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ΦΙΛΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

η "ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ" που κρατάς αυτή τη στιγμή στα 

είναι. τελεCως διαφορετική απ6 τις προηγούμενες. 

ΑΠΡΙΛΗΣ 1988 
115 10- ΑθΗΝΑ 

, 

χερι.α σου, 

Τηρώντας 

την υπόσχεση που δώσαμε στο προηγούμενο τεύχος πραγματοποι. 

ήσαμε μι.ά σει.ρα αλλαγ€ς και �α κάνουμε κι άλλες στο μ[λλον 

με σκοπό τη βελτίωση της "Σ", ώστε να γίνει σιγά-σιγά €να 

σι.δηροδρομικ6 €ντυπο εφάμιλο με αυτά των συλλ6γων του εξω

τερικού. 

Η πιό σημαντική είναι η αλλαγή της με�όδου εκτύπωσης 

από την φωτοτυπική στην OFFSET. Η ν€α μέ�οδος κατ[βασε το 

κ6στος και €δωσε τη δυνατ6τητα γιά αύξηση των σελίδων απ6 

12 σε 16 και του τιράζ απ6 150-200 αντίτυπα σε 500 , πέραν 

του 6τι η ποι6τητα αναπαραγωγής των φωτογραφιών είναι ασύ

γκριτα καλύτερη από αυτή της φωτοτυπικής ή της τυπογραφι

κής με�όδου. ΕλπCζουμε δε 6τι σύντομα �α μπορέσουμε να βελ 

τιώσουμε και την ποιότητα της στοιχει.ο�εσίας χρησιμοποιώ

ντας ηλεκτρική γραφομηχανή ή φωτοσύν�εση. 

Εκτός αυτών, σ' αυτ6 το τεύχος [χουμε περι.σσ6τερη ύλη 

πι.ό πολλ€ς φωτογραφίες, νέες μ6νι.μες στήλες που ελπίζουμε 

6τι �α σε ικανοποιήσουν και �α σε προτρέ�,ουν να ενδι.αφερ

�είς πι.6 πολύ γι.' αυτ6 το έντυπο, αλλά }tαι γι.ά τον Σύλλογο 

γενι.κώτερα, ώστε αν δεν είσαι ήδη μέλος σύντομα να γίνεις, 

ή αν είσαι. να ενεργοποιη�είς περισσότερο, συμμετέχοντας με 

δικές σου συνεργασίες (άρ�ρα, φωτογραφίες) στην έκδοσή του 

Τελειώνοντας �έλουμε να σε διαβεβαιώσουμε ότι είμαστ� 

πρόθυμοι. να συζητήσουμε μαζί σου κά�ε παρατήρηση, και. να 

δεχ�ούμε και. εςαρμόσουμε κά�ε ιδέα σου γι.ά να βελτιώνουμε 

συνεχώς περισσότερο τη "ΣΙΔJ'ΡΟΤΡΟΧΙΑ". 

Η ΣΥΝΤΑΞΗ 
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΗΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΙ<Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΉΣΗ -------------------- ---- --------- ---

Τα τελευτα�χρόνια στry χώρα μας ο Σιδηρόδρομος, εκτός από τα πλήγμα
τ�π��έκα�εν δεχόταν απο τη συγκοινωνιακή πολιτική της κεντρικής εξου
σ(ας, απέκτησε και έναν άλλο απροσδόκητο αντ(παλο: ωρισμένοι εκπρόσω
ποι της Τοπικής Αυτοδιο(κησης έχουν βαλ�εC να τον εκδιώξουν από τους 
υπ' αυτούς οικισμούς. · 

Εκ πρώτηs όψεως αυτό αποτελεί παράδοξο. Λογικώς, η Τ.Α. �α έπρεπε να 
πρωτοστατει στις κινητοποιήσεις εναντ(ον της υποβα�μίσεως τού -οικονο
μικώτάτου � οι}tολογικωτάτου- μεταφορικού αυτού μέσου. Σε αυτό το συμπέ 
ρασμα εξ άλλου οδηγεί και η ως τώρα διε�νής πείρα. Στην Κεν.τp. Ε_υpώnη 
εκατοντάδες χιλιόμετρα δευτερευόντων σιδηροδρόμων έχουν διασω�ε( ή επα 
ναλειτουργήσει χάρη στην η�ική (και πολλάκις υλική) υποστήριξη τοπικών 
αρχών και φορέων. δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συγκροτήσεων εταιρει
ών λειτουργίας σιδ/μων από την Τ.Α. (ΚREISBAHNEN, MillHCIPAL RAILWAYS), 
στο εξωτερικό. Τέτοιας μορωής εκμετάλλευση ε�αρμοζόταν και στη γραμμή 
Πύργου-Κατακώλου ως το 1951. Στη μεταπολεμ ι.;ιη Ελλάδα παρατηρή�ηκαν ολ ί 
γα φωτεινά παραδείγματα φιλοσι.δηροδρομικής πολιτικής =Δημάρχων, όπως 
πρόσ�ατα στο Βόλο και τryν Καλαμάτα. 

f1ια προcεκτικώτερη ανάλυση της Ελληνικής πραγματικότητας �α αιτιολο
γήσει. την αντισιδηροόρομική εκστρατεία πολλών Δημάρχων. Κατ' αρ�ή στα 
δημοτικά συμβούλια συμμετέ�ουν πολλοί μέτοχοι εταιρειών μεταφορων� ΔΙ 
φορτηγά και λεωφορεία ή προσωπα τελούντα υπό την άμεση οικονομική και. 
πολιτική τους επιρροή. Αλλού πάλι, οι δημοτικές αρχές βλέπουν τους χώ
ρους των σιδηροόρομικών ετκαταστάσε�ν σαν εύκολη λεία γιά δ�κή τους 
χρήση (πάρκα, πλατείες, γηπεδα) χωρίς το κόστος που συνεπάγεται η απα
λωτρίωση άλλων εκτάσεων. 

Οι βα�ύτερες των φαινομένων αυτων είναι. οι εξής: 
1) Η έλλειψη νομο�εσ(ας επιβαλλούσης τον ορ�ολογικό καταμερισμό του 

μεταφορικού έργου uεταξύ των συγκοινωνιακών μέσων και η -απαράδεκτηγιά 
ΕυρωπαΎκή χώρα- συγκοινωνιακή αναρχία. · 

2) Ι: αναpμοδιότητα της Τ.Α. γιά συγκοινωνιακά ζητήματα εΠιτρέπει 
στους Δημάρχους να μετα�έτουν στην κεντρική εξουσCα io πολιτικό κόστο� της συγκοινωνιακής υποβα�μίσεως, γιά την οποία είναι συνυπεύ�υνοι, ενω 
συγχρόνως καρπο�ται το πολιτικό όφελος των έργων, �ου κατασκευάζουν πά 
νω στήν πλάτη του σιδηροδρόμου. 

3) Η απρο�υμία των κρατικών Σιδηροδρόμων να υπερασπισ�ούν σ�εναρά τα 
συμφέροντα τους λαμβάνοντες κά�ε νόμιμο μtτρο εναντίον των με�οδεύσεων 
και καταπατήσεων εκ μέρους ωρισμένων αναξίων εκπροσώπων της Τ.Α. και η 
παράδοση πολλές φορές αμαχητί δικαιωμάτων και εκτάσεων τους. 

