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Λογια του συρμου 47-48 
Παναγιώτης Κακαβάς. Πρόεδρός ΔΣ 1� �\ 

Αγαπητοί φίλοι, 

Ο σύλλογο< μα< μπαίνει σε μια νέα περίοδο λειτουργία< έχοντα< μόλι< 
πραγματοποιήσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην τριαντάχρονη πορεία του. 
Πρόκειται για την υλοποίηση ενό< Μνημονίου Συνεργασία< μεταξύ του ΟΣΕ και του 
Σ.Φ.Σ. που συνυπογράψαμε πρόσφατα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του ΟΣΕ κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο. Το μνημόνιο αυτό ανοίγει νέου< δρόμου< 
στην, έτσι κι' αλλιώ<, πολύχρονη και επικοδομητική συνεργασία μα<, αυτή όμω< την 
φορά η αιχμή του δόρατο< θα είναι η λειτουργία μουσειακών τραίνων σε συνδυασμό 
με την διάσωση και ανάδειξη τη< πλούσια< σιδηροδρομική< κληρονομιά< τη< 
χώρα< μα<. Είναι αυτό< ακριβώ< ο τομέα< για την υλοποίηση του οποίου ο σύλλογο< 
μα< κοπιάζει εδω και πολλά χρόνια και που τώρα μοιαζει σαν να μπαίνει σε φάση 
πραγματοποίηση<. 

Όπω< ασφαλώ< γνωρίζετε, ο Σ.Φ.Σ., χάρη στι< άοκνε< προσπάθειε< πολλών μελών 
του ( κάποιοι, δυστυχω<, δεν βρίσκονται πιά έν ζωή) κατάφερε να δημιουργήσει ένα 
πλήρε< και τεκμηριωμένο αρχείο όλου του μουσειακού τροχαίου υλικού σε ολόκληρο 
το σιδηροδρομικό μα< δίκτυο. Το ειδικό αυτό μητρώο έχει ήδη παραδοθεί στον ΟΣΕ, 
που με την συνεργασία τη< ΕΕΣΠΥ έχει κιόλα< ξεκινήσει ( με μεγάλη, μάλιστα, 
επιτυχία) την επισκευή κινητηρίων μονάδων και σπάνιων βαγονιών. Παράλληλα 
εμεί< στον Σ.Φ.Σ., μέ την « «ΣIΔΗΡΟΤΡΟΧIΑ», μέσα από τα πάση< φύσεω< ΜΜΕ, 
με τι< ενημερωτικέ< μα< εκδηλώσει<, τι< κατα τόπου< ημερίδε< στιζ οποίε< έχουμε 
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συμμετάσχει διαχρονικά και, βεβαίω<, τιζ εκατοντάδε< σιδηροδρομικέ< μα< εκδρομέ< 
δεν έχουμε σταματήσει να προωθούμε την ιδέα τη< ανάπτυξη< του μουσειακού 
σιδηροδρομικού τουρισμού στην χώρα μα<, πάντοτε σε συνδυασμό με ενημέρωση 
του κοινού για την ανάγκη διαφύλαξη< του πλούτου τη< σιδηροδρομική< μα< 
ιστορία<, που αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο τη< βιομηχανική< μα< αρχαιολογία<. Οι 
δραστηριότητε< αυτέ< έχουν ήδη αναδείξει τον Σ.Φ.Σ. ω< τον μοναδικό στην Ελλάδα 
φορέα με γνώσει< και εμπειρία στον τομέα των μουσειακών τραίνων, και γι' αυτό 
ο σύλλογο< μα< είναι επίσημο μέλο< τη< «Ευρωπαϊκή< Ομοσπονδία< Τουριστικών & 
Μουσειακών Τραίνων» («FEDECRAIL»), που αριθμεί σήμερα περι τα 520 μέλη. 

Με την υπογραφή του συγκεκριμένου μνημονίου, εμεί< εδώ στον Σ.Φ.Σ 
δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε από κοινού με τον ΟΣΕ σε καθε δυνατή ενέργεια 
που αποβλέπει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου και που, για την ώρα, 
συμπυκνώνεται σε δύο σημαντικέ< δράσει<: πρώτον την μεταστέγαση και πλήρη 
αναβάθμιση του Σιδηροδρομίκού Μουσείου στο πανέμορφο κτίριο του παλαιού 
σταθμού των ΣΠΑΠ στην Αθήνα και δεύτερον την ουσιαστική πλέον καθιέρωση και 
στην Ελλάδα του σιδηροδρομικού τουρισμού, μια< μορφή< ψυχαγωγία< η οποία 
αποδίδει πολλά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά κλπ ωφέλη στι< χώρε< όπου 
εφαρμόζεται. Σ '  αυτού< του< δύσκολου< καιρού< μόνο με τέτοιε< πρωτοβουλίε< θα 
φανεί καποιο φώ< στην άκρη του τούνελ και εμεί< οι σιδηροδρομόφιλοι ξέρουμε 
καλά από τούνελ. 



την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Σ.Φ.Σ. η Γενική 

Συνέλευση και οι 

ετήσιες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής. 

Πρόεδρος: Κακαβάς Παναγιώτης, 

Αντιπρόεδρος: Χανδρινός Γεώργιος 

Γενικός Γραμματέας Παπαδημητρίου Ελευθέριος 

Ταμίας: Αντωνίου Παντελής 

Μέλος: Καντήρης Νικόλαος_ 

Κοπή πίτας 2015 
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2015 

φέτος το καθιερωμένο κόψιμο της πίπας του Σ.Φ.Σ. έγινε στο ξενοδοχείο ιιΛούσυ» της 

Χαλκίδας, στις 2 Φεβρουαρίου 2015. Η μετάβαση έγινε, φυσικά, σιδηροδρομικώς 

και μάλιστα με μετεπιβίβαση από το ΜΑΝ στο ηλεκτροκινούμενο «Desiro», στον Σ.Σ. 

Αφιδνών. Ο καλόζ καιρός μας βοήθησε να απολαύσουμε, όχι μόνο τα σιδηροδρομικό 

ταξίδι , αλλά και την βόλτα στην πανέμορφη Χαλκίδα. Για όσου� επιθυμούσαν (και αυτοί 

ήταν πολλοl) υπήρχε ξενάγηση, τόσο στον σιδηροδρομικό σταθμό, όσο και στα αξιοθέατα 

της πόλης, ενω μερικοί, πριν από την εκδήλωση , απόλαυσαν και ένα ούζο σε ένα από τα 

παροθαλάσσια ουζερί. Το φαγητό ήταν πολύ καλό, υπήρξε μεγάλη προσέλευση (άνω των 

100 ατόμων), ενω την κοπή της πίπας και το φαγητό ακολούθησε χορός και γλέντι. 

τα γραφεία η με άλλα λόγια η «Λέσχη» μας, ανανεώθηκαν. Χάρη στη πολλή δουλειά 

μιας παρέας μελών μας, τα 3 δωμάτια του Σ.Φ.Σ. άλλαξαν ριζικά όψη: η επίπλωση 

αναδιατάχθηκε, νέες φωτογραφίες και κάδρα κρεμάστηκαν στους τοίχους, η βιβλιοθήκη 

άλλαξε μορφή, νέα αντικείμενα αναδείχτηκαν, οι χώροι ευπρεπίστηκαν και είναι τώρα πιο 

ευρύχωροι και ευχάριστοι από πριν. Καθώς γραφονται αυτές οι γραμμές, το μόνο που απομένει 

Γενική Συνέλευση 2015 
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 

Αναπληρωματικά μέλη: Κάσσαρης Παναγιώτης και Κοροβέσης Βασίλειος 

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι Πετρόπουλος Ηλίας, Κουτσούκος Σταμάτης και 

Πολυκράτης Στέφανος. 

Τα γραφεία μας ... ανανεώθηκαν 

τώρα ειναι ένα καλό βάψιμο στους τοίχους, κάτι που θα γίνει σύντομα. Το Δ .Σ. ευχαριστεί θερμά 

όλους όσους δούλεψαν με μεράκι και έφεραν επιτυχώς σε πέρας την επίπονη αυτή διαδικασία, 

ιδιαιτέρως δε τους Αλέξανδρο Σικαλιά και την ομάδα «Hellenic Trainspotters». 
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Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και Σ.Φ.Σ. 

Από τότε που ιδρύθηκε ο Σ.Φ.Σ. φρόντιζε πάντοτε να διατηρεί τις 

καλύτερες δυνατές σχέσεις με τον ΟΣΕ Α.Ε., σχέσεις που στην 

διάρκεια των χρόνων είχαν τις καλές και τις κακές τους στιγμές. 

Ήταν, ωστόσο, σαφές οτι αυτές οι σχέσεις έπρεπε να αποκτήσουν 

ένα απαραίτητο υπόβαθρο που να εξυπηρετεί, αλλά και να δεσμεύει 

τα δυο μέρη σε μια σειρά βασικών θεμάτων συνεργασίας και κοινής 

αποδοχής. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παρούσα διοίκηση του ΟΣΕ Α. Ε. 

σε συνεννόηση με το Δ.Σ του συλλόγου μας εξασφάλισε, για πρώτη φορά, 

δεσμευτική απόφαση του Δ.Σ του οργανισμού σύμφωνα με την οποία 

εγκρίνεται κατ' αρχήν, η κατάρτιση κειμένου -μνημονίου συνεργασίας 

των δύο μερών. 

Μετά από αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων του Δ.Σ. του συλλόγου με 

τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Α. Ε. κο Παναγιώτη 

Θεοφανόπουλο, στον οποίο πιστώνεται και η σχετική πρωτοβουλία, 

συνυπεγράφη, στις 5 Ιουνίου, μνημόνιο συνεργασίας σύμφωνα με το 

οποίο οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να προωθήσουν και να συσφίξουν 

ακόμη περισσότερο τις σχέσεις συνεργασίας τους προς αμοιβαίο όφελος. 

Πρόκειται για μια πολυ σημαντικη στιγμή στην ιστορία του Σ.Φ.Σ. το 

Δ.Σ. του οποίου είναι αποφασισμένο να τιμήσει το μνημόνιο αυτό με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, πάντοτε στα πλαίσια του κατασταστικού του και 

των εκάστοτε δυνατοτήτων του. 

Βράβευση του Σ.Φ.Σ. 
από το «ECOCΙτv» 

Εδώ και πολλά χρόνια ο σύλλογός μας συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες της «κίνησης» αυτής που 

αποβλέπει στην προώθηση μεταξύ των μαθητών των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας της οικολογικής 

μετακίνησης, δηλαδή της στροφής των πολιτών προς τα μέσα σταθερής τροχιάς, το ποδήλατο και το περπάτημα, 

εγκαταλείποντας. όσο αυτό είναι δυνατόν, το αυτοκίνητο. Η σχολική τάξη που θα καταγράψει την καλύτερη 

επίδοση και θα προβληματίσει καλύτερα τους πολίτες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς αυτήν την κατεύθυνση, 

βραβεύεται με ένα ταξίδι στο εξωτερικό .Από τον σύλλογό μας δραστηριοποιούνται στο «ΕCΟcιτΥ» τα μέλη 

μας, Γιάννης Νιώτης. Βάσω Κοτσοβούλου και Μιχάλης Θεοφανόπουλος. Τ ην 16η ΜαΤου 2015 βραβεύτηκαν οι 

καλύτερες τάξεις, οι δε αρμόδιοι της κίνησης αυτής βράβευσαν και τον σύλλογό μας, δίνοντάς του ειδική τιμητική 

πλακέτα, για την αξιόλογη συνδρομή του σ' αυτή την προσπάθεια. 
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Διημερίδα στην Υπάτη 

Ση< 20-21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Υπάτη επιμορφωτική διημερίδα με θέμα «Μονοπάτια με θέα το περιβάλλον, το μύθο, την ιστορία και τις παραδόσεις», που 

συνδιοργάνωσαν ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» και τοπικοί φορείς. Στην διημερίδα, που είχε σαν σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη των μονοπατιών του σημαντικού 

αυτού ορεινού όγκου, μίλησαν πολλοί ντόπιοι, αλλά και ειδικοί προσκεκλημένοι οι οποίοι μετέφεραν την δική τους γνώση και εμπειρία από άλλες αντίστοιχες περιοχές. Η δεύτερη ημέρα 

περιελάμβανε και ειδική ομιλία του Αντιπροέδου του Σ.Φ.Σ. με θέμα <<Το μονοπάτι των σιδηροδρομικών στην Οίτης», παρουσίαση που προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, 

λόγω της ιδιαιτερότητας και της ιστορικής σπουδαιότητας του συγκεκριμένου μονοπατιού, αλλά και της γραμμής από τον Σ.Σ Μπράλου μέχρι την γέφυρα Γοργοπόταμου, κυρίως εν όψει της 

αναμενόμενης κατάργησης του τμήματος αυτού. Συμμετείχαν επίσης 2 ακόμη εκπροσωποι του ΣΦΣ, αλλά και πολλοί κάτοικοι της γυρω περιοχής. 

Επισκευή και αποκατάσταση παλαιού 
τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ Α. Ε. 

Σε εφαρμογή του πλαισίου δράσης «Σιδηρόδρομος και Πολιτισμός» που έχει 

αποφασισθεί από το ΔΣ του ΟΣΕ Α. Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και 

Διευθύνοντος Συμβούλου κ Παναγιώτη θεοφανόπουλου, εντάσσονται και οι 

πρωτοβουλίες για την επισκευή και αποκατάσταση παλαιού τροχαίου υλικού. Σαν 

πρώτο, αλλά σημαντικό, βήμα για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, ο Σ.Φ.Σ., 

ολοκλήρωσε την λεπτομερή καταγραφή του παλαιού τροχαίου υλικού που έχει 

ιστορική και τεχνολογική αξία. Η επίπονη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική αυτή καταγραφή 

είναι αποτέλεσμα πολύμηνης δουλειά< ορισμένων μελών μας, κυρίως όμως του 

Ιάσονα Ζώρζου, ο δε αναλυτικό< καταλογος, μετα την έγκριση του από το Δ.Σ 

παρεδόθη επισήμως στον ΟΣΕ Α.Ε. Το επόμενο βήμα είναι η προσεκτική αξιολόγησή 

του καταλόγου αυτού έτσι ώστε μετά από ιεραρχηση των προτεραιοτήτων να 

ξεκινήσει από την ΕΕΣΠΥ Α.Ε. η επισκευή και αποκατάσταση των σημαντικότερων 

μονάδων (κινητηρίων ή οχημάτων). Κατά προτεραιότητα, αντικείμενο της 

αξιολόγησης αυτής, η οποία θα περιλαμβάνει και προσεγγιστική οικονομική 

αποτίμηση των απαραίτητων εργασιών, θα είναι εκείνο το παλαιό τροχαίο υλικό που 

μπορεί να ενταχθεί στις ακόλουθες κατηγορίες : 

Α. Τροχαίο υλικό, το οποίο θα πρέπει να εκτεθεί στο υπό δημιουργία Σιδηροδρομικό 

Μουσείο του ΟΣΕ Α.Ε., που θα στεγασθεί στον παλαιό Σ. Σ. Αθηνών των τέως ΣΠΑΠ. 

Β. Τροχαίο υλικό, το οποίο θα περιέλθει σε λειτουργική κατάσταση, ώστε να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την σύνθεση συρμών, που θα δρομολογηθούν σε επιλεγμένες 

διαδρομές εξαιρετικού φυσικού κάλλους, στο πλαίσιο θεματικών- τουριστικών 

εκδρομών στις κάτωθι περιοχές 

·Πελοπόννησος ( Μετρικό Δίκτυο) 

• Οδοντωτός Διακοπτού - Καλαβρύτων 

·Πήλιο 

• Κοιλάδα του Νέστου 

·Θεσσαλία (Μετρικό Δίκτυο) 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων θα αναζητηθούν πόροι και από 

επιχειρήσεις μέσω του θεσμού της «υιοθεσίας» παλαιού τροχαίου υλικού, στο πλαίσιο 

της Εταιρικής Κοινωνική< Υπευθυνότητας. 

6 
I 



Εκδήλωσεις με θέμα 
σιδηρόδρομος και πολιτισμός 

το «Πολιτιστικό Μορφωτικό Κέντρο Απική<» του ΟΣΕ Α. Ε μαζί με την «Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Σιδηροδρομικών» (Π.Ο.Σ.), την «Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών>> και τον Σ.Φ.Σ. 

διοργάνωσαν διήμερο εκδηλώσεων στι< 16 & 17 Μα ίου 2015 στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών με θέμα 

'Ό ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΙ ΝΑΙ ΠΟΛΙτΙΣΜΟΣ': Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με ξενάγηση στο Σιδηροδρομικό Μουσείο 

και ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Σιδηρόδρομος Πολιτισμό< και Δημόσιο αγαθό>> με εκπροσώπου< τη< 

Ομοσπονδία< συνταξιούχων σιδηροδρομικών, του Σ.Φ.Σ και του Π.Μ.Κ.Σ. Ακολούθησε η προβολή ντοκυμαντέρ 

με θέμα «Εκτροχιάστε τι< ιδιωτικοποιήσει<>> και ακολούθω< έγινε επίσκεψή στο νέο πολυχώρο του συλλόγου 

μα<, όπου, ω< γνωστόν, ο Τομέα< Μοντελισμού του Σ.Φ.Σ. λειτουργεί μεγάλη σιδηροδρομική μακέτα που πάντα 

γοητεύει μικρού< και μεγάλου<. Η βραδιά έκλεισε με μεζέδε< και πολύ κέφι. Οι εκδηλώσει< συνεχίστηκαν την 

επόμενη μέρα με ξενάγηση στο Σιδηροδρομικό Μουσείο, τουρνουά σκάκι, ζωγραφική παιδιών με θέμα το τραίνο 

καθώ< και προβολή του ντοκυμαντέρ «Σιδηρόδρομο<: Ταξίδι στο σήμερα του χτε<>>, που ετοίμασε ειδικά για την 

εκδήλωση αυτή το μέλο< μα< Αλέξανδρο< Σι καλιά<. 

