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AΓJJIHTE AllArtlΩI:Ί'H , 
Επιστροφ� στο μιχρδ σχήμα της "Σ" ιι'αυτδ το 3� τεύχος, που ελnίζουιιs 

6τι �α είναι το τελευταίο που εΗlίδε•σι με •η μέ�οδο της φωτοτύπησης. 
Καταβ�λονται �δη προσπάSειες �σ•ε το 4g τεύ � ος να εχδοθε( τυποyοαφιχδ 
σε μιχρό μέγε�ος αλλά ίσως με πιό πολλές σελ(δ ες.ΙΙ έΗδοση της έ>ηωιτης 
"Σ11 ,nου �ταν αφιερωμέν1) στην Ηαιιπάνια του Σ.Φ.Σ.11 Σιι-ηρδδρομος χαι Έτος 
Περιβάλλοντος", σε μεγαλο σχήιια, 64 σελίι-ες Ηαι οιτύπωση OFFSET, έγινε 
δυνc:τή μόνο χάρη στη βο�θεια τηc; Ε.Ο.Κ. Ηαι του Ο.Σ.Ε.,μιάς Ηαι. το χό
στος της �ταν απαγοpευ•ι.χά υ�ηλο γι.ά τα πενιχρά οι.χονομιχά του Σ.Φ.Σ. 

Και. μι&ς χαι μιλάμε γι& το �τος Περιβάλλοντος ας δούμε τις δραστηρι
ότητες του Συλλόγου μας σχετιχ& με αυτδ το S(μα: 
-Στις 29/8 συuμετέσχε με πολυμελ� αντιπροσωπεία στην εΗδήλωση Ύιά την 
επαναλ ει.τουρΎ(α του τραίνου του Πηλίου, που έΎινε στο Βόλο,Ηαι στην ο
πο(α μίλf) σε χαι. ο Πρόεδρο) r. ll&θενας, εν� έΗανε προτάσεις Ύι& την (){
μετάλευσή του που δημοσιευθψιαν στις εφημερ(δες του Βόλου Ηαι στο έχτα 
Ητο τεύ :'( ος της "Σιδηροτροχιάς '' · 
-Συνεργάστηχε με τον Ο.Σ.Ε. στην πραγματοπο(ηση της εκδήλωσης ιιε �έμα 
110 ΣΙΔΗΡCΔΡΟΝΟΣ 011\ΟΛΟΓΙΚΟ ΝΕΣΟ rtΕΤΑΦΟΡΑΣ", που έγινt στις 29/10 , χαι 
στην οnο(α ο Πρόεδρος μας, nαρουσ(ασε την πρόταση του Σ.Φ.Σ. γι.& τη δη
μι.ουρΎία ενδς ολοχληρΙL'f.Ιένου διΗτύου μέσων στα�ερής τροχιάς στην ευρε(α 
περιοχή Αθ�νας - Πειραιά - Περιχώρων - Αττιχής. Στην εΗb�λωση αυτή έ
γινε χαι. η πρ�τη παρουσίαση της έχταtιτης "Σ", που άφησε πολύ χαλές εν
τυπώσεις και. έΎινε ανάρπαστη απδ τους παρευρε�έντες χαι που αχόμα ζη
τιέται αnδ πολλά ενδιαψερδμενα nρδσωπα Ηαι ψορε(ς(Ο.Α.Σ. ,Οικολδyοι. κ.α.) 

Στην εχδ�λωση, της οποίας την έναρξη t:ύpηξε ο Υφυnουpy6ς ΣυyΗοινωνι�ν 
Η.Σ. Ράλλης, μίλησαν οι: Γι&ννηc; �1εταF,άς μέλο� της Εθν. Επιτροπής Πε
ριβάλλοντος, 1\ων/νος Κόχειλας Τι:χν. Δ/της του Ο.Σ.Ε.,}:.tιυμπέρης Συyιιοι 
νωνιολ6yος Μηχανιχός των ΙΙ.Σ.Λ.Π., r. Αρyυρό.Ηος & κ. ΖέΗκος Συγχοινωνι 
ολδyοι. Πcιρόντες ήταν οι Απαnληpωτές Γεν. Δ/τές του C.Σ.Ε. κ.Η

·
. Υ.ριν�ς, 

fιαλαt·.άχι.ς l: Ηανωλάς, ο Δ/της των Η.Σ.Α.Π. Η. Ιlπούσμπουpας, ο Καυηγητής 
τ7Jς"'Εδpας ΣιδηpοδρομιΗής & 11εταφορ�ν του E.l·t.n. χ. ΑμπαχούμΗι.ν,ο κ. Σ. 
Κοτσιας πpδε(φος της Π.Ο.Σ., οι Συytιοι\'ωνι.ολόyοι. του Ο.Λ.Σ. κ.χ. Υ.όχ
Ηινος &: Β6σtιογλου, ο χ. JJ. Ράπτης π .r

·

1η>;: / Ηος & Συγραιr{ας του βιβλίου"Ας 
·μιλήσουμε yι.ά Σει.σιιούς, Πλημμύρες & Τράμ", Σιδηροδροιιιχο( 6nως ο κ. z. 
Πρωτοπαπάς χ.α. Ιια�ώς Ηαι πολλο( φίλοι του Σιbηροδρόιιου όπως οι κ.Η.Φι. 
λι.πουnολ(της Δ/της του E0!1f·1EX, ο r.ρcσβυς κ. Παηαγεωρy(ου Ηαι ο ΔιευSυ
ντης Στατιστιχής του Ι.Κ.Λ. χ. Γχίχας. Την επιμέλεια της εtιb�λωσης εί
χε ο Δ/της του Σιδ. Μουσείου Ηαι Προ�στ. Δημ. Σχcσε�ν του Ο.Σ.Ε. κ. Πρ 
11αντζαρ(δης που συνόψισε Ηαι τα συμπεράσιιατα που β)·��·.αν αn'τις ομι.λ(ες; 
δηλαb� ότι τα μέσα σταθερ�� τροχιάς (Σιδηρόδρομοι, rιετρ6, Τραμ) ε(ναι 
αποδεδειγμ{να οικολοyιχά μέσα μεταφοράς γιατί: 1) Μολύνουν ελάχιστα το 
περιβάλλον ή Ηαι καSόλου όταν είναι ηλεtιτpοχίνητα. 2) Δεν Ηαταστρ(φουν 
το τοπ(ο αλλ& το ομορφα(νουν ιιε τ1) yραιrι�ιότ1)τα τους. 3) llροστατεύουν 
τη ζωή προσφlροντας στους ταζειδιωτες μεyαλυτερη ασqάλεια και άνεση. 
4) Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κυΙ:λο9οριακού προβλτjματος των πό
λεων επειδή χάνουν μαζικlς μεταφορlς; σε αποκλειστικούς διαδρόμους κυ-
1:λοq-ορ(ας. 5) Συμβάλλουν στην εξοιΗονδιιηση ενερyε(ας. 