Αναφέρουμε ενδεικτικά λίγα παραδείγματα τέτοιων ενεργειών δημ. αρχώ� 
Η αυ�αCρετη αποξήλωση τμήματος γρα:.ψής των Σ.Ζ.Δ.Ε . από το Δήuαρχο 

Μεσολογγίου, που:πέτυχε τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου, η συ�οφαν
τική εκστρατεία κατά του Σιδ/μου ως ρυπαρού, aντιοικονομικού & επ�κιν
δύνου μεταφ. μέσου σε διάφορους Δήμους της περιοχής Πρωτευούσης (Α�ήνα 
-Α γ. Ανάργυρο ι) με σ;ωπό την απομάκρυνση του απ' αυτούς, η πίεση του 
Δήμου Κερατσινίου γιά την κατάργηση -και εν συνεχεία καταπάτηση- της 
γραμμής Περάματος, το παράνομο ξήλωμα τμήματος της γρ. Πηλίου στην Α
γριά κατόπιν συνεννοήσεως του κοινοτάρχη τηs τελευταίαςΧιιι τοιι τ. Νομάρχη 
της Μαγνησίας παρ' όλο που είχε ήδη κυρηχτει διατηρητέα από το Υ.Π.Ε. 
Απ' όσο γνωρίζουμε ο ΟΣΕ ακόμη δεν έχει κινήσει όλες τις νόμιμες δια
ι ικασ ίες αποζημιώσεως γ ι α την επανα�tαταc}tευή της γρα;1μής του. Ακόμη 
αναφέρουμε την αυ�αίρετη καταστροφή και καταπάτηση της υποδοuήc:, _f;πιδο 
μ�ς και εγκαταστάσεων της γρ. Ay. Αναργύρων-Λαυρίου σε όλους σχεδόν 
τους Δήμους που δ ι ασχ ί ζ ε ι, παρ� τ ι ς συχνές αναγγελίες επαναλειτουργίας. 

ι.ι:::w Σ υvέχεια στη σελίδα 13 
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ΣΚΕΨΕΙ Σ ΓΙ Α ΤΟ Τ1ΕΤΡΟ τΗ Σ ΑθΗΝ ΑΣ • 
----------------------------- ------

Η κατασκευή του μετρ6 της Α�ήνας, �εωρεCται 6χι άδικα, σαν μία κα�ο
ριστική δομική παρέν-&εση στο σύστημα μαζιΗών μεταφορών της πρωτεύουσας 
που �α επηρεάσει σημαντικά τη ζωή και την εξέλιξη της π6λης. Οι διάα::ο
ρες παράμετροι της δημιουργ(ας του μετρό, εξετάστηκαν αναλυτικά στην 
11Πρ6ταση γιά ένα ολοκληρωμένο αστικ6 και προαστιακό σιδηροδροuικο c(
κτυο στην ευρεία περιο�ή Πρωτεύουσας", που cηuοσιεύ�ηκε τον περασμένο 
Οκτώβρη στο έκτακτο τευχος της "Σιδηροτροχιάς''· Σ' αυτ6 το άρ�ρο �α �t 
λαμε να επιμε(νουuε σε ορισμένες λεπτομέρειες, που έχουν πολλή μεγάλη 
σημασία, 6σο είναι ακδμα καιρδς. 

Κατ' αρχήν γιά μας με τη λέξη 11Μετρ611 ,-&α πρέπει τελικά να εννοείται 
δχι μδνο το κλασσικού τύπου βαρύ μετρδ, που �α κλη�εί να εξυπηρετήσει 
τους πι6 βαρυφορτωμένους διαδρόμους δημοσίων μεταφορών της πρωτεύουσας 
αλλά και και οι διάφορες ελαφρύτερες παραλλαγές του, που �α επεκτεί
νουν την εξυπηρέτηση του, κα�ώς και ολδκληρο το σύστημα των τροφοδοτι
κών γραμμών λεωφορείων ή τράμ που -&α πρέπει να το στηρίξουν, 6πως γίν� 
ται και διε-&νώς. Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ένα τμήμα των το 
σο αναγκαίων προαστειακ�ν σιδηροδρόμων που προτείνεται να λειτουργή
σουν στην Αττική, -&α χρειαστεί μελλοντικά, εξ'αιτίας των χωροταξικώv/ 
πολεοδομικών εξελίξεων και αναδιαρ�ρ�σεων, να αναβα-&μιστούν σε προα
στειακά μετρ6 (τύπου RER Γαλλικού ή S-BAHN Γερμανικού) προκειμένου να 
διευκολύνουν την αποσυμφορησ� των αρτηριών που �α·συνδέουν τα παραδοσ� 
ακά κέντρα Α-&ήνας και Πειραια με τα δορυωορικά κεντρα που ραγδαία ανα-, , , δ δ; πτυσονται στις παρυφες η εντ ς λεκανοπε ιου. 
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Το ανωτέρω δίκτυο συμπληρώνεται: 1) με τη δημιουργ(α διακλάδωσης με
τρό (σε δεύτερο επCπεδο ) κατ� μήκος του διαδρόμου ΟΣΕ απ6 το Στ. ΛαρC
σης μέχρι το νέο Συγκοινωνιακό Κέντρο Μενιδίου, μελλοντικό υπερτοπικό 
πόλο της Β. Α-θήνας και εστ(α σύγκλησης υπεραστικών, προαστιακών και πε
ριφερειακών γραμμών και εξυπηρετήσεων. 2) με την υποστήριξη του μητροπο 
λιτικού Σιδηρ. Δικτύου από ένα ελαφρότερο δίκτυο επιφανειαΚών ταχέων 
τροχιοδρόμων, με τη δημιουργία υπογείων κοινών στα-θμών μετεπιβ(βασης 
στον κόμβο Χίλτον (γρ. Α )  και στον κόμβο Φιξ (γρ. Β ). Από εΚεC -θά ξεκι
νάνε οι δύο κλάδοι ταχ. τραμ που από Β. Κων/νου, Καλιρρόης, Συγγρού ή & 

Α�φι-θέα) -θα.yτάνει,στην Παραλιακή Λεωφ. και -θα ενώνεται με τη,γραμμή τα 
χεος τραμ Βουλιαγμενης-!1. �αλήρου που προτείνεται να λειτουργησει παράλ
ληλα με την ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου, και που αργότερα -θα πρέπει να 
πραεκτα-θε ( ως το Κεντρ. Λιμάνι Πειραιά και μέσω του διαδρόμου της κατη� 
γημένης γραμμής Περάματος5 να φτάσει τουλάχιστον ως το νέο εμπ. λιμάνι 
Κερατσινίου. � γραμμή αυτή μπορεί να κατασκευαστεί πολύ σύντομα και σχε· 
τι�ά εύκολα, σαν πιλότος και -θα χρησιμεύσει στην επικείμενη Ολυμπιάδα , 
γιατ( συνδέει τον Ηλεκτρικό με την παρα-θαλάσσια ζώνη, όπου υπάρχουν ξε
νοδο)ειακές μονάδες, ναυτα-θλητικές εγκαταστάσεις, το Δυτ. Αεροδρόμιο κ� 
Συνδεει επίσης τα δυό λιuάνια με το Αεροδρόμιο Ελληνικού. 3) με την ανα
βά�μιση του σημερινού Ηλεκτρικού και των προαστειακών αξόνων του· ΟΣΕ με 
κατάλληλη συuπλήρωση τους (προς Χαλκίδα, Θήβα,Λαύριο,Λουτρά}'.ι & Κόριν-θο) 
Ετσι ολοκληρι.::νεται το δίκτυο R.APID TR.ANSIT (ταχείας εξυπηρέτησης ) σε ·Α -

, , , Q λ , ό λ , δ' -θηνα-Αττικη, που με τη σειρα του vα συμπ ηρωνεται απ ε αφρυτερα ικτυα 
(τραμ, τρόλλεϋ, λεω�ορεία ) σύuςωνα με τη γνωστή πρότασή μας. . , 

Συuπληρωuατικά για το μετρό -θα πρέπει να παρατηρήσουμε: την αναγκη 
πρόΒλεψης σύγχρονων προδιαγραq-ών "χάντιΗαπ" γιά άτοuα με ειδικές ανά
γκες Δ πο�ηλατιστές, οργανωμένων στα�μών μετεπιβίβασης uε �ιλικό σχεδ� 
ασμό πρcς τους χρήστες και τέλος καλής αισ�r,τικής και αν�ρώπινης λειτου· 
ργικής διαρρύ�μιση) των χώρ ων που κινούνται οι επιβάτες ώστε να αντιμε
τωπίζεται το γνωστο αλλοτριωτικό στοιχείο του "l·ίETRC,BOULOS,DODO".Yπάρ
χoυν φανταστικά παραδεί1ματα στα-θuών μετρό που μοιάζουν με Μουσεία ή κf
ντοα σύγχρονης αισ-θητικης (Μόcχα, Ερυξέλλες, Εερολίνο κλπ.) 