Εκδρομή στον μουσειακό σιδηρόδρομο 
Μόκρα Γκόρα-Σαργκάν της Σερβίας 

το πρωί τη< 29η< Μαϊου 2015 ξεκινήσαμε από την Αθήνα σιδηροδρομικώ< για τα Σκόπια (με αλλαγή 

αμαξοστοιχία< στην θεσσαλονίκη ) όπου και διανυκτερεύσαμε.Την επομένη, ελλείψει σιδηροδρομική< 

σύνδεση<, μεταβήκαμε με πούλμαν στο ορεινά θέρετρο τη< Σερβία< Ζλάτιμπορ , όπου και διανυκτερεύσαμε 

τι< δύο επόμενε< νύκτε<. Τ ην Κυριακή 31 Μαϊου 2015 πήγαμε στην Μόκρα Γ κόρα, αφετηρία του μουσειακού 

<<Σιδηρόδρομου του Σαργκάν» και πραγματοποιήσαμε την διαδρομή Μόκρα Γ κόρα- Σαργκάν -Μόκρα Γ κόρα 

με μουσειακή αμαξοστοιχία με aτμήλατη έλξη , την οποία είχαμε μισθώσει αποκλειστικά για τα μέλη και του< 

φίλου< του Σ.Φ.Σ. Όπω< ήταν φυσικό, σταθμεύσαμε σε πολλέ< τοποθεσίε< που επιλέξαμε εμεί< για φωτογράφηση 

και γευματίσαμε σε εστιατόριο του όμορφου σταθμού Ζέτερε, όπου το τραίνο στάθμευσε και μα< περίμενε μέχρι 

να ολοκληρώσουμε το γεύμα μα<. Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε την πόλη Βίσεγκραντ τή< Σερβία< όπου, εκτό< 

από την επίσκεψη του φημισμένου γεφυριού του 16ου αιώνα πάνω στον Δρίνα ποταμό (γνωστό και από το 

μυθιστόρημα του Ιβο Άντριτ< που πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1962) και την πόλη, επισκεφτήκαμε και τον παλαιό και εκτό< εκμετάλλευση< σιδηροδρομικό σταθμό τη< πόλη<. Τ ην Δευτέρα 1 η Ιουνίου 

αναχωρήσαμε για την θεσσαλονίκη μέσω Βουλγαρία< από όπου, όσοι επιθυμούσαν, επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία Σόφια<-θεσσαλονίκη<. Από την θεσσαλονίκη, άλλοι μεν αναχώρησαν με την 

νυκτερινή αμαξοστοιχία 601 για Αθήνα, άλλοι δε διανυκτέρευσαν στην πόλη και αναχώρησαν για την Αθήνα, και πάλι σιδηροδρομικώ<, την επομένη . 

Ο Σ.Φ.Σ. στην φιλοτελική 
έκθεση «NOTOS 2015» 

Η «Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία» διοργάνωσε τη «διπλή» έκθεση «NOTOS 2015»: την Πανελλήνια Συλλεκτική (4-10 Νοεμβρίου) 

και τη Διεθνή Φιλοτελική (12-15 Νοεμβρίου), στο Εκθεσιακά Κέντρο Περιστερίου. Επρόκειτο για ένα ξεχωριστό γεγονό< για 

του< ελληνικού< και διεθνείς συλλεκτικούς κύκλους, αφού συμμετείχαν περισσότεροι από 250 έλληνες και ξένοι συλλέκτες, καθώς 

και φορεί< πολιτισμού. Η «NOTOS 2015» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τη< «Ευρωπαϊκής Φιλοτελική< Ομοσπονδίας» (FEPA) και 

της «Διεθνούς Ένωσης Φιλοτελικών Δημοσιογράφων» (AIJP), καθώς και με την υποστήριξη των ΕΛΤΑ και του Δήμου Περιστερίου 

Η πρωτοτυπία της φετινής διοργάνωσης ήταν το άτι, ως πρελούδιο τη< Διεθνούς Φιλοτελική<, διοργανώθηκε και Πανελλήνια 

Συλλεκτική Έκθεση. Για πρώτη φορά, οι επισκέmες μπόρεσαν να θαυμασουν συλλογές που αντικατοmρίζουν το πάθος, το 

μεράκι και τη φαντασία ελλήνων συλλεκτών, όπως π.χ. γραμματόσημα, κάρτες, φωτογραφίες, χαρτόσημα, ιστορικά τεκμήρια, 

αλληλογραφία, Ολυμπιακά ενθυμήματα, χάρτες, εφημερίδες, περιοδικά, σπιρτόκουτα, τραπουλόχαρτα, λαχεία, πέννες γραφή<, ταχυδρομικές ζυγαριές, παιχνίδια, αυτοκινητάκια κλπ. Στην 

συγκεκριμένη έκθεση συμμετειχαν τόσο ιδιώτες συλλέκτες, όσο και έγκριτοι φορείς, ιδρύματα και οργανισμοί θεματοφύλακες αρχείων και τεκμηρίων. Για τον λόγο αυτό, ο Σ.Φ.Σ. δέχτηκε με 

ευχαρίστηση την σχετική πρόσκληση των διοργανωτών και συμμετείχε με δικό του χώρο στον οποίο εκθέσαμε φωτογραφίες, βιβλία, διοράματα, την «Σ>> και συλλεκτικά αντικείμενα από το 

αρχείο μας. Πέραν αυτού όμως, ο Σ.Φ.Σ. ήταν αυτός που ανέλαβε επίσημα και την ευθύνη της επιλογής, συγκέντρωσης και έκθεσης (στον ίδιο χώρο) και σπανίων μικροαντικειμένων από τις 

συλλογές του «Σιδηροδρομικού Μουσείου>> του Ο.Σ.Ε. Α. Ε. 
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Σιδηροδρομικά γραμματόσημα 

Σε ειδική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν τα ΕΛΤΑ και ο ΟΣΕ Α. Ε. και 

πραγματοποίηθηκε στο «Τραίνο στο Ρούφ» στι< 30 Μαρτίου 2015, έγινε η 

επίσημη παρουσίαση τη< νέα< σειρά< γραμματοσήμων με θέμα «Σιδηρόδρομοι 

τη< Ελλάδα<». Επρόκειτο για το επιστέγασμα μια< στενή< και πολύμηνη< 

συνεργασία< των ΕΛΤΑ με τον Σ.Φ.Σ. που κατέληξε στην έκδοση σειρά< 4 

γραμματοσήμων τα οποία σχεδίασε η ζωγράφο< Μυρσίνη Βαρδοπούλου με 

θέμα 4 από τι< γνωστότερε< και ιστορικότερε< σειρέ< aτμαμαξών των ελληνικών 

σιδηροδρομικών δικτύων: την Γ 401-420 (ΣΠΔΣ /ΣΕΚ), την Λα901-940(ΣΕΚ), την 

Ζ501-517(ΣΠΑΠ) 

και την 40-45 

(ΣΘ). Είναι, η 

πρώτη σειρά 

γραμματοσήμων 

με θέμα τον 

σιδηρόδρομο 

που εκδίδουν 

τα ΕΛΤΑ μετά από πολλά χρόνια, η δημιουργία τη< δε ξεκίνησε πριν από μήνε< όταν οι υπεύθυνοι τη< Διευθυνση< Φιλοτελισμού 

των ΕΛΤΑ ζήτησαν συνεργασία από τον Σ.Φ.Σ. Ο σύλλογο< μα< ανταποκρίθηκε αμέσω< παρέχοντα< τόσο την κεντρική ίδέα τη< 

θεματική< αυτή< σειρά<, όσο και πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση, φωτογραφικό υλικό, σχέδια κ.α. καθώ< και την συγγραφή 

των σχετικών ενημερωτικών κειμένων, ενω συμμετείχε συμβουλευτικά σε όλη την διαδικασία του σχεδιασμού και τη< τελική< 

εκτύπωση< των γραμματοσήμων, αλλά και των υπόλοιπων φιλοτελικών αντικειμένων που συνοδεύουν τη σειρά (φάκελοι πρώτη< 

ημέρα< κυκλοφορία<, κόρτε< maxίmum, αφίσα κλπ.). 

Εξ όσων μαθαίνουμε, η σειρά καταγράφει ήδη μεγάλη ζήτηση έχοντα< προκαλέσει πολύ έντονο ενδιαφέρον των φιλοτελιστών 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι, περιμένουμε με ανυπομονησία την συνέχιση τη< σειρά< με 2 ακόμη εκδόσει< των 4 

γραμματοσήμων η κάθε μια, που θα εκδοθούν τα επόμενα 2 χρόνια. Όπω< έχει αρχικά συμφωνηθεί με τον ΕΛΤΑ , οι νέε< αυτέ< 

σειρέ< θα απεικονίζουν η μεν πρώτη ιστορικέ< ντηζελάμαξε< και Α/ Α, η δε άλλη τι< σύγχρονε< κινητήριε< μονάδε< του ΟΣΕ Α.Ε.( 

ηλεκτράμαξε<, Desiro κλπ). 

Παρουσίαση σιδηροδρομικού βιβλίου 

λΙΚλΠΡΙΝΗ 8.11ΙΧΜΑ 

Τα μtσα αταθερής τοο:κιac 
an6 το 19ο αιώνα tως το 1974 

..... ,,.,. 

Η ελληνική σιδηροδρομική βιβλιοπαραγωγή παραμένει ακόμη 

ιδιαίτερα φτωχή και έτσι, η εμφάνιση ενό< νέου, και μάλιστα 

ποιοτικού, σιδηροδρομικού βιβλίου, αποτελεί για εμας γεγονό< 

ιδιαίτερης σημασίας. 

Για τον λόγο αυτό, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο ΣΦΣ διοργάνωσε 

ειδική εκδήλωση στην οποία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της 

κας Κατερίνας Μιχαλά «Τα μέσα σταθερής τροχιάς. από τον 19ο 

έως το 1974» του εκδοτικού οίκου •Υψιλον Ι Βιβλία». Η εκδήλωση, 

πού τελούσε υπό την αιγίδα του ΟΙ.Ε.Α.Ε., έγινε στην αίθουσα 

τελετών του μεγάρου της οδού Καρόλου, με την παρουσία 

πολλών μελών του Σ.Φ.Σ. Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας

δημοσιογράφος κ. Η. Καφάογλου, ο καθηγητής του Παντείου 

Πανεmστημίου κ. Δ. Λαμπρέλλης και ο Αντώνης Φιλιππουπολίτης . 
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Το βιβλίο αυτό (για το οποίο θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στο 

mόμενο τεύχα; της «Σ») είναι η διδακτορική διατριβή της κας 

Μιχαλά στο Πάντειο Πανmιατήμιο, σε αυτό δε η συγγραφέας μας 

δiνει μια συνοπτική μεν, αλλά πολύ περιεκτική ιστορική αναδρομή 

στα μέσα σταθερής τροχιάς στην Ελλάδα από το ξεκίνημα του< 

μέχρι το 1974, αναδρομή εμπλουτισμένη και τεκμηριωμένη με 

πλήθο< πληροφοριών για το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό 

πλαίσιο της κάθε περιόδου, καθώ< και τα παρασκήνια που είτε 

παρεμπόδισαν, είτε συνέβαλαν στην εξέλιξη των σιδηροδρομικών 

μας δικτύων εως ότου αυτά λάβουν την σημερινή τους μορφή. 

Ευχομαστε, το βιβλίο αυτό να εiναι καλοτάξιδο. 



Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη 
και την Χαλκιδική 

Εκμεταλλευόμενοι το 3ήμερο τη< Καθαρή< Δευτέρα< (21 έω< 23 Φεβρουαρίου 2015) εκδράμαμε στον βορά για ένα 

σιδηροδρομικό, και όχι μόνο, ταξίδι. Πήγαμε σιδηροδρομικώ< στην Θεσσαλονίκη όπου και διανυκτφεύσαμε στο ξενοδοχείο 

«Καψήζ», αφού ωζ γνωστόν, γειτνιάζει με τον σιδηροδρομικό σταθμό τη< πόλη<. Την επομένη επισκεφθήκαμε με πούλμαν και με την 

συντροφιά του φίλου και πρώην Αρχιεπιθεωρητή του ΟΣΕ Α.Ε. κ. Καζαντζίδη, την ορεινή διάβαση του Χολομώντα, την Αρναία, τα 

Στάγειρα (όπου και τα κατάλοιπα των «Μαντεμοχωρίων»), για να καταλήξουμε στο νησί Αμμουλιανή, όπου και γευματίσαμε. Στην 

συνέχεια επισκεφθήκαμε την Ουρανούπολη και τα Αρχαία Στάγειρα και καταλήξαμε στον Σταυρό, από όπου αναχωρούσε ο 60 

εκ. στρατιωτικό< σιδηρόδρομο< του Α' Παγκοσμίου Πολέμου «Σαρακλή-Σταυρόζ» και όπου «πέσαμε» απρόσμενα σε ένα τοπικό 

καρναβάλι. Ανιχνεύσαμε τον χώρο των άλλοτε εγκαταστάσεων του δικτύου και επιστρέψαμε στην Θεσσαλονίκη ακολουθώνταζ 

«νοητά» την διαδρομή αυτή< τη< γραμμή< που έπαυσε να λειτουργεί το 1947 και αποξηλώθηκε το 1955, αφήνοντα< ελάχιστα ίχνη 

τη< ύπαρξή< του. Τ ην επομένη, περιηγηθήκαμε το ΜΘ και τι< άλλε< εγκαταστάσει< του ευρύτερου σιδηροδρομικού συγκροτήματο< 

τη< Θεσσαλονίκη<, όπου μα< ξενάγησε ο Μηχανοστασιάρχη<. Πάντα με την βοήθεια του φίλου κ. Καζαντζίδη επισκεφτήκαμε και 

τον παλαιό επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό, πρώην σταθμό τη< πάλαι ποτέ «Εταιρεία< των Ανατολικών Σιδηροδρόμων (C.O. ) 

και σήμερα εμπορευματικό σταθμό, όπου είδαμε και φωτογραφήσαμε το εκεί ευρισκόμενο παλαιό τροχαίο υλικό. Στην συνέχεια 

πήγαμε στην Περαία , όπου γευματίσαμε σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα, μετά δε από μια σύντομη περιήγηση στα κάστρα τη< 

Θεσσαλονίκη<. αναχωρήσαμε με το IC 61 για την Αθήνα . 

Επίσκεψη του Dr. Chris Down 
στον Σ.Φ.Σ. 

Σ τι< 18 Φεβρουαρίου επισκέφτηκε τα γραφεία του Σ.Φ.Σ. ο Dr. Chris Down ενα< βρετανό< 

μεταλλειολόγο<. ο οποίο< πέραν του οτι αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα (έχει δικό του σπίτι 

στη Χάλκη), ασχολείται εδώ και χρόνια με την καταγραφή, την ιστορία και την μελέτη των 

ελληνικών βιομηχανικών σιδηροδρομικών δικτύων. Σκοπό< τη< επίσκεψη< του βρετανού 

φίλου ήταν η γνωριμία με τον σύλλογο μα< (για τον οποίον είχε ήδη ακούσει καλά λόγια), αλλά 

και για να μα< ενημερώσει για το βιβλίο πού έχει σχεδόν έτοιμο και που έχει αυτον ακριβώ< τον 

τίτλo:«lndustrial Locomotiνes and Railways in Greece». Ο C. Down, μάλιστα, μα< έδωσε φ/α 

του τελευταίου προσχεδίου του πονήματοζ του, από την ανάγνωση του οποίου διαπιστώσαμε 

πω< πρόκειται για σύγγραμα εξαιρετική< ποιότητα<, όπου καταγράφονται με ακρίβεια όλα 

τα μέχρι τώρα γνωστά βιομηχανικά δίκτυα στην χώρα μα<, τόσο στα νησιά, όσο και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, οι κινητήριε< μονάδε< (ατμάμαξεζ η ντηζελάμαξεζ) κάθε δικτύου κλπ. 

Το βιβλίο, αφού πλαισιωθεί με φωτογραφικό υλικό (κάτι για το οποίο ο συγγραφέα< ζήτησε 

την συμβολή και του Σ.Φ.Σ.), αναμένεται να εκδοθεί στι< αρχέ< τη< επόμενη< χρονιά< από την 

«lndustrial Railway Society» τη< Βρετανία< 

Εκδρομή στην Πιερία 

το μεσημέρι τη< Παρασκευή< 30 Οκτωβριου ξεκίνησε μια ακόμη εκδρομή του Σ.Φ.Σ. Αναχωρήσαμε με το IC56 για την 
Πιερία όπου και διανυκτερεύσαμε στο ξενοδοχείο «Ολύμπικ Βίλλατζ» στην Παραλία, Κατερίνη<. Την επομένη, πήγαμε 

στον Σ.Σ. Κατερίνη< για μια επίσκεψη το «Εργοστάσιο Εμποτισμού Στρωτήρων» του Ο.Σ.Ε. Το μοναδικο αυτού του τύπου 

εργοστάσιο στη χώρα μα< είναι, δυστυχώ<. πλέον εκτό< λειτουργία<, διατηρούνται όμωζ ανέπαφα οι εγκαταστάσειζ και τα 

μηχανήματα του, όπω< περίπου ήταν όταν αυτό λειτουργούσε, ενω στην αυλή του έχει εναποτεθεί και ποικίλο τροχαίο υλικό. 

Στην συνέχεια, ανεβήκαμε στο μεσαιωνικό κάστρο του Πλαταμώνα με την καταπληκτική θέα, κατόπιν δε με αφετηρία 

τον Σ.Σ Νέων Πόρων περπατήσαμε στην εγκαταλειφθείσα παλαιά σιδηροδρομική γραμμή, μέχρι τον Σ.Σ. Πλαταμώνα. 

Κατά την διάρκεια του περιπάτου μα< αυτού, συνομιλήσαμε με αρκετού< κατοίκου<; τονίζοντα< σε όλου< την ανάγκη τη< 

επαναλειτουργία< τη< γραμμή< αυτή< ωζ προαστιακή<, ιδέα που επανειλημμένα ο Σ.Φ.Σ, και τοπικοί σιδηροδρομοφιλικοί 

φορεί< κλπ έχουμε προβάλει. Το μεσημέρι καταλήξαμε στο διατηρητέο και γραφικό χωριό Παλαιό< Παντελεήμων όπου 

και γευματίσαμε. Μετά το φαγητό και αφου διασχίσαμε τα εξαιρετικού κάλλου< δάση αυτή< τη< πλευρά< του Ολύμπου, 

επισκεφτήκαμε για λίγο το ορεινό χωριό Καρυά, επιστρέφοντα< το βράδι στο ξενοδοχείο . 

Την Κυριακή, η παρέα μα< επισκέφτηκε το Δίον, την ιερή πόλη των αρχαίων Μακεδόνων, όπου και ξεναγηθήκαμε στον καταπράσινο αρχαιολογικό χώρο και στο σημαντικό του Μουσείο. Στην 

συνέχεια γευματίσαμε σε ταβέρνα πάνω στον Όλυμπο με θέα τον κάμπο και τον ήρεμο Θερμαϊκό. Μετά το γεύμα, κατεβήκαμε στον Σ.Σ Κατερίνη< και με το 1(59 επιστρέψαμε στην Αθήνα. 
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Γερμανο-βουλγαρική συμμαχία για 
το διαμετακομιστικό εμπόριο από 

. 
, , 

και προς Κεvτρικη Ευρωπη Σε εποχη σκληρού σιδηροδρομικού ανταγωνισμού εισέρχεται πλέον η Ελλάδα, όσον αφορά 

την επίτευξη των στόχων της να καταστεί ισχυρός κόμβος για το διαμετακομιστικό εμπόριο 

από και προς την Κεντρικη Ευρώπη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Και τούτο 

διότι η προοmικές αυτές προκάλεσαν το ζωηρό ενδιαφέρον της Βουλγαρίας, που ήδη επιχειρεί να 

σταθεροποιησει τις δικές της συνεργασίες και συμμαχίες, με την ολοκληρωση της νέας σιδηροδρομικης 

γραμμής συνδυασμένων μεταφορών που, μέσω Ρουμανίας, Ουγγαρίας και Αυστρίας, συνδέει το 

Ρούσε με τη Νυρεμβέργη. Η γραμμή για τους επόμενους 3 περίπου μήνες λειτουργεί πιλοτικά με μία 

αμαξοστοιχία ανα εβδομάδα που καλύmει την συγκεκριμένη διαδρομη σε 3 μέρες και εκτιμάται οτι 

θα μπορεί να μεταφέρει 65 βαγόνια I δρομολόγιο. 