-Στις 21/12 {}α συμμετάσχει σε εχδήλtΑ.>ση που διορyαν�νει το περιοδικ6 
"ΙΙ[α Οιχολοy(α" με τη συμιιετοχ� τη� Εvαλλαχτιχής Κιντισrις 0ιΗολ6yων,ταιν 
Φ(λων του Ποδήλατου χαι του Σ.Φ.Σ. με αντικε(ιιενο ΕναλλαΗτιχlς Προτά
σεις ΎLα το ΚυΙιλοφοριαΗδ/ΣυyΙωινωvιακδ της Α{}�νας. Στην εκδήλωση στην 
οπο(α {}α χληDούν χαι αpμδδιοι φορε(ς,ιιεταιύ άλ λων {}α y(νει πpοf3ολή ται 
ν(ας, διαφανειών χαι {}α αχολου{}ήσει συζήτηση. ιt 

11 LiJvtrι �?; 
-
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ΥΠΕΡΤ ΛΧΕ1ΕΣ ΚΑΙ ΣllffiΛHPΩMΛTA 

Στην Ελλ�δα ο Ο.Σ.Ε. κατατάσει τι.� ε-
πιβατικtς αμαξοστοι.χCες σε δύο κατηγο
ρ(ες. Έτσι {χουμε τις κοινtς αμαξοστοι.
χ(ες ή πόστε� ή γαλατάδες, που σταματά
νε σε όλους του� σταθμού� και τι� στά
σεις, και τις ταχε(ες � αμαξοστοιχ{ε� 
προτεραιότητο�, που σταματάνε σε λίγους 
σταθμούς και {χουν προτεραιότητα στι� 
δ , .L , , ι.ασταυρωσεις �ναντι των κοινων ενω με-
τα�ύ τους η προτεραιότητα καθορCζεται. 
uε εγκύ)ιλιο του Ο.Σ.Ε. 
· Γι.ά να ταξιctψει κανε{ς με τις ταχεί
ες αυτές π ο έπε ι. να πλτιι::ώοε ι το "Συμr.:λ�
ρωuα ΑμαξοστοιχCας Προτεραιότητος••του 
οποCου το ύψος ποι.κCλει. αν&λογα με την 

θΕΣ ίΑΛΟΝΙΚΜ 
Ι ΥΜΠΛΗΡQΜ,\ 
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απόσταση και την ΗατηγορCα της ταχείας. Σuμπ�τ.pωμα. ττ-ιs lu��n�nρωιιa. "'.�-. 
( η 500 I 501 π.χ. έχει διπλάσιο συuπλή- αμ..a.Ί/.ι<.ια" 501 tαχ.ιιών Πtϊ\οnοννh60U 

ρωμα από τις υπόλοιπες ). Το Cδιο ισχύει και στα δ{κtυα της Ευρ�πης, 
εκτός της Ελβετ(ας, γιά τις διάφορες ταχείες και υπερταχε{ες αμα�οστοι
χ C ες ( IriTERC1ΊΎ, EUROC1TY, ταν·, HAP1DO κ. λ π.). 

Στη χ�ρα μας όuως το να εκτελεσθε( t.να δρομολόγιο χωρ{� καθυστ{ρηση 
{χει. φτάσει να θεωρε(ται. εξαιρετικό και. σπάνιο φαι.νόuενο.Η καθuστ{ρηση 
αυτ� δε, πολλ{ς φορ{ς είναι. τη� τάξης πολλών ωρ�ν ωιόμα και γιά τις 
ταχεCες. Και. δεν ε{ναι λίγες οι. φορέ� που η καθυστέρηση αρχίζει αr.ό 7η\ 
αφετηρ(α, επειδή τα �ηχανοστάσια δεν διαθέτουν {γΗαι.ρα μηχανές γι.ά τα 
τρα{να. H·soo, γι� παράδειγμα, πολύ συχνά αναχωρε( από τον Ρ{ντη κα3u
στερημ{νη περι.μένοντα� τη μηχανή της 605, η 41 0 της 411, η 262 της 50J, 
κ.ο.κ.( Είναι γνωστό το πρόβλημα της {λλειψης κινητηρίων μονάδων στον 
Ο.Σ.Ε.).Σημειωτtον δε ότι έτσι. οι μηχαν{� δεν έχουν τη σωστή σuντήρηση 
με αποτέλεσμα να μlνουν στο δρόμο συνέχεια και οι καθυστερήσει� να αυξc 
νονται. 

Όση όμως καθυστέρηση κι αν έχει μιά ταχεία, τα συμπληρώματα yι' αυτήν 
ει.σπράτονται. κανονικά και αυτό προκαλεC την απορία και τη δίκαιη αγανά· 
κτηση των επι.βατών.ΑγανάΗτηση η οποία στρ{φεται κατά του οργανισμού, 
αλλά ξεσπάει. στο προσωπικό που έρχεται. σε άμεση επαφή μαζC τοuς ( Συνο· 
δοC, Στα9μ&ρχες, ΜηχανοδηγοC ) και. θέτει. σέ δοκι.μασ(α τα νεύρα του και. 
σε κ{νδυνο τη σωuατική του ακεραιότητα.Αοκετ{ς φορές μάλιστα έχει. κλη
θε( η αστυνομCα για να ηρεμήσει. τα πνεύuατα στι.ς σχετι.κ{ς διαμ&χες. ·σσc 
yι.ά την �αταράκωση του κύρους του Ο.Σ.Ε. και τον κλονισμό της εuπιστο
σύνης του επιβατικού κοινού σε αυτόν ας μη γίνεται. κουβέντα. Ο Οργανι.· 
σμός εμφαν(ζεται σαν κλέφτης και aπατεώνας στα μάτι.α του κόσ�ου. Η δι
καιολογία δε, r.:ου προβάλεται., ότι. αν και. καθυστερημ{νη μιά ταχε{α δι.�
τηρς: C την προτεραι.ότητα της {ναντι. των άλλων Ηαθυστερημένων και. μη αι:.α
ξοστοι.χι.�ν είναι. τουλάχιστον γελοCσ. και. απορίπτεται. ασυζητητί. 

Στη γει.τονική μας 1ταλCα, που Ηαι. εκεC τα τραCνα καθυστερούν (λι.γ�
τερο πάντως απ'ότι. στη χώρα μας), προβλ{πεται. ότι. αν η καθυστέρηση �ι.ά< 
αμαξοστοιχ(ας �AP1DO υπερβεC τη μία �ρα, δεν εισπράτονται. συμπληρ�uατα 
γι.'αυτήν και. όσα €χουν ει.σπραχθε( επιστρέφονται, γιατί θεωρε(ται. ότι. 
δεν ανταποΗρ(νεται στον τίτλο της πλ{ον και ότι όεν εξυπηρετεC το κοι.
νό όπως πρέπει. 'Ετσι. οι. F.:J. διατηρούν το χ.ύρος :ιαι. την αξι.οπιστία τοψ 
Στην υπόλοι;cη 6ε t:υρώπη το δτι. μι.ά αuα�οστοι.χία μπορεί να έχει Ηαθυ
στ{ρηση, Οεωρείται αόι.ανόητο,ιιαι. πραγματι.κά συμβαίνει. εξαι.ρετι.ιιά σr.άνι.α 

Δεν απαι.τούμε να γίνουμε Ευρ�πη από τη μι.� μέρα στην άλλη, αλλά πL
στεdουμε �τι. ως τότε επιβάλλεται. μι.d ρύΟuιgη του θ{ματο� παρόμοLα με 
της Ι τα λ C ας, y ι. ά να μη δη μ ι.ουρτούvτα L τα προ βλϊ� ματ α που προαναφέρ'αμε 
ιιαι. γι.ά να κερόCσει ο Ο.Σ.Ε. την εμπιστοσύνη του ετrι.βατι.)tού κοι.νού. 

J 
·r .κ. 



* r::;NIKA 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 
( COllT AINER-BEHALTER) 

Το εμπορευματοκιβ�τιο εCναι lνα βοηθητικό μlσο μεταφορ�ς.Το σκεπτι
κό της κατασκευ�ς του �ταv η ε�ρεση ενός μ{σου που να επιτρlπει την 
εύ;ωλη μεταφόρτωση σωρηδόν εμπορευμάτων από τον σιδηρόδρομο σε κάποιο 
άλλο μlσο.Τα υλι�ά �ατασκευ�ς του μπορεC να ει.'ναι το ξ�λο,το σCδερο � 
ειόι.�ή π.\αστικ� �λη.Από το μ{γεθος του διακρ(νεται σε μικρό,εφόσον ο 
ωc;.έλιιιος όγκος του εCναι μικρότερος "t"ων )τn'!. και. το βάρος του μέχρι. 
I5GO Κ�r,και σε μεγάλο όταν ο ωφέλιμος όγκος του εCναι μεγαλύτερο� των 
);n3 Ηαι το βάρος του μ{χρι 5000 K<ifr.·rα εμπορευματοκιβώτια από την άποψη 
της χρήσεώς τους διακρCνονται σε κοινά και ειδι�ά. Τα κοινά χρησιμο
ποιο�νται για την μεταφορά εμπορευμάτων που δεν παθαCνουν μεταβολlς, 
και "t"α ειδικά για την μεταφορά υλικών � συστατικών που ε�κολα μεταβά
λονται χημικά (αlρια τοξι.κά,υγρά κάυσιμα κλπ.) 