, , , , δ , ,  , λ ό Q Ίελος, ιδιαιτερη πpοσοχη -θα πρεπει να ο-θει στο τροχαtο υ ικ που vα 
επιλεγεί, ώcτε να είναι το πλέον σύγχρονο τεχνολογικά (με -θυρίστορ τσό
πεp κοντρόλ, α-θόρυβη κίνηση -..ιλπ.), αλλά και το πλέον άνετο, με ευρύχωρα 
βαγόνια και αναπαυτιΗές -&έσεις. Η ύπαρξη σκευοφόρου σε αρ�ιετούς συρμούς 
του νέου μετρό, κρίνεται επιβεpλημένη και αυτό �άνηκε από τη σχετική έλ 
λει<!-η που είχαν τα καινούργια :·1AN-SIEι'1ENS χαι τα LΕ\ν'. 

Τελειώνοντας εκφράζουμε την ευχή, να προχωρήσουν σύντομα οι εργασίες 
του μετρό, γιά να αποχτ�σει επιτέλους και η νεφοσκεπής Α-θήνα του κυκλ� 

, , , , , λ δ , δ' δ , ... :ορια�ωυ χc:ους, ενα c:ρτιο αστιχο σ ι �.; ηρο ροuι.κο ι;ιτυο, που συν υαζομε-
νο uε το προαστειακό, να αποτελέσει κλειδί γιά τη λύση του προβλήματος 
}'.αι cηuαντι.�ιό ατού γιά τη διεξαγωγή της "Χρυσής Ολυμπιάδας", στον τόπΘ
πcυ γεννή-θηκε. 

r. Ν. 
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ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣτΗ ΕΚΔΡΟΜΉ 
--------------------------

Εκ�ρομ� στα Σκόπια με το τραίνο επιχείρησαν να κ�vουν τρία μέλη του 
Σ.Φ.Σ. το τρι�μερο της Κα�αρ�ς Δευτέρας. Ξεκινώντας με ένα 604 φίσκα , 
μετ� τις 00:30 λόγω απεργίας, έχαόαν γι� 2'την αντάπόκριση στό Πλατύ , 
και έτσι αναγ}ι�στηκαν να n�νε στ� Φλώρινα με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από ό
που με ταξί πέρασαν στα Βίτολα επειδ� το τοπικό τραίνο που είχαν χ�σει 
και αυτό, χ�ασε στο Ν. Καύκασο. Με Α/Α Β712 έφτασαν τελικ� στα Σκόπια 
όπου και προσπ��ησαν να τραβ�ξουν σιδ/μικές φωτογραφίες κοντ� στο Αμα
ξοστ�σιο, με συνέπεια να συλληφ�ούν και να περ�cουν τις υπόλοιπες ώρε) 
της παραμον�� τους στ� μαγευτικ� γραφεCα της τοπικ�ς ''Μιλίτσια". Μετα 
13 συνολι}ι� ω�ες αν�κρισης και α�ου εμψανισε τα φίΝμ που είχαν στις� 
χανές τους, η αστυνομία πείσ�ηκε ότι δεν εCχε πετύχει τ� σύλλη�η εnι
}tινδύνων και διακεκριμένων κατασκόπων και τα �φησε να �υγουν,κρατώντας 
όuως τα εuφανιομένα φίλμ. Τα φίλμ όμως που είχαν τραβ�ξει πριν συλλη
��ούν δι�σώ�ηκαν και από αυτ� εCναι οL �ωτογραφίες που δημοσιεύουμε. Με 
το 263 έψτασαν στη Γευγελ�. Από εκεί με Πουλμαν -λόγω π�λι απεργία � -
Ηαι αφού έκαναν 4 1/2 ώρες να περ�σουν τους Ευζώνους π�γαν στη θεσ /νί
κη όπου οι υπ�ληλοι του CΣΕ δ�λωσαν αδυναμία μετα�ορ�) τους στην Α�ή
να. Τελιίι� πληρώνοvτας οδηγό Πούλμαν που �α γύριζε κενο στην Α��να αφού 
μετέγερε επιβ�τaς στη Εεσ/νCκη γι� λογαριασμό του ΟΣΕ, επέστρεdαν στό 
κλεινόν άcτυ την Τοίτη το μεσημερι. Δεν �α το ξανακ�νουν. 
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KINHTHfiEΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ 

Η BREDA της Θεσσαλίας παρουσιάζεται στο τέταρτο αφιέρωμα στο κινητή-
ριο τροχα(ο uλιΗ6·των Ελληνικών Σιδηροδρομικών δικτύων. Πρόκειται 
μιά Αuτοκινητάμαξα που παρέλαβαν οι Σ.θ. απ6 την ΙταλCα το 1952. 

, 

για 

��!Ώ!�Ε��� Αυτοκινητάμαξα πολλαπλής οδηγήσεως σε σύζευξη. 
!§���!Ώ���; Σ.Θ. - Σ.Ε.Κ. - Ο. Σ.Ε. �E!�S_!������E��$� 1952 
!Εi��ΏΞ�; Α-1 - Α-14 ����2f5� 14 fe���� 1,000 μ. 
��§e�� Β6λος �Q���2 ΑLη 669 τ �fl��!Ώ_!�xQ�Ώ!�� 75 km/h 
�§e�_!!Ε�Ε����Ώ5ί������������52 Ιταλία I BREVA Ηιλάνο 
Q���§-����52 21,210 μ. Ώ��!�52 2,750 μ. 
��Ε�5-��-��sΏ_!!�Ε���52 44 ton 
��9f�52 72 κα�ημlνων ( 3 αναδιπλούμενες) Β' �έσης 

���!�SΏ-�s§���1 (1 Α)'- (Α 1)' 
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�rg;�52 3,530 μ. 

!!!§��Ε�2 35 ton 



��Δ���Ώ-���f��-�11Ε���$� 80 μ. 