Η νέα αυτή γραμμή προέκυψε από την συνεργασία της γερμανικής DB Schenker Logistics- Schen

ker Rail, την εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι του Ρούσε και την βουλγάρικη εταιρεία μεταφορών 

PIMK. Η γερμανική εταιρεία πιστεύει πως ο αποτελεσματικός συνδυασμός σιδηροδρομικών και 

οδικών μεταφορών μειώνει το κόστος μεταφοράς κατά 20%. 

Το Ρούσε είναι η πέμmη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και βρίσκεται στο βορειοανατολικό 

τμημα της χώρας, στη δεξιά όχθη του Δούναβη, 300χλμ. από την Σόφια και 200χλμ. από τις ακτές της 

Μαύρης Θάλασσας. Η πόλη αποτελεί το σπουδαιότερο ποτάμιο λιμάνι της Βουλγαρίας και είναι ήδη 

ένας σημαντικός κόμβος για το διεθνές εμπόριο της χώρας. 

Αυτή η νέα Βουλγαρική γραμμη μπορεί να είναι ανταγωνιστικη στην αποκαλούμενη «Νότια Οδό» 

που, με την βοηθεια της Κίνας, επιχειρεί να καθιερώσει η χώρα μας. Μία επιπλέον δυσκολία για την 

ελληνική προσπάθεια αποτελεί το γεγονός ότι ο διάδρομος που ξεκινά από τον Πειραιά διασχίζει 

περισσότερες χώρες, κάποιες εκ των οποίων, μάλιστα, δεν είναι καν μέλη της Ε.Ε., αν και από την 

άλλη, η στρατηγικη θέση του Πειραιά υπερτερεί σαφώς αυτής του Ρούσε. 

Θάνατος στις γραμμές παγίδα θανάτου έγιναν για έναν 1 5χρονο οι εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης του ΟΣΕ στο 

Πολύκαστρο Κιλκίς, την ώρα που έπαιζε με συνο.μήλικο φίλο του. Το νεαρό αγόρι υπέστη 

ηλεκτροπληξία, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 15 

Μαρτίου κοντά στον Σ.Σ.Πολυκάστρου, όπου οι δύο 15χρονοι φίλοι έπαιζαν σε σιδηροδρομικές 

γραμμές που δεν χρησιμοποιούνται. Κάποια στιγμη ο ένας από τους δύο ανέβηκε σε εγκαταλελειμμένη 

ντηζελάμαξα που βρισκόταν σε απόθεση σε παρακαμmήρια γραμμή του σταθμού, όπου, υπό 

αδιευκρίνιστες συνθηκες, σημειώθηκε βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο των γραμμών, με 

συνέπεια ο 1 5χρονος να υποστεί ηλεκτροπληξία και να βρει ακαριαίο θάνατο. 

Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις μνήμης 
για τα θύματα του Ολοκαυτώματος ποτέ ξανά!!!». Η ευχή αυτη κυριάρχησε στην Θεσσαλονίκη, 72 χρόνια μετά την αναχώρηση 

(( της πρώτης αμαξοστοιχίας από την συμπρωτεύουσα για το διαβόητο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης Άουσβιτς. Αυτός ήταν και ο τίτλος των εκδηλώσεων μνημης για τα θύματα του 

Ολοκαυτώματος, που διοργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη το τριημερο 13-16 Μαρτίου, με κορυφαία 

στιγμη την σιωπηρη πορεία, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακη 15 Μαρτίου, έχοντας ως αφετηρία 

την Πλατεία Ελευθερίας και τερματισμό τον Παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό. Οι εκδηλώσεις 

διοργανώθηκαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία μετην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης 

και το Α.Π.Θ. «Οι Εβραίοι ήταν πλειοψηφία στην πρόοδο και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης από τον 

1 5ο αιώνα. Ήταν από τα πιο ενεργά και δυναμικά κομμάτια της πόλης. Στα χρόνια της κατοχής έγιναν 

μάρτυρες ενός μελετημένου πλάνου. Το ταξίδι είχε ως τελικό προορισμό τους θαλάμους αερίων και 

" 

Σ. I ι. Ζώρζος 

τα κρεματόρια» τόνισε ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ. Με 

την σειρά του, ο δημαρχος κ. Γιάννης Μπουτάρης ανέφερε ότι το Μουσείο και Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Ολοκαυτώματος, που θα δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη, θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020), 

επισημαίνοντας πως στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της θητείας του. «Το Μουσείο και 

Εκπαιδευτικό κέντρο Ολοκαυτώματος θα είναι μια συνεχης παρουσία εναντίον του φασισμού, ένα 

αληθινό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης στο χώρο του ΟΣΕ Α.Ε.» υπογράμμισε ο δημαρχος. 

Από σιδηροδρομική άποψη, το σημαντικότερο στοιχείο των παραπάνω εκδηλώσεων ήταν η 

παρουσία της aτμάμαξας Λβ964 και 5 φορταμαξών, ως συμβολικη υπενθύμιση του μέσου μεταφοράς 

των θεσσαλονικιών Εβραίων προς το Άουσβιτς. Η aτμάμαξα, με πρωτοβουλία του ΟΣΕ Α.Ε., 

μεταφέρθηκε στις 7 Μαρτίου, από την Δράμα όπου φυλάσσεται, στον Παλαιό σταθμό με την συνοδεία 

έμπειρων τεχνικών με επικεφαλης τον κ. Νίκο Ταγαρούλια, και βοηθούς τους κ. κ Λουκά Μοσχοβάκη 

και Σπυρίδωνα Ρίζο. Εκεί, για πρώτη φορά, οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις ( ιδιαίτερα δε τα παιδιά) 

είχαν την ευκαιρία να δούν από κοντά ένα μικρό συρμό παρόμοιο με τα «τραίνα του θανάτου» για 

τους χιλιάδες Εβραίους που δεν επέστρεψαν ποτέ στην γενέτειρα τους.Δυστυχώς, μερίδα του τύπου 

αλλά και κάποιοι σιδηροδρομικοί, δήθεν «γνώστες» του θέματος, έσπευσαν να μας βομβαρδίσουν 

με διάφορες aνοησίες οτι « ... βρέθηκε το αυθεντικό τραίνο που μετέφερε Εβραίους ... », « ... αυτά είναι 

τα γνήσια βαγόνια ... » κλπ, απόψεις που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ιστορική αλήθεια, 

αφού η μεν συγκεκριμένη aτμάμαξα ήρθε στην Ελλάδα το 1946 (3 δηλαδη χρόνια μετά το 1943, έτος 

μεταφοράς των Εβραίων της Θεσσαλονίκης), ενω και τα βαγόνια είναι μεταγενέστερης του 1943 

κατασκευής. 

Παρεπιmόντως, η Λβ964 και οι 4 φορτάμαξες χρησιμοποήθηκαν, λίγες ημέρες μετά το πέρας των 

εκδηλώσεων, από τον σκηνοθέτη Μ. Μανουσάκη στα γυρίσματα της ταινίας του «Ουζερί Τσιτσάνης», 

που έκανε πρεμιέρα στις αρχές Δεκεμβριου και που περιλαμβάνει σκηνές από την μεταφορά των 

Εβραίων. Η aτμάμαξα σήμερα παραμένει στο ΜΘ μαθαίνουμε δε οτι υπάρχει πρόθεση να κατέβει και 

αυτή στο ΚΕΠ για τις αναγκαίες επισκευές. 

Και επισκευή Λβ στην Μ. Βρετανία Μ ι ας και αναφέραμε τις επισκευές που χρειάζεται η δικιά μας Λβ964, με χαρά 

πληροφορηθηκαμε οτι η Λβ951, που κάποτε ανηκε στη δύναμη των Σ.Ε.Κ. I Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

και αγοράστηκε το 1984 από την εταιρία «Mid Hants Railway>>. βρίσκεται ηδη στα τελικά στάδια 

της γενικής της επισκευης. Η συγκεκριμένη μηχανή, που φέρει έκτοτε την αρίθμηση BR 90775, 

πουληθηκε (1992) στην εταιρία «North γorkshire Moors Railway>>, από την οποία την αγόρασε (2006) 

η «Midland and Great Northern Joint Railway Society>> πού είναι ο κύριος χορηγός της εταιρίας «North 

Norfolk Railway>>. Η συγκεκριμένη εταιρία διαχειρίζεται ένα τμημα γραμμης μηκους ?χλμ περίπου 

μεταξύ Sheringham και Holt, λειτουργώντας την ως μουσειακό σιδηρόδρομο, ενω έχει ήδη στην 

κατοχή της 3 ακόμη aτμάμαξες και αρκετά ιστορικά οχήματα και φορτάμαξες. 

Η κατάσταση της μηχανης ηταν, ωστόσο, χειρότερη από οτι φαινόταν αρχικά και έτσι, μετά 

από πολλές προσπάθειες εξεύρεσης ορισμένων γνησίων ανταλλακτικών, η (τέως) Λβ95 1 

αποσυναρμολογήθηκε σχεδόν πληρως και αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες τεχνικές επεμβάσεις 
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και επιδιορθώσει< είναι πλέον σχεδόν έτοιμη για επανακυκλοφορία. Αυτό, βεβαίω<. προϋποθέτει 

αυστηρό έλεγχο και πιστοποίηση ( στην Μ. Βρετανία βρισκόμαστε άλλωστε ... ) από τι< αρμόδιε< 

αρχέ<. έτσι ώστε, όταν η μηχανή αρχίσει τα πρώτα τη< τουριστικά δρομολόγια, να έχει απολύτω< 

εξασφαλιστεί η κάθε κίνηση τη<. 

Στο ΣΕΣ 2014-2020 η επέκταση του 
Προαστιακού, Πάτρα-Δυτική Αχα·i·α την προτεραιότητα τη< Περιφέρεια< Δυτική< Ελλάδα< να ενταχθεί πρώτο το έργο τη< επέκταση< 

του προαστιακού σιδηροδρόμου από την Πάτρα στην Δυτική Αχαϊa στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 

τόνισε σε ειδική ημερίδα ο Αντιπεριφερειάρχη< Π.Ε. Αχaί"α< Γρηγόρη< Αλεξόπουλο<. Η ημερίδα με 

θέμα «Προαστιακό< - Ένα ισχυρό αναmυξιακό εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτών», διοργανώθηκε 

από τον Δήμο Δυτική< Αχαϊα< και πραγματοποιήθηκε στι< 1 Απριλίου στην Κάτω Αχαϊα. Μεταξύ των 

βασικών ομιλητών ήταν επίση< ο Δήμαρχο< Χρήστο< Νικολάου, ο πρόεδρο< του ΗΕ Δυτική< Ελλάδα< 

Θανάση< Γιανναδάκη<. ο συγκοινωνιολόγο< Νίκο< Μηλιώνη<, ενώ συμμετείχαν και Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων. 

«Από το φθινόπωρο του 2013 θέσαμε ω< προτεραιότητα μα< την χρήση του προαστιακού 

σιδηροδρόμου στο μήκο< που καλύmει σήμερα και στην επέκτασή του νότια μέχρι την Κάτω Αχαϊα 

. Μέχρι σήμερα με την στενή συνεργασία μα< με του< ΟΤΑ Α βαθμού καταφέραμε και ωριμάσαμε 

πλήρω<, όλοι μαζί, το έργο αυτό, ώστε σήμερα, να μπορούμε να δεσμευτούμε ότι θα είναι το πρώτο 

έργο που θα εντάξουμε ω< Περιφέρεια Δυτική< Ελλάδα< στο ΠΕΠ Δυτική< Ελλάδα< 2014-2020. 

Ευελπιστούμε εντό< του επόμενου διμήνου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε< για την ένταξη στο 

Σ.Ε.Σ. Με την ολοκλήρωση τη< κατασκευή< του θα επιδιώξουμε να αναmυχθούν, σε συνεργασία 

με το Αστικό και Υπεραστικό ΚΗΛ και δευτερεύουσε< μετακινήσει< από τα δημοτικά διαμερίσματα 

των τέω< Καποδιστριακών δήμων προ< τα κέντρα αυτών, ενδοαστικέ< αστικέ< μετακινήσει<, και 

μετακινήσει< των εργαζομένων στο ΒΙΟΠΑ καθώ< και την ΒΙΠΕ Πατρών. Τέλο< η στάση Ανθεία< θα 

εξυπηρετεί εργαζόμενου< και επιβάτε< με το νέο λιμάνι τη< Πάτρα<>> κατέληξε ο κ. Γ ρ. Αλεξόπουλο<. ο 

οποίο< δεσμεύτηκε και για την τήρηση του χρονοδιαγράμματα< που θέτει η Περιφέρεια. 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση τη< σιδηροδρομική< γραμμή< και των αποβαθρών 

στην υφιστόμενη μετρική σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού Πατρών στο τμήμα από Σ.Σ. 

Αγ. Ανδρέα έω< τον Σ.Σ. Κάτω Αχαϊ"α< συνολικού μήκου< 20,8χλμ, ενώ μέρα< του έργου αποτελεί η 

ενίσχυση τη< λειτουργία< των τεχνικών τη< γραμμή< και κυρίω< η ενίσχυση των βάθρων τη< γέφυρα< 

Πείρου. Στο πλαίσιο εκτέλεση< του έργου θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση νέων ΑΣΙΔ, καθώ< 

και αποκατάσταση τη< λειτουργία< των ήδη υφιστάμενων στο μ ή κο< του υπό αναβάθμιση τμήματα<. 

Οι στάσει< που θα κατασκευαστούν θα είναι οι: Κεντρικό< Σταθμό< Άγιο< Ανδρέα<. Ανθεία<. Άγιο< 

Γεώργιο< (Ιτιέ<}, Παραλία Πατρών - 25η< Μαρτίου, Τσαούση, Μιντιλόγλι, Βραχvέικα, Τσουκαλέικα, 

Αλισσό<. Κάτω Αχaϊα. Η διαδρομή θα καλύmεται σε περίπου μία ώρα, εκτιμάται δε ότι θα διπλασιάσει 

την σημερινή επιβατική κίνηση του προαστιακού. 
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Στο μεταξύ τον Σεmέμβριο είχαμε ανατροπή στι< συνεχιζόμενη διαδικασία των μελετων για το 

σιδηροδρομικό τμήμα Ρίο-Λιμάνι Πάτρα<. Με απόφαση του Δ.Σ. τη< ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. αποφασίστηκε 

οι μελέτε< για το παραπάνω τμήμα να μεταφερθούν στην αρμοδιότητα του ΟΣΕ Α.Ε. για να 

ολοκληρωθουν. Πρόκειται για την προμελέτη χάραξη< και τροποποίηση τη< Μ.Π.Ε. από την χ.θ. 

123+500 (Ρίο) μέχρι το Νέο Λιμένα Πατρών, ετσι ώστε να συνδεθεί με τη γραμμή προ< Πύργο. 

Υπενθυμίζεται πω< οι μελέτε< για το συγκεκριμένο κωλυσιεργούν εδω και 1 Ο χρόνια, παρά το οτι η 

σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανού τη< Πάτρα< θεωρείται, κατά γενικη ομολογία, σημαντικότατο 

έργο αφου έτσι η χώρα θα αποκτήσει ένα δεύτερο εξαγωγικό σημείο μετά την Ειδομένη καθώ< 

τα εμπορευματοκιβώτια θα μπορούν να φτάνουν στο λιμάνι τη< Πάτρα< σε 2 ώρε< και από εκεί να 

πηγαίνουν Ιταλία σε πολύ σύντομο χρόνο. 

Τα 30 σιδηροδρομικά έρyα μέχρι 2025 τα σιδηροδρομικά έργα φαίνεται πω< θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το 

«Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025>> (ΣΠΕΜ), ο σιδηρόδρομο< δεν θα 

είναι πλέον ο «φτωχό< συyγενήρ> των μεταφορών στη χώρα μα<, παίρνοντα< την σκυτάλη με έργα που 

το κόστο< του< ξεπερνά τα 5 δι< ευρώ. Στο ΣΠΕΜ περιγράφεται αφ · ενο< μεν η ολοκλήρωση των έργων 

που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αφ· ετέρου δε η δρομολόγηση συνολικά 30 ακόμη σιδηροδρομικών 

έργων, με κόστο< ( για μερικά από αυτά) εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η ευθύνη των έργων έχει 

κατανεμηθεί στον ΟΣΕ Α. Ε και την ΕΡΓΟΣΕ Α. Ε. με την τελευταία να αναλαμβάνει το κατασκευαστικό 

τμήμα. 

Τα μεγαλύτερα από αυτά τα έργα είναι η νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Κοζάνη, 

με κόστο< 7 40εκ.ευρώ, η ολοκλήρωση του προαστιακού τη< Αθήνα< με επεκτάσει< σε Λαύριο 

και Ραφήνα, αλλά και η ανάmυξη του προαστιακού Θεσσαλονίκη<. Περιλαμβάνονται επίση< η 

αναβάθμιση και εγκατάσταση ηλεκτροκίνηση< στο τμήμα Στρυμόνα<-Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, 

η ηλεκτροκίνηση στα τμήματα Παλαιοφάρσαλο< -Καλαμπάκα και Λάρισα-Βόλο< και διάφορα έργα 

στη Δυτική Πελοπόννησο. Η σύνδεση με τα σημαντικά λιμάνια και αεροδρόμια τη< χώρα< έχει 

επίση< χαρακτηριστεί ω< τομέα< ιδιαίτερα κρίσιμο< για τη σιδηροδρομική ανάmυξη τη< χώρα<. 

Τέλο< προγραμματίζεται η ολοκλήρωση στο Θριάσιο και νέα εμπ?ρευματικά κέντρα σε Οινόη και 

Θεσσαλονίκη. Ο αναλυτικό< κατάλογο< των 30 σιδηροδρομικών έργων του ΣΠΕΜ 2014-2025 έχει ώ< 

εξή<: 

1. ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΙΥΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

(250.000.000 -ΕΡΓΟΣΕ). 

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΡΜΕΝΙΟ (113.000.000- ΟΣΕ). 

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (15.900.000 -ΟΣΕ). 

4. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (2.520.000-ΕΡΓΟΣΕ) ( μόλι< 

ολοκληρώθηκε) . 

5. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΑΠΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΡΑΦΗΝΑ 

(250.000.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

6. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑ- 3 ΓΕΦΥΡΕΣ (227.272.000-ΕΡΓΟΣΕ) 

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΑ ΜΕ ΔΙΚΙΥΟ ΟΣΕ 

-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (160.000.000-ΕΡΓΟΣΕ) 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟ 

ΤΜΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ, ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

(1 06.000.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΥΦΙΠΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΟΙΝΟΗ (102.272.000-ΕΡΓΟΣΕ) 

10. ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ IKONIOY ΜΕ ΠΡΟΑΠΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ (12.600.000-

ΟΣΕ) 

11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ-ΡΙΟ-ΕΡΓΟΣΕ 

(450.000.000) ( ήδη σε εξέλιξη). 
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12. ΕΠΙΔΟΜΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ-ΡΙΟ ανάκτηση του δημόσιου χώρου μέσα από το πρόγραμμα ανάmυξης του σιδηροδρομικού δικτύου. 

(125.000.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΙΟ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΦΙΠΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ (100.000.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

14. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ-ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ (35.000.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

15. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΑΠΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑ (6.000.000-

ΟΣΕ). 

16. ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ 

(56.818.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

17. ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ ΣΥΠΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΗ ΜΟΝΗ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (51.136.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

18. ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ MEΔIKrYO ΟΣΕ (18.181.000-ΟΣΕ). 

19. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΕΠΙΔΟΜΗ-ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (136.363.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

20. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΛΥΚΑΠΡΟ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ (Β' Φάση) 

(55.000.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

21. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 60Υ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (37.500.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

22. ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔIKrYOY ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-(19.318.000-ΕΡΓΟΣΕ) (σε 

δημοπράτηση). 

23. ΠΡΟΑΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( 10.000.000-ΕΡΓΟΣΕ). 

24. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ (7.000.000-ΟΣΕ). 

25. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΙΔΟΜΕΝΗ χ. θ 0,4- χ. θ. 6,17 ( 

6.830.000-ΟΣΕ). 

26. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΚΟΖΑΝΗ ( 742.000.000-

ΟΣΕ) 

27. ΒΕΛτΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΥΜΩΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΗΛΕκτΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ( 252.000.000-ΟΣΕ). 

28. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΗΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (89.211.000-ΕΡΓΟΣΕ) (υπο κατασκευη). 

29. ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛτΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΕΠ (56.818.000- ΕΡΓΟΣΕ). 

30. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΠΟ ΤΜΗΜΑ τΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ ( 431.000.000 

-ΕΡΓΟΣΕ) ( υπο κατασκευη). 

Αναμένουμε, βεβαίως, να δούμε πόσα και ποιά από τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν κιόλας. 

Διεθνές Συμπόσιο στην Αθήνα με θέμα 
<<Σιδηρόδρομος και Ανάmuξη Πόλεων)) ΟΟΣΕ Α. Ε., ο Δημος Αθηναίων, το Πολυτεχνείο Ζυρίχης ΠΗ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

και το Πανεπιστημιο Πατρών, συνδιοργάνωσαν Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Σιδηρόδρομος 

και Ανάmυξη Πόλεων», που έλαβε χώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 16 και 17 Απριλίου 2015. 

Στόχος του συμποσίου ηταν η μεταφορά της ευρωπαϊκης εμπειρίας από μητροπολιτικές περιοχές, 

στη Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία και Ελβετία, όπου, μεσω επιτυχημένων παραδειγμάτων, απεδείχθη 

οτι η ολοκληρωμένη συνέργεια σιδηρόδρομου και πολεοδομικού σχεδιασμού, δημιουργεί πολλές 

προϋποθέσεις στρατηγικών επενδύσεων και συνεργασίας του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα. 

Εισηγητές από το Βερολίνο, τη Μαδρίτη, τη Βιέννη και τη Ζυρίχη, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 

«Ο σιδηρόδρομος αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης για τις μητροπολιτικές περιοχές αλλά 

και για το σύνολο της χώρας», ανέφερε στο μηνυμά του ο Αναπληρωτης Υπουργός Υποδομών και 

Μεταφορών Χρηστος Σπίρτζης και προανηγγειλε δέσμευση σημαντικών κονδυλίων από το νέο ΕΣΠΑ, 

ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ Α. Ε. Παναγιώτης Θεοφανόπουλος ανακοίνωσε 

οτι μέσα στο 2016 προβλέπεται η ολοκλήρωση των υπαίθριων έργων στον κεντρικό σιδηροδρομικό 

σταθμό Αθηνών, καθώς και η προσωρινή ηλεκτροκίνηση στο τμήμα Τρεις Γέφυρες-Αθηνα-Πειραιάς, 

έργα που η υλοποίηση τους είχε παγώσει ε δω και 1 Ο περιπου χρόνια. 

Εκτροχιασμοί στην Γέφυρα και την 
σήραγγα Τεμπών 

Σ. Ι Ν. Παπαλετσος 

το πρωινό του Σα βάτου 28 Μαρτίου εμπορική αμαξοστοιχία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

της Cosco με προορισμό την Ειδομένη εκτροχιάστηκε στο 29χλμ ( λίγο μετά τον Σ.Σ Γέφυρας) 

λόγω διάβρωσης του εδάφους από τις πολυημερες, έντονες βροχοmώσεις. Από τα 34 συνολικά 

βαγόνια που ήταν φορτωμένα με πάνελ και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό με προορισμό την Ουγγαρία, 

εκτροχιάστηκαν τα 26, καθώς και η ηλεκτράμαξα 120028 με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι 

δύο μηχανοδηγοί, ευτυχώς ελαφρά.Σύμφωνα με πηγές του ΟΣΕ Α.Ε., η γραμμη είχε ελεγχθεί την 

προηγούμενη μέρα και 1 Ο ώρες πριν από το ατύχημα είχε διέλθει από το σημείο χωρίς πρόβλημα 

ο ίδιος εμπορικός συρμός. Τ η νύχτα που μεσολάβησε, ωστόσο, η υποδομή κάτω από τις ράγες 

υποχώρησε από «νεροφαγώματα>> και η γραμμή «βυθίστηκε>> ή βρέθηκε στον αέρα. 

Το ευτύχημα όμως οτι δεν υπηρξαν θύματα δεν αναιρεί το γεγονός πως οι σιδηροδρομικές υποδομές 

της χώρας μας χρειάζονται επειγόντως ουσιαστική αναβάθμιση και τα κλιμάκια συντηρησης και 

ελέγχου αύξηση της στελέχωσής τους. Ταυτόχρονα, το διαμεταφορικό μοντέλο, που έχει ως επίκεντρό 

του τον Πειραιά και έχει βασιστεί στη μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου πpυ εξασφαλίζει, πρέπει να 

ξαναμελετηθεί, αφού, μετά το συγκεκριμένο ατύχημα, θα χρειαστούν ίσως και πάνω από δύο 

μήνες για να αποκατασταθεί η γραμμή στο σημείο αυτό, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το 29χλμ. 

Θεσσαλονίκης - Ειδομένης άλλωστε δεν ηταν ένα από τα γνωστά προβληματικά σημεία του δικτύου, 

αφού το πρόβλημα ανέκυψε από τη ροή υπογείων υδάτων. Αντιθέτως, υπάρχουν δεκάδες αλλά 

προβληματα στο δίκτυο, που πολλά και μεγάλα τμήματα του παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση .. 

Το δεύτερο ατύχημα συνέβη στις 9 Ιουλίου, όταν στις 06:45, εμπορική αμαξοστοιχία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων (και παλι της Cosco) διέσχιζε την σηραγγα Τεμπων με κατεύθυσνη την 

Θεσσαλονίκη I Ειδομένη: δύο απο τα τελευταία οχήματα της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν, η δε 

παρόμοιων έργων, μοιράστηκαν με τους Έλληνες συναδέλφους τους τις δικές τους εμπειρίες με . τριβη προκάλεσε πυρκαιά που κατασβέστηκε με την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, προτού 

απώτερο σκοπό την εφαρμογη παρόμοιων πρακτικών στην Αθήνα. Στις πόλεις αυτές, ο σιδηρόδρομος 

κατέχει σημαντικό μερίδιο στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, ενώ συνδέεται με την 

ανάmυξη νέων οικιστικών πόλων και συνδυάζεται με μεγάλες παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία 

επεκταθεί στην υπόλοιπη αμαξοστοιχία και πάρει διαστάσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες. Ευτυχώς 

το προσωπικό της αμαξοστοιχίας δεν τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σημείο 

χωρίς προβληματα. Παρ' όλο που στο συγκεκριμένο σημείο η σιδηροδρομικη γραμμή είναι διπλή, η 
χώρων πρασίνου. «Η πόλη δεν είναι το πρόβλημα, αλλά η λύση>> , τόνισε η Ελληνίδα αντιδημαρχος · κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά για λόγους ασφαλείας. 

της Βιέννης, Μαρία Βασιλάκου, περιγράφοντας την εμπειρία της αυστριακης πρωτεύουσας στην Αν και τα ακριβη αίτια ερευνώνται ηδη, σε αντίθεση με τον εκτροχιασμό στη Γέφυρα, για το 
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ατύχημα στη σήραγγα των Τεμπών δεν ευθύνεται καθόλου η επιδομή. 

Το τελεφερίκ του Λυκαβηπού, 
κλείνει τα 50 του χρόνια Μπορεί να συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής, πολλοί όμως από τουc κατοίκους του λεκανοπεδίου 

είτε αγνοούν την ύπαρξή του, είτε δεν έχουν ποτε μπει στο μικρό βαγόνι του. Το τελεφερίκ 

του Λυκαβηπού εγκαινιάστηκε στις 18 Απριλίου 1965 από τον ΕΟΙ Το εισιτήριο, τότε, κόστιζε (μετ' 

επιστροφής) 5 δραχμές. 

Σήμερα, το εισιτήριο για την ίδια διαδρομή κοστίζει 7 ευρώ. Τα βαγόνια είναι χωρητικότητας 34 

ατόμων, κάτι που δεν δυσκολεύει το τελεφερίκ να μεταφέρει περισσότερους από 300.000 επιβάτες 

ετησίως. Η διαδρομή (μήκους μόλις 210μ.) καλύmεται σε 10' λεmά προκειμένου να φτάσει κανείς 
στην υψηλότερη ... βουνοκορφή της Αθήνας σε υψόμετρο 277μ. Μια τροχαλία έλκει το όχημα προc 

την κορυφή, ενώ την ίδια ώρα το δεύτερο όχημα ξεκινά από πάνω με αποτέλεσμα οι δυο συρμοί να 
διασταυρώνονται στη μέση της διαδρομής. 

Το 2002 οι εγκαταστάσεις, αλλά και το εστιατόριο και η καφετέρια περνούν στη διαχείριση ιδιωτικής 

εταιρίας. Τ ην 1 η Ιουλίου της ίδιας χρονιάς οι εγκαταστάσεις ανακαινίζονται, με αντικατάσταση του 

μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Η ανακαίνιση βελτίωσε πολύ τόσο την απόδοση του 

κινητήρα που κινεί τα βαγόνια, όσο και τα ηλεκρτοϋδραυλικά φρένα, τα ηλεκτρονικά συστήματα και, 

φυσικά, τα ίδια τα βαγόνια πού είναι μάλιστα εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένα στη χώρα μας. 

Αν δεν έχετε ανέβει στο Λυκαβηπό με το τελεφερίκ μη διστάζετε. Κάποιο από τα 32 δρομολόγιά 

που κάνει μέσα στην ημέρα το ιδιότυπο αυτο τραινάκι ( το τελευταίο του, μάλιστα, είναι στις 02.30 τα 

ξημερώματα) θα ταιριάζει με το δικό σας ημερήσιο πρόγραμμα. 

Στην κοινοπραξία ΑισΩΡ-ΠΡΝΑ, η ολοκλήρωση 
της σιδηροδρομικής γραμμής, Πειραιάς -Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά την διάλυση της εργολαβίας Πειραιάς - Αθήνα - Τρεις Γέφυρες (994/2005) 

από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ Α.Ε., το πολύπαθο αυτό έργο μπαίνει ξανά σε τροχια 

υλοποίησης, μετά την πρόσφατη έγκριση της ανάθεσης του στην κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ ΑΠ - ΠΡΝΑ 

ΑΕ.». Οι δύο αυτές εταιρίες συμμετείχαν στον διαγωνισμό (προϋπολογισμού 22,7 εκατ. ευρώ), με 

προσφορά 13,6 εκατ. ευρώ κι 40% έκmωση γεγονός που τις κατέστησε μειοδότες. Στον διαγωνισμό 

συμμετείχαν επίσης οι εργοληmικές εταιρίες «ΜΠΚΑ», «Θεμέλη» και «Σιδηροδρομικά Έργα ΑΠ», οι 

οποίες προσέφεραν εκmώσεις μεταξύ από 23- 30%. 

Πρόκειται για το έργο «Ολοκλήρωση διπλής ηλεκτροκινούμενηc σιδηροδρομικής γραμμής στο 

τμήμα Σ.Σ. Πειραιά - Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών» πού έρχεται να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες εργασίες 

της διαλυθείσης σύμβασης του 2011, δεν συμπεριλαμβάνει όμως την σηματοδότηση, για την οποία 

δεν υπάρχει ακόμη καμία πρόβλεψη Το σημαντικότερο τμήμα του φυσικού αντικειμένου είναι η 

ολοκλήρωση των έργων στον Σ. Σ. Αθηνών, ο οποίος παραμένει γιαπί εδώ και πολλά χρόνια. 

Σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

- Τιc υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των ημιτελών τριών νέων αποβαθρών και 

των πέντε νέων σιδηροδρομικών γραμμών του Σ.Σ Αθηνών οι οποίες είχαν κατασκευαστεί με την 

προηγούμενη εργολαβία. 

- Τ ην θέση σε λειτουργία ηλεκτροκινούμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων επί των νέων αυτών 

τριών αποβαθρών. Επίσης συμπεριλαμβάνεται η απαραίτητη αναμόρφωση του κυκλοφοριακού ιστού 

της γύρω περιοχής του σταθμού με την κατασκευή, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, έργων 

πρασίνου, καθαιρέσεων, αποκατάσταση εγκαταστάσεων και κτιρίων ώστε να παραδοθεί με την 

παρούσα εργολαβία ένα αυτοτελές και λειτουργικό έργο. 

- Τ ην εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης τουλάχιστον διπλής γραμμής, κατά περιοχές, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση, και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, σε όλο το 

τμήμα του έργου, από Σ.Σ Πειραιά έωc έξοδο Σ.Σ Αθηνών περιλαμβάνοντας όλες τιc υπάρχουσες νέες 
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γραμμές εντός των σταθμών και στάσεων καθώς επίσης και των τεσσάρων νέων σιδηροδρομικών 
γραμμών εντός του ΣΣ Αθηνών. 

- Όλες τις αναγκαlεc ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κύρια εντός του Σταθμού Αθηνών, αλλά και 

στο υπόλοιπο τμήμα του έργου, ηλεκτροφωτισμός, ανελκυστήρες, αντλιοστάσια για την εύρυθμη 

λειτουργία όλου του έργου. 

- Τ  ην κατασκευή της υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής στην είσοδο (νότια) του 

Σ.Σ. Α γ. Ι.Ρέντη και την προσαρμογή της με την δέσμη των ήδη ανακαινισμένων σιδ. γραμμών εντός 

του σταθμού σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου. 

- Τ  ην τακτοποίηση και συμπλήρωση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ.Ρουφ 

και εισόδου Σ. Σ. Αθηνών ώστε να ολοκληρωθεί το εν λόγω τμήμα με διπλή ηλεκτροκινούμενη 

γραμμή. 

- Τ ην κατασκευή έργων οδοποίίος, υδραυλικών έργων, καθαιρέσεων, έργων πρασίνου και 

περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εξασφάλιση 

της λειτουργικότητας του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου, σε επιλεγμένα σημεία. 

- Την τοποθέτηση αντιθορυβι�ών πετασμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις του σιδηροδρομικού 

δικτύου. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσής του συγκεκριμένου έργου ορίζεται σε δέκα μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάmυξης, 

μέσω του ΠΕΠ Απικήc έως το τέλος του 2015 και από εθνικούς πόρους μετά το 2016. Η ολοκλήρωσή 

του έργου είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να μην χαθεί το σύνολο τηc κοινοτικής 

χρηματοδότησης, ύψους 100 εκατ. ευρώ της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ Α.Ε. Υπενθυμίζεται οτι 

όταν ο ΟΣΕ Α. Ε. κατήγγειλε τη σύμβαση, είχε ολοκληρωθεί το 75% του φυσικού έργου, ενώ είχαν 

πιστοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 130 ε κατ. ευρώ. Ac ελπίσουμε οτι αυτή τη φορά, η εργολαβία 

θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκαίρως, έτσι ώστε να αποκτήσει, επί τέλους, η Αθήνα ένα σύγχρονο 

και λειτουργικό σιδηροδρομικό σταθμό. 

Μείωση πωλήσεων 
, 

στα εισιτηρια της ΠΑΣΥ Α. Ε . . Ανατροπή της θετικής εικόνας που παρουσίασε η εταιρεία ΠΑΣΥ Α. Ε. το 2014 εμφανίζουν τα 

έσοδα της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015. Όπως γράφηκε στον τύπο, οι πωλήσεις 

εισιτηρίων είναι μειωμένες το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου, με αποτέλεσμα οι εισπράξεις να 

καταγράφουν mώση 6%, ενώ τα συνολικά έσοδα της εταιρείας να έχουν κατρακυλήσει μεσοσταθμικά 

κατά 15%. Οι πωλήσεις εισιτηρίων αποτελούν το 60% των εσόδων της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό αφορά σε εισροές προερχόμενες από διαφημίσεις, αξιοποίηση ακινήτων κ.λπ.Τα στοιχεία 

αυτά προκαλούν ανυσηχία, καθώς εαν αυτή η mωτική πορεία συνεχιστεί τότε η ΠΑΣΥ Α. Ε. θα πρέπει 

(για πρώτη φορά) να κάνει χρήση της κρατικής επιδότησης. Τ ην ίδια στιγμή, η κυβέρνηση έχει 

εξαγγείλει και το κοινωνικό μέτρο της παροχής δωρεάν μετακίνησης σε ανέργους, χωρίς ωστόσο να 

έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι. 

Παράλληλα, παρατηρείται μείωση των επιβαλλόμενων προστίμων σε λαθρεπιβάτες, ενώ τα 

κρούσματα επιθετικότητας, που μετατρέπονται και σε βίαια ορισμένες φορές περιστατικά, κατά 

ελεγκτών συνεχίζονται. Στελέχη της εταιρείας σημειώνουν ότι ειδικά τους πρώτους δύο μήνες του 

έτους παρατηρήθηκε μια «διστακτικότητα>> ελεγκτών στην επιβολή προστίμων. Διαπιστώθηκε, 

μάλιστα, ότι ενώ δεν είχε περιοριστεί ο αριθμός των ελέ:-(χων, είχε μειωθεί ο αριθμός των προστίμων 

που επιβάλλονταν ανά ελεγκτή. Τα αποτελέσματα της χαλάρωσης των ελέγχων είναι ορατά στα 

συνολικά έσοδα της εταιρείας ΠΑΣΥ Α.Ε., που εμφανίζει περιορισμένα έσοδα από πωλήσεις. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου τα 

πρόστιμα που επιβλήθηκαν μειώθηκαν κατά 26,62% σε αριθμό και κατά 37,10% σε αξία σε σχέση με 

το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τον Ιανουάριο του 2015, επιβλήθηκαν 13.407 πρόστιμα, συνολικής 

αξίας 983.811 ευρώ. Σύμφωνα μπα στοιχεία της εταιρείας, ο αριθμός των προστίμων που επιβλήθηκε 

στο σύνολο του 2014 (82.176) ήταν αυξημένος κατά 36,01% σε σχέση με το 2013. Αντιστοίχως, και 
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η αξία των επιβληθέντων προστίμων ήταν ενισχυμένη κατά 27,28%, καθώ< είχε διαμορφωθεί στα 

5,915 εκατ. ευρώ. 