* ΠΛEOHEKTill.IAr Α 

Ι) Η κατά τον καλύτερο τρόπο διακ(νηση του προlόντος από τον τόπο φο
ρτώσεως {ως τον τόπο προορισμο� με ελ ά χιστη � καθόλου φ�ρα. 
2) Η πραγματοποCηση σημαντικών οικονομιών επC του υλικού συσκευασ(αζ, 
εκτιμάται γύρω στο 25-70% ε9όσον το εμπόρευμα επιτρέπει την ελαφρ�τε
ρή του συσκευασCα. 
)) Η πραγματοποι.'ηση σημαντι�οτάτων οικονομι.�ν χρόνου και ερyατικ�ν 
κατά τι.ς φορτοεκφορτώσει� χαι μεταφορτ�σεις,που εκτιμώνται. στο 70-95%. 

* Ι ϊ::'ΟΡ Ι Α ΤΩl� COi�T ΑΙ :�::ιs 
Στην 3υρ�πη τα Contαίner� εuφαν(στηκαν το Ι9Ι4, και στις Η.Π.Α. τό 

Ι9Ι6-Ι7.Από τις πρώτες δοκιulς lγινε ανάρπαστο το σύστημα και άρχισαν 
νά. ιδο�ονται κυρι.'ως κοντ.ί σε σιδηροόρομικο�ς χώρους βιομηχαν(ες απο
κλειστι.;<.ά γιά con.ta.ί.ner-c;.Πιό yνωστ� α.π '6.\εζ η εόρε�ουσα στο ΠαρCσι 
•Bun.ZAU I:;τERHA' . .ΠO:fAL DE CO:iTAillE� 

* �Ά co:�'I'Aii:ER3 ΣΤΙ:Η Ελlι.ΑΔΑ 
Γιά πρώτη φορά εμγανι.'στηκαν πρ{ν Ι5 περCπου χρόνια από τους Σ.Ε.Κ. 

δοκιμαστικά yιά uετ�οορά τσιγάρων,�στερα από δοκιμή τόσο yιά το οικο
νοuιχό,όσο �αι. γι& τ6 χρονι�ό κόστος αυτού,του συστ�ματος. Η προuή
θεια περιελάμβανε 20v κοινά εuπορευιιατοκιβωτια. που αντιστοιχο�σαν σε 
40 βαγόνια pLιxte-formes γι.ί διευ>ιόλυνση των μεταφορών από Πελοπόννη-
σο σε iιεντρι.κή και βόρεια Ελλάδα. . 

ο έλληνας μηχανιιιός ί\ορχανC.Sης παρουσCασε μιά παραλλαγ� cοntα.ι.τιer
που αποτελεCται από �ναν ει5ι.�ό ισόθερμο θάλαuο με ισχυρή θερμι.κ� μό
νωση μάσει της οποCας μπορει.' το όλο σύστημα να ει.'ναι. αυτόψυκτο, yιά 
μεταφορές προrόντων που χρειάζονται. ψύξη. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓ .ΑΚJΙΣ 
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Ο Ο. Σ. Ε. riA 'ΓΟ ΔΙΚ'ΓΥΟ ΠΕΑΟΙ:ΟΗΝΗΣΟΥ 
-----------------------------------

Στις G/IO/g7 η r�νι.�� Δ ι.lυθυνση.του Ο.Σ.�. εξ{δωσε μι.� ανακοCνωση 
προς 6λους τους σιδηροόρομι.κοd� με αντι.κεCμενο το δ(κτυο Πελοπονν�
σου.Αναδηuοσι.εdουμε τα κdρια σημε(α της και. ελπCζουμε 6τι δεν Θα μεC
νουν στα χαρτιά τα 6σα αυτ� εξαγγ{λει. 

-Λπο�ασC στη >ι ε η δ ι απλ�τυνση ολ6>tληρου του δ ι >ιτdου σε όυό φ άσε ι. ς: η 
πρώτη περιλαμβάνει. τι.ς γραμμ{ς Αθ�νας-llάτρας-Πdργου, ΚορCνθου-Άργους 
>tαι. τις διωtλαδώσει.ς ΙσΟμοd-ΑουτρακCου >ιαι. Άργους-ΝαυπλCου με διάρ
κεια εργασι.�ν περCπου 9 χρόνια. 

-:1 γραμμ� ΑΘ�νας-Κορ (ν θ ου θα κατασκευαστε C εξ αρχ�ς δ ι. π λ�, γ ι. ά άμεση 
προαστειακ� εξυπηρ{τηση, ενώ στο τμ�μα Κορ(νθου-Πdτρας τα {ργα υποδο
μ�ς θα εCναι. γι.ά δι.πλ� yραμμ�, η οποCα θα στρωθε( μεταγεν{στερα. 

-f o συνολικό κόστος των lργων αν{ρχεται. σε 80 δις δρχ.(σημερι.ν{ς τι.μlς) 
-Εγι.νε δι.αγ�νισμός απ6 το ΥΠΕΧΩΔΕ στις )Ο/9/β7 γι.ά την προεπιλογ� του 

αναδόχου κατασκευ�� της ν{ας δ ι.πλ�ς γραuμιfς στο τμιfμα Ελευσίνας- Πορ Cν
Gου,μαζC με τον νlο αυτοκινητόδρομο Αθήνας-ΚορCνθου. 

-0 Ο.Σ.Ε. {χει. αναλάβει. υποχρ{ωση {ναντι. της UIC, γι.ά τη δρομολ6γηση 
· αμαξ /χCας υψηλ�ς ποι.ότητας στον άξονα Αθ�νας-Πάτρας (ΜπρCντεζι),με 

μει.ωμ{νο χρ6νο όι.αδρομ�ς, από τη ν{α δρομολογι.ακ� περCοδο. 
-ΑποφασC στηιιαν άμεσα {ρ γα βελ τ Cωσης της υ φι στάμενης μετρ ι >t�� yραuμ�ς 

όηως η βελτCωση της επιδομ�� του τμ�ματος ΑΘ�νας-Πάτρας, η κατασκευ� 
τερματ ι.κοd επιβατικού σταθμοd στο χ�ρο του υπ6 απομάΗρυνση Μηχ/σ(ου 
Αγ. ΔιονυσCου Πάτρας, η παραλαγ� της χ�ραξης στις περι.οχlς Δερβεν(ου 
ιιαι Ν{ας Περάμου καθ�ς και στο τμ�μα ΚορCνΟου-fρ(πολης-Δι.αβολι.τσCου 
γι.ά τη με(ωση του χρόνου δι.αδρομ�ς κατά μ(α �ρα. 