Δe���§$_���Ώ��e��l 2 !���$-���Ώ��ε��1 BREDA D20 Δe�-���f�2e��1 6. 
���.§Ε���-���§���� 110 mm 

�::E��Es;� 16οο Ι λεπτό 
������e�s;-���f�.§E��� 135 ιιιrο 

!S��.!:�Qe.!:��§s_�������-�.!:�Ώ:E�E�� 16 d m3 

�1��:Ε��:ΕΏ�Ε�Ώ-!�χQ.s;� 2 χ 195·= 390 ΗΡ 

��!E�s;_!S.!:���.f��-���!�s;_::�Δ�::�::��� WILSON 12" 
�Q�::Ώ��-!ΈΕ§Ώ.s;_�-��������Ε�Ώ$_�-Δ�::���::��-2� WESTINGHOUSE 
����:Ee.!:�fs;_�!��::�������s;� STONE ���Ώ-�����Ε��::��� 
ΧωeΏτικδτΏτεs;: Καυσίμου 800 l<�r Νερού ψύξης Δ/Κ: 2Χ120=240 kr,r -- ----- -- -

Νερού κυλικείου: 200 kgr 

!��:Ee.!:��-��e����Ώ� Με νερ6 - Λέβητας πετρελαίου IPRA 

1 3680 =-=---

24 ν 

[�e��Ώe����$� Παραγγέλ��καν από τους Σ.θ: κ�τά πρότυπο παρ�uοιων που 
κυ�λοφορουσαν στη γειτονικη χωρα. Χρnσιuοποιη�ηκαν στις 

γραuuές Εόλου-Καλαμπά�ιας & Ε6λου-Λάρισας που τότε ήταν ωιόμα μετοική • 

Δεν δ ι. α�έτουν Α' �έση, y ι' αυτ6 όταν α}ιόμα υπήρχε η Α' �έ ση στο eεσσαλ ι κ6 
δίκτυο προσετί�ετο πίσω από την Α/Α ένα ξύλινο βαγονάκι ατιlηλάτων συρ
μών σειράς ΑΤ ή ΑΒΤ . Το 1955 οι. Σ.θ. παρελήφ�ησαν από το Λράτος και εν 
σωuατώ�ηκαν στούς τότε Σ.Ε.r. και το 1960 διαπλατύν�ηκε η γραuμή Βόλου 
-Λάρισας. Από τότε και μέχρι σήμερα οι '1f·1πρέντες11 }ιάνουν το δρομολόγιο 
Εόλου-Παλαι.οφαρσάλου-Καλαμπάκας. Σήμερα και χάρις στις φιλότιμες προ
σπάθειες του Μηχανοστασίου Βόλου, βρ(σκονται σε κατάσταση λειτουργίας 
τρείς Αυτοκινητάμαξε) οι. Α-3, Α-5 & Α-14. Οι υπόλοιπες βρ(σκονται αχρη 
στευμένες στις γραμμες του συγκροτήματος του Βόλου. Το 1977 κάηκε ολο
σχ ερώς η Α-10 ενώ αδιευκρίνιστη παραμένει. η τύχη της Α-15 που ενώ εμcα 
νCζεται. παραληq-θείσα, δεν εμφαν(ζεται. στα επίσnμα χαρτιά τα τελευταίά 
12 τουλάχιστον χρόνια. Τρε(ς παρόμοιες Α/Α αλλά με διαφορετικού τύπου 
κινητήρες και. μονόφυλλες πόρτες, δούλε<)·αν στη γραuμή των τ. Σ.Ε.Δ.Ε. , 
και. όταν έκλεισε η yραuμή μετα�έρ�ηκαν στο Βόλο όπου οι. δύο μετατράπη
καν σε Ρυuουλκούμενα Α/Α ενώ η τρίτη βρίσκεται σε αχpηστία. 

Δ. ΚΟΥΤΕΛΙΔΗΣ 
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ΕιΚόνες απ'το Παρελθόν � 
� των Ελληνικών Σιδηροδρόμων 

�ι� καινο{ργια �όνιμη στ�λη ξεκιν&ει από αυτ6 το τε6χος. Απ6 αυτ� �� 

σας ϊ.αρουσιά:συμε κομuάτια της Σ ιδηοσδρομ ι}��ς Ιστορίας της Ελλάδας, ο

πως γραμμές �ου έχουν πάψει να λειτουργο6ν, τροχαίο υλικό που δεν κυ

κλοcορεί πιά κ.λπ. Η παρουσίαση �α γίνεται χωρίς κάποια χρονολογικ� 

σειcά ή ταξινόμηση και �α προσπα�ο6με να είναι όσο το δυνατόν πληρέστε 

ρη και έγκυρ� ως προς τα στοιχεία που �α δημοσιεύονται. 

' 

Στό ξεκίνrι�α λοιπόν αυτ�ς της στ�λης σας παρουσιάζουμε ένα τράμ. Πρό 
Ηειται γιά το Κίτρινο Ί:ραμ της E.E.r·:. που Ηυ}ιλοφοοο6σε ση;ν Α�ήνα την 
περίοδο 194C-1960 και αγοράστηΗε αn6 την Ηλεκτρική Εταιρεια Μεταφορ�ν 
( γνιι.cτή σαν [άουερ) μ ε τά την επιτυχία που είχα ν τα τραμ του Περάματος
της ίδιας μ�ρΗας- που είχαν προμη�ευτεί πριν 4 χρόνια οι Ε.Η.Σ. Κατα
σκει;ι:::σμένο στην Ιταλία απ6 την κοινοπραξία o.�1.(CFFICII-:E f.iECCANICIIE)
C .G.z. (CC�·iPA\ΠIA GEI�ERALE DI ELETΊ'RICITA) του :,; ιλάνοu ανήν.ε στην δεύτε 
ρη γενιά τροχιοδρομικ�ν οχημάτων της περιό[ου 1930-1955 που εκπροσωπή
-$ηκε κυρίως c:πό τα οχήματα PCC, ERILL, PETER \'/ΙΤΤ, κ.λn. και ήταν το 
μεγαλύτερο και πλέον cύγχρονο που χρησιμοποιή�η}tε στην Α��να. Είχε αε
ροδυναμικό σχήμα, μεγάλο αμάξωμα με διαξονι}tά q-ορεία (διάταξη .Εο - Ρο) 
πτυσόuενεζ �α�μί6ες, δυνατότητα �ιά πολλαπλή ζεύξη, σύστημα αυτ6ματης 
επιτ�χυνσης, φρένα πεπιεσμένου αερα (μονού αεροψυλακίου) και αρχικά 2 
πόρ-:ες σε }tά�ε πλευρά που aνοιγόκλειναν αυτόματα. Η εσωτερική διάταξη 
καSιcuάτων ήταν πολύ λειτουργική και η ροή των επιβατ�ν ήταν από πίσω 
προς τα εμπρός με τον εισπράκτορα στό πίσω μέρος του οχf,uατος. Τα καSί 
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σ;Jατα fταν άνετα και είχcχν κινητή ράχη.:-: χωρητικδτητα του ήταν 100 εnι 
βάτες συνολικά (30 κα-θήμενοι), το βάρος του 15,5ton , η uεγCστη ταχ�τη 
τά του 50 χ/ω, διέ-θετε 4 ηλεκτρο}tινητήρες · ανά ένα σε κά-θε τροχό ισχ�
ος 45 ΕΡ, σ�στημα ρευuατοληφ(α� με τρολέ (διέ.Sετε δύο, ένα γιά ν.α.Sε 1ια 
τε�-θυνση) γιά εναέρια τροφοδοσια συνεχο�ς ρε�ματος 550 Volts • Το σ�στη 
μα οδήγησής του εCχε εναλλάκτη με 6 σκάλες προώ-θησης και κ�μμία πέδη
σης. Χειριστήριο οδήγησης υπήρχε κα� στις δ�ο άκρες του οχηuατος. 

Τα Κ(τρινα τρ�1 αρι-θμο�σαν 60 uονάδες 
ε(χαν αρ(�μηση 101-160 %αι έΔρα τ� αμα
ξοστάσια Καλλι-θέας, Αγ. Τrιάδας )tαι Κο
λοκυν.Sούς. Το 1943 το αμαξοστάσιο στην 
!:αλλ ι-θέα έπα-θε μεγάλες ζημιές από πυρ
καϊά, με συνέπεια να πά-θουν μερική κατά 

, , , v' ; 
στροφη τα μισα περιπου �ιτρινα οχ�uατα, , , , τα οποια στη συνεχεια ανα%ατασκευαστη-, δ , , 'λ καν. Αυτα ιαφερανε απο τα υπο οιπα για 
τί τους έφτιαξαν τρίτη πόρτα από κά-θε , δ , λ , πλευρα και ιαφορετικο προφυ ακτ�ρα. 