Εγκαίνια του έργου σύνδεσης του 
λιμένα Αλεξανδρούπουλης με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο. 
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Σ. / Εφημ. ΕΘΝΟΣ 

Αν και το terminal στον προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολη< ήταν έτοιμο προ< αξιοποίηση 

εδω και 14 χρόνια, την Τετάρτη 20 Μa'ϊου έγινε η επίσημη παράδοση του έργου τη< 

σύνδεση< του προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολη< με το υφιστάμ�νο σιδηροδρομικό δίκτυο. 

nρόκειται για το έργο «Σιδηροδρομική σύνδεση του νέου προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων Λιμένα 

Αλεξανδρούπολη<» (Α.Σ.740/13), με αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή τη< 

υποδομή< - επιδομή< τη< σιδηροδρομική< γραμμή< του τε�ματικού ΣΕΜnΟ και τη σύνδεσή τη< με 

το σύμπλεγμα των γραμμών του Σ.Σ. Αλεξανδρούπολη<. Το έργο αποτελείται συνολικά από 1.770μ. 

εγκιβωτισμένη< γραμμή< με 6 ειδικέ< αλλαγέ< και 500μ. σκυροστρωμένη< γραμμή< με 6 αλλαγέ< 

τροχιά<. Η Σύμβαση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο nεριφερειακή< Ανάmυξη< στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού nρογράμματο< «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ» 2007-2013, ενω το κόστο< του 

έργου ανήλθε σε 3,1 εκατ. ευρώ. 

Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Λιμένο< Αλεξανδρούπολη< (Ο.Λ.Α. 

Α.Ε.), οι nρόεδροι και Διευθύνοντε< Σύμβουλοι του Ο.Λ.Α. Α.Ε. Σταύρο< Σταυράκογλου, τη< ΕΡΓΟΣΕ 

Α.Ε. Μιχαήλ Βαρελά< και τη< ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε. Αθανάσιο< Ζηλιασκόπουλο<, καθώ< και ο πρύτανη< του 

Δ.n.Θ. Αθανάσιο< Καραμπίνη< και ο δήμαρχο< Αλεξανδρούπολη< Ευάγγελο< Λαμπάκη< τόνισαν την 

μεγάλη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου έργου που αναβαθμίζει σε μεγάλο ποσοστό το λιμάνι 

τη< Αλεξανδρούπολη<. Το λιμάνι τη< πρωτεύουσα< του Έβρου είναι το πλησιέστερο, προ< τον 

Εύξεινο nόντο, λιμάνι τη< Μεσογείου, ενω συνδέεται άμεσα τόσο με την Εγνατία Οδό, όσο και με 

το αεροδρόμιο τη< πόλη<. Τ ώρα μάλιστα που απέκτησε και σιδηροδρομική σύνδεση η στρατηγική 

του σημασία αυξάνει σημαντικά, αφού έχει πλέον την δυνατότητα να ελαχιστοποιήσει το κόστο< 

των εμπορευματικών μεταφορών, να απορροφήσει μέρα< τη< κίνηση< από η< γειτονικέ< χώρε< και 

να συμβάλλει στη αποσυμφόρηση των στενών του Βοσπόρου, δημιουργώντα< πολλέ< ευκαιρίε< 

ανάmυξη< των εγχώριων και διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 

, πάντω<, δεν είναι καθόλου σίγουρο οτι το λιμάνι τη< Αλεξανδρούπολη< είναι έτοιμο να 

εξυπηρετήσει τέτοιου τύπου σιδηροδρομικέ< μεταφορέ<, αφού ακόμη στερείται ανάλογη< υποδομή< 

(γερανογέφυρε< για εμπορευματοκιβώτια, διαμορφωμένου< χώρου< κλπ) 

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης, 
για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες 
Διαβάσεις. 
Ση< 3 Ιουνίου γιορτάστηκε η «nαγκόσμια Ημέρα Ενημέρωση< για την Ασφάλεια στι< Ισόπεδε< 

Διαβάσει<» (ILCAD, www.ilcad.org ). Το 40% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή του< στι< 

ισόπεδε< διαβάσει< είναι πεζοί, ενω το σύνολο, σχεδόν, των δυστυχημάτων που συμβαίνουν στι< 

σιδηροδρομικέ< διαβάσει< οφείλονται στι< ενέργειε< των χρηστών τη< οδού, αλλά καθώ< όλο και 

πιο συχνά πλέον συμβαίνουν συγκρούσει< με εμπλεκόμενου< πεζού< και ποδηλάτε<. Έτσι, η φετινή 

καμπάνια επικεντρώνει την προσοχή τη< σε αυτού<. 

Συμπεριφορέ< που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή είναι: παραβίαση του Κ.Ο.Κ., 

έλλειψη προσοχή<, βιασύνη & έλλειψη γνώση< των κινδύνων που παραμονεύουν. Οι πεζοί που 

διασχίζουν κάτω ή πάνω από η< μπάρε< η< σιδηροδρομικέ< διαβάσει< ώστε να εξοικονομήσουν 

χρόνο ή οι ποδηλάτε< που τι< περνούν παράνομα με ζιγκ ζαγκ κινδυνεύουν να αφήσουν το πρώτο 

τραίνο να περάσει, είναι όμω< πιθανό να μην αντιληφθούν πω< έρχεται κάποιο άλλο από την αντίθετη 

κατεύθυνση και να χτυπηθούν από αυτό . 

, , Συνεχιστηκε και το 2014 η σημαντικη 
πρόοδος στον Όμιλο του ΟΣΕ Α.Ε. Συνεχίστηκε, κατά την διάρκεια τη< χρήση< του 2014, η πρόοδο< όσον αφορά την οικονομική 

εξυγίανση του Ομίλου κυρίω< μέσω τη< προσπάθεια< που καταβλήθηκε για την συγκράτηση 

και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού. Τα ενοποιημένα έσοδα τη< χρήση< μειώθηκαν 

σε σύγκριση με αυτά τη< προηγούμενη< χρήση< (€40,5 εκ. ή 25%). κυρίω< λόγω απώλεια< των 

εσόδων των ενοικίων τροχαίου υλικού τα οποία πλέον αποτελούν έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, 

καθώ< και τη< μειωμένη< κρατική< επιχορήγηση<. 

Κύκλο< εργασιών: Αν και ο συνολικό< κύκλο< εργασιών του ομίλου €39,6 εκ. τη χρήση του 2014 

έναντι €39,5 εκ τη χρήση 2013 (Εταιρεία< €39,5 εκ για τη χρήση 2014 έναντι €39,4 για τη χρήση 

2013), παρέμεινε σταθερό<, εν τούτοι< τα έσοδα από τα τέλη υποδομή< που αποτελούν την κύρια 

δραστηριότητα του ΟΣΕ Α.Ε.αυξήθηκαν κατά €2,8 εκ ή 14% λόγω αύξηση< αριθμού δρομολογίων 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε. Η ρευστότητα είναι, επίση< ,σημαντικά βελτιωμένη ω< συνέπεια του εξορθολογισμού 

τη< πολιτική< εισπράξεων παρά τη μείωση τη< ετήσια< επιχορήγηση< κατά 39% ή €33,9 εκ σε σχέση 

με το προηγούμενο έτο<. 

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευση<: Το μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευση< κυμάνθηκε στα 

περσινά επίπεδα εμφανίζοντα< οριακή, σε σχέση με το 2013, καλυτέρευση κατά 0,06% στον Όμιλο 

και κατά 0,04% στην Εταιρεία. Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2014 σε €-20,6 εκ έναντι €45, 1 εκ την 

προηγούμενη χρήση (ενώ για την Εταιρεία το EBiτDA τη< χρήση< ανήλθε σε €-13,5 εκ έναντι €52,6 

εκ την προηγούμενη). Το περιθώριο EBITDA για τον Όμιλο ανήλθε στην χρήση 2013 σε -52% έναντι 

+ 116% που ήταν την προηγούμενη χρήση (για την Εταιρεία το περιθώριο για την τρέχουσα χρήση 

επίση< διαμορφώθηκε στο -34% έναντι +99% την προηγούμενη). 

Έξοδα διοίκηση<: Εντάθηκε η μείωση στα έξοδα διοίκηση< κατά €3,8 εκ για τον Όμιλο τα οποία 

οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην Εταιρεία, από €26,8 εκ την προηγούμενη χρήση σε €23 εκ 

την τρέχουσα (€4 εκ ήταν η μείωση για την Εταιρεία, από €24 εκ την προηγούμενη σε €20 εκ την 

τρέχουσα), ποσοστό μείωση< 14,4% για τον Όμιλο (16,8% για την Εταιρεία). 

Έξοδα Διάθεση<: Τα έξοδα διάθεση< μειώθηκαν επίση< κατά €94 χιλ για τον Όμιλο και την Εταιρεία, 

από €181 χιλ την προηγούμενη χρήση σε €87 χιλ την τρέχουσα, ποσοστό μείωση< 52%. 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευση<: Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευση< αυξήθηκαν για τον Όμιλο σε €51,8 

εκ την κλειόμενη χρήση από €26, 1 ή 49,8% από την προηγούμενη (€51, 1 εκ στην τρέχουσα χρήση 
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έναντι €25,8 εκ ή 49,5% για την Εταιρεία αντίστοιχα) κυρίωζ λόγω ζημίαζ από τη μεταβίβαση τηζ 

ΓΑΙΑΟΣΕ Α. Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο και ενοίκια τροχαίου υλικού χρήσηζ 2013. 

Αποτελέσματα μπά από φόρο εισοδήματα<: Οι ζημιέ< χρήση< από συνεχιζόμενε< δραστηριότητεζ 

για τον Όμιλο ανήλθαν σε €526,9 εκ αυξημένεζ κατά 5,92% έναντι τη< προηγούμενη< (για την 

Εταιρεία οι ζημιέζ τηζ χρήσηζ ανήλθαν σε €520, 1 εκ. επίσηζ αυξημένεζ κατά 5,96% σε σχέση με 

την προηγούμενη χρήση. Σε σχέση με το αρνητικό αποτέλεσμα τηζ χρήσηζ, σημειώνουμε ότι μόλιζ 

αφίσταται του αθροίσματα< του ποσού των αποσβέσεων + χρηματοοικονομικών εξόδων (€253 εκ. 

+ €267 εκ. = €520 εκ). 

Η ΕΡΓΟΣΕ Α. Ε., αντίστοιχα, είχε κέρδη μπα φόρων ύψουζ €4, 1 εκ αυξημένα κατά 46,42% σε σχέση 

με την προηγούμενη χρήση (€2,8 εκ). Οι ταμειακέζ ροέζ για τα επενδυτικά έργα το 2014 ανέρχονται 

σε €171 εκ έναντι €137,2 εκ το 2013 (αύξηση 25%) και οι αντίστοιχε< τιμολογήσειζ σε €189,4 έναντι 

€95,7 το 2013 (αύξηση 98%). Το μέρισμα για τον ΟΣΕ Α.Ε. από τη διάθεση κερδών χρήσηζ 2013 

ανήλθε σε €1.558.459,71. 

τέλοζ, η επιστροφή στα κέρδη, σε συνδυασμό με την άνοδο του κύκλου εργασιών αποτελούν 

τα κυρίαρχα οικονομικά στοιχεία τηζ ΓΑΙΑΟΣΕ για το 2014. Η εταιρεία, που διαχειρίζεται την 

ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ Α.Ε., αλλά οι μποχέζ τηζ έχουν μεταβιβαστεί στο ελληνικό δημόσιο, 

πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 4,25 εκατ., έναντι 2,80 εκατ. το 2013. Σε επίπεδο τελικού 

οικονομικού αποτελέσματοζ, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μπά από φόρου< 1,93 εκατ., έναντι 

ζημιών 0,24 εκατ. το 2013. 

Ως «μνημεία» χαρακτηρίστηκαν 
πέντε κτίρια σιδηροδρομικών 
σταθμών στο νομό Δράμας 

π έντε σιδηροδρομικοί σταθμοί του Ν .  Δράμα ζ, που αποτυπώνουν την εξέλιξη του σιδηρόδρομου 

στη Βόρεια Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, χαρακτηρίστηκαν ομόφωνα 

μνημεία από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, κατά τη συνεδρίαση του στι< 10 Ιουλίου 

2015. nρόκειται για τα Κ.Ε. και των συνοδευτικών κτισμάτων στουζ σιδηροδρομικούζ σταθμούζ 

Δράμα, Φωτολίβοζ,Νικηφόροζ, nλατανιά και nαρανέστι. Όλοι αυτοί οι σταθμοί παρουσιάζουν 

μορφολογική και τυπολογική ομοιομορφία με μικρέζ ιδιαιτερότητεζ, καθώζ στηρίχτηκαν σε 

τυποποιημένα σχέδια Γ αλλικήζ προέλευσηζ και δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο τη ζ προσπάθεια ζ 

σύνδεση ζ τη< Θεσσαλονίκηζ με την Αλεξανδρούπολη, στα τέλη του 19ου α ι., από την εταιρεία J.S.C. 

Ο Σ.Σ. Δράμαζ, περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 κτίσματα διαφόρων εποχών. Η αρχική φάση 

κατασκευήζ του ολοκληρώθηκε το 1894, οπότε χτίστηκε ο επιβατικόζ σταθμόζ και το όμορο κτίριο 

γραφείων, όπωζ και το μηχανοστάσιο, ο υδατόπυργοζ, το οίκημα συντήρησηζ και η αποθήκη του 

μηχανοστασίου. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου κατασκευάστηκαν το αυτοκινηταμαξοστάσιο, το 

δραιζινοστάσιο, το κτίριο γραφείων του μηχανοστασίου, το οίκημα του εργοδηγού, το υπνωτήριο 

του υπομηχανοστασίου, η στρατιωτική αποθήκη και η περιστρεφόμενη πλάκα. Τα μέλη του ΚΣΝΜ 

γνωμοδότησαν ομόφωνα υπέρ του χαρακτηρισμού ωζ μνημείων, του κελύφου< του Κ.Ε. (χωρίζ, 

όμωζ, τι< νεώτερε< προσθήκεζ του), τη< περιμετρική ζ τοιχοποιία< του μηχανοστασίου, του κελύφουζ 
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του υδατόπυργου χωρίζ τιζ μπαγενέστερεζ προσθήκεζ και του κελύφουζ τηζ αποθήκηζ του 

μηχανοστασίου. Επίσηζ, χαρακτήρισαν ω< μνημείο την περιστροφική πλάκα - την μοναδική που 

διασώζεται στη γραμμή Θ-Α. 

Στον Σ.Σ. Φωτολίβουζ, ενδιαφέρον παρουσιάζει το διώροφο Κ.Ε., που χαρακτηρίστηκε μνημείο (ωζ 

π ροζ το κέλυφοζ) μαζί με το ισόγειο κτίσμα που βρίσκεται στη δυτική του πλευρά, έργα και αυτά του 

1894. Μπαγενέστερεζ κατασκευέζ είναι η οικία του αρχιεργάτη, η οικία του κλειδούχου, η αποθήκη, 

το οίκημα του φύλακα και το δραιζινοστάσιο. nολλέ< ομοιότητεζ έχει και το Κ.Ε. του Σ.Σ. Νικηφόρου, 

το κέλυφοζ του οποίου χαρακτηρίστηκε μνημείο, μαζί με δύο βοηθητικά κτίσματα (πλυντήριο και 

χώροι υγιεινήζ), που παρουσιάζουν και αυτά μορφολογικό ενδιαφέρον. Στον Σ.Σ. nλατανιάζ, ωζ 

μνημεία χαρακτηρίστηκαν, επίσηζ, το κέλυφο< του Κ.Ε. και του ισογείου που βρίσκεται ακριβώζ 

δίπλα. Εδώ η μορφολογία του σταθμού διαφοροποιείται ελαφρώζ, με την ύπαρξη εξωτερική< σκάλα ζ 

για την πρόσβαση στον επάνω όροφο. Τέλο<, στον. Σ.Σ.nαρανεστίου, ωζ σημαντικά για χαρακτηρισμό 

κτίρια κρίθηκαν το κέλυφοζ του Κ.Ε., το μηχανοστάσιο, ο υδατόπυργοζ και το κέλυφο< τη< κατοικίαζ 

εργοδηγού - όλα κτίσματα του τέλουζ του 19ου αιώνα. 

Εκδήλωση-συζήτηση για το τραίνο 
στην Καλαμάτα το Σάββατο, 17 Οκ�ωβρίου 2015, 

έγινε στο ξενοδοχειο «Φιλοξένια», 

τηζ Καλαμάταζ, εκδήλωση-συζήτηση για 

την επιστροφή του τραίνου στην Μεσσηνία, 

αλλά και στην nελοπόννησο γενικότερα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι 

του Σ.Φ.Σ.Μ., μέλη του φόρουμ «Amnizia», 

ο φίλοζ Phillip Wormald, πασίγvωστοζ 

Άγγλο< σιδηροδρομόφιλο< και οργανωτήζ 

πολλων σιδηροδρομικών εκδρομών 

στην Ελλάδα, καθώ< και πολύ< κόσμο<. 

Οι ομιλητέζ, παρουσίασαν την σημερινή 

εικόνα του δικτύου, καθώζ και τον ιστορικό, 

αρχιτεκτονικό, περιβαλλοντικό και 

αρχαιολογικό πλούτο του, ενω αναλύθηκαν 

τα πλεονεκτήματα τηζ ανάmυξηζ 

του σιδηροδρομικού τουρισμού στην 

Εκδ�λωση - Συζfιτηση 
Επιστροφή του τρένου στην Καλαμότα 
Δυνατότητες και προοπτικές 

Σaβjlcrro 
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Alθouoa Ε•δηλώσεων 
ΞιΥΟδοχtlοu Φι�νια (ltρμο οδοό Ναναρlνου) 

--

Ομιλητές 
Απόλλων Κύρκος 
ΑρχαΙολόγος. ΔΙπλωματούχος Ξεναγός 
MSc Πραπασlα Μνημεlων ΕΜΠ 

Philip Wormald 
PTG L TD Regionol Tours Manιιger 

Νίκος Καραγιώργος 
ΙδρurΙΚό Μέλος AMNIZIA raΙiway forum 
Κων/νος Τριαντόφuλλος Πρόε� Σuλλογοο Φlλωι Σ� Μιοσηνlας 

ΑΗΟΟΟΟ( AHIIO( 
ΕΝΕΡΓΟI Π0ΝΙΠ 

nελοπόννησο. nολλά ήταν τα σχόλια για την συνεχιζόμενη αδιαφορία ή ακόμη και εχθρική στάση 

τηζ πλειονότηταζ των δημάρχων και τηζ nεριφέρεια< για τον σιδηρόδρομο στην nελοπόννησο, 

ενω, ω< ήταν αναμενόμενο, μεγάλο μέροζ τη< συζήτηση< αφιερώθηκε στην επαναλειτουργία, την 

βιωσιμότητα και τι ζ προοmικέζ του προαστιακού στην Μεσσηνία . 

Το τραμ ... φρεvάρει - Το Μετρό κινείται 
= εμένει από έργα και πάλι το δίκτυο τραμ τη ζ Αθήνα ζ. Οι λόγοι είναι πολλοί: φαίνεται πωζ δεν 

-αποτελεί το αγαπημένο μέσο των Αθηναίων που το θεωρούν αργό, προηγούνται τα έργα Μπρό 

που δαπανώνται τα περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια και ( αζ μην το κρύβουμε) δεν είναι ιδιαίτερα 

αρεστό στο πολιτικό μα< κατεστημένο. 

