με αυτή τη διαπίστωση: 1 8000 χλμ στην Ια
πωνία είναι _μ,ετρικά για ταχύτητες 1 20-1 60 km/h (με 
προοπτική αυξησης στα 200 και αργότερα στα 250) και 
μόνο 2500 περίπου χιλιόμετρα κανονικού εύρους. Στο 
δε Daνos όπου του χρόνου θα παρουσιάζουμε περιχα
ρείς τις οικονομικές μας επιδόσεις ( ; )  υπάρχει μόνο με
τρικό τραίνο. 
•Πρέπει να επισι:ιμάνουμε πάντως ότι ορισμένες διαπι
στώσεις του ΕΣ μρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυν
ση: Πράγματι ο ΟΣΕ πρέπει να γίνει μία επιχείρηση 
στραμμένη προς τον πελάτη. Όμως στο πώς αυτό θα 
πραγματοποιηθεί λίγη σημασία έχει δοθεί. 
Τελικά το ΕΣ είναι ένα κείμενο που συντάχθηκε μόνο και 
�:�όνο για να μας πείσει για τη συpρίκνωση του σιδrΊΡΟ
δρόμου. Δεν έχουμε όμως ένα κειμενο που να περιλαμ
βάνει τα παρακάτω: 
•Τρόπο και μέθοδο ανάπτυξης των μεταφορών σε όλο 
το σιδηροδρομικό δίκτυο. Πρέπει να επισημάνου}.ιε ότι 
η ανάπτυξη του ΟΣΕ είναι πλέον διαφορετικό θεμα α
πό την ανάπτυξη του Σιδηροδρόμου. 
•Τρόπο και μέθοδο αλλαγής της συνολικής κουλτούρας 
του ΟΣΕ, των στελεχών και εργαζομένων του από αυ
τή μίας κρατικ�ς δυσκίνητης επιχείρησης σε αυτή μιάς 
πελατοκεντρικης εμπορικής επιχείρησης με παράλλη
λη «κοινωνική» ανταποδοτικότψα (το ΕΣ περιλαμβάνει 
μεν αρκετά στοιχεία προς αυτη την κατεύθυνση, όμως 
δεν τους έχει δοθεί καμία σημασία) . 
•Τρόπο και μέθοδο εισαγωγής του ανταγωνισμού στο 
ελληνικό δίκτυο. (το ΕΣ μάλλον πολύ σύντομα αντιπα
ρέρχεται το ζήτημα). 
Εμ ε ίς π ι σ τ ε ύ ο ο μ ε  ό τ ι :  

•Σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να παρέχονται στο 
σύνολο του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου όπως αυ
τό είναι σήμερα και όπως αυτό θα (πρέπει να) επεκτα
θεί αργότερα (Σιδηροδρομική Εγνατία, κρίσιμες συνδέσεις 
λιμένων και βιομηχανιών). 
•πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο σύνολο του δικτύου. 
Τα χρήματα υπάρχουν και σήμερα σπαταλούνται σε ά
χρηστα οδικά έργα. 
•Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της άσκησης 
πολιτικής μεταφορών ξεκάθαρα και πέρα από πολιτι
κούς συσχετισμούς των τριών υπουργείων (ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ΥΜΕ, ΥΠΕΘΟ). 
•Θα πρέπει να σταματήσει ο άνισος ανταγωνισμός α
πό τους οδικούς μεταφορείς (το ΕΣ περιορίζεται σε α
στεία ευχολόγια) . 
•ο ΟΣΕ θα πρέπει να παρέχει κερδοφόρες (ή εν πάση 
περιπτώσει οι κονομικά αποτελεσματικές) υπηρεσίες 
στον κορμό του σιδηροδρομικού δικτύου (Πύργος-Αθή
να, Ναύπλιο-Αθήνα, Αθήνα-Σύνορα). Σε αυτές τις γραμ
μές θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός από άλ
λες σιδηροδρομ ικές επιχειρήσεις. 
•οι υπόλοιπες (μή εν δυνάμει κερδοφόρες γραμμές) θα 
πρέπει ,  αφού προηγηθεί ειδική μελέτη, να δοθούν σε 
κάποια επιχείρηση (πιθανότατα να είναι και ο ΟΣΕ μό
νος του ή μαζί με την Αυτοδιοίκηση, καθώς κατέχει την 
τεχνογνωσία) που θα παρέχει υπηρεσίες καθορισμένης 
ποιότητας (συχνότητα και διόpκεια δρομολογίων) με βά
ση ένα διαγωνισμό που θα εζασφαλίζει την ελαχιστο
ποίηση της επιδότησης. 

32 

•ο ΟΣΕ θα πρέπει να μπολιαστεί με τη νοοτροπία μίας 
εμπορικής επιχείρησης. Η μέθοδος: Στρατηγικός επεν
δυτής, Θυγατρικές κτλ. Γι ' αυτό το λόγο συμφωνούμε 
με τις μελετώμενες «στρατηγικές κινήσεις προσανατο
λισμένες στην αγορά» (Θυγατρικές εταιρείες με συμμε
τοχ� ιδιωτών) για τον προαστιακό σιδηρόδρομο, την εκ
μετα�λευση τ?υ Τηλεπικοινωνιακο,ύ δικτύου, :ις τουρι
στικες γραμμες, τις εμπορευματικες μεταφορες, τη δη
μιουργία νέων Κεντρικών σταθμών και την αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας) . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
στην Ιαπωνία η κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά _μετά 
από μία πολύ αποτελεσματική κτηματο-αναπτυζιακή 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. 
•Τέλος θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος του Ο
ΣΕ (και των άλλων σιδηροδρομ ικών επιχειρησεων αν υ
πάρχουν) στο αν τηρούν στοιχειώδεις vποχρεώσεις τους 
απέναντι στους πελάτες. Στο ρόλο αυτό θα πρέπει να 
εμπλακεί ενεργά η Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών κα
θώς και οι κατά τόπους οικονομικοί φορείς (επιμελητή
ρια κτλ.) 

•Σε γενικές γραμμές η προσπάθεια για κερδοφορία 
δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αιποσκοπός αλλά ως 
εργαλείο για την περαπέρω ανάπτυξη των σιδηροδρο
μικών μεταφορών, των οποίων οι «ελλειμματικές» κοι
νωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες θα πρέπει αντί κατάρ
γησης να λεπουpγούν οpθολογικοποιημένα πpοκεψέ
νου να ΧΡειάζονται εύλογα και όχι παpάλογα ποσα ε
πιδότησης. 

Ειδικές παρατηρήσεις και επισήμανση 
ανεπαρκειών και σφαλμάτων στη μελέτη 
του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

Π Q _ιj_ σ ο μ φ ω v ο ύ μ ε _;_ 

Η όποια συμφωνία μας με τη μελέτη του ΕΣ αφορά: 
•τις διαπιστώσεις για τη δυσχερή θέση του ΟΣΕ στην 
αγορά μεταφορών (ανυπαρξία πολιτικής μεταφορών, 
ευνόηση των οδικών μεταφορών, δυσκινησία του ΟΣΕ 
ως επιχείρησης, δυσκολία ανταπόκρισ�ς του ΟΣΕ στις 
απαιτησεις των χρηστών, αδράνεια λοr.ω της μακρό
χρονης επενδυτικης άπνοιας στο σιδηροδρομο) 
•την πρότασή του εν γένει για την αναδιάρθρωση του 
ΟΣΕ ώστε να γίνειεπιχείρηση προσανατολισμένη στον 
πελάτη (αλλαγ� οργανογράμματος, δημιουργία επιχει
ρηματικών μοναδων) 
•τη νέα πολιτική για το πpοσωπικό (ευελιξία στις ερ
γασιακές σχέσεις, πολιτικη κινήτρων για καλύτερη α
πόδοση, σταδιακή μείωση προσωπικού). Ειδι κά για το 
προσωπικό, η δική μας άποψη είναι ότι πέρα από τις 
αναδιαρΟρώσεις που θα γίνουν λόγω ορθολογικοποίη
σης, θα πρέπει :  
•να αποκλειστούν ο ι  απολύσεις του πλεονάζοντος προ
σωπικού (σταδιακή αποχώρηση μέσω συνταξιοδότησης 
ή μετατάξεων) 
•το καθεστώς προσλήψεων, προαγωγών, επιβραβεύ
σεων, τιμωριών και διαχείρισης προσωπικού εν γένει, 
να aπεμπλακεί από το φαύλο κύκλο των ρουσφετολο
γικών, μ ικροκομματικών, συντεχνιακών, συνδικαλιστι
κών, τοπικιστικών και άλλων σκοπιμοτήτων που είναι 
άσχετες με τις αντικειμενικά και ορθολογικά υπολογι
σμένες υπηρεσιακές ανάγκες, την αζιοκρατία, τη δικαιο
σύνη και την παραγωγικότητα. 
•να υπάρξει μετεκπαίδευση και παραγωγική ανακύκλω
ση του προσωπικού 
•να προσληφθούν εξειδικευμένα στελέχη που να απο
τελέσουν το νέο «στελεχιακό πυρήνα» του ΟΣΕ με σπου
δές I εμπειρία σε θέματα σύγχρονου management, επι-



χειρησιακής έρευνας, πωλήσεων και markeling, οικονο
μίας των μεταφορών, σχεδιασμού και ανάπτυζης μετα
φορικών συστημάτων, κοστολόγησης, σύy)(ΡΟνων εξε
λίξεων στη σιδηροδρομ ική τεχνική, την ηλεκτροκίνηση 
κτλ. 
•Κλείνοντας τα περί εργασιακών Οεμάτων, επισημαί
νουμε ότι αυτή τη στιγμή το ηΟικό των εργαζομένων 
στον ΟΣΕ είναι αρκετά χα}Jηλό λόγω της α!)εβαιότητας 
που βρίσκονται ,  Υπό αυτες τις συνθήκες ο εκσυγχρονι
σμός του σιδηροδρόμου καΟίσταται πολύ προβληματι
κός 
Γ1 .Ω ll fi 1 α φ lJ! 11 Ω t) _μ_ F ; 
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, θα παραΟέσουμε στη 
συνέχεια, εντελώς ενδεικτικά, διάφορα σημεία της με
λέτης του ΕΣ στα οποία εντοπίσαμε σψάλματα, ανε
πάpκειες και κακή εκτίμηση των πραγματων, καταδει
κνυοντας έτσι ότι δεν μπορεί κατόπιν αυτών να λαμβά
νονται «aψυχολόγητα» και «στο πόδι» αποφάσε ις που 
υπΟθΙ]κεύουν ή αμφισβητούν ευθέως τη σκοπιμότητα 
ύπαρζης μεγάλου μέρους του δικτύου. Πολύ περισσό
τερο που η μελέτη αυτή έχοντας μ ία γενική μακροσκο
πική προσέγγιση, αδυνατει να αποφανθεί yια την τύχ� 
επιμέρους κλόδων, για τους οποίους χρειαζεται ειδικη 
μελέτη (π.χ εξέταση της γραμμής Κατακώλου- Πύργου
Ολυμπίας σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση της κίνη
σης των κρουαζιεροπλοίων και της πριμοδότησης της 
σιδηροδρομικής προσπέλασης στην Αρχ. Ολυμπία για 
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και του ευαί
σθητου τοπίου της, ιδιαίτερα ενόψει Ολυμπιάδας κτλ.) 

Στον κλάδο Λειανοκλαδίου-Στυλίδας, κακώς στο κό
στος εκμετάλλευσης χρεώνονται κόστη πέραν εκεί
νων που σχετίζονται με την κατανάλωση καυσίμου 
και τα αναλώσιμα, καθότι η γραμμή λειτουργεί με 
κλειστούς σταθμούς, το προσωπικό των αμαζοστοι
χιών απασχολείται εντός του ωραρίου της βάρδιας 
που απαιτείται για τη διαδρομή Αθήνα-Λειανοκλάδι 
(που ούτως ή άλλως θα γινόταν) .  Στην περίπτωση 
αυτή το κόστος εκμετάλλευσης (περίπου 1 5  εκ. δρΧ) 
υπερκαλύπτεται κατά πολύ από τα αντίστοιχα ε
σοδα (52 .2 εκατ. δρχ.) (στοιχεία ΔΟΜΠ/ΟΣΕ) και 
είναι απορίας άξιο πώς «ανακάλυψε» η Planose ότι 
τα έσοδα της γραμμής για το 1 998 Οα είναι μόνο 2 1  
ε κατ. δρχ! ! !  Απαράδεκτο είναι επίσης να χρεώνεται 
στο κόστος λειτουργίας της γραμμής, το κοστος συ
ντήρησης της υποδομής που είναι 1 00% υποχρέω
σΙJ του Κράτους, όπως άλλωστε γίνεται και με το 
οδικό δίκτυο που χρησιμοποιεί το ανταγωνιστικό 
ΚΗΛ Φθιώτιδας. 
Χρησιμοποιήθηκε πολυκριτηριακή αξιολόγηση για να 
κατηγοριοποιηθούν οι γραμμές ανάλογα με το εν 
δυνάμει οικονομικό τους αποτέλεσμα και τη σημα
σία τους. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η γνω
στή κατάταξη των γραμμών σε 4 κατηγορίες. Η α
ξιολόγηση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετη, 
παράλογη και εσφαλμένη, στηρίζεται δε ως ένα βαθ
μό σε αναληθή στοιχεία. 