Δρομολοτή-θηκαν αρχικά στις πιό σημα
ντικές γραμμέ � του δι%τ�ου της Β.Ε.!'-1., 
και. συγκεκριμενα στις: Νο1-Ακαδηuία-Καλ 
λι..Sέα:-Τζιτζιφι.ές-Παλιδ και 1:έο Φάληρο & 
Νο3/7-Πατήσσια-Αμπελδκηποι.. Στη διάρ
κεια: της δεκαετίας του '50 και όσο τα 
Πράσινα τραμ αρα:(ωναν, τα Κίτρινα δρο
μολογή-θηκαν και. σε άλλες γραμμές της Α

----------------- -θήνας: Ε ό11-Ι πποκράτους-Κολ οκυν-θού, Ν ο4 
Ο:1δν.-?ο�φ, .'ο6-Ομδν.-Αχαρνών & Πο9-Ομόν.-Πετράλωνα:. Τα τελευταία χρό
πριν την κατάργηση στην Α-θήνα κυκλοφορο�σαν σχεδόν μόνο Κίτρινα τ�αμ 
%αι f.ταν και τα τελευταία: που κινή-θηκαν στην fiρωτε�ουσα. Το τελευταίο 
τους ·δρομολδγιο το εξετέλεσαν στη γραμμή Κο11-ΑριστεCδου-Κολοκυν.Sού , 
στις 15 Οκτωβρίου του 1960. 

, , , Q. 'λ , δ λ 
, J. , Τα οχr,ματ� αυτα εν..ποιηvηκαν ο α αργοτερα Ηαι εν L· ιασωv ηΗε •�ανενα ως 

τις uέcες uας. Επ(σης iεν κατορθώ�ηκε να βρε-θούν τα σχεδι& τους �αρά 
-=ι ς έρευνες που κάναuε στα αρχεία της :� .Ε.Ι·ί. και της 0!·:-CGE. Γ:αοδμοιοι 
τ�ποι οχημάτων κυκ\ο�ορο�ν ακόμα στο εξωτερικό (όπως π.χ. στην Ιταλrα) 
-;ιαράλληλα ;1ε παλιότερους ν..αι νεώτερους τ�πους .-

-
·-:· �· ·:· -:· ·:-:· ..:-.:· -:· ·:· ·=··:· ·�'.· �· ·=--:·-:· -:· ·:· ·:--:· ·:·.:· ·:· ·:· ·:· ·:· <· -=· <··=· ·=--=-·=· <· ·:· <·<·<· -:·'.· ·:··:·<· ·:· <··:· ·:· ·:· ·=··:··:· <·-:--:· -:· ·:··:··:·-:..ι:··:··:··:··:··:·-:··:· ν·:··=·-:·-:··:··:·�·�··:··:··:·�· οι:· 

ΒΡΕΘΡ.ΚΑΝ ΤΑ ΕΙΣΙτΉΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΜ ΊΉΣ Η.Ε.Μ. 
-----------------------------------------

ΔΡΑΧΜΑΙ , . ΗΛΠ:ΤΡJ:\Η ΕΤι.ΙΡΙΑ ΝΕΤΛΦΟΡΩΝ -.ε 
Η.Ε.Μ. 

2.50 
1',} ttrφόv bu•ν ι·α διιιαι··f!JΟΙ ι ι·� ιΊιt't(fJ?:' �;,rr,σιν 

2.50 Ι:.iσιr�prοιι μι ταβοσι�'S 

ΗΜ29 ΔΡΑΧΗΑΙ 

ΗΜ29 ΗΜ29 
2,50 �ο ο ο ο 40 000 q ο ο ο ο 

Μετά από ενέργειες του Συλλόγου μας και του υπεύθυνου τuυ Σιδηροδρομι
κο� ΝουσεCου, παραχωρ�-θηκε από το αρχείο της εταιρείας γραφικών τεχνών 
".hΣΓ.ΙΩΊ'Η - ΕΛΚΑ11 ε}tδοτικό υλικό που αφορο�σε τους διάφορους συγ�.οινωνι 
ακο�ς �ορεCς που συνεργάστηκαν μαζί της.Το μεγαλ�τερο ποσοστό του υλι
Ηου αυτο� αmορά την Ηλεκτρικ� Εταιρεία Με�αφορών (ε.Ε.Μ.) και περιλα�
βάνει ε�σιτήρια τροχιοδρόμων, λεωφορείων και του Σι6rροδρόμου Α��νας -
Κη�ισιάς (του γνωστο� θηρίου) της περιόδου 1925 - 1960. 3ρέ�ηκαν επC
σης εισιτήrια των Τροχιοδρόμων €εσσαλονίκης του 1925, εισιτ�ρια του Ο. 
Ε.Α.Σ. του 1946, εισιτ. διαρκείας των Σ.Ε.Κ. κ.λπ. Το υλικό αυτό σ�ντο 
μα -θα εκτε-θεί στο Σιδηροδρομικδ Μουσείο. 

11 



Η ΔΙΑΊ'ΗΡΗΣΙΙ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΟΧΗΗΑΤΩΝ 
-------------------------------

Τον Μάη του περασμένου χρόνου ο Ο.Σ.Ε. απο�άσισε την εκποίηση του ε

λκομένου τροχαίου υλικο6 (βα τ όνια ) το οποίο ηταν από καιρό σε αχρηστία 
λόγω παλαιότητας ή καταστρο�ης �αι το οποίο βρισκόταν σκορπισμένο σε 
όλα τα σημεία του δικτ6ου. Γιά να μην επαναληφ�εί η κατασταση που επι
κρατούσε παλιότερα, δηλαδή η εκποίηση ιστορικο6 τροχαίου υλικο6 χωρίς 
να διασω�εί έστω κι ένα δείγμα γιά μουσειακο6ς και ιστορικο6ς σκοπο6ς, 
ο Ο.Σ.Ε. λόγω έλειψης χρόνου και κατάλληλου προσωπικού (γνώστες κριτη
ρίων διάσωσης), ήλ�ε σε επα � ή με το Σύλλογο γιά να μεριμνήσει αυτός 
γιά την απογραφή και επιλογή των οχημάτων που �α έπρεπε να διασω�ο6ν. 

Κατόπιν αυτο6 τα μέλη του Σ.Φ.Σ. Ν.Σμαρούνης & Γ.Γεωργόπουλσς με επι
κεφαλής τον Δ.Κουτελίδη πραγματοποC�σαν περιοδείες ανά το δίκτυο από 
τον Μάη ώς τον Α6γουστο του '87 για την επιλογή αυτή. Δουλέ6οντας πολ 
λές φορές κάτω από αντίξοες συν�ήκες (κα6σωνας, δυσβατες περιοχές, έν
τομα, ερπετά) κατόρ�ωσ�ν να ελέγξουν και απογράψουν πάνω από 1200 οχή
ματα, από τα οποία �εωρή�ηκαν σαν διατηρητέα περίπου 150 λόγω ιστορι
κής αξίας και τεχνολογικο6 ενδια�έροντος. Ρ κατάσταση αυτή παρα�ό�ηκε 
στον Ο.Σ.Ε. τον Α6γουστο του '87 και περί τα τέλ� του έτους ανακοινώ�η 
κε η οριστική απόφαση του Οργανισμο6 γιά τη διατηρηση 90 από τα 150 αυ 
τά οχήματα. Τα βαγόνια που δεν συμπεριλήψ�ηκαν στην απόφαση διατήρησης 
δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι �α "κοπο6ν". Πρόκειται γιά βαγόνια που 
είτε �α ξαναχρησιμοποιη�ο6ν στο μέλλον γιά υπηρεσιακο6ς σκοπούς, είτε 

ί 
, 

δ , I , , , 
βρ σκονται σε κατασταση "α ρανειας', που σημαινει οτι ουτε χρησιμοποι-
ούνται, ο6τε εκποιο6νται προς το παρόν και αν στο μέλλον απο�ασιστεί η 
εκποίηση τους �α υπάρξει άλλη ειδοποίηση γιά την υποβολή παρομοιας προ 
τασης διατηρήσ�ς. 