-Παραγγ{λθψtαν ΙΟ τρ(δυμες αυτοκι.νητάμαξες μεγάλων αποστάσεων, >tλι.μα
τιζ6μενες, υψηλών ανlσεων γιά την Πελοπ6ννησο και. ΙΟ δ(δυμες γι.ά την 
θεσσαλCα. Ιί παρa.λαβ� τους θα αρχ(σει το Ι989 >ιαι. όταν περατωdε( η δια
πλάτυνση τΊς γραuμ�ς Παλαιοφαρσάλου-Καλαuπάκας, μ{ρος των ΙΟ Δίδυμων 
Α/Α Οα διατεΘεί γι.ά τη δρομολόγηση προαστει.αιιών αμαξ/χι.ών Αθ�νας-i\ο
ρCνdου ιιαι. ΛUι�νας-ΛουτρακCου. 
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t\ΙΝΙΙΤΙΙΡΙΕΣ Ι\1ΩΝΑι\ΕΣ ΤΩΝ 1:1.\fΙJ•ΟΛJ•ΩΙ\1ΩΝ 1\ΙΑΣ 

ο τρ('tο αφιέρωμα μας σ'tο κινητήριο τροχα(ο υλι.•tό -των Σιδηροδρομικών δι
.τύων της χώρας μας ασχολε(ται με -τα παλιά με-ταλλι)tά οχήματα -του Ηλειιτρι· 
.ού Σιδηροδρόμου Πειραιά- Υ..ηφισιάς, που διωφίνονται αναλόγως της περιό
ου παραλαβής των σε οχήμα-τα 5ης, 6ης & 7ης Παραλαβής. 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΙ.;ΗΤΑΗΑΞΑ "C•1AH - SIEf·1ENS" 901 - 937 
----------------------------- - - - - - -------------------

��2ΏY�Ef�l Δ(δυμη ηλεκτρική aυτοκινητάμαξα μη-τροπολιτικού σιδηροδρόμου . 
���2Ώ��-�Ε��ΏS2 Νό�ι.μη �ν& ζεύγος σύζ�υξη Κ+Ι (�=Κινητή�ιο όχημα, Ι=Ι�υ-

ν-τηριο οχt)μα·Ρυμουλκουμενο με {}άλαμο οδηγησης), με βραχυ· 
Jύνδεσμο SCHARFENBERG σε υψος από σιδηροτροχιάς 930 χιλ. και ζεύγος με-τα
, ι κών συγκρουστήρων. Στη μετώπη δ ια{}έ του ν αυτόματο σύνδεσμο SCHARFEtiBERG 
Jε ύψος από σιδ/χιάς 960 χιλ. γιά σχηματισμό συρμών έως 3 ζεύγη. 
! §.!:��:Ε!)� .f � l Ε • Η • Σ • - Η • Σ • Α • π . [(?�ι!� Ώ l 1 t 4 3 5 μ • 

��E�-�E���E��ΏSl Ο. Δ. Γερμαν(ας. �Q����-�X!JU�:E��l 74 (37 Κ και 37 Ι) 
�2�5-�������ei�s-2 5ης) 1951-52 6ης) 1958-59 7ης) 1968-69 
�Ξ.!:��§s __ �Ε�Υ§�--2 11 1 2 " 16 11 9 
�E.!:���-�.!:�!J!!H�i��.:. 11 901-912 11 913-928 11 929-937 
�E�-!���E-��E����l 
�e����§�-l���!ΏE�l 

11 

11 
701-706 
801-806 

11 

11 

707-714 
807-814 

11 

11 
715-718(4) 
815-819(5) 

��:Ε�2�Ε���!Ώ$ ____ .:_ 11 • l1AN-SS\'/ 11 MAH-SIEr·1Et1S HELLAS 11 l11AN-E .Η. Σ. 

���-�Ώ��S-�EQY��52 35,250 μ. �Ώ��S-�ΔΏ��.:. 17,000 μ. Ώ��!�S2 2,820 μ. 
���5-���-�.!:§LΔ.!:�Sl 3,6οο μ. !1�5-E���i§�s-���-�.!:§ΏE�ΊE�Δ.!:�Sl 1,220 μ. 
�e�-��E�E.!:�§�-��e§�2 3 ε�ιβατώv με ηλ�Ητροπνευματικό σύστημα,αυτομάτου 

ανοιγματος/κλεισιματος πλάτ. 1,20 μ. & υψους 1,85 μ. 
. �t .{Ζεύγους με σκευοφόρο: 112 κα�ημtνωv & 236 ορ�(ωv επιβατών. 
:E�---�f��� Ζεύγους χωρCς σκεuοφ: 108 11 & 247 11 11 

�.!:�!�S!)_������_Ξ Β ο Έο '+ 2 '2'. ��EEi�2 Δ ι αξονικά κα-τασκ·ε uής ΗΑΝ. 
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��§�!�-�������-9!�e�i!::!�.Ξ 5ης) 1 ο, 5οο μ. , 6ης & 7ης) 1 ο, 900 μ. 
��§�!�_!eΞ���--��e�i��.Ξ 5ης) 2,3οο μ. , 6ης & 7ης) 2,5οο μ. 
Q����.!e�s-.!eΞΔ��.Ξ 860 χιλ . Δ��!�!Ώ_!�Χ�!Ώ!�.Ξ 80 χιλ/ώρα . 
��ΞΩ�eS!_!S��!E!Jei��.Ξ 5ης) 37.900 K�r , 6ης & 7ης) 37.200 κ ψ. 
��§Q�eΞ_!Q��.!!JefΞ�.Ξ ·5ης) 29.900 κιr , 6ης & 7ης) 25.800 K�r. 
fQ�.!!)��-e����.!Ξ�!J1f�s.Ξ Με πέδιλο �πό τρίτη τροχιά τάση 550 VOLT/Dc. 
���!��!)-Ώ���!e����Ώ!�e!::!�L!��ΞS.Ξ 2 ανά φο�είο η�ιαν

)
αρτηιιένου τ�που (ανα-

ρτηση απο τη μυτη • 

!Q�ΞS_�L�.Ξ 5ης) DT 861 D κατ�σκ. SSW , 6ης & ?ης) GB 230/14 Α κατασκ. SSW. 
!��Ώ--�L�.Ξ 5ης) 550 VOLT/DC , 6ης & ?ης) 600 VOLT/DC. 
��!��!J-�L!S.Ξ 5ης) 385 Α , 6ης & ?ης) 490 Α.·-

!�ι:Qs_�L�.Ξ 5ης) Κ\'1 95/60 ΜΠJ , 6ης & ?ης) IC\'1 120/60 r1IN. 

�!eΞP��-�L!S.Ξ gοο/rΗΝ��§!�.Ί.2_�e.!:.2-�.ΊΕΞ�§�Δ:!!!!.Ξ 5ης) 2. οοο, 6η ς & ?ης) 2. 200. 
��!���Ώ��!��!�S.Ξ 550 V/110 V DC κατασκευ�ς SSW. 
���!S!�Δi�-����e��!§�.Ξ 110 VOLT/72 ΑΗ. 
�Q�.ΊΏ��-�����Ώ�ΏS.Ξ Κατασκευ�ς SSW 110 VOLT πολλαπλών μονάδων αυτόματης , επιταχυνσης. 
§�.!:.Ί�����!Jl Ο, 8 m/secΊ .§���E�§��Ξ!Jl Ο , 7 mlsec2• !H§!)_��E.2Sl KNORR ΚRΒ VI. 
�Q�.Ί!J��-�f�!)�.Ξ 2 ;ροχοπέδιλα από συ��ετικό υλι>ιό ανά τροχό ρυ�μιζόμενα 

απ ο αυτόματο ρυ�μ ι στη SAB DA2-250. 
Ώi��Ώ-�fΕ�-���.!Ε�-��eΞ����.Ξ 8 ΑΤ . Ώf��!J-�Ee�-�r�rΞ�-�f§!Js.Ξ 4 Ατ . 

�Q�!!Jll�-Ώ�f�!e.2�f§!)�.Ξ ΚατασΗευ�ς SS\1 σε συνδυασμ 6 μ ε πεπιεσμένο αέρα y ι ά 
το Ι�υντηριο οχημα. 

Δια-θέτει επCσης συστήματα αυτό;.ιατης πέδης Ηε>φο� Αv�ρώπου και παραβ(ασης κλειστο6 σ�ματος τ6που SSW. 