Από το 2004 όταν ξεκίνησε τα πρώτα του δρομολόγια το τραμ υλοποιήθηκε μία μονο, ελάχιστη, 

επέκταση 700μ. από τη Γλυφάδα στη Βούλα και έκτοτε δεν έχει κατασκευαστεί ούτε ... μισό μπρο 

νέα< γραμμηζ του: Η επέκταση προ< την οδό nατησίων φαίνεται πω< ναυάγησε οριστικά, μαζί με το 

όραμα τηζ ανάπλασηζ τηζ λεωφόρου nανεπιστημίου.Η επέκταση προζ Αργυρούπολη κολλάει στην 

αναμενόμενη ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, καθώζ ένα τέτοιο πλάνο ίσωζ έφερνε το τραμ δίπλα 

από το χώρο προζ αξιοποίηση και όχι μέσα σε αυτόν. Οι επεκτάσει<, τέλοζ, προζ Κερατσίνι, Καμίνια, 

Φρεαπύδα είναι μία ξεχασμένη υπόθεση, καθώζ δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα κεφάλαια, αφού το 
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νέο ΕΣΠΑ χαρακτηρίζεται από .. στενότητα χρημάτων. Επι πλέον, προέκυψε και θέμα ακύρωση< του 

διαγωνισμού για την προμήθεια 25 νέων συρμών. Μετά από όλα αυτά, το μέλλον του τραμ για τα 

επόμενα χρόνια δείχνει ομιχλώδε< και δυσοίωνο, το πιθανότερο δε σενάριο είναι να μην υλοποιηθεί 

καμία επέκταση του δικτύου μέχρι, τουλάχιστον, το 2020. 

Αλλά και στον Πειραιά, τα έργα του τραμ καρκινοβατούν: παρά το οτι έχει ήδη αρχίσει το στρώσιμο 
τη< γραμμή<, για το 2016 ή ακόμα και το 2017, μετατίθεται η ολοκλήρωση των έργων επέκταση< τη< 

γραμμή< του τραμ από το ΣΕΦ προ< τον Πειραιά. Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή του έργου ξεκίνησε 

το 2013 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα έπρεπε να παραδοθεί τον Φεβρουάριο του 2015. Το 

συγκεκριμένο έργο που προβλέπει την κατασκευή γραμμή< τραμ συνολικού μήκουζ 5,4χλμ. (3, 1 

χλμ. προ< Πειραιά και 2,3 από Πειραιά), 7 στάσει< στη διαδρομή εισόδου και 5 στάσειζ στη διαδρομή 

εξόδου κρίνεται ω< ιδιαίτερα σημαντικό για τον ταλαιπωρημένο από τα καθημερινά μποτιλιαρίσματα 

Πειραιά. Παρ· όλα αυτά, και δυστυχώ< για μία ακόμη φορά στη χώρα μα<, έχει προκαλέσει τι< 

αντιδράσει< διαφόρων φορέων, ορισμένοι, μάλιστα, εκ των οποίων (επικαλούμενοι χιλιοειπωμένα, 

αβάσιμα και αντιδραστικά επιχειρήματα) ζητούν να μη συνεχιστεί το έργο ( 

Σε αντίθεση πάντω<, με το τραμ, φαίνεται πω< στο Μετρό ... κάτι κινείται. Μετά την κατάθεση τη< 

τροπολογία< που δημιούργησε 5μηνη διακοπή των έργων στα έργα τη< επέκταση< του Μετρό προ< 

τον Πειραιά, όλα δείχνουν ότι τα εργοτάξια θα ζωντανέψουν ξανά. Σύμφωνα με την τροπολογία 

αυτή, εξαιρούνται από το ειδικό καθεστώ< καταβολή< ΦΠΑ των διατάξεων τη< παραγράφου 4 του 

άρθρου 39Α του ν. 2859/2000, τα οριζόμενα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, εφεξήζ υπόχρεω< 

καταβολή< είναι ο εργολήmη<- ανάδοχο< του έργου. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από 

8/8/2014. 

Αναμένεται τώρα να εκτιμηθεί η ζημιά που έχει γίνει, έτσι ωστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίε< 

στα εργοτάξια, ιδιαίτερα σε εκείνο του Πειραιά όπου ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι εκσκαφέ<. 

θεωρητικά, και εφόσον δεν συναντήσει εμπόδια, μέχρι το καλοκαίρι του 2016 θα μπορέσει να έχει 

ολοκληρωθεί η εκσκαφή και η προετοιμασία υποδοχή< του «Μετροπόντικα».Το βαρύ μηχάνημα που 

βρίσκεται εδώ και 6 μήνε< στο σταθμό NIKAIA θα μπορέσει, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η συντήρηση 

του, να ξεκινήσει για τον επόμενο σταθμό (ΜΑΝΙΑτΙΚΑ) μέχρι περίπου τον Απρίλιο του 2016. Από 

εκεί θα χρειαστούν 5 ακόμη μήνε< μέχρι τον Πειραιά (εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά) και ακόμα 5 

μήνεζ μέχρι το Δημοτικό Θέατρο όπου αναμένεται να φτάσει στιζ αρχέ< του 2017. Χρονικά, το έργο 

τη< επέκταση< έχει ήδη ξεφύγει αρκετά από τον αρχικό του χρόνο και τώρα οι νεότερε< εκτιμήσει< 

προβλέπουν λειτουργία το 2019, με καθυστέρηση που θα φτάνει τον 1,5 χρόνο. Υπενθυμίζεται, οτι 

η επέκταση προ< Πειραιά ξεκίνησε το 2012 και με την ολοκλήρωση του θα προσθέσει στο δίκτυο του 

Μετρό 7,5χλμ γραμμή< και 6 νέου< σταθμού<. 

Τέλο<, εγκαταλείπεται οριστικά το έργο υπογειοποίηση< του τμήματοζ Φάληρο-Πειραιά< τη< 

Γραμμή< 1 του Μετρό. Αντ' αυτού, ( σύμφωνα με το «Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 

2014-15» ) θα ανακαινιστούν οι γραμμέ< σε όλο το μ ή κο< του<, όπω< είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια 

στο υπόλοιπο τμήμα τη< γραμμή<, με προβλέπόμενο κόστοζ 12 εκατ. ευρώ. Οι σχετικέ< μελέτε< θα 

ολοκληρωθούν από τη ΠΑΣΥ και όχι από την Απικό Μετρό, ενώ εκτιμάται οτι το έργο μπορεί να 

ξεκινήσει το 2017 και να ολοκληρωθεί σε 12 μήνεζ. Το έργο τη< υπογειοποίηση< των γραμμών από 

το Φάληρο μέχρι τον Πειραιά είχε μήκο< περίπου 2,5χλμ. Οι γραμμέ< θα βυθίζονταν αμέσω< μετά την 

έξοδο του σταθμού του Φαλήρου ενώ στο ύψο< του «Κεράνη» θα δημιουργείτο ένα< νέο< υπόγειο< 

σταθμό< με την ονομασία KAMINIA. Οι γραμμέ< θα έβγαιναν στην επιφάνεια λίγο πριν την είσοδο του 

σταθμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ε.Ε. : Προβληματικό το σύστημα 
μεταφορών στην Ελλάδα (20/11/15) προβληματικό είναι το σύστημα των μεταφορών στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη τη< Ε.Ε. 

που δόθηκε στη δημοσιότητα στι< 20 Νοεμβρίου 2015. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του 

«Πίνακα Αποτελεσμάτων τη< ΕΕ στον Τομέα των Μεταφορών», στην οποία συγκρίνονται οι επιδόσειζ 

των κρατών-μελών σε 29 κατηγορίε< μεταφορών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, η Ρουμανία, η 

Πολωνία, η Ελλάδα και η Ιταλία καταλαμβάνουν τι< τελευταίε< θέσει< του πίνακα, ενώ στον αντίποδα 

βρίσκονται η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία που εμφανίζουν τι< 

καλύτερε< επιδόσει<. 

Οπωζ, τέλο<, ανέφερε η Επίτροπο< Μεταφορών τη< Ε.Ε. Βιολέτα Μπουλτ<: <<Ο Πίνακα< 

αποτελεσμάτων του 2015 δείχνει πόσο δυναμικό< είναι ο ευρωπαϊκό< τομέα< μεταφορών. θα ήθελα 

να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι έχει σημειωθεί πρόοδο< σε σχέση με το προηγούμενο 

έτο<, για παράδειγμα όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών και το άνοιγμα των αγορών 

σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Ο πίνακα< επίση< δείχνει τι πρέπει ακόμη να γίνει, 

προκειμένου να δημιουργηθούν θέσει< εργασία< στον τομέα των μεταφορών ή για τη βελτίωση τη< 

βιωσιμότητά< του>>. 

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. : Εξασφάλιση 
χρηματοδότησης 500 εκατ. ευρώ 
χρηματοδότηση συνολικού ύψου< 500 εκατ. ευρώ εξασφάλισε από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 

<<Συνδέοντα< την Ευρώπη>> (Connectίng Europe Facility-CEF 2014-2020), η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Σύμφωνα 

με ανακοίνωση τη< εταιρεία<: <<Στο πλαίσιο των προσκλήσεων που εξέδωσε το 2014 ο χρηματοδοτικό< 

μηχανισμό< <<Συνδέοντα< την Ευρώπη>> (Connecting Europe Facility-CEF 2014-2020) για υποβολή προτάσεων 

έργων μεταφορών, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση δύο μεγάλων έργων και δύο μελετών που περιλαμβάνονται 

στο Επενδυτικό Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ Α. Ε.. 

Οι σχετικέ< συμφωνίε< επιχορήγηση< που υπεγράφησαν μεταξύ αφενό< του Υπουργείου Οικονομία<, 

Ανάmυξη< και Τουρισμού και αφετέρου του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομία< και Δικτύων (INEA) τη< 

Ευρωπαϊκή< "Ενωση<, αφορούν τα εξή< έργα και μελέτε< : 

1. Ολοκλήρωση τη< νέα< διπλή< ηλεκτροκινούμενη< σιδηροδρομική< γραμμή< στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκό<, 

μήκου< 106 χλμ, προϋπολογισμού 430,3 εκ. ευρώ με κοινοτική επιχορήγηση ύψουζ 290,39 εκ. ευρώ. 

2. Κατασκευή τη< υποδομή< τη< νέα< διπλή< γραμμή< στο τμήμα Ροδοδάφνη Αιγίου-Ψαθόπυργοζ, 

προϋπολογισμού 290,6 εκ. ευρώ με κοινοτική επιχορήγηση 207,4 εκ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη φάση 

κατασκευή< των έργων υποδομή< του τμήματο<, ενώ η επόμενη φάση που περιλαμβάνει τα έργα επιδομή<, 

σηματοδότηση< και ηλεκτροκίνηση< θα υλοποιηθεί με πόρου< του Επιχειρησιακού Προγράμματο< ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

2014-2020. 

3. Μελέτε< αναβάθμιση< τη< υποδομή< σε εντοπισμένα τμήματα τη< γραμμή< θεσσαλονίκη -Προμαχώνα<, 

προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ με κοινοτική επιχορήγηση 0,5 εκ. ευρώ. Πρόκειται για μελέτε< επεμβάσεων που 

είναι απαραίτητε< για την κατασκευή τη< ηλεκτροκίνηση< τη< γραμμή<. 

4. Μελέτε< για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Τοξότε< Ξάνθη<-Νέα Καρβάλη και σύνδεση με τον εμπορικό 

λιμένα Καβάλα< (Γ φάση), προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ με κοινοτική επιχορήγηση 1 εκ. ευρώ. 

Οι αιτήσει< χρηματοδότηση< υποβλήθηκαν στην Ε.Ε. τον περασμένο Φεβρουάριο, οι φάκελοι 

αξιολογήθηκαν θετικά από την INEA τον Ιούλιο στο πλαίσιο απαιτητική< διαδικασία< με κυριότερα κριτήρια 

την ποιότητα των φακέλων, την ωριμότητα υλοποίηση< και την αναπτυξιακή διάσταση των προταθέντων 

έργων. Επακολούθησαν πολύμηνε< διαπραγματεύσειζ μεταξύ των ελληνικών αρχών και των Υπηρεσιών τη< 

Ε. Ε. προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κείμενα των υπογραφεισών συμφωνιών επιχορήγηση<, στι< οποίε< 

καθορίζονται δεσμευτικά χρονικά ορόσημα για τι< επιμέρουζ φάσειζ κάθε έργου. 

Σημειώνεται ότι μέσω τη< έγκριση< των δύο μεγάλων σιδηροδρομικών έργων δεσμεύτηκε κοινοτική 

επιχορήγηση ύψουζ 497,7 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 800ιΌ των συνολικά διαθέσιμων για τη Χώρα 

πόρων του Ταμείου Συνοχή< για τη χρηματοδότηση έργων μεταφορών τη< περιόδου 2014-2020, ενώ ήδη έχει 

ξεκινήσει η προετοιμασία των σιδηροδρομικών έργων που θα προταθούν στο πλαίσιο τη< αναμενόμενη< εντό< 

του 2015 πρόσκληση< τη< INEA, με στόχο τη διασφάλιση των υπολειπόμενων διαθέσιμων πόρων του Ταμείου 

Συνοχή<. 
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Κινητικότητα στην Αιτωλοακαρνανία 

Σιδηροδρομική «κινητικότητα" στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφεται το τελευταίο δίμηνο. Η αφορμή 

δόθηκε μετά από σύσκεψη που είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Α.Κατσιφάρας με τους 

Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους του ΟΣΕ Α.Ε. κ. Π. Θεοφανόπουλο και της ΕΡΓΟΣΕ Α. Ε. κ. Α. Βούρδα στα 

γραφεία της Περιφέρειας στην Πάτρα. Στην σύσκεψη αυτή, εκτός άλλων, τέθηκε και το θέμα της της λειτουργίας 

γραμμής Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στο τμήμα Μεσολόγγι - Αγρίνιο, 

θέμα για το οποίο υπήρξε θετική ανταπόκριση από ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Συμφωνήθηκε να υποβληθεί 

αίτημα από πλευράς της Περιφέρειας, ενω μετά την εκτίμηση της κατάστασης του υφιστάμενου δικτύου, θα 

υλοποιηθεί μελέτη βιωσιμότητας και εφόσον οι προϋποθέσεις το επιτρέπουν, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες 

ώστε να ενταχθεί προς χρηματοδότηση το έργο. Στο αίτημα, που υποβλήθηκε ήδη από το τέλος Νοεμβρίου, 

τονίζεται η κοινωνικο-οικονομική και αναmυξιακή σημασία του έργου, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την 

επιτυχία του Προαστιακού της Πάτρας. 

Θετική άποψη για το θέμα αυτό έλαβε και τοπικός Όμιλος Φίλων Σιδηροδρόμου «Χαρίλαος Τρικούπης» 

με επιστολή του Προέδρου του κ. Β. Πυρπύλη προς τις αρμόδιες αρχές. Με την επιστολή του αυτή ο Όμιλος 

συνηγορεί υπερ της υλοποίησης του έργου, τονίζοντας παράλληλα και την ανάγκη διαφύλαξης της υπάρχουσας 

γραμμής απο τις καταπατήσεις και τις επιχώσεις που έχει υποστεί το δίκτυο. 

Μένει να δούμε κατά πόσον και με ποιό τρόπο οι πρω1οβουλίες αυτές θα καρποφορήσουν ουσιαστικά ή 

αν πρόκειται για ένα πυροτοτέχνημα του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως 

το δίκτυο των πάλαι ποτέ Σ.Β.Δ.Ε. αν και ανακαινίστηκε πλήρως και με μεγάλο κόστος, δεν λειτούργησε ποτέ, 

σήμερα δε βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης: σε πολλά σημεία η γραμμή έχει επιχωθεί από τα 

έργα της «Ιονίας Οδού» και διάφορες καταπατήσεις, οι σταθμοί καταρρέουν (Κρυονέρι κλπ), ενω προσφάτως 

οι Σ.Σ. Μεσολογγίου και Αγρινίου ανακαινίζονται μεν, με στόχο όμως να λειτουργήσουν υπό άλλη, μή 

σιδηροδρομική, χρήση. 

Πάτρα, Σιδηρόδρομος & Πόλη Η συμμετοχή του σιδηροδρόμου στην επίτευξη μιας βιώσιμης πορείας ανάmυξης είναι δεδομένη και η 

ανάγκη σύνδεσης της Αθήνας με την Πάτρα είναι έργο που θα συμβάλει αποφασιστικά προς αυτή την 

κατεύθυνση. Είναι γνωστό ότι είχε προταθεί πριν από χρόνια, η διέλευση του σιδηροδρόμου από την πόλη της 

Πάτρας να γίνει με υπογειοποίηση. Το υψηλό, όμως, κόστος (700 εκατομμύρια €) ενός τέτοιου έργου έχει σαν 

αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

Στις 12 Νοεμβρίου 2015 σε ειδική εκδήλωση και σε 3ήμερη παράλληλη έκθεση που ακολούθησε στην 

Πάτρα, έγινε παρουσίαση του έργου με την κωδική ονομασία"Cοde Patras': Το έργο έγινε με την συμμετοχή των 

πανεπιστημίων ΠΗ της Ζυρίχης, της Πάτρας και το ΕΜΠ. Ο σκοπός του έργου ήταν η μελέτη της χωροταξικής 

και σιδηροδρομικής ανάmυξης της Πάτρας. Η προπαρασκευαστική συνάντηση έγινε τον Σεmέμβριο του 2012 

στην Ζυρίχη. Τον Ιούνιο του 2013 με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και του ΟΣΕ Α.Ε. οργανώθηκε, ένα 

εβδομαδιαίο διεθνές σεμινάριο-εργαστήριο με φοιτητές των τριών ιδρυμάτων. Για την επίβλεψη των εργασιών 

του σεμιναρίου, επελέγησαν επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου, 

συγκοινωνιακών και σιδηροδρομικών υποδομών. Αποφασίστηκε να εφαρμοστεί και στην περίmωση της 

Πάτρας η διαδικασία Test Plannίng Process (τΡΡ), μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη μέθοδος για την επίλυση 

σύνθετων χωρικών και συγκοινωνιακών προβλημάτων. Τους πόρους για τη χρηματοδότηση της διαδικασίας 

μπορούσε να παράσχει το ΠΗ Zurich. Έτσι, προετοιμάστηκε «ειδικός. φάκελος» με βάση τον οποίο, τέσσερις (4) 
μελετητικές ομάδες, αποτελούμενες από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, επεξεργάστηκαν τις 

προτάσεις τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Οι ομάδες υποστηρίχθηκαν από μια Συντονιστική Επιτροπή, 

αποτελούμενη από έμπειρους, υψηλής εξειδίκευσης, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στους τομείς της 

πολεοδομίας, της χωροταξίας, των μεταφορών, της σιδηροδρομικής τεχνικής και της αρχιτεκτονικής τοπίου. 
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Η επιτροπή αξιολόγησε τις προτάσεις και συνέταξε ένα κατευθυντήριο πόρισμα-πρόταση για την προώθηση 

του έργου. Στην παράλληλη έκθεση παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας Test Planning για το 

έργο «Πάτρα, Σιδηρόδρομος & Πόλη» (Patras, Raίi&City). Τα συμπεράσματα αποδεικνύουν ότι, μια γρήγορη, 

αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική σιδηροδρομική σύνδεση με την Αθήνα, με ένα νέο σταθμό στο 

κέντρο της Πάτρας, είναι απολύτως εφικτή. 