Σημειώνουμε ομως ότι λόγω κακής συνεννόησης ή παρμένης από καιρό από 
φασης εκποίησης από μέρους του Ο.Σ.Ε., δεν κατέστη δυνατόν να διατηρη
�εί ένας αρι�μός οχημάτων που �ρίσκονταν στο στα�μό Κρυονερίου ;ιαι τα 
οποία ήσαν μεν παλαιά αλλά ευρίσκονταν δε σε αρκετά κωιή κατάσταση. Το 
πιό σημαντικό όμως όχημα των τέως Σ.Ε.Δ.Ε., ένα επιβατικό όχnμα κατα
σκευ�ς του 1884 που βρίσκεται στα Σταuνά, εεαιρέ�ηκε και ελπίζουμε ότι 
σύντοuα �α μεταφερ�εί στο Μουσείο του Ο.Σ.Ε. Επίσης δε μοναδικό στο ε( 
δος του επιβατι1ιό όχημα της ίδιας εποχής, cιαξονικό με εξώστες,που βρί 
σκεται στο Στα�μό Α�ηνών - Πελοποννήσου λόγω κακής αναγραc;>�ς η παρά
λειψης, δεν καταχωρή�ηκε στα διατηρητfα, με αποτέλεσμα να γινει προφο
ρικό διάβημα στον υπεύ�υνο του Σιδηροδρομικού Μουσείου γιά τη διάσωσή 
του και ελπίζουμε 6τι τελικά �α διασω�εί. 

Επιβατικό όχημα ταχειών αμαξ/χιών, που χρησιμοποιή�ηκε από το 
�--- 1927 ώς το 1974,Βελγικής κατασκ. FM1ILLIEREUX. Διασώ�ηκαν δύο. 
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..Από ,....., 111 ιιΛΙιfa. 
Το πιό πρόσ<!'ατο yεyονός,που μας έδωσε και την αc,r·ορμή της συντάξεως του 
παρόντος είναι η ανίερη προσπά�ε�α του Δημάρχου Ολυμπίας, σε συνερyασια 
με το Κεντρι><ό Αρ:(:χιολοyικό Συμβούλιο, να απομαΗρύνει το Σιδ. Στα�1.ιό 
της πδλε�ς του σε uακρινή και δυσπρόσιτη περιοχή, �στε ο μεν Δήμος να 

f). , , , , δ' , κcιρnι.ι,\.ει τ:-ιν ε;ιταση οιαι -:ις κτηρια•ιες εγ>ιαταστασεις ϊια ι ια χ ρηση , το 
δε κοινό να ε γ κ ιιταλ είι� ει -ro Σι δ/μο προς όφελος των λεωφορειούχων και 
�ορτηyατζ�δωv της περιοχής. 

ΦυσιΗά είναι κα.-Gή;ων μ ας να >tαλέσουμε τους πολίτες σε επαγρύπνηση και 
αντί::.ραση σε Ηά�ε nροσπά�εια περαιτέρω συρρίΗνωσης του Σιδ/κού μας δι
κτύου. 'Cuως ιιε το ισχύον -θεσμικό πλαCσιο, τέτοια κρούσuατα -&α συνεχίζο 
νται εσαεί. Γι'αυτό προτείνουμε στην Πολιτεία τις κάτω-θι μεταβολές της 
συγν.οινωνιακής νομοiJεσίας: 

1 ) Συν τονισμό των με ταφορ�ν, ώστε τα δ ι άφορα μέσα συγ•ιο ι ν ων ί ας να αλ 
ληλοσυμπλ.ηρώνονται αντί να αλληλοσυγκρούονται. Επίσης οι σιδ/κες εται
ρε ίaς να έχουν το μονοπt:.λ ι ο των χερσαίων μεταφορών κατά μήκος τι.ι•ν -εν 
λειτουργεία & αδρανών- γραμμών των. 

2) Ια�μια.ία αποκέντρωση του ελέγχου των μεταφορών ;ιαι μετα(jί�αση σχε 
, .� , , , , , , τ ι ><ων αρμ oc ι ο τη των απ ο το Υπουργε ι ο στην Τ. Α. ωστε α υ τη να αποκ τη σε ι 

κάποια υπευ6υν6τητα σ'αυτόν τον τομέα και να μη δημαγωγεί κατά iου Σι
δηροcρ όμ ου. 

3) rα υπ&rξει δυνατότητα οικονομικής εκuεταλλεύσεως δευτερευουσών 
γραuμών αr.6 cορείς ανε[αρτήτους του ΟΣΕ, με συμμετοχή σ'αυτούς Και της 
Τ.Α. Κατ'αuτδν τον τρόπο, πολλέ� τοπικές γραuμές μπορούν να παύσουν να 
είναι ε λλειuατ ι κiς και να αποκτησουν επιχειρησιαΗή ευελιξία. 

Στις προτάσεις μας αυτές -&α επανέλ�ουuε λεπτομερέστερα. Στο uεταξύ-&α 
επι�υμούσαuε να τις επεξεργαστούν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ <!'ΙΛΏΝ ΣΙ�ΕΡΟΔΡCΜΟΥ 
� ...................................................................................................... � ..... �� .......... � .......... �....._���� ..... �� ..... ....._....._�� ............................ � ............... ..... 

Ν Ε Ε Σ Ε Ξ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ; 
------------------------------------

Το Ηείμενο �ου ακολου-&εί είναι. απόσπασμα από έΗ-θεση της Δι.εύ-θυνσης Νέ
ων Έργων των Σ.Ε.Κ. που δημοσι.εύeηκε στο περιοδικό "Τεχνι.κά Χρονικά " 
τεύχος 2?0- Ζ91-292 του Αυγούστου-Σεπτεμβρ ί ου-Ο;ι τι..: β ρ ίου του 1948: 

, , - , .. .  , , . , ,  , 
"Το προγραuμα τούτο, του οποιου η αρξαμενη εΗτοτε εφαρμογη ανεκοπη 

λόyψ το� παγν.οσμίου πολέμου, περι.ελάuβανεν �σαύτως τήν &νέyερσιν 
νέων καί συγχρονι.σμένων Σιδηροδρομι.κ�ν Στα�μ�ν εtς Ά�ήνας καC,θεσ/ 
νf;ιην, κατ�σ;ι �υήν τοπ�}<Wν παρ,αλλ_αγwν, ηϊς χαρ_άξ,εως πρός β�λτι.ωσιγ 
των σuν-&ηκων εκuεταλευσεως, την ανακαινησιν των τηλεγρα�ικων και. 

- .  , , � , c ,  , τn\ε��νικων εγκατ�στασεω�, την ��αρμο1ην ενι�ιο� συστη�ατ?ς σ�μα-τοδοτ:;σεως 1�λπ. Αι βελτιωσεις αυται ειναι. Ηαι σr;μερον εξ ισου απα
ρ ::ι ί τη το ι, τοσοuτον :_.ι <Ϊλ λ ον, 1ια�όσον δέν πρέπει να λ η σ� ονf)τα ι, ό'τ ι. ή 
uπαpξις π�ήρους κ�C συγ1ρο�ισ�ένου Σιδ/κοu �ικτύου �tνα� στοι�εί�ν 
πρωταρχικης σημασιας δι.α την ολην ανασυγκροτησιν της χωρας,την α
ντι�ετ�πισιν τ�ν στρατι.ωτικ@ν &ναγκ�ν καί τ�ν &ν&πτυξιν τ�ν ο(κο
νομικwν πόρων αύ τ�ς . 