+----------------J5,250m------------------+ 
1. Κινητήριο όχημα 

2.Ιθuντήριο όχημα 

3.θάλαμοc; οaήyησης 

4. Διαμέρισμα Σηιβατώw 

Ώ�e�!!Je��f.!:S.Ξ Εχουν κατασκευα�τεί κατά πρότυπο του,ΗΕΤRΟ τ�υ Εερολ(ν�υ του 1930. Τα οχηματα της 5ης παραλαβης διακρινονται απο το μεγάλο μεσαίο μετωπιΗ6 παρά�υρδ τους και παραγγέλ�ηκαν γι.ά να αναπληρώσουν τις καταστροφές του πολέμου. Τα ο��ματα της 6ης παραλαβ�ς που έχουν 3 ίδι.α μιΗρά μετωπικά παρά�υρα, παραγyελ�η>ιαν γι.α την κάλυψη τr,ς επέΗτασης της γραμμ�ς ώς τl)ν Κηφισιά. Τέλος τα οχήματα της ?ης παραλαβ�ς που διαιφίνονται απδ αυτα της 6ης από το γείσο που προαξέχει στις μετωπες >ιαι από την έλειψη οριζοντίων μεταλλLκών ράβδων εξωτερικά στα πλευρικά παρά-θυρα, παραγγέλ�ηκαν για να καλ�ψουν την ολοένα αυξανόμενη ζήτηόη. 
hΠ6 το 1985 οι Η.Σ.Α.Π. τους αλλάζουν το χρώμα του) από κίτρινο σε γκρC 

& πορτοΗαλ( όπως τα νέα οχήματά τους και. τους αφαιρουν τις μεταλλικές πι.� ναιι ίδες >ιαι νο6μερά τους.-
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1937 .. 1987: 1\ιll ΣΟΣ ΛΙΩΝΛΣ Λ)Λ "ΜΛΝ'' 

50 χρόνια λ ε ι τουrη ί ας συμ πλ fιρωσαν •,·ί τ<"'j ο ι α υ το Η ι νητάιι αξε ς "LΠΊΚΕ -
IIOH1Al-:JI", οι λcγ iJ ιιc ν� ς "δι;�λές 11ΛΙ!" . Για ιιας τους ψίλους του σι(>ηρο
.<.ρΩιιου αυτό είνιτι �vrι. ι: F.ιοσημ c: (ωτο ιcγονός μιάς Ηαι πρό}�ειται γιά τις 
;ιcλιότcρες σc λcιτουογία Ηινηττ)ριεc: !tονάδcς τυ;ν ΕλληνιΗών Σιδηρο{,ρό-

Γ ' ' <' Σ Ε ' ' ' λ ' λ 
' (" (\ ' ' μων. ια τον ε:ιισηιιο , • •  · •  οιι ως αnο ττο" ες ττ ε υρες uεν vα ηταν cυα-

ρεστο να ιια.Οευ όταν αυτό στον ευρύ Ηόσιιο. ί:Ηεφτείτε αν ειιείς είμασταν 
στην {)ccη απλών επιΓ�ατών χωρίς Ηα·ψία σχέση με. τον σι δηρό δρομο, τι -θα 
λέγαuε αν ιιας έλ εγαν : " Ε,έρ ε τ ε, το τραίνο που ταξιδεύετε ε ίναι 50ετών11(!) 

Πέραν αυτού, όι1ως, ειιείς {)α τ ιμ τ)σοι.: u ε ιι' αυτό το αι[•ιέρωι.lα τα ωιουρα
στα αυτά ωτοuοτοίς που απ' τό ιιωιρινό 1937 ε}ιτελούν ωιούραστα τα δρο

μολόγιά τους. 

Λς ξεΗιντ)σουιlε λοιπόν με ιιιά γνωριμία αυτών των οχημάτων . Το έτος 
1936 η τ6τε τιυΡ.έpνηση ;!εταΕ.ά που ως γνωστ6ν είχε στενές σχέσεις με 
την ΝαζιστιΗτ] Γεριισ.νία, παρ ή γγειλ ε οτην UEH:Uii:G.Eί1, Ί·ιά τους σιόηρο�ρό-

! 1 ο υ ς Π ε λ ο π ο ν ν τ) σ ο υ 1 3 α υ τ ο:� ι ν η τ Πι ι α ε. ε ) , γ ι ά ν α α ν r: r, άσε ι τ r, ν π ο ι ό τ η τ α Η α ι 
να μειώσει -το'.' χnόνο τα� ι(JιΓJύ ιιcταFυ ιης Λ{)�-:,νrχς :ιrιι των μεγάλων πόλεων 
της Ι iελοττοννήσου. Cι G τ�οι;η-cς τ)ταν ι ι ονές ιιονο:tινηττ)ριες με δύο c�ορεία 
των δύο αΕ,όνων. Ο J•.ινr.ττ1ρας ηου ι)ταν :1Λl� Z1C ί�ιπων εσάριιοζc r::το ένα 
Qορε ία ενώ το άλλο τ)ταν :ιl'λιι:uενο. Λόγω του όΊ·Ηου του ιιινητήρα ΗΓίL του 
.)ιαcrοριΗού,το ι)ιαιlέριι:ιια των χcιριcτηρίων της μιάς πλευράς τ)ταν αρΗετά άλ, , -., 

'λ , , λ 
, , , μεγ ο • .ι::.να :ιεϊα ο Ηαn ' οιι - �αν τα παλια ευΙr;-ορεια - οιλεινε το qυγΗρο-

τηιια �ιαι πcσιόοιζc ποΗετά τον ελεύ{) ε ρο χώοο, ενι:� το ττίuω χcιpιnτι]ριο 
τ)ταν υαc.·ώς ηιό ευρύχι.Jρο. Ο χώοος εττι\)ατι.Cν τ]ταν ένα ιιεγάλο l>ιrrιιέριιϊια ιιε 
��α{·ίcμα-:α :::Ζ ' i·έσης . 'Γα οχ τ)μc:: τ α αυτά, Ίtου αοχιΗά cί:.:αν αpί.Jιιηση Λf.. 210-01 
έως -CG.::σι :•.rτόπιν cr.ί J:.:S.i�. Er:-nτ �101 - 2106, Ηυ1ιλ ο rr οpού c:αν τα nοι�:
τα :.:r όνια r:αντού. i1c τον 1�αιρό όι.iως :�α ι αφού δοομολογή.ι:·��:ιαν ισχυpότερες 

, t (' � λ , , , , � αυτοΗινητα:ια,_ες :tαι •;η ει ΟΗινητοι συpιιοι, α.υτες οιτοΊ!ι στηΗ.αν σc γpcωucς 
τοnι;ιού χαρω�τήρα, ιιέχρι nου το 1?f35 αnοcύρΟι;Ηε :•rχι η τε\ευταία(η 2103) , ' , , � , r. , c , , ι: � , 
:ιαι ει�τοτε ι:··τε:"ει ::pεη ε<rε<'·ρειας στ-:1ν ιια. τ ρ ιι . ι υπο, , οιπες } ! φ ι ι.; ::ονται 
ιιιcοΗατεστραμένες r;τ .' ν J:όοιν!Jο(3) )•.αι την Πάτρα(2). 