Σ Υ ΓΙ<. Ε Κ Ρ I Μ Ε Ν Α 
•Στο κριτήριο επιβατικής κίνησης ανά ημέρα και κατεύ
θυνση εντοπίστηκαν τα ακόλουθα περισσότερο ή λιγό
τερο κραυγαλέα (σκόπιμα; ) λάθη. 
•Το ανωτέρω κριτήριο (μέση επιβ. κίνηση κάθε γραμ
μής ανά κατεύθυνση) είναι παραπλανητικό. Και αυτό 
γιατί δεν λαμβάνονται υπ' όψιν !)ασικές παράμετροι της 
σιδηροδρομικής εκμετάλλευσης, όπως ο αριθμός των ε
κτελούμενων δρομολογίων και οι πληρότητες ή τυχόν 
εποχιακή λειτουργία μιάς r_eαμμής (ΠΧ. Κατάκωλο-Πυρ
γος, Καβάσιλα-Κυλλήνη) . Ετσι δεν έχει νόημα να υπο
στηρίζεται ότι η γραμμή Λειανοκλαδίου-Στυλίδος είναι 
προβληματική όταν εκτελούνται δύο υπερπλήρη δρο-

Γραμμή 

Αθήνα · Πάτρα 

Πάτρα . Πύργος . Ολυμπία 

Κόρινθος . Ναύπλιο 

Άργος · Καλαμάτα 

Αλφειός · Κυπαρισσία 

Λιανοκλάδη • Στυλίδα 

Παλαιοφάρσαλος · Βόλος 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Επιβάτες ανά 
ημέρα Ι κατεύθυνση 

!πραγματικά στοιχεία 
ΟΣΕ)* 

550 
335 
275 
1 20 
70 
1 95 
70 

Επιβάτες ανά 
ημέρα Ι κατεύθυνση 
!πραγματικά στοιχεία 
ΟΣΕ)* 

1 1 3 1  ** 
544** 

3 1 5  
223 
243 
2 1 0  
1 00 

• Αυτά τα (ορθά) στοιχεία υπάρχουν και στο τεύχος που είχε παραδώσει ενδιαμέσως 
η ίδια η Planose υπό τον τίτλο < < Reνision of OSE' s Business Plan · Reνision and 
update of current traffic and forecasts> > · 22/10/97 
•• Με αυτή την επίδοση οι γραμμές αυτές έπαιρναν επιπλέον βαθμό στην αξιολόγηση 

μολόγια κάθε ημέρα (το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ζή
τηση για εκτέλεση και άλλων δρο.ι:ιολογίων) .  Παρομοια, 
η ημερήσια κίνηση των 45-47 επι!)ατών ανά ημέρα στη 
γραμμή Καλού Νερού-Ζευγολατιού το 1 994 ήταν περί
που 1 00% υψηλότεpη. Τι συνέβη: Το 1 995 τα δρομολό
για μειώθηκαν κατα 50%. 
•Ως κριτήριο αξιολόγησης λαμβάνεται το αν πρόκειται 
να γίνουν έργα ή όχι .  Το κριτηριο αυτό έχει σχετική μό
νον αξία για την προσωρινή αποδοτικότητα της yραμ
μ�ς. Κριτήριο θα έπρεπε να είναι το αν υπάpχει δυνα
τοτητα εκτέλεσης μικρών «ευφυών» παρεμ!)άσεων σε 
αυτές τις γραμμές με σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτή δε 
είναι η περίπτωση των περισσότεpων γραμμών της Πε
λοποννήσου όπου απαιτείται μονο η ανακαίνιση της 
γραμμής, I} αντιμετώπιση του προβλήματος των ισό
πεδων δια!)άσεων και η κυκλοφορία σύγχρονου τροχαί
ου υλικού. Θυμίζουμε δε ότι στα υπό κατάργηση τμή
ματα έχουν γίνει έργα εκσυγχρονισμού έστω και μ ικρά 
(1 δισ. δρχ περίπου από το Β' ΚΠΣ). Είναι δυνατόν να 
δαπανούνται κονδύλια της ΕΕ σε ypαμμές που πρόκειται 
να κλείσουν; 

•Στο κριτήριο οικονομικής απόδοσης των γραμμών ε
ξετάστηκε μόνο η τωρινή υποβαΟμισμένη λε ιτουργία 
τους και όχι μία μελλοντική βελτιωμένη λειτουργία που 
Οα προσείλκυε πρόσθετο μεταφορι κό έργο. 
•Παρατηρείται το φαινόμενο κλάδοι που καταλήγουν 
σε λιμάνια ή σημαντικά περιφερειακά κέντpα (Κατάκο
λο, Κυλλήνη, Λαμία, Καλαμάτα κτλ) να μη !)αθμολογού
νται καθόλου στο κριτήριο «Σημασία της γραμμής ως 
προς τον περιφερειακό σχεδιασμό». 
•Γιατί μαζί με τα τρία σενάρια που εξετάστQκαν (μ ι 
κρής, μεσαίας και μεγάλης συρρίκνωσης) δεν εζετάστη
κε σενάριο «ακεραιοτητας» με εξυγίανση λειτουργίας, 
αναβάθμιση και ανάπτυξη για ολόκληρο το δίκτυο, και 
δεν έγιναν συγκεκριμένες υποδείξεις για χαμηλού κό
στους αποτελεσματικές βελτιώσεις και ορθολογικοποί
ηση λειτουργίας στις περιφερειακές γραμf.Ιές της κατη
γορίας «4» (γραμμές που ή κλείνουν ή επιδοτούνται ως 
Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας) ;  

Κατά την εκτίμηση της μελλοντικής κίνησης των γραμ
μών του δικτύου Πελοποννήσου αγνοήθηκε η επιπτω
ση των ήδη εκτελουμένων έργων στο τμήμα Αθήνα-Κό
ρινθος-(Κιάτο). Έτσι οι γραμμές Κορίνθου-Καλαμάτας και 
Πάτρας-Πύργου-Καλαμάτας κατα την Planose θα έχουν 
μ ικρή αύξΙ]_ση κίνησης (όση είναι η συνήθης αύξηση που 
παρουσιάί;εται κάθε χρόνο), ενώ οι μειώσεις χρόνου με 
μόνο αυτό το έργο είναι σημαντικές: Αθήνα-Πύργος 4 :30 
από 5 : 1 0, Αθήνα-Άργος 2 : 1 5  από 2 :55 κτλ. Ακόμη δε, 
δεν έχουν ληφθεί υπ' όψιν οι μι κρού κόστους βελτιώ
σεις που έχουν προταθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα 
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του ΟΣΕ (2000-2009) που θα συμβάλλουν σε ακόμα πιο 
θεαματι κές με ιώσεις χρόνων διαδρομής. Το ιοιο ισχύει 
για τη γραμμή της Στυλιοας. Η σήραγγα Καλλιδρόμου 
θα μειώσει κατά 30' τη διαδρομή ( 1 5-20%) .  

Αγνοείται σε όλα τα σενάρια για τη μελλοντική από
δοση του δι κτύου η ύπαρξη υπηρεσίας l nterCity στη 
γραμμή πέραν Πατρών (σελ 63 του ΕΣ). Έτσι f:!Οιραία ο 
κλάδος Πάτρα-Πύργος-Κυπαρισσία υποβαθμίί,εται, μο
λονότι σήμερα διαθέτει υπηρεσία l nterCity . .  
J Η όλη κοστολόγηση των υπηρεσιών του ΟΣΕ στηρί 
-ζεται σε μία έκθεση κόστους που συντάχθηκε το 1 993 
(μία κακή χρονιά για τον ΟΣΕ (εμπάργκο σε Γιουγκο
σλαβία-FΥRΟΜ κτλ). Με βάση αυτή την απολογιστική 
έκθεση, η οποία οδηγεί σε παράλογα αποτελέσματα (ό
πως έχει επισημανθεί και αλλού3 ) είναι αδύνατον να πε
ριγραφεί το κόστος των υπηρεσιών του ΟΣΕ και μάλι
στα να εξάγονται συμπεράσματα επί της αποδοτικό
τητας των επιμέρους γραμμών (όπως π.χ. της γραμμής 
Λειανοκλαδίου-Στυλίδας) . Πιστεύουμε ότι πριν ολοκλη
ρωθεί το σύστημα Λογιστικής και Κόστους του ΟΣΕ εί
ναι αδύνατον να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για 
το κόστος των υπηρεσιών του. Ακόμα η έκθεση αυτή 
στην πραγματικότητα επιμερίζει κόστη άσχετα με την 
εκμετάλλευση του ΟΣΕ, (συντήρηση γραμμής, χρεολύ
σια δανείων κτλ) οδηγώντας σε παραπλανητικά απο
τελέσματα. Επιπλέον, η κοστολόγηση με απολογιστικά 
στοιχεία οδηγεί σε φαύλο κύκλο: Χαμηλό έργο-Υψηλό 
α;r<;>λογιστικό κόστος-Υψηλά κόμιστρα-Ακόμα πιο χαμη
λο εργο κοκ. 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  

Το ζήτημα της ανάπτυξης και εξυγίανσης των Ελληνι
κών �ιδηροδρόμων θα ;τρέπει _να αν;ιμετωπιστεί με προ
σοχη και αναπτυξιακη λογικη και οχι με περιστασιακά 
λογιστικά κριτήρια. Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε 
σκέψη για κατάργηση γραμμών γιατί ο σιδηρόδρομος 
είναι μία πολύτιμη εθνική υποδομή χωρίς την οποία δεν 
νοείται καμία υγιής πολεοδομι κή, χωροταξι κή και οι κο
νομ ική ανάπτυξη. Μία συγκοινωνιακή υποδομή που 
προσφέρει πολύτιμες (μακροοικονομ ικά) υπηρεσίες με 
αισθητά μι κρότερο «εξωτερικό» κόστος σε σχέση με την 
αντίστοιχη οδικη μεταφορά. Ο σιδηρόδρομος, σε αντί
θεση με τον αυτοκινητόδρομο, είναι ένα οργανω_μένο και 
ολοκληρωμένο σύστημα παροχής δημόσιας μαί,ικής συ
γκοινωνίας και μεταφοράς με καθορισμένα δρομολόγια, 
σίγουρη-αξιόπιστη-ασφαλή λειτουργία, ανελλιπή εκτέλε
ση δρομολογίων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, η
μερών αιχμής ή μη και άλλων καταστάσεων. Δεν θα πρέ
πει να λησμονούμ� ποτέ τις συνέπειες από την εγκλη
ματική κατάργηση των γραμμών Αθηνών-Λαυρίου και 
Πειραιώς-Περάματος, την οποία ακολούθησε η κατα
πάτηση και καταστροφή του διαδρόμου διέλεuσής τους 
με αποτέλεσμα την αδυναμία επαναλειτουργίας τους 
παρ' ότι αυτή έχει εκτιμηθεί ως απαραίτητη. 