'Εν τ� πλαισίψ τ�ν γενικωτέρων τούτων &πάψεων, πρέπει νd &ντιμε
τωπισ-ΘΏ περαιτέρω η άνασυγκρότησις τοu ολου Σι.δηροδρομικοϋ Δικτύου 
της •Ελλάδος, wς aποτελοϋντος τ�ν σπονδυλικήν στήλην τwν χερσαίων 
συγκοινωνιών αύτης. Εί$ τό πρόγραuμα της άνασυγκροτ�σεως ταύτης , 
τοu όποCου αt ράσεις ειχον ήδη τε�Ό προπολεμικwς, περιλαμ β άνετα ι. ή 
άποπεράτωσις τ�ς σιδηροδρομικης γραμμης Καλαμπάκας-Κοζάνης-Άuυνταί 
ου, ή κατασκευη νέας σιδηροδρομικ�ς άρτηρίας πρός τ�ν ΝΗπει.ρον, δι. 
ατελοu σαν, ώς γνωστόν, &πό τi)ς συστάσεως τοϋ •Ελληνικοίί Κράτους ε'ις 
ά�λίαν Ηατάστασιν άπό άπόψεως συγκοινωνιwν, ή συμπλήρωσις τf)ς γραμ 
μης θεσσαλονίκης-Άμφιπόλεως(Στρυμωνι.κός κόλπος) κλπ." 

Ν�πως συμφωνείτε και. εσείς,στο ότι,αν αλλάξουμε τη γλώσσα και καταργ� 
σουμε τους τόνους και. τα πνεύματα, μοιάζει με τι.ς σημερινές δι.απιστω
σεις και. εξαγγελίες του Ο.Σ.Ε.; 

ΕΑΣΟΣ ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ 
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ιe.πa ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 1 
r1ΕΤΛΥ.ΕΙΡΙΣ11ΕJ1ΕΣ ΚΛΗ!ΑΙ'ιΑΞΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Σ.Ε. 

Ο Ο.Σ.Ε. αγ6ρασε απ6 τη Γερμανία 4 μεταχειρισμένες κλιν&μαξες Τ Ε Ν 
γιά τι� τρέχουσες ανάγκες των νυχτερινών αμαξ/χιών εσωτερικού και εξω
τερικου, αλλά και γι& την υλοποίηση σκέψης που έχει γίνει γιά δρομολό
γηση νυχτερινών αμαξ/χιών Α3�νας-Θεσσαλονίκης και αντ(σροφα, που 8α πε 
ριλαμf-άνουν στη σύν8εσ� τους μ6νο κλινάμαξες και κλινο�έσια οχ�ματα. 

Η πρώτη απ6 τις τέσσερις αυτές κλινάμαξες, που είναι κλιματιζ6uενες, 
και �α π�ρουν αρί�μησ� 7140801 - 80 4, παρελ� φ�η αρχές Μαρτίου και έκα
νε δοκιμαστικά δρομολογια, ενώ σύντομα αναμενονται και οι υπόλοιπες 3. 

Ji ΠΟΡΕΙΑ TΩl'J ΝΕΩΙ·: ΕΡΓΩt-: 

Τελειώνουν σύντομα οι εργασίες κατασκευ�ς τη� νέας διπλ�ς γραμμής με 
ταευ Θηβας και Αλιάρτου. 'Ηδη έγινε ανακατασκευη των γραμμων του στα�
μού ΣΘίγγας,με ενίσχυση του υπεδά�ους επειδ� παρουσίασε κα8ιζ�σεις και 
προχωράει το στρώσιμο της γραμμ�ς εκατέρω�εν του νέου τούνελ της Σφίγ
γας, ενώ �δη έ�ουν πα�αΕο8εί στ�ν κυ�λοφο�Cα παραλλ�γές της παλιάς χά
ραξης στο κομματι μετα το στα-&μ6 αυτο. Επισης παραδο\lηκε στην κυ�tλοφο
ρCα η γραμμή κα-&6δου μεταεύ Παλαιο�αρσάλου-Ορφανών (χωρCς 6μως γιά την 
ώρα, να γCνεται και διnλ� κυκλοφορια),τελειώνουν σύντομα τα έργα κατα
σκευ�� του νέου στα-&μού Δοξαρ& και έχουν ��η αρ�Cσει οι εργασCες γι& 
τη δ ι αν ο ιξη του τούνελ μ ε τα ξ ύ �οξαρά-Ορφανών. Τελος σύντομα α,ιαuέ ν ε τα ι. 
η έναρξη των εργασιών κατασκευ�ς της γραuμ�ς κανονικού εύρους Παλαιοmα 

, , , , λ λ Q. , (_ ρσαλου-Καλαμπακας, οπου κοντευουν να ο οκ ηρω�ουν τα χωματουργικα ερ-
yα. 

Η [ΕΑ Σ��ΑΤCΔΟΤSΣΗ 

Τί�ενται σύντομα σε λειτουργία τα yωτοσ�ματα του στα-&μού Οιν6ης.Ήδη 
εκδ6�ηκε σχετικ� εγκύκλιος του Ο.Σ.Ε που διευκρινίζει 6τι οι ενδεC1eιs 
τους -&α είναι παρ6μοιες με αυτές των φωτοσημάτων Τι{]ορέας-Δομοκού. Επι 
ση) τα �ωτοσ�ματα στους στα�μούς Τανάγρας, Ελεώνα, Υπάτου και Δαυλείας 
απο �ιαιρ6 είναι αναμένα χωρίς 6!lως cι ενδείξεις τους να λαμβάνονται υπ> 
6qη. Αναuένεται 6τι με την ολοκλ�ρωση των εργαcιών διάνοιξης του τού 
νελ της Σφίγγας και την nαράοοcη της νέας διπλής γραμu�ς περί τα τέλη 
Ιουνίου, {]α λειτουργ�σει κανονικά η σηι1ατοδ6τηση του τμ�ματος Cιν6ης 
Τι�ορέας. Το πρ6σ�ατο ατ�χημα της Οιν6ης έδειξε την αναγκαι6τητα αυτ�� 

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕ!�ΙΖΕΛΟΣ" 

ΟλοJtληρώνεται σύντομα ο νέος στα-&μ6ς του Ηλεκτρικού ΠΕλευ{]έριος Εε
νιζέλος",στην περιοχ� του Ταύρου.Ήδη οι συρμο( διέρχονται κανονικά μέ 
σα απ6 τα �ρηπιδώματα του στα�μού και η παράκαμ�η που υΠ�ρχε καταργή
-&ηκε. Ο νέος στα-&μ6ς έχει &q·oyr, αρχιτεκτονιΗ� και είναι σχεδιασμένος 
γιά PA.RK & RIDE, μετεπιβίβαση σε λεωq-ορείο και χάντιΗαπ γι& άτομα με 
ειδιΗiς ανάγκες. Η παράδοση του στα{]uού στην εκμετάλλευση θα γίνει πι
-&αν6ν στα τέλη του έτους. θα ωισλου8ήσε ι σύντομα η κατασκευ� παρ6μο ιotJ 
σταθμού στο Κ.Α.Τ. Κηφισσιάς και η αναβάθμιση των σταθμών Ομονοίας και 
Κηφισσιάς. 
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Ξέρετε ότι ..... 