Πcφάλλrλα ιιέ τις ·ιονές Λ/Λ )f.ατασ:ιευάcτr,:ιαν αr.c την ε ταιρ ε ί α lΠ�ΚΕ 
!�CΞ':�Λ:::; r:τό -:ό-:ε -=�zsL:.�· (νύν ':!ΠCC:T,\':! τnc Γ!ολι-�ν(αc) ι1λλεc: cnτά πάνω στο ίόιο σχέδιο ιιcν, αλλά διπλές. ΠεριγραφιΗcί ι1τ:ορούuε να πούι1ε ότι 
ένωσαν δ\Jο ;Jονέc rri""ΓJ\) τους f.:ιοι!αν τα �rίυω νειοισ-ήρια. Οι rι:υΊοJ•.ινnτά-

c: , , ... , , , ·; , , , 11α-.ες αυτες ει-.:αν , υο Ηινητη ρ ες - ενα σε Ηα{)ε '-:cιοιcτrιριο - ιδιου -:υ-
:του ;ιαι ιπποδύναμης με τις μονές. Κάτω αr:ό rην .::.v·ωσn των δύο μισών το-

τ,. ": :  "': :�:.·.=�. I φ φ .• .�-, -:ο'•r.τf.Ο1l�ιε r;opε ίο -:-ύJtσυ 
"1:=·c-:--ιr.,ι,·οι'c " ι' ·. · r c- � u .ι!. - . .J • ο ι ... . , • 

__,/"/. ·:α δύο · opc ία :·.άτω ('(Πό 
/ . ....- τους ;·.ινητf.ρες �1�αιcνα.ν 

� :ι ίνησr, c::n' αυ-τούς.Το έ

8 

να μ ιcό του ο·:1)ιιατοc: ή
ταν Ε'�έση ενώ το �λλο 

, ' , ,  ,. , ειχε nο,\. υ τε,\ ε ς οιc::ιιερι-
σμα Λ'-:έι:ης :�c::ι -::?Λ.?..:�α
-:ά τ'άΛλα, αυτές οι δι
πλLς ιωνάδcς �:ταν τόσο 

1 τ ε χ ν ι Η ά , όσο ; �π ι ο Ί! τ ι 1 � fc 
ίδιες ιιέ τις •ιονές. 

Λυτές οι ι' ί : υιι ε ς λ/Λ 
ή ταν :ιυριολετ:τιΗά 11 τα 
�αι�ιά γιά 6λες τις δου 
λε ιές11 . Εχ ουν ·.'ροιlολοϊη-
3εί σ' ό\ες '!ις j'pα:ιιιcς 
:· υ ιιετp ι 1ιού ,ς ιΗτύου: 



Πελοπόννησος: !αχείες Α�ήνας-Κ�αμάτα�, Α��νας-Γ.�τρας� τοπ�κά Πάτρας
Κυπαρ ι σ σ C ας, Π υργου-Cλ υμ π Cας, Πυρyου-ιατωιωλ ου, ::αβασ ιλω�-Ζ:�λλ ήνης. 
Αττι:ιfι: Πcοαστιακά Α{)ήνας-Ελευσίνας και πι6 παλιά Α{]ήνας-Λαυρ(ου. 
Αιτu:λοακαρνανCα: Δοcμολόyια γραμuής Κρυονερ(ου-ΑγρινCου. 
Κα•. τ�ρα, στα γερά:lατα τους, εκτελούν tρομολ6για στους 8εGG<L\ικcCς Σι
cηροδρ6μους μεταξύ Βόλου-Καλαμπάκας. Από τις 7 Α/Α έχουν απομείνει μό
νο 2 σε κατάcταση λειτουργίας, η 4203 & η 42C5, πρόσφατα ε π ισ:ιευαcμέ
νες και βοcιέvες στο ερyοcτάσιο του Βόλου. Η 42C1 είναι στο Ε6λο ε�C
σr,ς�σαν ρεζέρβα. Οι υπόλοιπες 4 (4202, 4204, 42C6 & 4207) βρίσκονται 
σχεοόν διαλυuένες στο Βαρ�ολομι6, σττι Ηεμέα, στr,ν Κ6ριν�ο & στην �ρί
πολη αντίστοιχα. 'Cλα τα χρfσιuα ανταλα;ιτικά από αυτές και c:r.6 οριcμέ
νες μονές Α/Α έχουν μεταφερ�εί στο Ηηχ/σιο Βόλου yιά να έχουν στc:� α
ντα.\α:tτι:ιών οι ε�ιεί εναποuείνουσες. Οι 4203 & t.2C5 φέρουν καινοvcγιους 
:ιιν":"τήρες I:.:Ξ:'S\CIT-�IESEL αμεοιΗάνιΗης κατασ:ιευής. Σ' αυτές τις �ύο A.IA 
έχει αντι:ιαταστα�εί το διαuέοισμα Α'�έσης με ένα Ε'�έcης, εnειcή η Α' 
�έ�η έ\Ει πλέον %αταοyη�εί στη 6εσσ�\ία. Επί Σ.Π.Α.Π. οι διπλές αυτές 
Α/Α έcεοαν τους αοιC�ούς 2ΑΚ 4 20.0 1 -.07,ενώ κατ6�ιν επί Σ.Ε.�. τcuς 
αοι.&uούς ΑΕΚ.C·πτ 4201 - 4207. Όt:πίσrς άλλαt..ε κrιι τc ";;οόcωτ:ό11 τους συν , '"' , λ , , , , λ , 6λ , λ έ τω χρcνω. !:..νω πα ια ειχαν μουρη, οπως εμε, . η cr.·.o uρα μ�. με ν.εντρι-
:�r. :-:όρτα :ιαι μεγάλα Qανάρια, τ�ρα έχουν το χαcα::τηριcτιΗ6 "\"'' μτ:tζ χr.:;ω 
uατος εν� η �όοτα καταρy���κε. 

�α οχnιια-:-α αυτi :ιαταcκευάστη:ιαν :ιατά τα τφότυ:τα των γερuανι;tών \εγο
μέ\'ων S\.T � "Ι::τc:�ένων Α�βουοyιανών" ,δηλαδή τις -:αχείες r.ολυτε.\είς .;/_; 

, .. , \ , 6 δ � , , �, uε -:ις οτ:cι�ς ο .\.ι-:.,ερ ειχε σ:ιοτ: να ημιοuργ. σει ενα αρτιο '-'ι:ιτ�ο τα-.. , - , , , , \ 
, Ρ ,.. , , :,:ι.:συν·εcεων itε-:α�υ -:ων μ εγα.,t;τερων τ.ο. εwν του το-:ε αιχ, γι c:�-:o ��c:ι 

στ-ν Ε.\ λ� Ξα τους 6�-C-η;ιε το V..lΙοατσού;ιλι "Ι�τ�ενcι t-:α.λαuατιανοί " . 
Γ:αριiλλη.\α uε τις 13 Α/Α πα::>αtι::SηΗαν Ηαι 4 ρι.:μουλκούμενα �ου ή-:αν ί-,.. , , , , c , , :...ια: με τα 11cνα ωτοuοτρις �\λα ςuσι;ια χιι.:ρ ς κιvητ.Ίcα >ιαι χειριcτ:--.;:-ια • 

Στη �έση του ενός �ειριστηρίου είχαν ένα πολυτελές διαu έμ ιcμ α Α'�έσης 
, , c. , 'λ < , δ , - , 1'1: , l ;1ε ωραια πανορα�ιnη v εα , το u�o οι�ο ο ε ηταν ιαuερισuα = �εσ� ς . λuτ-

τα 4 ρι:uουλ;�cύιιενα, που ές-εpc:ν αοχι:ιά τούς αρι·�uούς ΑΕ C00.01 -.CJ 
;ιαι ;ιατό�ιν τ-ους αρι.&uούς ΛΙc-�τ CC01- C004, �ρί.::ωντc:ι cruερα a-_�η-, � , , ή , στε\:uενα σε "'ιας-ορους στa.�μους της Γ.ελοr::ονν σου. ':ι >·.ριt-Lα ! 
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Ι �ti:za ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 

Η ΠΟΡΕ1Α ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Από το Νοέμβριο που μας πέρασε παραδόθηκε στην κυκλοφορ(α το τμ�μα 
δι.πλ.ής yραμμής Οι.νόης - Θή.gcx.s το o1coLo έχει. κατασκευαστεC yι.ά ταχύ
τη-;-α 200 χ/ω (yι.ά την ώρα έχει. δοΟεC με ταχύτητα 80 χ/ω,ενώ το η.ι1�μ.α 
Αλι.άρτου - Τι.θορέας που εχει. παpαδοθε( από δι.ετCας {χει. δοθε( με 120 
χ/ω και. με διέλευση αλαyών με 30 χ/ω ευθεCα και. 60 χ/ω παρακαμπτ�ρι.ο) 
Ο στ�θμός του Ελεώνα μεταφέρθηκε σε νέα θέση ένα περCπου χιλιόμετρο 
πρ(v από την παλι.d θέση του. εvώ στο τμήμα Τανdyοας - Υπάτου έyι.ναν 
πολλές παραλλαyές στη χάραξη και. κατασκευάστηκαν' δύο μικρά τούνελ. 