Προτείνουμε πpος τqv Κυβέpνqσq και τq Διοίκηση του ΟΣΕ τα εξιjς: 

1 .  Να υπάρξει επιτέλους πολιτική μεταφορών στην 
Ελλάδα. Αυτή η πολιτική θα αξιοποιεί τα συγκριτι
κά πλεονεκτήματα κάθε μέσου μεταφοράς και θα 
εξασφαλίζε ι ισότι μους όρους ανταγωνισμού. Π ι 
στεύουμε ότι στα ανωτέρω πλαίσια θα πρέπει να 
γίνει επιτέλους «εσωτερίκευση» του εξωτερικού κό-

3 Βλ. και «Θέματα Εμπορικής πολιτικής και τιμολόγησης τοu ΟΣΕ στα 
πλαίσια των σuνδuασμένων μεταφορών, ΕΜΠ, Τομέας Μεταφορών 
και Σuγκ. Υποδομής», Σιδηροδρομικές μεταφορές το 2000, Βόλος 1 997 
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στους ούτως ώστε οι χρήστες των οδι κών μεταφο
ρών να πληρώνουν, για το μεγαλύτερο μέρος του
λάχιστον, τις συνέπειες που προκαλούν στο κοινω
νικό σύνολο: συμcpόρηση, ρύπανση, ατυχήματα κτλ. 
Επιπλέον θα πρεπει να ασκηθεί έλεγχος στην πα
νταχόθεν ομολογούμενη παραβίαση των κανόνων 
του ανταγωνισμού που γίνεται από τους οδικούς 
μεταφορείς: 2<ρεώσεις και κόμιστρα κάτω του κό
στους, παραΙ:Ηαση της εργατικής νομοθεσίας, υπερ
φορτώσεις των οχημάτων, παραβίαση των κανονι
σ�ών για επικίνδυνα φορτία, παραβίαση ορίων τα
χυτητας κτλ. 
Εν όψει της κατάρτισης της πρότασης για το «Πα
κέτο Sander» θα πpέπει να δοθεί μέριμνα για την 
ισόρροπη ανάπτυ�η των μεταφορικών υποδομών 
στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις στη 
σιδηροδρομική υποδομή θα γίνουν σε όλο το υπάρ
χον δίκτυο και όχι μόνο στο σιδηροδρομ ικό «ΠΑΘΕ», 
ενώ παράλληλα δεν θα σπαταληθούν εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια σε «μεγαλόπνοα» οδικά έργα. Έτσι 
θεωρούμε εκ των ων ουκ άνεu την ένταξη των πα
ρακάτω έργων: 

•Νέα χάραξη στη γραμμή Κόρινθος-Πάτρα 
•Ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων στον άξονα Α
θηνών Θεσσαλονίκης και έμφαση στην πλήρη αξιοποί
ηση των δυνατοτήτων τηςyραμμής (αύξηση των ταχυ
τήτων σε 1 60 km/h με δηί,ελοκίνηση και 200 km/h με 
ηλεκτροκίνηση) 
•Σύνδεση όλων των βασικών ελληνικών λιμένων με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο ( Ικόνιο, 6ος προβλήτας Θεσ/νίκης, 
νέοι λιμένες Αλεξανδρούπολης και Πάτρας), καθώς επί
σης και η σύνδεση των βιομηχανικών περιοχών σε όλη 
την Ελλάδα. 
•Προώθηση των έργων για τη Σιδηροδρομική Εγνατία 
•Αναβάθμιση των δύο υπόλοιπων σιδηροδρομι κών α
ξόνων της Πελοποννήσου: Πάτρα-Ολυμπία-Καλαμάτα 
(«Ολυμπιακός Σιδηρόδρομος») και Κόρινθος-Άργος/Ναύ
πλιο-Τρίπολη-Καλαμάτα που θα περιλαμβάνε ι :  
•Ριζική ανακαίνιση της επιδομής 



•Κατάρy�ση μεγάλου μέρους των aφύλακτων ισόπε
δων διαΙJασεων 
•Εντοπισμένες βελτιώσεις χάραξης 
•Σηματοδότηση 
Τα παραπάνω σύμφωνα με υπάρχοντα σχέδια του Ο
ΣΕ, δεν θα κοστίσουν παραπάνω από 30 δισεκ. δραχ
μές 
•Ανακαίνιση και σηματοδότηση στον άξονα Θεσσαλο
νίκης-Δυτικής Μακεδονίας. 
•Τα έργα του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αττικής 
τα οποία μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν και από ι
διωτικές πηγές 
3. Ολοκλήρωση του λογιστικού διαχωρισμού της Υπο

δομής από την Εκμετάλλευση καθώς επίσης και ο
λοκλήρωση του συστήματος Λογιστικής και Κόστους 
του ΟΣΕ. Αυτό θα επιτρέψει να δίνεται πληρέστε
ρη εικόνα των εξόδων του ΟΣΕ σε όλους τους εν
διαφερόμενους 

4. Το κράτος πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την οδηγία 91 /440 και την οι
κονομική συμφωνία του με τον ΟΣΕ και να εξασφα
λίσει τα απαραίτητα κονδύλια για τη συντήρηση του 
δικτύου, όπως άλλωστε πράττει και για την οδική 
υποδομή. Είναι απαράδεκτο να κατασκευάζονται 
γραμμές για υψηλές ταχύτητες και στη συνέχε ια για 
λόγους μη επαρκούς συντήρησης να υποχρησιμο
ποιούνται με ταχύτητες ίσες με αυτές που ίσχυαν 
πρίν κατασκευαστούν αυτές οι νέες γραμμές. Είναι 
δε απαράδεκτο να έχει εγκαταλειφθεί η συντήρηση 
των περιφερειακών γραμμών και μετά να χρησιμο
ποιείται αυτό ως επιχείρημα για το κλείσιμο αυτών 
των γραμμών 

5. Είναι εξαιρετικά επείγον να εκτελεστεί το πρόγραμ
μα των προγραμματι κών συμφωνιών. Με αυτό το 
τροχαίο υλικό θα γίνει δυνατός ο δραστικός περιο
ρισμός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, θα 
ανέβει κατακόρυφα η αποδοτικότητα και η διαθε
σιμότητα του τροχαίου υλικού και η ελκυστικότητά 
του προς τους πελάτες. Χωρίς σύγχρονο τροχαίο 
υλικό οι επενδύσεις που έγιναν στην υποδομή θα 
καταστούν άχρηστες. Ειδικά δε για το προς προμή-

θεια τροχαίο υλικό της μετρικής γραμμής, τυχόν μη 
εκτέλεση του προγράμματος θα επιβεβαιώσει τα 
σενάρια περί επικείμενης κατάργησης του δικτύου 
Πελοποννήσου και παράλληλα θα δημιουργήσει πο
λύ αρνητική εικόνα στους επισκέπτες της Βόρειας 
και Δυτικής Πελοποννήσου (Ολυμπία) την περίοδο 
της Ολυμπιάδας. 

6. Αντί για εγκατάλειψη των περιφερειακών γραμμών 
θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος με τις τοπι
κές κοινωνίες και τους εκπροσώπους τους προκει
μένου να εξεταστεί η δυνατότητα συμμετοχής των 
τοπικών αρχών και φορέων σε μικτά σχήματα συ
νεκμετάλλευσης των τοπικών και περιφερειακών 
γραμμών, ιδιαίτερα όσων έχουν έντονη τουριστική 
και κοινωνική σημασία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυ
νατό θα πρέπει τουλάχιστον η τοπική και νομαρ
χιακή αυτοδιοίκηση να συμβάλει ενεργώς στην επι
δότηση λειτουργίας αυτών των γραμμών και ταυ
τόχρονα στη δημιουργία ενός πλαισίου ελέγχου δια
μόρφωσης του επιπέδου ποιότητας και πυκνότη
τας των απαιτούμενων τοπικών' και περιφερειακών 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών (εξυπηρέτηση σχολεί
ων κτλ. ) .  Ο ενεργός ρόλος των τοπικών αρχών και 
φορέων για τη διατήρηση και ανάπτυξη του περι
φερειακού σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόν
νησο και αλλού θα επιβεβαιωθεί εφ' όσον πιέσουν 
για την ένταξη κάποιων έργων βελτίωσης των εν' 
λόγω δι κτύων στα Περιφερειακά Επιχει ρησιακά 
Προγράμματα (ΠΕΠ) 

7. Άμεση αναθεώρηση του Business Plan. Αυτό θα πε
ριλαμβάνει σχέδιο ανάπτυξης σε όλο το υφιστάμε
νο δίκτυο, του οποίου η διατήρηση θα πρέπει να 
θεωρηθεί δεδομένη. Το σχέδιο αυτό θα ενσωματώ
νε ι :  

•Τα πραγματικά κόστη της εκμετάλλευσης των γραμ
μών βασισμένα στο σύστημα Λογιστικής και Κόστους 
που σύντομα παραλαμβάνεται από τον ΟΣΕ. 
•Τις πραγyατικές επιδόσεις των γραμμών τόσο σε ά
ποψη επιΙJατικής όσο και εμπορευματικής κίνησης. 
•Τη θετική επίπτωση στην αύξηση του προβλεπόμε
νου μεταφορικού έργου από τα έργα που ήδη εκτελού
νται σε όλες τις γραμμές του δικτύου. 
•Την επίπτωση από έργα μ ικρού κόστους και «ευφυείς» 
παρεμβάσεις στο σύνολο του δικτύου. 
Μέχρι να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Business Plan 
θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα: 
•Η διοικητική αναδιάρθρωση του ΟΣΕ ώστε αυτός να 
προσαρμοστεί στην αγορά και τις ανάγκες της και να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για τη δημιουργία των νέων 
θυγατρικών εταιρειών και των λοιπών στρατηγικών δρά
σεων. 
Ειδικές μελέτες που θα αφορούν τις περιφερειακές γραμ
μές και θα καθορίζουν ένα πλαίσιο ορθολογικότερης λει
τουργίας, καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις στην 
υποδομή και την εκμετάλλευση ούτως ώστε να μειωθεί 
σε εύλογα μεγέθη η απαιτούμενη επιδότησή τους. Πα
ράλληλα, μέσα από αυτές τις μελέτες, να διερευνηθεί η 
αναβάθμιση του ρόλου αυτών των γραμμών στα πλαί
σια τοπικών αναπτυξιακών (τουριστικών κτλ) προγραμ
μάτων. Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά ότι � μείω
ση των ήδη ελάχιστων δρομολογίων θα επιδεινωσει α
ντί να βελτιώσει τη θέση αυτών των γραμμών. 
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η α ν τ ί δ Ρι α σ y 
τ ω ν  Τ Ο Π Ι Κ Ω Ν Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν  

στα ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΡΡΙ ΚΝΩΣΗΣ 
του σιδηροδρομικού δικτύου 

Όταν στις Β Μα'ί'ου του 1 998 ανακοίνωση του Σ.Φ.Σ. 
ενάντια στη συρρίκνωση του ελληνικού σιδηροδρομικού 
δικτύου, ανέφερε ότι, 'Ή Κοινωνία των Πολιτών επα
γρυπνεί και θα περιφρουρήσει την ακεραιότητα του σι
δηροδρομικού δι κτύου που είναι πολύτιμη εθνι κή υπο
δομή", ήδη σε όλη σχεδόν τη χώρα είχε αρχίσει να δη
μιουργείται ένα ευρύ αγωνιστικό μέτωπο πολιτικής και 
κοινωνικής αντίστασης και δράσης γαι τη σωτηρία, την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ελληνι κών σιδη
ροδρόμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι χάρη στις τελευ
ταίες εξελίξεις της περασμένης άνοιξης (δημοσιοποίη
ση μελέτης Business Plan του ΟΣΕ και σχεδίων "εξυγίαν
σής" του κ.λπ.) ,  πολλές τοπι κές κοινωνίες, παράγοντες 
και φορείς aφυπνίστηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και κι
νητοποιήθηκαν έντονα, ζητώντας όχι μόνο να μην κα
ταργηθούν οι υπάρχουσες γραμμές, αλλά να αναβαθμι
στούν και να επεκταθούν. Ο κόσμος ξαναανακαλύπτει 
τον σιδηρόδρομο και τον καθιστά αντικείμενο και ζη
τούμενο της διεκδικητικής του δράσης για μια καλύτερη 
και οι κονομικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στα πλαί
σια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του στις πόλεις 
και την ύπαιθρο. 