ΣΥ! ... ΛΟΓΡ. ΣΊΌΙΧΕΗΠ: Γ. l�ΑΘΕl�ΑΣ 
-----------------------------

• • • • •  στις αρχές της δεκαετίας του '60, οι Σ.Π.Α.Π. είχαν δρομολογή-, L. , , , 'λ δ σει υπερταχεια αυτοκινηταμαξα μεταξυ Α&ηνων-Πατρων, που κα υπτε τη ι-
αδccuή σε τ�ισ�uισυ �ρες, όταν το αυτοκίνητο χρειαζόταν 5 �ρες περιπου 
Η ,σ;Jν&εση τr.) υ::ερτα�είας αποτελε�το από ,δύο τριπ�ές AIA ES�LINGEN και 
δυc ρυμουλκουμενα ε π ι σης ESSLIN GEN. Ί'ην ι δ ι α εποχη δρομολ ογη-&ηκε κ α ι 
μι& ακόμη ταχεία στην ίδια διαδρομή, που εκτελείτο με την ακόλουθη σύ
νθεση: Επικειiαλής η D-Ες 9321 (ο γνωστός "Γ}tαγκ&ριν", uικρή δηζελομη
χαvή με μπιέλες που έ�τιαξε ο Ε. Παπαγεωργίου στο Κ.Ε. ΣΠΑΠ απ6 ΚLνη
τήρα Α/Α DE LIE3ICP. και q;ορείο aτμάμαξας Ες 2-4-ΟΤ) Ηαι πίσω δύο επι-

, , ( , ) , , δ ζ λ , λ '  βατ::.:ιαξες !·1αρκετι Ιταλιας • Η συν&εση αυτη αν και η ε οκινητη-ε κομε 
νη, έφερε τον χαρακτηρισμό "αυτοκινητάμαξα" από τους Σ.[.Α.Π. 

* 
• • • • •  οι aυτοκινητάμαξες Εόλου-Υ.αλαμπάκας & Βόλου-Λάρισας μεχρι τα τέ 

λη �ης δεκαετCας του '60, έφταναν �ς το κάντρο της Πρωτεύουσας της Μα
γν�cCας; (Αpχικ& �ς το πάρκο �γ. ]�ων/νου και αργότερα �ς την οδό Δημη
τριά�ος, όπου υπήρχαν και τα εκδοτήρια του γραφείου πόλεως). Χρησιμο
ποιουσαν τη γραuμή τριπλού εύρους Ο,6Ομ., 1 ,ΟΟμ., 1,435μ. που μέ�ρι 
πρόσ�ατα υπ�οχε κατά μήκος της οδού Δημητριάδος και ξηλ�&ryκε για να 
μείνει μόνο η γραμμή Πηλ(ου. Αντίστοιχη πρακτική ακολου&ειτο και απ6 
τους Σ.Ε.Δ.Ε., 6που οι αυτοκινητάμαΕες Κρυονερ(ου-Αγρινίου έμπαιναν μέ 
σω Gιακλάδωσης που υπήρχε , έως το κέντρο της πόλης του Μεσολογγ(ου την 
Πλ. �π6τσαρη, εν� το Cδι ο γινότανε πρcπολεμικά στην Α&�να με τους Σιδη 
ροδρόμους Αττικής (θηρίο Κηφισσι&ς & Λαυρ(ου), που έως το 1928 έφταναν 
μέχρι την Πλατεία Λαυρίου. Σήμερα μόνο το ωτομοτρ(ς της Κυλλ�νης χρη
σιμοποιεC τροχιοόρομικού τύπου χάραξη συνεχίζοντας μετά το στα&μό γιά 
να τ.ροσεγγCσει το λιμάνι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι παραπάνω περι
πτώσει ς, με την προσ-θήκη ίσως του Ί'ράμ του Γ.εράματος, απετέλεσαν την 
Ελληνική εκδοχή των Αμερικανικών και Ευρωπαϊ:κών H!TERURBAΠS, τηρουμέ
νων �έβαια των αναλογιών. 
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Στις 9 Οκτωβρίου ο Γάλλος Πρ�υπουργ6ς Ζακ Σιράκ επιδοκίμασε την κα
τασκευή της γραμμής υψηλής ταχύτητας Παρίσι-Λίλλη-Βελγικά Σύνορα, και 
με προοπτική το τούνελ της �άγχης. Κατδπιν σε συνάντηση των Υπουργ�ν 
!·1εταφορών του Έελγίου, της Γαλλίας, της Δ. Γερμανίας, της Ολανδίας και 
της Η. Ερετανίας συζητή-θηκε το παραπάνω πρδγραμμα. Οι υπουργοί ενε-&άρυ 
ν αν την ν.α-.;ασJιευή παοδuοιας γραμμής Παρ ισιού-Βρυξελλ�ν-Χολων ίας-Αμστερ 
νταu που έχουν αναλάβει τcχ ε-θνι•ιά δίκτυα. Επελέγη η νέα χάραξη του 
TGY Παρισι-ού-Τούνελ �-1άγχης γιά 300 χ/ω (TGV Βορρά), εν� προγραμματίστη 
κε �ιά ενωτική γραuμή δυτικά του Παρισιού γιά να συνδέσει το TGV Εορρά 
το τr:.ν Ατλα:ντιιωύ και το TGV της Λυ�ν. Γ.εριλαuβάνει νέους στα-&μούς στο 
ΑεροC.ρδμιο Ρουασσύ Σαρλ �τε Γϊ�ωλ }tαι στο r-:ελύν Σενάρτ. Τμήμα της χάρα
ξης χρησιμοποιεί την υπάρχουσα κυκλική γραμμή γύρω απ' το Παρίσι προβλέ 
ποντας στά�μευση και στην Επιστημούπολη Μασσύ. 

� Βιβλιοκριτικri 

DIE 'rH ESSALISCHEK EISENBAP.1�EN υπ6 9· RΞCF.T, Σ. Γουλι�τη. 
Έκcοσr, YE::i.EI;� F�Eί�JDE LER EISEl�ΈAH1: VOLCS-PILIC!�, �HLIES 19Ξ6 σ-;;η Γε 

, \ , ρμανιν.η γ .. ωσσα. 
116 cελίδες φορμάτ Α5 / 150 α'σπρδμαυρες & 15 έγχρωμες φωτογραφίες I 
5 χάρτες I 16 οpιζοντιογραQίες.στα���ν / 2 μη>ιοτοuές / 24 κατασκευαστι 
κά σχέδια τοοχαίου υλικού & εγκαταστάσεων. 

��ι� λε�τοuερής πεοιγpα9ή του ιικτύου των τέως Σ.θ. α�δ την εποχή τnς ,.. , , , c .v , , , , '\.' 
ιcουσε�ς τcu ως cημερα:. ι α:ναrρα�ο�εvες �ληcο�οριες ει�αι cωστες-π� η� 
ελα".(ίcτων τι.•τ:ογι:α:cι�ιών & ορ·Ξ-ογpα:�.ικών λα-&�ν-. Επίcης χατά λά-&ος έχει 
δηνοσιευ-θε ί <Dωτογpαc;ία τ-:ις ατuά.μαξας ��ο 4 της i·ΙA:LLUCKE::ΞAJ:n ως προτύπου 
γιά τις ι1rχανές "Χαγκάνς" της γραuμής Πηλίου, πράγμα που δεν ευστα�εί. 
ί·!ερ ι κ.ές Α/;·1 φι.. τογραα: ί ες και σχέδια έχουν καιιοτυr.ω-θε ί. Στην συγγραc;ή έ
χουν συνεογασ-θεί και τρία: μέλn του Σ.Φ.Σ. Η τιμή του εCναι 19 DM. 

:t-:ΙΚΟΣ Σi·ffiAPOThΉΣ 

"Η ΣΙ ΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 11 

Περιοδική lκδοση του Σ.Φ.Σ. - Τεύχος 4 - ΑπρCλης 1988 
Εκδίδεται απδ συντακτική επιτροπή. Ενυπδγραφα άρ-&ρα και κείμενα δεν εκ
φράζουν απαραίτητα τη σύνταξη. 
�fX����-f�����f��-Δ�-!�-!----------------------------------------------
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