Παράλληλα άρχισε το στρ�σι.μο της δι.�λ�ς yραμμής μεταξJ της Σφ(yyας 
και. της Αλι.άρτου όπου και. κατασκευάστηκε μεyάλ.ο τούνελ μήκους 1.400 u. 

Η παοάδοση της προβλ{πεται. τους πρώτους μήνες του 1988. 
Τ{λος, με Ταχύ ρυθμό προχωρούν τα έργα σηματοδότησης στο τμήμα της 

νέαι; όι.πλήc; yραμι.ιτ�ς Οι.νι5ηc; - Τι.θορέας, ενώ {γι.νε ανακατασκεύή των yραμ
μών σε όλουι; τουι; σταθμούς τοu τμήματος αυτού. 

11 .ΝΕ.Α Δtfl.ltH ΓΡΑΜΜΗ OlNUJIL- ΤΙΒΟ PE.JlΣ .MuκtιL 95 .k.m 
[ J1ΡΟβΛ E.nOMC.JJR JIME-PO.IrfJJJJ ιn .11ιtΡΑ .dOLil t: M.AU.L {.0 88) 

Τ ΑΧΕ1ΕΣ Α/Α ΣΤΕΙΠΙΣ ΓΡ Α.!ιUlΗΣ 

Ο σι.όηρόδρομοc; του WALDE?fBUΠG στην Ελβετ(α απέκτησε 4 ηλεκτρι.κές α.υτο 
κι.νητάμαξες κατασκευής SIG/BBC 1985-86 συνοδευόμενες από 4 αντι.στοι.χα 
ρυμουλκούμενα. Η ανώτατη ταχύτητά τους ε(ναι. 75 χι.λ/ω, που αποτελε( ρε
κόρ yι.α την γραμμή των 750 χι.λ.,όπου κυκλοφορούν. Το yεyονόι; ε(ναι. ακό
μα πι.ό αξι.οσημε(ωτο αν αναλοyι.στε( κανε(ς ότι. η χ�ραξη της yραμμής ε(νa 
κατά μεyάλο μέρος τροχιοδρομική, πάνω σε αστι.κούς και επαρχιακούς δρό
μους, οι. νέες δε ωτομοτρ(ς εCναι. παραλαyή των σύγρονων τράμ της Ηεσατέλ 
και. της yραμμήι; του Φόρχ (μετρικής yραμμήι;). 

Γ10ΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚ1Ι ΗΛSΚΤΡ Α.Υ.Λ'ΞΑ 

Τα ερyοστάσι.α -nADE KOHCAR- θα αρχ(σουν τη μαζι.κrf παραγωγΙf γι.ά το )φα 
τι.κό 6Cκτυο της ηλεκτράμαξα<; Βο'Βο' σειράς 442, σχεδιασμένη εξ ολοκλή
'Ου στη r ι.ουyκοσλαβ C α. Η μηχανή αυ·rή λε ι. τουργε C στα Ι. 500 VOLTS, 50 ΗΖ 
>�α ιι έχε L ι. σχύ 4. 4UO ΚΊ'/ κ α ι ·ταχύτητα 160 χ ι. λ/ω.· Το πρωτότυπο κ υ κλοφορε C 
ιιπό το 1982 και. ο ηλεΗτρι.κός του εξ.οπλι.σμ6ι; εCvαι. εν μέρει. ΑSΕΛ. Η τι.μή 
:ηι; ε(ναι 210.000.000 δηνάρια. 
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Ξέρετε 
. 

στ ι ..... 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ: Γ. ΝΑθΕΝΑΣ 

• • • • •  στη γραμμή Αθήναc - Λαυρ(ου πρωτοκυκλοφόρησαν σε όοκι.μαστLκά 
δρομολ6γι.α το I95),oL Α/Α BREDA ΑΚ 2�155 ΟΙ-Ο) των ΣΒΔΕ;Τότε το χρώ
μα τους ήταν καφετC 6πωc πολλές Ιταλικές Α/Α. Οι. Cδι.ες Α/Α μετά την 
κατάργηση της επι.βατι.κής κυκλοφορCας στη γραμμ1 ΚρυονερCου - Αγρι.ν C
ου, πtρασαν στην Πάτρα και. ατελούσαν γι.ά J περι.που χρ6νι.α δροuολ6γι� 
Πάτρας - ΚυπαρισCαc;, Κατακώλου - Γlύργου - ΟλυμπCαc; και Καβασ(λων -
Κυλλ�νης. Αργdτερα μετα9έρθηκαν στο ΒJλο, 6που οι. δύο μετατρ&πηκαν 
σε ρυuουλΗούμενα Α/Α με α;Jιθμούς 004Ι-0042 Ηαι. χρησι.μοποιούνται. ωι6-
μα στη γραμμή ΠαλαιοφαρσJλου.- Καλαuπάκας. 

" 
� 

. • • • •  η γραμμ� Ισθμού - Λουτρωι(·�υ κατασκευάστηκε το 1953 και ότι. 
ως το 1957 εκτελεCτο το�ι.κ6 δρομολdγι.ο μt Jτοuοτρ{ς (συνή5ω; u�λή 
Α/ Α tίAl:) Ιίε Lραιά-Ισθμού-ΛουτραΗCου-:i σθμού-fiορ (νθου και. αντ C στρο:;ια; 

" '  
� 

• • • • •  6ταν ήριJαν οι.· Α/lι FEP.RCSTΛλL / E:JSLI:l�t;;; 7Ι - 90 εχτελ.οι5υαν 
δρομολdγια Αθήνας - θεσ/νCχης με σύν�εση Κ+Ρ+Κ (ΤρC6υμο) και κάλυ
πταν τη διαδρομή στην τ6τε εξ ολοκλήρου μονή γραuμή ut τις μι.κρdτε
ρες ταχύτητες, σε 6 ώρες και. 4�;(αuαξ.:7,8,9,ΙΟ - Δρομολ6γι.α επιβατ. 
αμαξ. Σ.Ε.Κ. απ6 26/5/6)). Ει.κοσι.πtντε χρόνLα μετά ο Ο.Σ.Ε. εκμετα
λευ6μενος τον κατά 50% δι�λασι.ασμ6 του παρα�άνw άξονα και. την αdζη
ση των ταχυτήτων φι.λοδοξε( με τα νtα δρομολ6για του 1988 απλώς να 
ισοφαρCσει. το απ6 τ6τε ω�ατάρρ ι1 tτο ρεκόρ. 