Σε αυτή την ευαισθητοποίηση έπαιξε θετικό ρόλο η ε
παναστατική βελτίωση της ει κόνας του σιδηροδρόμου 
διεθνώς, κυρίως με τα τραίνα υψηλής ταχύτητας, κα
θώς και στη χώρα μας με την προώθηση κάποιων έρ
γων εκσυγχρονισμού στον κεντρικό άξονα και τη δρο
μολόγηση των κλιματιζόμενων συρμών ΙΝτΕRCΓΓΥ με τις 
σύγχρονες ανέσεις, την αξιοπιστία και τη μείωση των 
χρόνων διαδρομής, Ετσι λοιπόν όταν γνωστοποιήθηκαν 
οι προθέσεις για "εξυγίανση" του ΟΣΕ μέσω της συρρί
κνωσης του δι κτύου του, ο κόσμος ξεσηκώθηκε γιατί 
αντελήφθη ότι δεν θα χάσει ένα "παρωχημένο" και "a
παξιωμένο" μέσο μεταφοράς όπως θέλησαν να του το 
εμφανίσουν, αλλά ένα μέσο που κάνει μία δυναμική ε
πανεμφάνιση στο διεθνές συγκοινωνιακό προσκήνιο, με 
πρωτοποριακές τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις 
που το καθιστούν το καλύτερο μέσο χερσαίας μεταφο
ράς σε αποστάσεις μέχρι 1 000 χιλιόμετρα κα που πα
ράλληλα καταναλίσκει ενέργεια απο δύο έως πέντε φο
ρές λιγότερη απο τα διάφορα οδικά μέσα για ισοδύνα
μο μεταφορικό έργο, ρυπαίνει 1 360 φορές λιγότερο α
πο αυτά με CO, 42 φορές λιγότερο με Νοχ και 400 φο
ρές λιγότερο με HC, ενώ είναι και 1 300 φορές ασφαλέ
στερο απο τα οδικά μέσα (σε σχέση με θανάτους απο 
τροχαία ατυχήματα) . Τα τραίνα μεγάλης ταχύτητας και 
τα l ntercity υψηλών ανέσεων ή τα τραίνα με κλινάμαξες 
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και υπηρεσία συνοδευόμενων αυτοκινήτων στις μεγά
λου μήκους γραμμές, τα σύγχρονα προαστιακά τραίνα 
στις ευρείες περιοχές των μεγαλουπόλεων, τα μ ι κρά, 
οικονομικά, άνετα και μοντέρνα στην εμφάνιση Rai lbuses 
στις τοπικές γραμμές της επαρχίας, οι "πλήρεις εμπ. 
συρμοί" (block trains) και οι συνδυασμένες μεταφορές 
με άξονα τον σιδηρόδρομο διαμορφώνουν μία μεγάλη 
γκάμα προσφοράς εντελώς σύγχρονων συγκοινωνιακών 
"προϊόντων" υψηλής ανταγωνιστι κότητας που aποτεί
νονται σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες κοινού 
και χρηστών γενικότερα στην αγορά μεταφορών, συ
ντελώντας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αναπτυξιακή κο
σμογονία μέσα σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και κι
νητικότητας. 
Οι αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν σε όλη την χώρα, ε
κεί όπου υπάρχει σήμερα έστω και περιορισμένη σιδη
ροδρομική εξυπηρέτηση, κλιμακώθηκαν σε διάφορα ε
πίπεδα: ένα απο αυτά ήταν η δημιουργία νέων Συλλό
γων Φίλων Σιδηροδρόμου, διεκδικητικού χαρακτήρα, 
που μάλιστα οργανώθηκαν ακόμα και σε περιοχές που 
δεν καλύπτονται άμεσα απο το σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Συνοπτικά οι κυριότερες αντιδράσεις τοπι κών φορέων 
και παραγόντων που σημειώθηκαν ήταν οι εξής: 
Συγκροτήθηκε Πανπελοπονησσιακή Επιτροπή για την 
αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δι κτύου Πελοποννή
σου. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια συνεδρία
σης που πραγματοποιήθηκε το Μάϊο στην Τρίπολη, με
τά απο πρωτοβουλία του Νομάρχη Αρκαδίας. 
Επίσης, εκδόθηκε ψήφισμα, ενώ συμφωνήθηκε να πραγ
ματοποιηθούν συναντήσεις με τον Υπουργό Μεταφο
ρών και τη Διοίκηση του ΟΣΕ. Απο τη Μεσσηνία στη 
σύσκεψη συμμετείχαν ο τότε βοηθός Νομάρχη Δημή
τρης Δράκος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Χρήστος Μαλα
πάνης, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Στάθης Αναστασό
πουλος και Τάκης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Δη
μοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Σπύρος Μωρακέας, α
πο το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας ο κ. Βασίλης Μπου
ζαλάς, απο το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ο κ. Χατζάρας 
και εκπρόσωποι των Συλλόγων Φίλων του Σιδηρόδρο
μου Αθήνας και Μεσσηνίας. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αντηλλάγησαν απόψεις 
και εκδόθηκε ψήφισμα, στο οποίο σημειώνεται αφενός 
ότι διαπιστώθηκε η ανυπαρξία συγκεκριμένης πολιτι
κής για το σιδηροδρομικό δίκτυο Πελοποννήσου και α
φετέρου η ανάγκη εκσυγχρονισμού μέσω της ανάπτυ
ξης και όχι μέσω της συρρίκνωσης του δικτύου Κορίν
θου-Αργους και Τρίπολης-Καλαμάτας. 
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο εκσυγχρονισμός πρέπει να 



στηριχθεί με έργα υποδομής και με χρήματα απο τα κοι
νοτικά προγράμματα, ώστε ο σιδηρόδρομος να μετα
τραπεί σε πρωτοποριακό συγκοινωνιακό μέσο μεταφο
ράς επιβατών και εμπορευμάτων. Ακόμα αποφασίστη
κε να ζητηθεί απο τη διοίκηση του ΟΣΕ να ολοκληρώσει 
τα αναγκαία έργα βελτίωσης και συντήρησης του υπάρ
χοντος δικτύου. Τέλος, όλοι οι παρευρισκόμενοι δεσμεύ
θηκαν να αγωνιστούν για τον εκσυγχρονισμό της γραμ
μής. 
Ετσι προτάθηκε: Η σύνδεση με σιδηροδρομική γραμμή 
του εργοστασίου της ΔΕΗ Μεγαλόπολης για τη μετα
φορά του πετρελαίου, της τέφρας και του προσωπι
κού της Επιχείρησης. Η σύνδεση του σταθμού Τρίπολης 
με τις αποθήκες της ΑΠ Τρίπολης για τη μεταφορά λι
πασμάτων και αραβοσίτου. Η σύνδεση με σιδηροδρομ ι
κή γραμμή του αεροδρομίου Τρίπολης, καθώς και της 
Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης. Ο εκσυγχρονισμός και 
η σύδνεση με σιδηροδρομική γραμμή των λιμανιών Κο
ρίνθου, Ναυπλίου και Καλαμάτας για συνδυασμένες με
ταφορές. Η δρομολόγηση τοπικών δρομολογίων όπως: 
Καλαμάτας-Ασπροχώματος-Μεσσήνης, Καλαμάτας
Ζευγολατιού-Διαβολιτσίου-Καλαμάτας και Αργους-Ναυ
πλίου, τα οποία υπήρχαν και ανεστάλησαν. Επίσης προ
τάθηκε το θέμα του εκσυγχρονισμού του δι κτύου να συ
ζητηθεί στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο και στη 
συνέχεια στη Βουλή. 
Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε αποτελείται απο τους 
Νομάρχες της Περιφέρειας, τους Δημάρχους των πρω
τευουσών των νομών, τους Προέδρους των Εργατικών 
Κέντρων, εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
σε συνεργασία με τους βουλευτές. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο κ. Δράκος πρότεινε 
το δίκτυο να πάρει χαρακτήρα μεγάλων Ευρωπαϊκών 
δικτύων και να υπάρξει σιδηροδρομική σύνδεση απο το 
Βορρά μέχρι το Νότο, όπως συμβαίνει με το δρόμο ΠΑ
ΘΕ και Εγνατία. Την άποψη αυτή δε συμμερίστηκε ο Δή
μαρχος Καλαμάτας. 
Σε επιστολή του ο Υφυπουργός Εσωτερικών Σταύρος 
Μπένος, με αφορμή τη σύσκεψη στην Τρίπολη και ε
πειδή υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να παραστεί σε 
αυτή, σημείωσε ότι για να γίνει εκσυγχρονισμός του δι
κτύου το θέμα πρέπει να αναδε ιχθεί σε μείζον, ισότιμης 
αξίας με τον εθνικό δρόμο. 
Συμπλήρωσε ότι ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του 
σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ στην Πελοπόννησο και 
κυρίως αυτού που διέρχεται απο την Τρίπολη και κα
ταλήγει στην Καλαμάτα δεν είναι εύκολη υπόθεση και 
πρόσθεσε : ''Αντίθετα είναι μ ια δύσκολη προσπάθεια, 
που απαιτεί τη συσπείρωση των φορέων και των κα
τοίκων των νομών της Πελοποννήσου, προκειμένου να 
δημιουργηθεί κίνημα ανάλογο με αυτό που έγινε για το 
νέο αυτοκινητόδρομο, το οποίο θα δημιουργήσει τις προ
ϋποθέσεις επίλυσης του θέματος". 
Τέλος, έγγραφη πρόταση κατέθεσε η Συντονιστική Επι
τροπή Σιδηροδρομικών Μεσσηνίας. Σε επιστολή της ζή
τησε τη χάραξη καινούριων δρομολογίων μεταξύ: 
α) Καλαμάτας-Ασπροχώματος-Μεσσήνης (πυκνά δρο
μολόγια) . 
β) Καλαμάτας-Ζευγολατιού-Διαβολιτσίου-Καλαμάτας 
(δρομολόγια ωραρίων αιχμής). 
Ακόμα τόνισαν ότι τα παραπάνω δρομολόγια μπορούν 

να εκτελεστούν με ελάχιστο κόστος, ενώ κατέληξαν με
ταφέροντας την έντονη ανησυχία των σιδηροδρομι κών 
της Μεσσηνίας για όσα τον τελευταίο καιρό είδαν το 
φως της δημοσιότητας γενι κότερα, αλλά και για το κομ
μάτι Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας ειδικότερα. 
Ο Νομάρχης Μεσσηνίας Δ. Δράκος στις 2 7.5.1 998 έ

στειλε επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών κ. Α. Μα
ντέλη και στον Διευθ. Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. I. Μουρμού
ρη όπου μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: 
" . . .  Η απουσία πολιτικής βούλησης για εκσυγχρονισμό 
του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου έχει ως α
ποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμ ισή του με οδυνηρές συ
νέπειες για όλους τους νομούς της Πελοποννήσου και 
ιδιαίτερα της Μεσσηνίας, όπου και καταλήγει .  
Η συνεχής απαξίωση του δι κτύου, η παλαιότητα των 
συρμών και οι χαμηλές ταχύτητες απομακρύνουν τους 
πολίτες απο το σιδηρόδρομο, ο οποίος -πρέπει να ση
μειωθεί- λειτουργεί με τις ηρωϊκες προσπάθειες των ερ
γαζομένων στον ΟΣΕ. 
Και αντί του σχεδιασμού για αναβάθμιση, περικόπτο
νται δρομολόγια, διοχετεύονται δημοσιεύματα στον τύ
πο για αναστολή λειτουργίας της γραμμής ή διατυπώ
νονται υποσχέσεις από τη διοίκηση του ΟΣΕ, που πρα
κτικά όμως αναιρούνται και μάλιστα με τρόπο κραυγα
λέο και προκλητικό για την περιοχή μας. 
Μπροστά στην κατάσταση αυτή οφειΛουμε ν' αντιδρά
σουμε, προστατεύοντας τα συμφέροντα και τις προο
πτι κές των κοινωνιών, που έχουμε την τιμή να υπηρε
τούμε. 
Πέρα απο τις πραγματοποιηθείσες Πανπελοποννησια
κές ή Νομαρχιακές συσκέψεις -τα πορίσματα των οποί
ων γνωρίζετε- είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσου
με και σ' άλλες μορφές δράσης, γιατί - ιδιαίτερα για τη 
Μεσσηνία- η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός του σιδη
ροδρομ ικού δικτύου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την 
οικονομικοκοινωνική αναβάθμιση και προοπτική της. Εί
ναι επιεικώς κοντόθωρο να μην εφαρμόζεται και στη 
χώρα μας σιδηροδρομική πολιτική, ανάλογη μ' αυτήν 
των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όπου ο σιδη
ρόδρομος υπηρετεί την αποκέντρωση, συμβάλλει στην 
εξοι κονόμηση ενέργειας, συντελεί στην ισόρροπη ανά
πτυξη των περιοχών και επιλύει περιβαλλοντικά προ
βλήματα. 
Υστερα απο αυτά είναι για μας δυσεξήγητη ή και ακα
τανόητη η ακολουθούμενη πολιτική για το σιδηροδρο
μ ικό δίκτυο Πελοποννήσου, που με μαθηματική ακρί
βεια οδηγεί στην κατάργησή του. 
Απαιτούμε λοιπόν την αλλαγή αυτής της πολιτικής με 
άμεσες παρεμβάσεις για τον στοιχειώδη εκσυγχρονισμό 
του δι κτύου και μεσοπρόθεσμα την ένταξή του για πλή
ρη εκσυγχρονισμό στο 3ο Κ.Π .Σ. Εκτός, όμως, απ' αυ
τά, επιβάλλεται να διατηρηθούν όλα τα υπάρχοντα δροι 
μολόγια, πράξη, που -μεταξύ των άλλων- θα αποδει
κνύει ύπαρξη βούλησης για τη διατήρηση του δικτύου . . .  " 
-Ψηφίσματα και άλλες ενέργειες ενάντια στο κλείσιμο 
της γραμμής Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα ανακοίνωσε 
τον περασμένο Μάρτιο το Εργατικό Κέντρο Τρίπολης. 
Παράλληλα το Εργατικό Κέντρο Πύργου απέστε ιλε επι
στολή στον Πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη με την οποία 
διαμαρτύρρεται έντονα για την χρόνια αντισιδηροδρο
μ ική πολιτική της Πολιτείας και την ενίσχυση των οδι-
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"Τραίνο και Ανάπτυξη πάνε μαζί" γράφει το πανώ 
των Επιμελητηριών Μεσσηνίαc;-Ηλείαc;·Αχαίαc; που 
κρtμεται στο πλαϊνό τηc; Α/Α De Dietrich, στην εκδή· 
λωση τηc; 28 Ιουνίου. (φωτ. Σπ. Φίλιππαc;). 