Για την εφαρμογή, ωστόσο, της λύσης που θα επιλεγεί τελικά, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή ευρείας 

ενημερωτικής συζήτησης με σκοπό την συγκατάθεση και την θέληση εκείνων που επηρεάζονται από τις 

αλλαγές που προκύmουν, όπως είναι οι συμμετέχοντες φορείς και οι πολίτες. Ο ρόλος του Σ.Φ.Σ. είναι να 

συμβάλει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

Το συγκεκριμένο έργο συντονίζεται από τους καθηγητές: Prof. Dr. Bernd Scholl, ΠΗ Zϋrich, Καθ. Δρ.Βασίλης 

Παππάς , Πανεπιστήμιο Πατρών και Καθ. Δρ. Κώστας Μωραϊ'rης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα. 

Περισσότερες λεmομέρειες στην ιστοσελίδα: www.codepatras.ethz.ch 

Αυτό πού συμβαίνει στη χώρα μας (και οχι μόνο) τους τελευταίους μήνες είναι πρωτόγνορο, αλλά 

και τραγικό: χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, αφού θαλασσοπνιγούν στο Ανατολικό Αιγαίο και 

μεταφερθούν ακτοπλοϊκώς στον Πειραιά στριμώγνονται κάτω από απερίγραmες συνθήκες στα σύνορα μας με 

την ΠΓΔΜ στην Ειδομένη, περιμένοντας το άνοιγμα της μεθοριακής γραμμής για να συνεχίσουν το ταξιδι τους 

προς το άγνωστο. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική τραγωδία, πανευρωπαϊκού βεληνεκούς που, δυστυχώς, 

δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα τελειώσει σύντομα. Εκείνο που είναι σίγουρο, όμως, είναι το οτι η Ελλάδα 

έχει επωμιστεί ένα τεράστιο βάρος, πολύ δυσανάλογο σε σχέση με την δυνατότητα μας να την διαχειριστούμε 

αποτελεσματικά και ανθρώπινα. 

Για το δράμα των αθρώπων αυτών έχουν ήδη γραφεί -και γράφονται καθημερινά-τόσα πολλά που δεν 

χρειάζεται να τα επαναλάβουμε εδω. Ως έντυπο σιδηροδρομικής ύλης, όμως, αξίζει να σημειώσουμε δυο 

θέματα: το πρώτο αφορά την αξιέπαινη πρωτοβουλία της Π.Ο.Σ. για έμπρακτη συμπαράσταση στους 

πρόσφυγες, καλώντας όλους τους σιδηροδρομικούς�μέλη της να συμβάλλουν-εφόσον το επιθυμούν- με την 

καταβολή 2 ευρω από τον μηνιαίο μισθό τους υπερ των κέντρων υποδοχής προσφύγων. Το δεύτερο θέμα, 

αφορά την κατάληψη, από περίπου 2000 μετανάστες, της σιδηροδρομικής γραμμής στην Ειδομένη, με 

συνέπεια την πολυήμερη διακοπή της κυκλοφορίας των εμπορικών αμαξοστοιχιών, από και πρός την Ελλάδα. 

Η κατάληψη ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου, πέραν δε αυτής, η χαοτική συγκέντρωση τόσο πολλών ανθρώπων 

προκάλεσε προβλήματα στον σιδηροδρομικό σταθμό, με πάρα πολλά σκουπίδια, καθώς και μικροζημιές 

και φθορές στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στην επιδομή. Τελικά, τα ξημερώματα της 9ης Δεκεμβρίου, η 

Αστυνομική Διεύθυνση Μακεδονίας απομάκρυνε (και μάλιστα χωρίς βια) όλους τους μετανάστες που ειχαν 

κατασκηνώσει πάνω στις γραμμές και έτσι, η σιδηροδρομική σύνδεση της Ελλάδος με την Κεντρική Ευρώπη 

-μέσω- ΠΓΔΜ και Σερβίας- αποκαταστάθηκε. 

Σύμφωνα, πάντως, με δημοσιεύματα η ζημιά για την εταιρεία έφτασε το 1,5 εκατομμύριο ωρω. Το ποσό 

αυτό περιλαμβάνει το υπερβάλλον κόστος που καλείται να πληρώσει για τη διακίνηση των φορτίων μέσω 

Βουλγαρίας (υπολογίζεται σε περίπου 5.000 -10.000 ευρώ ανά αμαξοστοιχια) χωρις να υπολογίζεται η 

καθυστερημένη άφιξη των εμπορευματοκιβωτίων στην Τσεχία κλπ ( επιπλέον 1,5 ημέρα διαδρομής). Η 
πολυήμερη αυτή διακοπή προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των μεγαλων πελατών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., όπως η Cosco, 

η Hewlett Packard και η Sony, καθώς και ελληνικών εισαγωγικών εταιρειών που, εν όψει Χριστουγέννων, δεν 

μπορούσαν να παραλάβουν εγκαίρως τα προϊόντα τους. 

Η κατάληψη της γραμμής, τέλος, είχε και ένα ακόμη επακόλουθο: την παραίτηση, στις 8 Δεκεμβρίου, του 

Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τηςΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. κ. Θανάση Ζηλιασκόπουλου. 



ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 47 - 48 

Η aτμάμαξα ΔΚ8001 
ξαναyεvνιέται 
Κεί μ ενο: Γιώργος Χανδρινός- Βασίλη ς Κοροβέσης 

Σ. I Ο ι  3 συνταξιούχοι τεχνίτες που ανέλαβαν την επισκευή της Δ ΚΒΟΟ1. Δεξιά ο Ν. Ταγαpούλιας και ο ι  Λ Μοσχοβάκης και Σ. Ρίζος. (Β. Κοpοβέσης) 

Μ ετά από αρκετού< μήνε< σκληρή< δουλειά<, ολοκληρώθηκαν οι εργασίε< 
επισκευή< τη< aτμάμαξα< ΔΚ 8001 ( κατασκευή< Cail, 1 89 1 )  του οδοντωτού. 

Υπενθυμίζεται οτι, με πρωτοβουλία του ΟΣΕ Α.Ε. και την τεχνική στήριξη τη< ΕΕΣΠΥ 
Α.Ε., η συγκεκριμένη aτμάμαξα -που είναι και η μόνη σε λειτουργική κατάσταση 
aτμήλατη κινητήρια μονάδα στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα- είχε μεταφερθεί 
οδικώ< στον Πειραιά στι< 8 Ιουλίου 201 4. Εκεί, στι< εγκαταστάσει< του εργοστασίου 
των (τέω<) Σ.Π.Α.Π., στα Καμίνια, η μηχανή, αφού ελέγχθησαν σχολαστικά όλα τα 
λειτουργικά τη< μέρη και εξαρτήματα, έτυχε πλήρου< (σχεδόν γενική<) επισκευή<: έγινε 
αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων, επισκευάστηκαν όλα τα προβληματικά 
μέρη, καθαρίστηκαν ή πλύθηκαν ο λέβητα<, η εστία κλπ, τοποθετήθηκαν καινούργια 
ανταλλακτικά -όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο και, τέλο<, η aτμάμαξα βάφτηκε εξ 
ολοκλήρου και για λειτουργικού<, αλλά και για αισθητικού< λόγου<. Σε όλο αυτό το 
διάστημα, αυτοί που σήκωσαν το κύριο βάρο< των επισκευών ήταν ο φίλο< μηχανοδηγό< 

Νίκο< Ταγαρούλια< (Ψυχή και συντονιστή< τη< προσπάθεια< αυτή<) και οι έμπειροι 
τεχνίτε< Λουκά< Μοσχοβάκη< και Σπύρο< Ρίζο<, όλοι του< συνταξιούχοι του ΟΣΕ Α.Ε 
που εργάστηκαν σκληρά, αλλά με πολύ μεράκι. Μαζί με αυτού<, εργάστηκαν, κατά 
διαστήματα, και αρκετοί τφίτε< του ΚΕΠ, όλοι του< εν ενεργεία υπάλληλοι τη< ΕΕΣΠΥ 
Α.Ε. που και αυτοί συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία τη< όλη< προσπάθεια<. 

Με το πέρα< των αναγκαίων επισκευών, έγινε στο χώρο του εργοστασίου (στι< 22 
Απριλίου) το πρώτο δοκιμαστικό άναμμα τη< aτμάμαξα<, δοκιμή που απέδειξε οτι η 
επισκευή ήταναπολύτω< επιτυχή<. Κατόπιν, η ΔΚ8001 μεταφέρθηκε (και πάλι οδικώ<) στο 
Μηχανοστάσιο Καλαβρύτων, όπου στι< 1 2  ΜαϊΌυ έγινε η παραλαβή τη< , με την παρουσία 
τοπικών στελεχών του ΟΣΕ Α. Ε., μελών του Σ.Φ.Σ., αρκετών κατοίκων, καθώ< και των 
Προέδρων I Διευθυνqντων Συμβούλων του ΟΣΕ Α. Ε. και τη< ΕΕΣΠΥ Α. Ε κ.κ. Παναγιώτη 
Θεοφανόπουλου και Στέφανου Αγιάσογλου, που δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από 
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το αποτέλεσμα. Στις 1 0  Ιουνίου μεταφέρθηκε στα Καλόβρυτα και το όχημα Βφκπτ1 3 1 ,  έχοντας 
και αυτό ανακαινιστεί πλήρως από τους τεχνίτες του ΚΕΠ που το παρέδωσαν ολοκαίνουργιο και 
με καινούργιο, κρεμ-σκούρο κόκκινο χρωματισμό. Τέλος, στις 16 και 1 7 Ιουνίου έγιναν οι δοκιμές 
της aτμάμαξας με το βαγόνι στο τμήμα Καλόβρυτα -Κερπινή, ολοκληρώνοντας έτσι με επιτυχία 
την πρώτη φάση της επαναλειτουργίας της ΔΚ800 1 .  

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, είδαν το φώς της δημοσιότητας, δελτία τύπου ή 
ανακοινώσεις ορισμένων συνδικαλιστικών σωματείων εργαζομένων στον όμιλο ΟΣΕ Α.Ε., 
που, εντελώς άδικα και αναίτια εξαπέλυσαν επίθεση κατά των συνταξιούχων που εργάστηκαν 
ακόυραστα για την επισκευή της ΔΚ8001 ,  λες και υπάρχουν ακόμη εν ενεργεία έμπειροι τεχνίτες 
aτμαμαξών που θα μπορούσαν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου μια τόσο εξειδικευμένη εργασία. 
Και αν στα αλήθεια υπάρχουν, γιατί τόσα χρόνια δεν αναλάμβαναν το έργο αυτό με δική τους 
πρωτοβουλία; 

Ο σύλλογος μας όχι μόνο χαιρετίζει με ενθουσιασμό την επιτυχημένη γενική επισκευή της 
οδοντωτής aτμάμαξας, αλλό (όπως αναφέρουμε σε άλλο σημείο του παρόντος τεύχους) 
συμμετέχει ήδη ενεργά στην πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΟΣΕ Α.Ε που, σε συνεργασία με την 
ΕΕΣΠΥ Α.Ε. προωθεί την επισκευή και επιστροφή σε λειτουργία και άλλων, ιστορικών κινητήριων 
μονάδων και οχημάτων. Και τούτο, διότι πιστεύουμε ακράδαντα οτι, όπως έχει δείξει και η διεθνής 
εμπειρία, η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τουρισμού, ιδιαίτερα με aτμήλατους συρμούς, είναι 
μια μοναδική ευκαιρία για τις τοπικές κοινωνίες, όπως π.χ. στην περίπτωση του οδοντωτού, του 
Πηλίου κλπ. Όσοι λοιπόν εμπλέκονται στο θέμα αυτό, φορείς ή άτομα, ας ξεφύγουν επι τέλους 
από τις συνδικαλιστικές αγκυλώσεις, τις κομματικές ή προσωπικές φιλοδοξίες, τις μικροπολιτικές 
πρακτικές του κάθε υπεύθυνου, τα συντροφικά ή ενδο-υπηρεσιακά μαχαιρώματα, τα επαρχιώτικα 
κόμπλεξ ή τους αναχρονιστικούς τοπικισμούς. Η aτμάμαξα ΔΚ8001 ,  που φτιάχτηκε με γνήσιο 
μεράκι από ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά και χωρίς υστεροβουλίες τα τραίνα, είναι πλέον 
πανέτοιμη για δράση. Ελπίζουμε οτι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και κάθε άλλος «αρμόδιος», δεν θα την 
αφήσουν να σκουριάσει ξανά, αλλά θα σταθούν στο ύψος της ιστορικής τους ευθύνης. Ο ΣΦΣ 
θα παρακολουθεί στενά το ζήτημα αυτό, επικροτώντας θερμά καθε θετική ενέργεια προς την 
παραπάνω κατεύθυνση, αλλά και ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική για κάθε οπισθοχώρηση από 
τον ουσιαστικό στόχο: την ανάδειξη του σιδηροδρομικού τουρισμού στη χώρα μας. 

Η ΔΚΒΟΟΊ στην πρώτη επiσημη δοκιμ ή της στα Καλάβρυτα (Ι Ζώρζος) 
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Σ. I Ο λέβητας της ΔΚΒΟΟΊ έτοιμος για τον τελικο τοu καθαρισμό (Β. Κοροβέσης) 



• Καρδfτσο 

ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ( 1 94 1 - 1 944) 

Ο Ιταλική ζώνη (γερμανική από Σεmtμβριο 1 943) 

8 Ιταλική προσόρτηση • • · 
(γερμανική ζώνη από Σεmtμβριο 1943) 
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Η συνθηκολόγηση της Ελλάδας θα αποτελέσει, για τις δυνάμεις κατοχής, την έναρξη 

του επίπονου έργου της ανασυγκρότησης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας 

με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του για τις επιχειρήσεις στο Ανατολικό μέτωπο και 

την Μέση Ανατολή. Η κάθε μια με διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων θα αναγκαστεί να δράσει στα ασφυκτικό χρονικό 

πλαίσια που θέτει ο πόλεμος. Οι Γερμανο-ιταλοί θα αρκεστούν να επισκευάσουν και 

να θέσουν σε λειτουργία τις υπάρχουσες δομές ενώ μόνο η Βουλγαρία που θεωρούσε 

οριστική πλέον την προσάρτηση της Μακεδονίας, θα επενδύσει με πόρους και έργα στην 

σιδηροδρομική ένωσή της με τα «νέα εδάφη)) και την πολυπόθητη έξοδο στο Αιγαίο. 

Αυτό θα διαρκέσει έως το φθινόπωρο του 1943, όταν, μετά την ιταλική συνθηκολόγηση, 

οι Γερμανοί θα ελέγχουν πλήρως το σύνολο των σιδηροδρομικών δικτύων ενώ σε 

τέσσερεις μήνες (Μάρτιος- Ιούνιος 1944), οι περισσότερες από τις υπηρεσίες τους στον 

τομέα των σιδηροδρόμων θα συγχωνευθούν σε μία και θα aπογυμνωθούν από υλικό και 

προσωπικό. Κατά την διάρκεια της αποχώρησής τους από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, 

ανεξάρτητα θα παραμείνουν τα Σταθμαρxεία-Banhofskommandanturen, οι Διοικήσεις 

Φόρτωσης Ausladekommandos και οι Μονάδες Ασφαλείας Sίcherungs Eίnheίten οι 

οποίες θα αποχωρήσουν, με την σειρά τους, έως τα τέλη του Σεmεμβρίου 1944. 

1. Η ιταλικη ζώνη κατοχής 
Οι Ιταλοί, αμέσως μετά την συνθηκολόγηση της Ελλάδας, θα προσπαθήσουν να 

ανασυστήσουν το σχεδόν διαλυμένο σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί έπρεπε σε ελάχιστο 

χρονικό διάστημα να ανοίξουν οι γραμμές για την μεταφορά πρώτων υλών και κυρίως 

ορυκτών στην Ιταλία. Αυτό θα προκαλέσει σοβαρές τριβές με τους Γερμανούς οι οποίοι, αν 

και είναι αριθμητικό πολύ λιγότεροι, νέμονται την κύρια σιδηροδρομική αρτηρία Αθήνα

θεσσαλονίκη-Βελιγράδι, αφήνοντας στα ιταλικό συμφέροντα μόνο το � του μεταφορικού 

όγκου του δικτύου. Αυτό, θα έχει αντίκτυπο στην κίνηση καιτον ανεφοδιασμό των Ιταλών 

καθώς το κέντρο σύνθεσης των συρμών τους προς την Ελλάδα βρίσκεται στο Μέστρε 

(Βενετία) από όπου μέσω Γιουγκοσλαβίας και Αμύνταιου φτάνει στην ιταλοκρατούμενη 

ζώνη της Ελλάδας με αποτέλεσμα, μέχρι και την ιταλική συνθηκολόγηση, τα ιταλικό 

στρατιωτικό τραίνα θα μπορούν να φτάνουν στην θεσσαλονίκη μόνο κάθε Δευτέρα και 

Πέμmη. 

α) Το Ιταλικό Σιδηροδρομικό Μηχανικό-6eπlο Feπoνleή ltallano 
Με την έναρξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου, οι Ιταλοί θα κινητοποιήσουν ένα 

Σιδηροδρομικό Τάγμα Μηχανικού το οποίο για τις ανάγκες μεταφοράς των απαραίτητων 

εφοδίων θα κατασκευάσει σταδιακό 42 χμ σιδηροδρομικής γραμμής και 2000 μ. 

πλατφόρμες φόρτωσης. Με την κατάληψη της Ελλάδας η Ιταλία θα αναλάβει αρχικό το 

έργο της ανασυγκρότησης του δικτύου. 

Επικεφαλής της προσπάθειας αυτής θα τεθεί ο 51χρονος μηχανικός των Ιταλικών 

Σιδηροδρόμων Guίdo Gorbellίnί Δντης του Γραφείου Κίνησης της Ιταλικής Πρεσβείας 

της Αθήνας. Από την θέση αυτή και σε συνεργασία με το Ιταλικό Σιδηροδρομικό 

Μηχανικό θα αναλάβει την διεύθυνση των εργασιών επισκευής της σιδηροδρομικής. 

γέφυρας της Παπαδιάς και της γέφυρας του Ισθμού της Κορίνθου. Το σημαντικότερο 

έργο θα είναι η επισκευή, από άνδρες του 9ου Λόχου του 11 Σιδηροδρομικού Τάγματος, 

της σιδηροδρομικής και οδικής γέφυρας του Ισθμού που είχε ανατιναχθεί από άνδρες 

του υποχωρούντος Βρετανικού στρατού. Γερμανοί δύτες θα εκκαθαρίσουν από τα 

συντρίμμια τον Ισθμό, ενώ το Ιταλικό Μηχανικό θα συνδέσει τις δύο όχθες με μία 

γέφυρα τύπου Roth-Wagner Νο. 3, μήκους 84 μ. Η επισκευή θα διαρκέσει 25 ημέρες 

και θα εργαστούν 400 αξιωματικοί και στ�τιώτες. Την ίδια περίοδο στον Πειραιά θα 

επισκευαστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο του λιμανιού, ενώ στην γραμμή Κόρινθος-Πάτρα 

θα αντικατασταθεί μία κατεστραμμένη γέφυρα ανοίγματος 30μ. τύπου Kohl Νο 2. Έως 

και τις αρχές του 1942 θα επισκευαστεί και η γέφυρα της Παπαδιάς με την εργασία 100 

τεχνικών και σε διάστημα 19 ημερών. Το μήκος της (τύπου Roth-Wagner) γέφυρας θα 

είναι 36μ. μέτρα με δύο πυλώνες στήριξης ύψους 60μ . 