" '  
7\ 

• • • • •  στη γραuμή Λει.�νοκλαδCου - Στυλ(δας μετά την κατάργηση των 
:πιβατι.κών δρομολογCων (αρχές δεχαετCας •7ο),κυκλο9ορούσε γι.ά tνα 
δι.άστημα aτμήλατη θερι.νή αμα�/χ{α με μηχανή θγ και. ξύλι.νες επι.βα
τάμαξες FAMILIEREUX; 

* 
• • • • •  στις αρχέζ της δακαετCας του '60, υπήρχε δρομολ6γι.ο χοι.νής 

αμαξ/χ(ας Πει.ραι.ά-Τι.θορέας (και αντ(στροφα), που εκτελε(το ε(τε με 
Α/Α FΙΑτ, ε(τε με μι.κτή αμαξ/χ(α �ου ονομαζόταν •γαλατάδικο•; 

* 
• • • • • •  στι.ς αρχές του αι.ώνα έγι.νε μι.ά μzλaτη γι.ά σι.δηρ6δρομο πλάτους 

0,75 μ. στην 1�ρ;�τη (Ηριίχλει.ο-ωεσσαρά) που φυσι.κά δεν υλοποι.ήθηκε πο
τέ; Αpγdτερα εγκαταστάθηκε ένας μι.κρός σιόηρdδρομος γιά την κατα
σκευή του λιμανιο� του �ρακλεCου (μ�κους 6 χλμ.),που λει.τοdργησε με
ταξύ I925-I9J7 με aτμήλατη έλξη. �ι.ά από τι.ς ατuάuαξες αυτής της, 
μετρικού πλάτους, γραμμής που υπολλε(ματά της σώζονται. ακ6μα σήμερα 
ήταν η ΤΖΟΥΛΙΑ 0-4-ΟΤ που πρωτοδούλεψε στη γραμμή Κηφι.σσιάς-Στροφυ
λ(ου-Διονύσσου της Αγγλικής ΖταιρεCαc; Μαρμάρου. Τέλος, μεταπολεμι.κά 
έγινε σκtψη μεταφοράς των γραμμών Ηαι ολοκλήρου του υλικού, τροχα{ου 
και μη, των θεσσαλι.κών Σι.6ηροδρ6μων στην Κρήτη, λdγω της τdτε ε�ι.χεC
μενης δι.απλάτυνσης του θεσσαλι.κού δι.χτύου. 

* 
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Ι 1 •vrιροJρομι)(ri Λ'in 1 
Η ΕΙΙΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ FAUΠ Α.Ι5Ι-Α.Ι62 

Από τον Ο.Σ.Ε. αποφασ(στη χε η επι.σκευt� στη Ρουμαν(α των Δ/Α FAUΠ 
σε L ρ&ι; Α.Ι51-λ.Ι62 (πρώτη παραλαβ�.κόκκι.νει; τύπου 040 DHB).OL Δ/Α αυ
τ{ι; ε(χαν από χρόν ι. α ακι.ν η τοποιηθε( όλες από σοβαρ{ι; βλάβες, η μCα δε 
από αυτ{ι; ε (χε πάρει. φωτι.ά, κ�ι. βρισκόντουσαν σκόρnι.ει; και αραχνι.ασμ{
ν ει; στι.ι; yραμι.1lι; αηοΟt�κευσηι; του Μ.Α.Ι. Ή611 συy )ιc ντρώΟηκαν , λαδώΟηκαν, 
σφραyCστηκαν χαι. nερι.μ{νουν τη μ{ρα της αναχώρησt)ι; τουι;.Ί'ην αnοστολt� 
θα συνοδε�ουν και. τεχνCτει; του Ο.Σ.Ε. οι οποCοι θα κ� v ο υν εκπαCδευση 
n&vw σ ' αυτ{ι; . ΕλπCCουμε ότι. όταν θα επ ι.στρ{ψουν η συ μπεριψορd τους θα 
εCναι τ{τοι.α που θα δικαι�σει. την επισκευ� τους. 

ΤΡ ΛΙ ·:c ΛΣΤΓΛΩ!1 ['iϊ� j; .Γ:·.ι-��f1!! 
Οι Υ πουρ y ο( !Έταrpορών των 5 P.cr.ε ιοευρωπα'ίΗών χu.·ρών c- υ ι ι crώνησαν να Jtα

τ αοΙ� ε υαστε ( ι1ιά νέα σι�ηC'οf.pοιιιJ�:} )'PCO'IllJ ϊιά τραίνα ιι•Ιτιλης ταχύτητας, 
που �α συvδcει το Λ ο νδί ν ο ιιε 10 Ι�αο ί σι τις Γ.ρυ�έ.'.λες 10 Άιιrτερνταμ 1�αι 
την !:cλ.ιι•νία. Ίο Η6στος υ-:.ολογ(ζεται σε 7,8 δις ε, γιά τσ οηο(α δ6·�ηΗC 
κατ'αpχήv έΓ·-rησ� Ηαι η γρf:μμt) -θα τε-Όε( σε υ πηρεσί α το 1992. 'Cταν το 
tί1�τυο �α ειναι ετοιμο .Οα εtυ-:τηρετε( 11C.COO άτοι 1 α ηιιερεσCως 1) 40 ε>�α
τομμύρια το χρ6vο τα οnσ(α {)α τcι� ιl)cύουν ιιε ταχύτη1: α 3·CO Y.fl/11. Το 1993 
nου -θα τε�ε ί σε λειτουργία το τούνελ της ί:άyχης το τα ,t, ίδι α1tό το Λονδί
νο ως τις Fρυξfλλες �α �rριοrιστrί σε 2:30 ωρες. 

� 13ιΒλιοιφι rικri 
DIE EISElJBΛHί:Ei7 GΠIECiiE!Ί,ΛJIDS α;ι6 τη σε ιpά ΓιΛΕΙJ 111 I'JLD-EΛ1:D 107 
ΈΗ δοση V ΕΠLΛG POSPI SC!i IL, \/J Ε!:, 1986 στη rc ρ μ αν ι ��ή γλώσσα. 
96 σελ ( δες 20, 5 Χ 14,5 I 94 ασπρ6μαυpcς �ωτοyραφCες. 

Ε C ν α ι έ ν α κ υ ρ C ω ς ιr tι.' τ ο y p α <r ι Η 6 β ι Ρ λ C ο ι ι ε έ ν α μ ι 1 φ 6 Η ε C 11 ε ν ο n ο υ n ε ρ ι y ρ ά
crει την ιστορία Ηαι την σηιιεριντ) ΗατάσταΙJη των ΕλληνιΗών 1:ι[ηροδρ6ιιων, 
Ηαι του οηο(ου οι πληροq-ορίες, n�.ην ελαχίστων ιιιΗpολcπτομcρειώ'.ι, εCναι 
σωc τές . Περιλαμpάνει qωτοyραφ(cς αηό τις Ηινηηίριες ιιονάδες, ΗυpCως δε 
τις ατιιάιιαξε<;, των σιcηροf.ρομιJ�ιι''ν διΗτύιι:ν της χιι'·ρας ιιας, ιιερι1�cς από 
τις οnοίcς εινα ι εr:αιρετιΗά σr.:!νιες Ηαι Lημοσιεύονται γιά r.ρώτη φορά, 
65ως n.χ. της Ζδ 341, της }�α 8C8, της Ζγ 322, της ατμάι ια r ας ΕΙΨΛ.ΣΊ'ΗΡΙΛ 
11= 3 Η.λn. Οι φωτοyραψ ί ες εCναι τυnιι•ιιένες σε ιλλοuστρσσι6ν χαρτ( , οι 
nερισσ6τερες ολοσcλιδες 1·.αι τις έχουν τρ<Jf-ήF,ει οι Λ. LUJ-T, J. SCI!EJ:Ι:EL 
& Η. SCHilEEEEnGEΠ. Ι!ολύ Ηαλή 1�αι ενδ ι α ιy {ρουσα έΗι':οση ηου �υστυχώς &εν 
εισά)·εται στην Ελλάδα. Γιά όποιον ενfιαr;(ρ!:ται, η [ιcύ-Όυνσ'η του CJ'.Foτ. 
οί1�ου είναι : VE:1LΛ'J υ;:D L!�UCK, liO\'ΛRΛGΛ�SE �4, Λ- 1 020 \ΠF;l: ΙΙ , J�αι η 
τιμή του εCναι ncpCπoυ 1.000 δρχ. 

-----------------------------------------------------------------------
"Η ΣΙ ΔΙΙΡΟΤΡΟΧΙ Λ" 
Πcριοδι�ο� Έ1ιδοση του Σ.Φ.Σ. - Τεύχος 3- Δε>ιlιιβρης 1987 
Ε)tδCδεται αn6 σuντα)ιτικ� επιτροπή. Ενuη6 yραφα άρ.Ορα >ιαι >ιε(μενα δεν εΗtράζουν αnαρα(τητα τη σύνταξη . 

_ΕΔ����-Ε�����Ε��-Δ�-��-�----------------------------------------------
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