κών μεταφορών, χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αποκά
λυψε ο Σ.Φ.Σ. για να καταδείξει την παραπλανητική ει
κόνα που δίνει το σχέδιο του Business Plan (που κατάρ
τησε η Planose), για τα περιφερειακά δίκτυα της χώρας 
και ιδιαίτερα εκείνο του Νομού Ηλείας και καταλήγει με 
τα εξής: 
" . . .  Χάρη στο νοικοκύρεμα που έκανε η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πελι 
σου του ΟΣΕ μεταξύ των δρομολογιακών περιόδων 
1 995/1 996 1 996/1 997 υπήρξε σε σταθερές τιμές αύξη
ση εισπράξεων κατά 1 4%, αύξηση του μεταφορικού έρ
γου κατά 26%, μείωση της μέσης καθυστέρησης των 
τραίνων 1 λεπτό. Θα είναι απαράδεκτο να προγραμμα
τι'ζονται οι καταργήσεις των γραμμών ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
ΟΛ ΥΜΠ ΙΑΣ-ΚΑ Τ ΑΚΩΛΟΥ. 
. . .  Σήμερα παρουσιάζεται μεγάλη επιβατική κίνηση (με 
τάσεις αύξησης) που απλά περιορίζεται απο την έλλει
ψη μεγάλης προσφοράς θέσεων απο τον ΟΣΕ (μ ικρός 
αριθμός δ ιαθέσιμων συρμών, μ ι κρή χωρητι κότητα 
ΙΝτΕRCΙτv, μεγάλη διαρροή πλεονάζουσας πελατείας 
στο ΚτΕΛ που δεν εξυπηρετείται σε περιόδους αιχμής 
επιβατικής) . 
Η περιοχή μας έχει μεγάλη επιβατική ζήτηση και δεν 
είναι τυχαίο ότι το αντίστοιχο ΚτΕΛ είναι το πλουσιότε
ρο στην Ελλάδα. Συνεπώς ζημιογόνες δεν είναι οι γραμ
μές, αλλά κάποιες επιτελικές υπηρεσίες του ΟΣΕ, κα
θώς και η πολιτική μεταφορών του ελληνικού κράτους. 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 θα είναι οι πρώτοι α
γώνες της νέας χιλιετηρίδας, στην οποία η χώρα μας 
πρέπει να μπει δυναμικά και με πολλές ελπιοες. Η με
γάλη αυτή εκδήλωση είναι ευκαιρία για βελτίωση της 
υποδομής του Πελοποννησιακού δικτύου του ΟΣΕ. Πρώ
το βήμα: ο ριζι κός εκσυγχρονισμός του σιδ/κού δικτύου 
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μέχρι την Αρχαία Ολυ
μπία με διπλή γραμμή 
και διακλαδώσεις ΠΥΡ
ΓΟ/-ΚΑΤΑΚΩΛΟ I ΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ-ΚΥΛΛΗΝΗ)  . . .  " 

- Στις 1 7/5/1 998 αντι
προσωπεία Νομαρ
χών και Δημάρχων της 
Πελοποννήσου, συνα
ντήθηκε με την ηγεσία 
του ΟΣΕ με σκοπό την 
συζήτηση για τη σωτη
ρία και τον εκσυγχρο
νισμό του δικτύου Πε
λοποννήσου. Μετά το 
τέλος της συνάντησης 
εξέδωσαν το ακόλουθο 
ψήφισμα: 
"Στην Αθήνα και στο 
μέγαρο του ΟΣΕ, σήμε
ρα, Τετάρτη 1 7-6-
1 998, εμείς οι Νομάρ

χες της Πελοποννήσου και οι Δήμαρχοι των Πρωτευου
σών των Νομών συγκεντρωθήκαμε με σκοπό τη συζή
τηση για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύ
ου Πελοποννήσου, τη λήψη αποφάσεων και την ανάλη
ψη σχετικών πρωτοβουλιών. 
Υστερα απο διαλογική συζήτηση, συναποφασίσαμε τα 
κάτωθι :  

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε  
Την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του σιδη
ροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου, με τη χρηματοδό
τηση του έργου απο κοινοτικά προγράμματα αλλά και 
εθνικούς πόρους, ώστε να μετεξελιχθεί σε πρωτοπο
ριακό συγκοινωνιακό μέσο, που θα συμβάλει στην γενι
κότερη ανάπτυξη της Πελοποννήσου. 

Β .  Ζ η τ ο ύ μ ε α π ο τ η ν Κ υ β, έ ρ ν η σ η  κ α ι τ η  Δ ι ο ι κ η σ η τ ο υ  Ο Σ Ε  
1 .Την άμεση κατασκευή των αναγκαίων έργων για τη 
βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στο δίκτυο. 
2 .  Τη χρηματοδότηση, με το ποσό των 50 δισ. του εκ
συγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννή
σου για την Sετία 1 998-2002 . 
3 .Την προμήθεια σύγχρονου τροχαίου υλικού, με αμα
ξοστοιχίες τύπου τ iLTING και άμεση υλοποίηση των 
ήδη υπογεγραμμένων προγραμματικών συμβάσεων. 
4.Τον ορθολογικό προγραμματισμό δρομολογίων, με την 
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων. 
5. Την κατάργηση μεγάλου αριθμού ισοπέδων διαβάσε
ων με τη συνδρομή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και των τΕΔΚ. 
6.Τη σύνδεση με σιδηροδρομική γραμμή του εργοστασί
ου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και με τις αποθήκες της 
Α τΕ, για τη μεταφορά του πετρελαίου, της τέφρας, του 
προσωπικού, των λιπασμάτων, του αραβοσίτου κ.λπ. 
7.Την ανάπτυξη τοπικών δρομολογίων (Καλαμάτα-Μεσ
σήνη/Καλαμάτα-Διαβολίτσι/ Αργος-Ναύπ λιο/Πύργος-0-



λυμπία) και τον πολλαπλασιασμό των προσπαθειών α
πο τη Διοίκηση του ΟΣΕ για την αύξηση του εμπορευ
ματικού έργου." 
Ο Νομάρχης ΑχαΤας κ. Στ. Αθανασόπουλος-Σερέτης, με 
επιστολή του προς τον υπουργό Μεταφορών και Επι
κοινωνιών κ. Αναστάσιο Μαντέλη, ζήτησε να υπάρχουν 
το συντομότερο δυνατό διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τους 
σχεδιασμούς του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι
νωνιών, για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δι
κτύου Πελοποννήσου. 
"Είναι δε προφανές πως η κατασκευή μεγάλων έργων 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπως το νέο λιμάνι 
της Πάτρας, απαιτούν την ύπαρξη και λειτουργία ενός 
σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου" αναφέρει η επιστο
λή του Νομάρχη, θεωρώντας ότι "η επικύρωση μιας τέ
τοιας απόφασης (μη εκσυγχρονισμού του δικτύου) θα 
προκαλέσει αφ' ενός σθεναρές αντιδράσε ις στην ΑχαΤα 
και αφ' ετέρου δυσαρμονίες και καθυστερήσεις στην α
νάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος". 
Διευκρινίσεις απο το Δήμο ζήτησε ο πρόεδρος του Ερ
γατικού Κέντρου κ. Χρήστος Λιακόπουλος, σχολιάζοντας 
ότι σε περίπτωση που αληθεύουν οι π ληροφορίες του 
Τύπου "αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η ανακολου
θία της κυβέρνησης που είχε υποσχεθεί ότι με χρήματα 
του Πακέτου "Σαντέρ" θα γινόταν ο εκσυγχρονισμός της 
σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Πατρών, αλλά και της 
ενδοχώρας της Πελοποννήσου". 
Παράλληλα ο κ. Λιακόπουλος, τόνισε ότι η περικοπή 
δρομολογίων του ΟΣΕ στην Πελοπόννησο εξυπηρετεί 
τη μετατόπιση μεταφορικού έργου σε ιδιώτες. 
Σε ανάλογο τόνο κινήθηκε και η αντίδραση της Ομοσπον
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αχαiας για το ίδιο θέμα. 
Κορύφωση όλων των εκδηλώσεων για τη διάσωση και 
ανάπτυξη του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, απε
τέλεσε η κοινή σύσκεψη που έγινε στον Πύργο στις 28 

Ομιλία Σπ. Φίλιππα ·Προέδρου Σ.Φ.Σ. Μεσσηνίας στην 
εκδήλωση των 3 Επιμελητηρίων στον Πύργο, για το 
σιδ. δίκτυο Πελοποννήσου. (φωτ. κ. Τριαντάφυλλος) 

Ιουνίου, με πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων Μεσσηνί
ας, Ηλείας, ΑχαΤας. 
Στη σύσκεψη πάρθηκε απόφαση για τη διατήρηση και 
τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου Πελο
ποννήσου, η οποία απεστάλη στα αρμόδια στελέχη της 
Κυβέρνησης. 
Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας ταξίδε
ψαν με τη μουσειακή αυτοκινητάμαξα "DE DIHRICH", 
ενώ είχαν για συμπαραστάτες μοτοσυκλετιστές της Λέ
σχης Μοτοσυκλέτας Καλαμάτας και της Λέσχης Κλασι
κής Μοτοσυκλέτας Καλαμάτας, οι οποίοι πήγαν στον 
Πύργο με τις μηχανές τους. 
Επίσης, με το τραίνο ταξίδεψαν οι εκπρόσωποι της Νο
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Παναγιώτης Αλούπης και Κυ
ριάκος Κυριακόπουλος. 
Το τραίνο ξεκίνησε απο το σταθμό της Καλαμάτας στις 
9 το πρωί, ενώ στα πλαϊνά του είχαν αναρτηθεί δύο 
πανώ που έγραφαν: "Σιδηρόδρομος; κάθε γράμμα και 
ένα όνειρο" και "Τραίνο σημαίνει ανάπτυξη". Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι 1 50 περίπου θέσεις της αμαξοστοιχία 
σχεδόν γέμισαν, ενώ επικρατούσε ατμόσφαιρα αισιο
δοξίας ότι ο σκοπός θα επιτευχθεί. 
Στο Πύργο, τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Μεσ
σηνίας υποδέχθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου και οι Πρό
εδροι των Επιμελητηρίων Ηλείας και ΑχαΤας Άγγελος Αγ
γελόπουλος και Ευάγγελος Φλωράτος αντιστοίχως. Η 
Φιλαρμονική συνόδεψε την αποστολή της Μεσσηνίας 
μέχρι την κεντρική πλατεία του Πύργου, όπου βρίσκε
ται το Επιμελητήριο της Ηλείας. 
Εκεί έγινε η σύσκεψη με τους εκπροσώπους των τριών 
Επιμελητηρίων και αποφασίστηκε να αναληφθούν κοι
νές προσπάθειες για τη διατήρηση του δικτύου. 
Στη σύσκεψη, πρώτος μίλησε ο ανεξάρτητος βουλευ
τής Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρι
σε τη συρρίκνωση του σιδηροδρομ ικού δικτύου Πελο
ποννήσου τραγικό λάθος. Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως 
θα κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα 
αιτήματα των τριών Επιμελητηρίων. 
Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτο-

διοίκησης Μεσσηνίας Κυ
ριάκος Κυριακόπουλος, 
τόνισε ότι πρέπει να δια
τεθούν αμέσως τουλάχι
στον 30 δισ. δρχ. για τον 
εκσυγχρονισμό του δικτύ
ου. Επεσήμανε ότι τα χρή
ματα αυτά μπορούν να 
διατεθούν απο 350 δισ. 
δρχ. που θα λάβει επιπλέ
ον η Ελλάδα απο την Ευ
ρωπαϊκή Ενωση, λόγω 
της υποτίμησης της δραχ
μής. 
Ο Χρήστος Ρετσινάς, 
γραμματέας του Συλλό
γου Διπλωματούχων Μη
χανικών ΟΣΕ, τόνισε ότι 
δεν πρέπει σε καμία πε
ρίπτωση να συρρικνωθεί 
η γραμμή Καλαμάτά-Τρί
πολη-Αργος-Κόρινθος. Ε-
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πεσήμανε ότι το πολύ με 20 δισ. δρχ μπορεί να γίνει 
συντήρηση της παραπάνω γραμμής, καθώς και μι κρο
παρεμβάσεις που θα με ιώσουν κάπως το χρόνο μετα
κίνησης. ΑκόμΑ δήλωσε, ότι σύμφωνα με τις προγραμ
ματικές συμφωνίες του ΟΣΕ, προβλέπονται 50 δισ. δρχ 
στο δίκτυο Πελοποννήσου. Απο αυτά, θα αγοραστούν 
1 7 ελαφρές άμαξες 1 00 θέσεων, οχτώ μεγάλες μηχανές 
και 50 βαγόνια θα ανακατασκευαστούν και θα αποκτή
σουν κλιματισμό. Τέλος, τόνισε ότι το τροχαίο υλικό πρέ
πει να συντηρείται στην Καλαμάτα, οπότε θα πρέπει 
το Μηχανοστάσιό της να εκσυγχρονιστεί και να επε
κταθεί. 
Ο Δημήτρης Στρατηγόπουλος, εκπρόσωπος του Συν
δέσμου Σιδηροδρομικών Πελοποννήσου, ζήτησε άμεσο 
εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύ
ου απο εθνικούς πόρους. 
Ο Σπύρος Φίλιππας, πρόεδρος του Συλλόγου Φι'λων του 
Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας ζήτησε: Εκσυγχρονισμό του 
δι κτύου, αναδιάρθρωση και αύξηση των δρομολογίων, 
μείωση ΤΟυ χρόνου ταξιδιού, βελτίωση των γεωμετρι
κών στοιχείων των γραμμών, κατάργηση των ισόπεδων 
διαβάσεων, κατασκευή νέας γραμμής στη Μεγαλόπολη 
για να μπορέσει ο ΟΣΕ να μεταφέρει τα προϊόντα της 
ΔΕΗ, βελτίωση της παρεχομένης ποιότητας κ.ά. 
Ο Ανδρέας Μπαρτζόπουλος, πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου Πύργου και κεντρικός σταθμάρχης δήλωσε ότι 
δεν υπάρχει οργανωμένη με συγκεκριμένους στόχους 
συγκοινωνιακή πολιτική, ενώ χαρακτήρισε σκάνδαλο τη 
δημιουργία της Ιονίας οδού, διότι θα καταστρέψει το 
δάσος του Καϊάφα και ταυτόχρονα θα προκαλέσει την 
κατάργηση του σιδηροδρομικού δικτύου. 
Ο Τάσος Σπηλιώτης, εκπρόσωπος της Συντονιστικής 
Επιτροπής Αγώνα Μεσσηνίας άσκησε δριμεία κριτική 
στη συγκοινωνιακή πολιτική της Κυβέρνησης και τόνισε 
ότι πρέπει να γίνουν δυναμ ικές κινητοποιήσεις. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχα"ί"ας κ. Φλωράτος α
νέφερε ότι η διεκδίκηση για τον εκσυγχρονισμό του δι
κτύου είναι μία κίνηση πολιτική. Τόνισε όμως ότι τα 
Επιμελητήρια δεν είναι συνδικαλιστικά όργανα και η αρ
μοδιότητά τους είναι να συμβουλεύουν τα μέλη τους. 
Σχετικά δήλωσε: "Δεν καλούμαστε να παίξουμε ρόλο 
διεκδίκησης και δεν είναι αυτό μέσα στους στόχους μας. 
Ε ίμαστε υποχρεωμένοι όμως να παίρνουμε τα μηνύμα
τα της κοινωνίας . και να τα στηρίζουμε, χωρίς να κά
νουμε πολιτική και να εγείρουμε αξιώσεις". 
Η κοινή απόφαση των τριών Επιμελητηρίων είναι η ε
ξής: "Θεωρούμε ότι στη λογική των συνδυασμένων με
ταφορών αλλά και της ευαισθησίας πού δείχνουν οι άλ
λες ανεπτυγμένες χώρες, ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να 
διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο. 
Με βάση τα παραπάνω, αποφασίζουμε να ζητήσουμε 
απο την Πολιτεία: 
- Να διατηρηθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο Πελοποννή
σου και να προχωρήσει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του. 
- Αμεση υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων 
του ΟΣΕ για προμήθεια τροχαίου υλικού. · 

- Να διατηρηθούν τα δρομολόγια και να μη συρρικνωθεί 
το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. 
r Επέκταση και εκσυγχρονισμό του μηχανοστασίου ερ
γοστασίου συντήρησης και επισκευής τροχαίου υλικού 
που λειτουργεί στην Καλαμάτα για την κάλυψη των α-
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ναγκών του δικτύου. 
Η Πελοπόννησος, ο νότος της Ελλάδας, θα ττρέπει να 
τύχει της ιοιας μεταχείρισης και να συμπεριληφθεί στον 
εθνικό σχεδιασμό που αφορά τις μεταφορές, ώστε ισό
τιμα να συμμετάσχει στους στρατηγικούς σχεδιασμούς 
ανάπτυξης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης". 
Κινητοποιήσεις ενάντια στα σχέδια συρρίκνωσης των 
περιφερειακών σι δ. δικτύων και γραμμών στη χώρα μας, 
έγιναν και σε άλλες πόλε ις εκεί όπου τυχόν εφαρμογή 
αυτών των σχεδίων θα σημάνει ουσιαστικά αφανισμό 
των κέντρων αυτών απο τον σιδηροδρομι κό χάρτη: στην 
Φθιώτιδα απο τους Δήμους Λαμίας και Στυλιοας για τη 
μ ή κατάργηση της γραμμής Λειανοκλαδίου-Στυλι'δας που 
εξυπηρετεί την Ανατ. Φθιώτιδα και οι συρμοί της οποί
ας παρουσιάζουν τον μέγιστο δείκτη πληρότητας στην 
Ελλάδα (έως και 200%), στη Θεσσαλία απο τους τοπι
κούς φορείς των νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρι
κάλων οι οποίοι προσπάθησαν (ανεπιτυχώς) να απο
τρέψουν την πρόωρη κατάργηση της μετρικής γραμ
μής Βόλου-Καλαμπάκας και οργάνωσαν ημερι'δα για το 
μέλλον του περιφερε ιακού Θεσσαλικού δικτύου, στη 
Φλώρινα όπου οι τοπικοί φορείς διαμαρτυρήθηκαν έ
ντονα για την μεγάλη περικοπή δρομολογίων της γραμ
μής Αμύνταιο-Φλώρινα, στα Καλάβρυτα όπου η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση επανέφερε το θέμα της στασιμότητας 
στην προμήθεια των 4 νέων συρμών του οδοντωτού 
και την προώθηση των έργων επέκτασης της γραμμής 
κ .λ π. 

"Η αύξηση της παραγωγικότητας και 
αποδοτικότητας το υ ελληνικού 
σιδηροδρομικού δικτύου και η μείωση του 
ελλείμματός του θα πρέπει να στηριχθεί 
στην μείωση του λειτουργικού του 
κόστους μέσω της ορθολογικοποίησης και 
του εκσυγχpονισμού της λειτουργίας του 
και όχι μέσω των δραστικών περικοπών 
στην συντήρηση γραμμής και τροχαίου 
υλικού (σε βάρος της ασφάλειας και της 
αξιοπιστίας της εκμετάλλευσης) ή μέσω 
της αντικοινωνικής και aντιαναπτυξιακής 
κατάργησης γραμμών και δρομολογίων. 
Η αύξηση της οικονομικής απόδοσης του 
δικτύου θα πρέπει να επέλθει μέσω της 
αύξησης των εσόδων του, δηλ. του 
μεταφορικού του έργου καθώς και άλλων 
στρατηγικών δράσεων". 

Β. Γ κολφινόπουλος 

Πpόεδpος Σ.Φ.Σ 



Α Ι  Χ Μ Ε Σ Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ 

"" α ι χ μ ε ς 
κ Ρ I Σ Ε I Σ 

"" λ σ χ ο α 

Τ Ο  " Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Σ Η Μ Ο "  
ΤΟ Υ Ο Σ Ε , Ο I Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ -
Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Ε Σ 
Κ Α Ι  Τ Ο  Υ Π Ε Θ Ο  

Μία επαναστατική καινοτομία στήριξης του σιδηροδρό
μου και αποκατόστασης των όνισων όρων ανταγωνισμού 
που υφίσταται, προσπόθησε να νομοθετήσει μέσω του 
νέου νομοσχεδίου για τον ΟΣΕ ο Υπουργός Μεταφορών 
κ. Μαντέλης, αλλό προσέκρουσε δυστυχώς στην όρνη
ση του ΥΠΕΘΟ. 
Συγκεκριμένα στο όρθρο 8 του νομοσχεδίου είχε συμπε
ριλόβει αρχικό τη θέσπιση ειδικού πόρου για τη χρημα
τοδότηση των Σιδηροδρόμων με πηγές εσόδων τα έσο
δα απο την επιβολή τέλους πέντε δραχμών ανό λίτρο 
πετρελαίου κίνησης (στα πλαίσια της ήδη υπόρχουσας 
φορολογίας και όχι σαν επιβολή νέου φόρου), καθώς και 
ποσοστό επί των εσόδων των εταιρειών που αναπτύσ
σουν δραστηριότητα σε χώρους της σιδηροδρομικής υ
ποδομής. Υπολογίστηκε ότι τα ετήσια έσοδα απο τον εν 
λόγω πόρο θα έφθαναν περίπου τα 20 δισ. δρχ. και θα 
μπορούσαν, για παρόδειγμα, να χρησιμοποιηθούν για την 
μερική χρηματοδότηση υλοποίησης των Προγραμματι
κών Συμφωνιών (Π.Σ.) προμήθειας Τροχαίου και λοιπού 
σιδηροδρομικού υλικού. Παρόλληλα με αυτή τη ρύθμιση 
θα τερματιζόταν η "επαιτεία" του ελλειμματικού ΟΣΕ 
προς το Κρότος, ενώ η θεσμοθέτηση του πόρου εν γένει 
θα αντιστόθμιζε τη διαφορό μεταξύ του πραγματικού 
κόστους λειτουργίας του και της έμμεσης κοινωνικο-οικο
νομ ικής ωφέλειας που παρέχει ο σιδηρόδρομος και ιδιο
ποιούνται, χωρίς αντίκρυσμα γι ' 
αυτόν, το Κρότος και η Κοινωνία. 
Και εδώ βρίσκεται το ρηξικέλευθο 
και το ριζοσπαστικό της επιδιω
χθείσης ρύθμισης, καθώς έτσι το 
κατεξοχήν οικολογικό μέσο που εί
ναι ο σιδηρόδρομος θα "επιδοτεί
το" κατευθείαν απο τις οδικές με
ταφορές που είναι κατεξοχήν υ
πεύθυνες για την περιβαλλοντική 
ρύπανση και όχληση, τα τροχαία 
ατυχήματα και την αντιπαραγω
γική κατασπατόληση ενέργειας (ό
πως έδειξε η έγκυρη έρευνα της 
Ε. Ε. για το "εξωτερικό κόστος" της 
μεταφορός για όλα τα μέσα, που 
διεξήγαγαν τα επιστημονικό ιδρύ
ματα INFRAS της Ζυρίχης και IWW 
της Καλσρούης το 1 995, το εξω
τερικό κόστος μεταφορός με IX εί
ναι 1 5  δρχ. ανό χιλιομετρικό επι
βότη, με λεωφορείο 6,1 ανό χιλιο-

Σ Χ Ο Λ Ι Α  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

μετρικό επιβότη και με τραίνο μόνο 3 δρχ. ανό χιλιομετρικό 
επιβότη - επομένως η προσέλκυση μεταφορικού έργου α
πο τον σιδηρόδρομο ευνοεί κατ' εξοχήν την Εθνική Οικονο
μία). 
Δυστυχώς το ΥΠΕΘΟ επικαλούμενο το στόχο ένταξης στην 
Ο.Ν.Ε. και στα πλαίσια της μίζερης ταμειακής και "λογιστι
κής" πολιτικής και φιλοσοφίας του, απέρριψε την εν λόγω 
ρύθμιση που σιγούρευε τη χρηματοδότηση προς τον σιδη
ρόδρομο και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του. Αντ' 
αυτού πρότεινε και πέτυχε να ενταχθεί στο νομοσχέδιο 
μία αόριστη θεωρητική διατύπωση ότι : "Οι επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς 
και οι δαπόνες συντήρησης και λειτουργίας αναλαμβόνο
νται και καλύπτονται απο το Δημόσιο". 

Μ Ε Τ Ρ Ο  A N T I  Τ Ρ Α Μ  Σ Τ Η  
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο 'Ν I Κ Η 

Παρό την αντίθετη βούληση χιλιόδων Θεσσαλονικέων (ό
πως αποτυπώθηκε στη σχετική συλλογή υπογραφών απο 
την GREENPEACE), τις αντίθετες υποδείξεις του Αριστοτε
λείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και τις αντιρρήσεις του Υ
πουργού Μεταφορών, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ επέβαλε τελι
κό την επιλογή κατασκευής υπογείου μετρό αντί επιφα
νειακού σύγχρονου τραμ στη Θεσσαλονίκη. Με απλό λόγια 
αυτό σημαίνει :  
• Πολλαπλόσιο (έως 5 φορές) κόστος κατασκευής, ενώ 
με το ίδιο κόστος μπορούσε να κατασκευαστεί πενταπλό
σιο σε μήκος δίκτυο τραμ που να εξυπηρετεί ολόκληρο το 
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσ/νίκης (έως τις ακραίες εργα
τικές συνοικίες) . 
• Απώλεια της ευκαιρίας πολεοδομικής ανόπλασης, ανό
δειξης και αναβόθμισης του ιστορικού κέντρου της Θεσ/ 
νίκης με αποθόρρυνση του ΙΧ και πεζοδρομήσεις κατό μή
κος του διαδρόμου διέλευσης του επιφανειακού μέσου στα
θερής τροχιός. 
• Υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου να επιδοτεί το εισι
τήριο κατό 2 1 4% (σύμφωνα μετην απαίτηση της Γαλλικής 
κοινοπραξίας) ,  δηλ. επιβόρυνσή του με 1 50 δισ. δρχ. κατό 
τη διόρκεια της 20ετούς παραχώρησης, λόγω της μη δικαί
ωσης του μετρό απο πλευρός επιβατικής κίνησης (όρα και 
εσόδων), κότι που θα απεφεύγετο με το τραμ. 
• Δυσκολία και μεγόλα προβλήματα κατό την κατασκευή 



ή που θα επιφέρουν και μακρόχρονη κυκλοφοριακή ανα
στάτωση, λόγω των αρχαιοτήτων και του αβαθούς υδρο
φόρου ορίζοντα της πόλης. 
Τέλος επισημαίνονται οι μεγάλες αποκλίσεις απο τις προ
διαγραφές που θέτει η διακήρυξη του έργου, όπως ηλε
κτροκίνηση μέσω επίγειας τρίτης τροχιάς αντί εναέριο κα
λώδιο με παντογράφο - κάτι που αποκλείει επιφανειακές 
χαμηλού κόστους επεκτάσεις του δικτύου, όπως προέ
βλεπε η διακήρυξη. 

Σ Τ I Σ 
Θ Ε I Α 

Κ Α Λ Ε Ν Δ Ε Σ  Η Π Ρ Ο Μ Η 
Ν Ε Ω Ν Σ Υ Ρ Μ Ω Ν Ο Δ Ο - ·  

Ν Τ Ω Τ Ο Υ  

Επί δύο συνεχή έτη 
όλοι οι κάθε λογής ε
πίσημοι (Υπουργοί 
κ.λπ.) διαβεβαίωναν 
τον Δήμο και την Το
πική Κοινωνία των 
Καλαβρύτων, καθώς 
και τους χ ιλ ιάδες 
θαυμαστές του ιστο
ρικού οδοντωτού σι
δηροδρόμου, ότι η 
προμήθεια των 4 νέ
ων συρμών που θα 
έδινε το φιλί της ζω
ής στην τεράστιας 
τουριστικής σημασί
ας γραμμή θα γίνει ο
πωσδήποτε. Τελικά 
ο διαγωνισμός, που 
την πρώτη φορά εί
χε βγεί άγονος, αυτή 
τη φορά ολοκληρώ
θηκε και ανεδείχθη 
μειοδότης. Ομως η 
προμήθεια μαθαί
νουμε ότι δεν θα 
προχωρήσει "λόγω 
έλλε ιψης κονδυλί
ων". Σημειώνουμε ό-
τι οι 4 νέοι δηζελοκινητήρες που παραλήφθηκαν πρόσφα
τα απο τη Ρουμανία, απλώς παρατείνουν τη ζωή των υ
πέργηρων aυτοκινηταμαξών κατά 2 χρόνια το πολύ, χω
ρίς να επιλύουν το μεγάλο πρόβλημα αμηχανιών στα ηλε
κτρολογικά των συρμών ή των ρηγματώσεων. Και υποτί
θεται ότι ο οδοντφτός θα αναπτυχθεί, θα επεκταθεί μέ
χρι το Χιονοδρομικό Κέντρο Χελμού και θα δοθεί σε στρα
τηγικό επενδυτή. Τελικά ποιος κοροϊδεύει ποιον; 

Α Τ Μ Α Μ Α Ξ Ε Σ  Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Η -
Χ Α Ν Ο Δ Η Γ Ο Υ Σ 

Η περίεργη στάση του Διευθ. Συμβούλου του ΟΣΕ να μην 
εγκρίνει εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό (ε
κτός αυτών για την ηλεκτροκίνηση), πέρα απο την απώ
λεια Κοινοτικών κονδυλίων (αφού η Ε.Ε. επιδοτεί τα σεμι
νάρια κατά 70%) και τη μη περαιτέρω εξειδίκευση και επι
μόρφωση του προσωπικού, είχε σαν αποτέλεσμα και τη 
μη εκπαιοευση μηχανοδηγών στις aτμάμαξες Διακοφτού 
και στις δύο aτμάμαξες της Βορ. Ελλάδος που πρόσφατα 
έκαναν γενικές επισκευές. Μετά δε και τη συνταξιοδότη
ση του μοναδικού ΜηχJγού Ατμαμαξών για τη ΔΠΠ κ. Ν. 
Ταγαρούλια, η aτμάμαξα ΔΚ8001 (βλ. φωτ. στις 2/9/97) 
ακινητοποιήθηκε μόνιμα στο σταθμό Καλαβρύτων. Το ί
διο θα γίνει και με τις δύο aτμάμαξες Λβ μετά το Ιανουά
ριο που συνταξιοδοτείται και ο τελευταίος μηχανοδηγός 
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που τις γνώριζε στην οδήγηση. Για τη μη έγκριση των εκ
παιδευτικών αυτών προγραμμάτων, η Γεν. διεύθυνση α
παξιοί να μας φανερώσει τους λόγους. 
Σημειώνεται ότι μετά τη συνταξιοδότηση των παραπάνω 
μηχανοδηγών aτμαμαξών, η εκπαίδευση νέων Μηχανο
δηγών και Θερμαστών Ατμαμαξών καθίσταται εξαιρετικά 
δυσχερής ή μάλλον αδύνατη, και η επισκευή των aτμαμα
ξών καταντάει "πεταμένα λεφτά". 

Κ Ρ Υ Ο Ν Ε Ρ Ι - Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο  
Τ Ε Λ Ο Σ ;  

Σταμάτησαν τα έργα για την επαναλειτουργία της γραμ
μής Κρυονερίου-Αγρινίου επειδή ο εργολάβος έμεινε aπλή
ρωτος. Ο εργολάβος τώρα θα διεκδικήσει τις ποινικές ρή-

τρες από την καθυστέρηση του ΟΣΕ να τον πληρώσει, 
καθώς και το πριμ παραγωγικότητας, ισχυριζόμενος ότι 
θα τελείωνε το έργο πριν απο την ορισθείσα προθεσμία 
(πράγμα βέβαια αδύνατον γιατί είχε ήδη καθυστερήσει πο
λύ) . Θα αξιώσει επίσης αποζημίωση για τη δημιουργία του 
μετώπου εξορύξεως πέτρας, απ' όπου θα έβγαινε το χα
λίκι για το στρώσιμο της γραμμής. Απο τις υπηρεσίες του 
ΟΣΕ υπολογίστηκε οτι θα στοιχίσει στον Οργανισμό πε
ρισσότερο να μην κατασκευαστεί το έργο παρά να τελειώ
σει (σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά, το σύνολο 
της εργολαβίας ανέρχεται σε 700 εκατ. δρχ., οι πιστοποι
ημένες εργασίες σε 3 16  εκατ.δρχ. και η αποζημίωση που 
ζητάει ο εργολάβος σε 750 εκατ. δρχ.) . 
Οι Νομικές Υπηρεσίες του ΟΣΕ έχουν γνωμοδοτήσει υπέρ 
της συνέχισης κατασκευής του έργου. Πάντως τώρα τα 
χωματουργικά που είχαν γίνει καταστρέφονται απο τις 
καιρικές συνθήκες και τα τρακτέρ, ενώ τα υλικά (στρωτή
ρες και σιοερα) λεηλατούνται απο συνεργεία αρπαζόντων, 
γι ' αυτό πρόσφατα δόθηκε εντολή να περισυλλεγούν και 
να μεταφερθούν στο υπόλοιπο δίκτυο! 

Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ 
Κ Α Ι  Ε Κ Τ Ρ Ο Χ Ι Α Σ Μ Ο Ι  

Γράφουμε και σε άλλο σημείο της "Σ", για την απαράδε
κτη κατάσταση της γραμμής σε μεγάλο μήκος του δικτύ-



ου, που ακόμη και στον κεντρικό άξονα δεν συντηρείται 
επαρκώς, αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού και μηχα
νημάτων. Οι εποχικοί (όσοι μένουν στη γραμμή) δεν μπο
ρούν να βοηθήσουν ουσιαστικά, αφού μόλις μαθαίνουν τη 
δουλειά, απολύονται. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι συχνοί εκτροχιασμοί (ι
διαίτερα στην Βόρειο Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το τμή
μα Τιθορέας-Δομοκού) .  Το γεγονός ότι δεν έχουμε μέχρι 
στιγμής θρηνήσει θύματα οφειΛεται αφ' ενός μεν στην τύ
χη, αφ' ετέρου δε στη μεγάλη παθητική ασφάλεια που 
παρουσιάζει απο τη φύση του ο σιδηρόδρομος. Η λύση 
επιβολής συνεχών βραδυποριών αντί της ριζικής αντιμε
τώπισης του θέματος είναι απαράδεκτη, γιατί έχει κατα
στήσει ακόμα και τα l ntercity αναξιόπιστα, ενώ έχει επι
μηκύνει υπέρμετρα τους χρονους διαδρομής, υπονομεύο
ντας επικίνδυνα την ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρό
μου. 
Εάν οι αρμόδιοι έμπαιναν στον κόπο να αποτιμήσουν: 
1 .  το κόστος για την αποκατάσταση της γραμμής και του 
τροχαίου υλικού 
2 .  το κόστος απο την αργία της γραμμής και του τροχαίου 
υλικού 
3. το κόστος απο τη δυσφήμιση του ΟΣΕ 
4. το κόστος απο την επανατοποθέτηση στη γραμμή και 
τη μεταφορά του τροχαίου υλικού στις εγκαταστάσεις ε
πισκευής 
θα προέκυπταν τέτοια νούμερα απο το κόστος των εκτρο
χιασμών που ακόμα και οι πλέον "εξυγιαντές" θα διαπί
στωναν τη ματαιότητα του μέτρου εξοικονόμησης δαπα
νών μέσω μείωσης της συντήρησης και σε βάρος της α
σφάλειας και της αξιοπιστίας του σιδηροδρόμου, τον ο
ποίο υποτίθεται ότι ανέλαβαν να εξυγιάνουν. 

Τ Ο  Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε  Μ Ε Θ Ο Δ Ε Υ Ε Ι  
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν  

Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Α Π Ο  Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ  
Ο Σ Ε  Σ Ε  Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Α 

Ο Δ Ι Κ Α  Ε Ρ Γ Α 

Τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
συντονισμένα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι, η Ελλη-

νική Κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύει με επιπλέον κονδύ
λια έργα που χρηματοδοτούνται απο την Ευρωπαϊκή Ε
νωση και υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς. Οι αρμόδιες 
ελληνικές αρχές επρόκειτο να ζητήσουν απο την Επιτρο
πή Παρακολούθησης των μεγάλων έργων τη μεταφορά 
σε αυτά πόρων απο έργα, στα οποία παρατηρούνται οι 
μεγαλύτερες καθυστερήσεις. 
Τα τελευταία αφορούν κυρίως σε δράσεις στον τομέα των 
μεταφορών και συγκαταλέγουν στις τάξεις τους έργα του 
ΟΣΕ, όπως η ηλεκτροκίνηση στη σιδηροδρομική γραμμή 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης και η κατασκευή νέας γραμμής στο 
τμήμα Θριάσιο Πεδίο-Ελευσίνα-Κόρινθος. Περισσότερο ε
νισχυμένα επιδιώκεται να βγούν οδικά έργα, που επιδει
κνύουν μεγάλη απορροφητικότητα σε πόρους, ανάμεσα 
στις δράσεις του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), 
όπως π.χ. ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ που προσεγγίζει σε 
απορροφητικότητα το 1 00% (μέσος όρος απορροφητικό
τητας οδικών έργων 66%). Αντίθετα τα προαναφερθέντα 
σιδηροδρομικά έργα έχουν πολύ χαμηλούς δείκτες απορ
ρόφησης κονδυλίων (1 2% και 1 7%, ότα\ι ο αντίστοιχος μέ
σος όρος των σιδηροδρομικών έργων είναι 44%). 
Εάν τελικά γίνει αυτή η μεταφορά θα ανοίξει ακόμη πε
ρισσότερο η ψαλίδα σε βάρος του σιδηροδρόμου, πολλώ 
μάλλον που η ίδια η ΕΡΓΟΣΕ έχει ήδη ζητήσει μεταφορά 
κονδυλίων απο τα δύο ανωτέρω έργα σε άλλα εν εξελίξει 
σιδηροδρομικά έργα. Παραμένει πάντως το ερώτημα 
"ποιος ευθύνεται " γι ' αυτή την απαράδεκτη καθυστέρη
ση, οι εργολάβοι, οι μελετητές, το Κράτος, ο ΟΣΕ ή η ΕΡ
ΓΟΣΕ; Και ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες και θα "πληρώ
σει το μάρμαρο" για την παραπομπή στις ελληνικές κα
λένδες της ολοκλήρωσης δύο απο τα πλέον κρίσιμα έργα; 

Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Ο Δ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Α Τ Ω Ν Σ Τ Ι Σ  
Ι Σ Ο Π Ε Δ Ε Σ Δ Ι Α Β Α Σ Ε Ι Σ  

Τα χιλιάδες ατυχήματα που συμβαίνουν κατ' έτος στις ι
σόπεδες διαβασεις του σιδ. δικτύου, πέρα απο τις άλλες 
αιτίες (εγκληματική απροσεξία οδηγών αυτοκινήτων και 
παραβίαση απο μέρους τους της προτεραιότητας του 

τραίνου που προβλέπεται ρητά απο 
τον Κ.Ο.Κ., δυσμενής ορατότητα, βλά
βες των ΑΣΙΔ κ.λπ.), προκαλούνται πολ
λές φορές και απο την ανώμαλη κατά
σταση του οδοστρώματος πάνω στη 
διασταύρωση που συντελεί στο σβήσι
μο της μηχανής του αυτοκινήτου και εν
δεχομένως τον εγκλωβισμό του στη διά
βαση. Σε άλλες χώρους έχουν λύσει αυ
τό το πρόβλημα με προκατασκευασμέ
να δάπεδα ισοπέδων διαβάσεων απο
λύτως ομαλής επιφανείας, απο τα ο
ποία διέρχονται τα αυτοκίνητα χωρίς 
οι οδηγοί τους να αντιλαμβάνονται το 
παραμικρό. Είναι τόσο δύσκολο και ε
δώ να συνεργαστούν το ΥΠΕΧΩΔΕ και 
ο ΟΣΕ πάνω σε αυτό το θέμα, για την 
βελτίωση της ποιότητας του οδοστρώ
ματος και των συνθηκών ασφαλείας 
στις διαβάσεις; 

Άποψη του ανακαινισθέντος επιχώμα
τος και της νέας προς στρώση εσχά
ρας της γραμμής Κρυονερίου-Αγρινίου. 
Οι εργασίες αυτές, αν και σε προχωρη

μένο στάδιο, μένουν στον αέρα λόγω της υπαναχώρησης 
της Διοίκησης του ΟΣΕ. 
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Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Α 

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι ΚΑ 
/ 

ν ε α  

Ε Υ Ρ Ω Π Α ϊ Κ Ε Σ  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  
Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο  
Τ Ο Υ  2 1 ο υ  Α Ι Ω Ν Α 
Πανευρωπαϊκό συνέδριο για το ρόλο των σιδηροδρό
μων στο σύστημα των μεταφορών του 2 1  ου αιώνα 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, με έμφαση στην 
επιτά)(υνση των διευρωπαϊκών συνεργασιών στις σιδη
ροδρομικές συνδέσεις, αλλά και έντονες συζητήσεις για 
το πώς θα διαμορφωθούν στον οικονομικό, κοινωνικό 
και γεωγραφικό χώρο στρατηγικές υποδομές κινητικό
τητας. 
Σήμερα, κύριοι στόχοι είναι η ανάπτυξη σιδηροδρομικών 
υποδομών μεγάλων αξόνων μεταφορών και η διευθέ
τηση του κόστους των ανα-
γκαίων έργων, με παράλληλη 
αύξηση της αποδοτικότητας 
του τομέα μέσα από την ε
φαρμογή νέων τεχνολογιών, 
όπως το ευρωπαϊκό σύστημα 
μεταφορών που επιτρέπει τη 
διασυνδεσιμότητα μέσω ρα
διοσημάτων, χωρίς υλικές ε
γκαταστάσεις. 
Το "πακέτο" των προτάσεων 
για τη χρήση των σιδηροδρο
μ ικών υποδομών αναμένεται 
να ανακοινωθεί τον Ιούνιο από 
τον αρμόδιο κοινοτικό επίτρο
πο Νιλ Κίνοκ με ρυθμίσεις για 
τους δασμούς και την κατανομή χωρητικότητας, ενώ 
το επόμενο βήμα θα είναι η αναθεώρηση της νομοθεσί
ας της Δημόσιας Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων πριν την έκ
δοση του γενικού σχεδίου της Επιτροπής για τη διασυν
δεσιμότητα και τη σύγκλιση των εξοπλισμών σε όλα τα 
μεταφορικά μέσα. Ο διευθυντής Επιτροπής της Ε. Ε. , Γκί
ντερ Χάνραϊχ, σε δηλώσεις του, επεσήμανε ότι η διπλή 
επιδίωξη της Ε.Ε . είναι η εξισορρόπηση της κατανομής 
του κόστους )(ρήσης των υποδομών -που μέχρι τώρα 
ε(ναι προς όφελος των οδι κών συνδέσεων και σε βάρος 
των σιδηροδρομικών- αλλά και η συνέχιση και ολοκλή
ρωση της προσπάθειας μείωσης του κόστους των σι
δηροδρομικών επιχειρήσεων. 
"Χωρίς τις δημόσιες επενδύσεις που έκαναν χώρες με 
μεγάλη ιστορία στον τομέα των σιδηροδρόμων, όπως η 
Γαλλία, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για μεγά
λα ευρωπαϊκά δίκτυα", επεσήμανε ο διευθυντής του Γαλ
λικού Υπουργείου Μεταφορών, Ιμπέρ Ντιμενσίλ, επικρί-
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νοντας τη σημερινή έλλειψη συμφωνίας για Κοινοτική 
χρηματοδότηση. 
Ο κ. Λαγκάνα, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι αν συνεχιστεί η 
τάση πτώσης του ποσοστού μεταφορών που γίνεται 
με τραίνα, η απώλεια του μεριδίου της αγοράς που κα
τέβηκε από 35% μόλις σε 1 5% τα τελευταία 25 χρόνια 
κινδυνεύει να φθάσει στο 7% το 201 Ο. 
Εξάλλου, όπως είπε, το σχέδιο σύνδεσης Ιταλίας-Ελλά
δας μέσω πλοίων που θα μεταφέρουν οχήματα, κοστί
ζει πολύ, ενώ οι μεταφορές απο τη Μαύρη Θάλασσα 
θα μπορέσουν να φθάσουν στη Δυτική Ευρώπη απο τη 
Ρουμανία. 
Μια άλλη κατεύθυνση τεχνολογικής ανανέωσης που το
νίστηκε στις εργασίες του συνεδρίου, είναι η διείσδυση 
του τρένου στις μεταφορές των αστικών κέντρων, μέ
σα απο τη σύνδεση του τραμ ή του μετρό με τις σιδηρο
δρομικές γραμμές. Επιτρέποντας στους επιβάτες των 
αστικών μεταφορών να βρεθοtν απευθείας πάνω σε 
σιδηροδρομικές γραμμές, χωρίς να χάσουν χρόνο αλλα
γής μεταφορικού μέσου, η νέα αυτή τεχνολογία καθι
στά δυνατή τη σύναψη 
συμφωνιών μεταξύ αστι 
κών και υπεραστικών σιδη
ροδρομικών μεταφορών. 

Υ Π Ε Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ο  
Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο  
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ  
Τ Ο Υ  Ο Σ Ε  Μ Ε 
Τ Η Ν Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η 
Σ Η  

Δανειοδότηση με εγγύηση 
του Δημοσίου, συμμαχίες με 
στρατηγι κούς επενδυτές, 
δημ ιουργία 5 θυγατρι κών 
αλλά και μειώσεις προσω
πικού. 
Μια μακρά σειρά προϋποθέσεων περιλαμβάνει το συμ
βόλαrο διαχείρισης για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελ
λάδος (ΟΣΕ) ποι,.ι δεσμεύει τον διευθύνοντα σύμβουλο 
Ιωάννη Μουρμούρη, μετά την πρόσφατη υπογραφή του 
απο τους αρμόδιους Υπουργούς. 
Το συμβόλαιο διαχείρισης του ΟΣΕ είναι το δεύτερο -
μετά απο εκείνο των ΕΛΤΑ- που υπογράφεται σε ΔΕΚΟ 
του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών. Η υπογρα
φή συμβολαίου προβλέπεται απο τον νόμο 241 4, βάσει 
του οποίου επελέγησαν μάνατζερ στην Ολυμπιακή, 
στον ΟτΕ, τον ΟΣΕ, τα ΕΛΤΑ και τις αστικές συγκοινωνί
ες. 
Το συμβόλαιο διαχείρισης του ΟΣΕ στηρίζεται στο 
business p lan του Οργανισμού που έχει περάσει απο 
διάφορα στάδια και τροποποιήσεις. 

Ο Ι  Π Ρ Ο Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ  
Επειδή το νομοσχέδιο για τη λειτουργία του ΟΣΕ δεν 
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Τεχνολογίες σιδηροδρομικών συστη μάτων 

τροχαίο υλικό 

Ηλεκτροκίνηση 

Ση ματοδότηση 

Asea Brown Boνeri ΑΕ 
Τομέας Σιδηροδρομικών Συστημότων 
1 3 '  χλμ εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας 
1 44 52 Μεταμόρφωση Απικής 

8 
ADtranz 
we speak railways 
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