Την περίοδο Ιανουάριος-Απρίλιος 1942, για να εξασφαλίσουν την απρόσκοmη 

φόρτωση κοι μεταφορά λιγνίτη από διάφορα ( κατεχόμενα πλέον) ορυχεία, οι Ιταλοί 

θα κατασκευάσουν 3χλμ. σιδηροδρομικής γραμμής, άλλα Sχλμ θα στρωθούν για την 

σιδηροδρομική σύνδεση νέων ορυχείων, ενώ παράλληλα θα θέσουν σε κυκλοφορία στο 

ελληνικό δίκτυο δικό τους τροχαίο υλικό αποτελούμενο κυρίως από στρατιωτικούς, αλλά 

και εμπορικούς συρμούς. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι Ιταλοί θα δημιουργήσουν 

Σ. Ι <<Ντουρντουβάκιa». Χιλιάδες νεαροί Έλληνες της Μακεδονίας και της Θράκης οδηγήθηκαν aπό 
τους Βούλγαρους σε καταναγκαστική εργασία, σε σιδηροδρομικά, κυρίως, εργοτάξια. 1941 (συλλογή Δ. Παπαδόπουλος) 
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ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 47 · 48 

Σ. Ι Άφιξη Γερμανών στον Σταθμό Λαρίσης και «χαρούμενη» πόζα μ;ε παιδιά (συλλογή Σ. Νι κολόπουλος 

ένα μεγάλο εργοτάξιο καταναγκαστική< εργασία< κατά μήκο< τη< σιδηροδρομική< 
γραμμή<, από τον Σ.Σ. Μαλακάσα< (Σφενδάλη) μέχρι τον Σ.Σ. Θηβών για την συντήρηση 
I βελτίωση τη< επιδομή<. Στο εργοτάξιο αυτό μετείχαν με καταναγκαστική εργασία 
κάτοικοι από τα γύρω χωριά, οι οποίοι έσπαζαν του< βράχου< από τα νταμάρια του 
Υπάτου και τη< Μαλακάσα< ενισχύοντα< με σκύρα την σιδηροδρομική γραμμή, ώστε 
να αντέχει στα βαριά τραίνα που μετέφεραν πολεμικό υλικό, άρματα, στρατό υπό την 
επίβλεψη ενό< Λόχου Ιταλών στρατιωτών με έδρα τον Σ.Σ. Αυλώνα. 

β) Η Σιδηροδρομική Εθνοφυλακή- Milizia Nazionale Ferroviaria-MNF 

Αμέσωζ μετά την κατοχή τη< Γιουγκοσλαβία< και τη< Ελλάδα< θα δημιουργηθούν 
Ειδικά Αποσπάσματα τη< Σιδ/κή< Εθνοφυλακή< -Distaccamenti Sρecia l i  Mi l izia Ferroνia 
(DSMF) αποτελούμενα από Αυτόνομε< Μοίρε< Coorti Autn. Στην Ελλάδα, τέτοιε< μοίρε< 
θα εγκατασταθούν στου< σιδηροδρομικού< σταθμού< Θεσσαλονίκη<, Λάρισαζ, Αθήνα< 
και Πάτρα< με αποστολή την συνοδεία των στρατιωτικών συρμών και την τήρηση 
τη< τάξη< στου< συρμού< των αδειούχων οπλιτών. Προ< τα τέλη του 1 942 οι DSMF θα 
ενισχυθούν από Μοίρεζ Μελανοχιτώνων Camicίe Nere(CCNN), οι οποίε< θα επανδρώσουν 
αρκετά σιδηροδρομικά φυλάκια. Οι άνδρε< των DSMF θα οπλιστούν με αραβίδε< M/C 
Mod. 1891 ,  6,5mm και περίστροφα G/B mlo 1 889, 1 0.4 mm. Αρχικά, το καπέλο τη< 
στολή< του< θα μοιάζει με αυτό των αλπινιστών αλλά αργότερα θα αντικατασταθεί 
από πηλήκιο διατηρώνταζ ωζ σήμα κατατεθέν τι< μαύρε< δερμάτινε< γκέτε< και τιζ 
φυσιγγιοθήκε< μαζί με τα χαρακτηριστικά επιρράμματα στα πέτα τη< χλαίνη< με την 
φτερωτή ρόδα (ruota alata) που ήταν ασημένια για του< εθνοφύλακε< και του< υπαξ/ 
κου< και χρυσή για του< αξ/κουζ. Τον Σεπτέμβριο 1 943 οι DSMF θα διαλυθούν και η 
συντριπτική πλειοψηφία των Μελανοχιτώνων θα προσχωρήσει στου< Γερμανού< και για 
ένα διάστημα θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά τη< από τιζ θέσει< που κατείχε. Από 
τι< αρχέ< του 1 944 στου< μελανοχίτωνεζ θα προσκολλούνται με την σειρά του< τμήματα 
ξένων Εθελοντών και Γερμανών βοηθητικών με αποτέλεσμα οι πρώτοι να χάσουν τι< 
αρμοδιότητέ< του< υποβιβαζόμενοι σταδιακά σε άτυπου< απλού< τυφεκιοφόρου<. 

2. Η βουλγαρική ζώνη κατοχής 
Στιζ 18 Απριλίου 1 941 τα βουλγαρικά στρατεύματα εισέρχονται στο ελληνικό 

έδαφο< βάση συμφωνιών και την ίδια μέρα οι Γερμανοί του< παραχωρούν τη διοίκηση 
ελληνικών περιοχών, ωζ ανταμοιβή τη< « . . .  αποτελεσματική< βοήθειαζ ... », πού του< 
προσέφεραν οι Βούλγαροι κατά την γερμανική εισβολή στη χώρα μαζ1• Ανάμεσα στιζ 
άλλε< διευκολύνσειζ οι Βούλγαροι θα συνδέσουν το σιδηροδρομικό του< δίκτυό του< με 
τη γραμμή Βελιγράδι-Νί<-Θεσσαλονίκη και θα παραχωρήσουν στο Γερμανικό Επιτελείο 
του< σιδηροδρόμου< του< με όλε< τι< υποδομέ< του ζ. Κατά το διάστημα 21 Φεβρουαρίου 
- 2 Μαρτίου 1 941 (οπότε θα αρχίσει η επίσημη διέλευση των Γερμανών) και από εκεί 
έω< και την επίθεση κατά τη< Γιουγκοσλαβία< και τη< Ελλάδα<, το δίκτυο των 6�>Κ θα 
διοικείται ουσιαστικά από ένα πολυπληθέ< γερμανικό σιδηροδρομικό επιτελείο με πολύ 
μικρό περιθώριο παρεμβάσεων των βουλγάρων συναδέλφων τουζ. Οι Γερμανοί, για να 
αποφύγουν τι< χρονοβόρε< μεταφορτώσει< και μετεπιβιβάσει< υλικών και ανθρώπινου 
δυναμικού που έφτανε από άλλου< προορισμού< στην Βουλγαρία, θα καθιερώσουν τον 
όρο «Βαλκανική Χωρητικότητα», σύμφωνα με την οποία το βάροζ κάθε συρμού ήταν τα 
2/3 του τυπικού ευρωπαϊκού βάρουζ. Με τον τρόπο αυτό, η αδύναμη σιδηροδρομική 
επιδομή τη< Ελλάδα< και τη< Γιουγκοσλαβία< δεν καταπονούνταν και οι χρόνοι 
μεταφορά< τηρούνταν ακριβώ< χωρί< μεταφορτώσει< χάρι< στην συνεργασία των 6�>Κ 
και του προσωπικού τουζ2• 

Στι< 3 ΜαϊΌυ 1 941 με απόφαση του βουλγάρικου Υπουργικού Συμβουλίου οι 
κατεχόμενε< πλέον Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διαιρούνται σε 1 1  επαρχίε< που, 
με έδρα την Ξόνθη, έλαβαν την ονομασία Μπελομόριε-6e11οΜοp11e (=Αιγαίο) και 
ενσωματώθηκαν στην 4η περιφέρεια του βουλγάρικου κρότου< Ζαγκόρα-Πλοβντιφ
Μπελομόριε. Δέκα ημέρε< μετά, το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην έγκριση 
ενό< διατάγματο< για την κατασκευή 

- σιδηροδρομική< γραμμή< που θα συνδέει την Κομοτηνή με το Momchi lgrad 
- ανακατασκευή τη< γραμμή< ντεκωβιλ και σύνδεση τη< Kulata με το Σιδηρόκαστρο. 
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- επανακατασκευή του τη ζ σιδηροδρομικήζ γραμμήζ Πολύκαστρο-Καλλίνδοια. 
Τα δύο πρwτα έργα επρόκειτο να ξεκινήσουν λίγεζ μέρεζ μετά την 1 η Ιουνίου. Να 

σημειωθεί ότι η σχεδίαση τηζ αντικατάστασηζ τηζ γραμμήζ Decauνi l le κατά μήκοζ 
τηζ κοιλάδαζ του ποταμού Στρυμόνα στο τμήμα Simitl i-Kruρnik, και από εκεί στο 
Σιδηρόκαστρο μαζί με την επέκταση τηζ γραμμηζ στενού εύρουζ κατά μήκοζ του 
ποταμού Μέστα, δείχνει την επιθετική πολιτική τηζ βουλγαρικήζ κυβέρνησηζ στα πλαίσια 
των μεγαλεπήβολων σχεδίων και έργων. Το βασικό κίνητρο για την κατασκευή αυτwν 
των έργων υπαγορεύθηκε κυρίωζ από την επιθυμία για γρήγορη και μόνιμη σύνδεση 
με τη Θεσσαλονίκη και κατ'επέκταση με το Αιγαίο για οικονομικούζ και στρατηγικούζ 
λόγουζ (στο παρελθόν, η Αυστροουγγαρία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και η 
Γιουγκοσλαβία ήταν οι βασικοί αντίπαλοι τηζ βουλγαρικήζ σιδηροδρομικήζ εξόδου στο 
Αιγαίο)3• Η γραμμή αυτή άλλωστε θα εξυπηρετούσε και τουζ Γερμανούζ και συγκεκριμένα 
το Σύνταγμα Μεταφορwν Transport Begleit Regiment Wien, που με έδρα την Βιέννη 
κατέληγε, μέσω Βουλγαρίαζ, στην Δράμα. Τελικά, στο βουλγαρικό Κοινοβούλιο ο 
Υπουργόζ Δημοσίων Έργων, μηχανικόζ Δήμηταρ Βασίλεβ θα ανακοινwσει για τιζ 1 2  
Ιουνίου του 1 941 την έναρξη των έργων Κομοτηνή- Momchilgrad. Στο τμήμα Kulata 
-Σιδηρόκαστρο η ύπαρξη εκτεταμένων ναρκοπεδίων και η δυσκολία τη ζ άρση ζ τουζ θα 
προκαλέσει την καθυστέρηση των έργων που τελικά ξεκίνσηαν στιζ 24 Αυγούστου (ήταν 
η πρwτη σιδ/κή γραμμή που ολοκληρwθηκε) με 5.000 εργαζόμενουζ, ενw αμέσωζ μετά οι 
προσπάθειεζ θα επικεντρωθούν στην βασική γραμμή Κrupnίk-Σιδηρόκαστρο. Η γραμμή 
τέθηκε σε λειτουργία στιζ 29 Νοεμβρίου, αλλά εγκαινιάστηκε επίσημα από τον Υπουργό 
Δημοσίων Έργων Δ. Βασίλεβ στιζ 8 Δεκεμβρίου 1 941 . Το μήκοζ τηζ γραμμήζ ντεκωβίλ 
ήταν 1 4,8χλμ, αλλά μαζί με τιζ παρακαμπτήριεζ κ.α. των σταθμwν έφτανε τα 1 8,2χλμ. 
Με την έναρξη λειτουργίαζ τη ζ και για να φανεί ο στενόζ δεσμόζ τη ζ « ... επανακάμψασαζ 
κόρηζ ... » π ροζ την « . . μητέρα ... » καθιερwνεται καθημερινή συγκοινωνία με τραίνο (έστω 
και με πολλέζ μετεπιβιβάσειζ) για την την Σόφια, και έτσι η πολιτικήζ, οικονομικήζ και 
στρατηγικήζ σημασίαζ, σιδηροδρομική σύνδεση τηζ βουλγαρικήζ πρωτεύουσαζ με την 
Θεσσαλονίκη θα επιτευχθεί μετά από 60 χρόνια μεταφέρονταζ καθημερινά Βούλγαρουζ 
έποικουζ με την οικοσκευή τουζ ή όχι, από και π ροζ τα κατεχόμενα νέα εδάφη. 

Αντίθετα, η γραμμή Κομοτηνή - Momchilgrad. δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, καθwζ 
κονδύλια, υλικά και προσωπικό θα εκτραπούν σε άλλεζ προτεραιότητεζ. Τελικά, από την 
προβλεπόμενη χάραξη 40χλμ, θα στρωθούν μόνο 1 6,6 χλμ. 

· 

Το βουλγαρικό Υπουργικό Συμβούλιο θα ψηφίσει (25 Απριλίου 1 942) διάταγμα για 
τη κατασκευή, όσο το δυνατόν συντομότερα, ενωτικήζ γραμμήζ, πού θα συνδέει την 
Αλεξανδρούπολη με τα Σκόπια. Την ίδια περίοδο, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσειζ 
με τουζ Γερμανούζ για την ανακατασκευή του τμήματοζ τηζ γραμμήζ Πολύκαστρο
Καλλίνδοια , wστε να συνδεθεί η γραμμή Σαντάνσκι-Πετρίτσι με Μουριέζ -Καλλίνδοια
Πολύκαστρο και από εκεί με την Θεσσαλονίκη. Τα προβλήματα εδw θα είναι πολλά, αφού 
κατ' αρχάζ δεν υπάρχουν ούτε αρκετά κεφάλαια ούτε και υλικά, κάτι που θα αναγκάσει 
τουζ Βούλγαρουζ να απευθυνθουν στο Βερολίνο για την προμήθεια τουλάχιστον των 
σιδηροτροχιwν. Οι Γερμανοί όμωζ θα αφήσουν τουζ Βουλγάρουζ να προχωρήσουν 
στο έργο αυτό μόνοι τουζ (παρά το οτι η κατασκευή του διευκόλυνε και τουζ ίδιουζ) 
μη αντιδρwνταζ στην υλοποίηση του, αφού άλλωστε η γραμμή αυτή βρισκόταν σε 
ελληνική περιοχή, που οι Βούλγαροι δεν την είχαν προσαρτήσει ακόμα. Η αποκατάσταση 
του τμήματοζ μήκουζ 26,5χλμ. ξεκίνησε στιζ 1 5  Ιουλίου και ολοκληρwθηκε στιζ 1 5  
Νοεμβρίου 1 943, ενw για την αποπεράτωση του έργου εργάστηκαν πάνω από 1 .200 
σκαπανείζ στρατιwτεζ, η στρwση των γραμμwν έγινε από 1 20 σιδηροδρομικούζ, ενw οι 
σιδηροτροχιέζ προέρχονταν από το ξήλωμα δευτερευόντων γραμμwν τηζ Βουλγαρία ζ. 

Την περίοδο εκείνη οι βουλγαρικέζ και οι γερμανικέζ αρχέζ θα συμφωνήσουν στον 
προσδιορισμό των σιδηροδρομικwν μεθοριακwν σταθμwν καθwζ και στιζ αρχέζ που 
θα διέπουν τιζ φπορευματικέζ μεταφορέζ ορίζονταζ τον Σ.Σ. Ροδόποληζ (=Poroj στην 
Βουλγαρική ) ωζ κεντρικό σταθμό μεταφορτwσεων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη
Θεσσαλονίκη. Ένα σοβαρό πρόβλημα θα εμφανιστεί στη Δυτική Θράκη ωζ προζ την 
εκμετάλλευση τηζ γραμμήζ Αλεξανδρούπολη-Πύθιο, η οποία τελικά θα εκχωρηθεί από 
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Σ. Ι Έλληνες και Γερμανοί σιδηροδρομι κοί φωτογραφίζονται μ προστά σε aτμάμαξα 
της σειράς Κγ, στο Μ.Α. Ι. (συλλογή Δ. Παπαδόπουλος) 

του ζ Γερμανούζ στουζ Τούρκουζ προκαλwνταζ ένταση μεταξύ Βουλγάρων και Γερμανwν, 
η οποία θα αποσοβηθεί με την προσωπική παρέμβαση του Τσάρου Βόριδα του l l loυ. Οι 
βουλγαρικέζ αρχέζ θα αντικαταστήσουν τουζ Έλληνεζ σιδηροδρομικούζ με Βουλγάρουζ 
και θα εγκαταστήσουν πυκνά φυλάκια στουζ σταθμούζ και τιζ γέφυρεζ, ενw μετά τα 
γεγονότα του Δοξάτου θα εκκενwσουν τα χωριά κατά μήκοζ των σιδηροδρομικwν 
γραμμwν μετακινwνταζ βίαια τουζ κατοίκουζ τουζ σε άλλεζ περιοχέζ. Παράλληλα τα 
φυλάκια τηζ Ελληνικήζ Βασιλικήζ Χωροφυλακήζ που βρίσκονταν στουζ σταθμούζ θα 
εκκενωθούν και οι υπηρετούντεζ εκεί ίσα που θα προλάβουν να σwσουν 'το κεφάλι του ζ. 

Τον Ιούλιο 1 942 οι Γερμανοί θα αναθέσουν στουζ Βουλγάρουζ τον έλεγχο τη ζ γραμμήζ 
Αλεξανδρούπολη-Διδυμότειχο παρακάμπτονταζ την σκιwδη ελληνική διοίκηση τηζ 
γραμμήζ προκαλwνταζ τη διαμαρτυρία τηζ Κυβέρνησηζ Τσολάκογλου, Ενα σχεδόν 
χρόνο μετά (Οκτwβριοζ 1 943) θα παραχωρηθεί από το Γερμανικό στρατό ένα γραφείο 
στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκηζ για να στεγαστεί ο Βούλγαροζ Φρούραρχοζ αρμόδιοζ για τιζ 

Εκβουλγαρισμένες ονομασίες των σιδηροδρομικών σταθμών σε Μακεδονία και Θράκη κατά 

την διάρκεια της Βουλγαρικής Κατοχής (1941 -1944) (πηγή: Γ.Χανδρινός, αδημοσ.δεδομένα) 

Ροδόπολη = Poroj Πολύανθος = N arla kjoi 
Στρυμόνας = Valoνischa Βένα = Demir  Bei l i  
Σκοτούσα = Prosen ik  Μέστη = Kϋse -Medjia 
Ν.  Σκοπός = Skopoνo Συκορρόχη = Schoba n kjo i  

Χρ υσό = Topoljan i  Κίρκη = Ki rka kjoi 
Φωτολείβος = Otoliνos Ποταμός = Badoma 

Καλός Αγρός Osman iza Αλεξανδρούπολη Dede Agasch 

Ν ι κηφόρος = N υsretli Πέπλος = San i loνo 
Π λατανιό = Kozlυkjoi Τυχερό = General Ganeν 

Παρανέστι = Buk  Λαγυνό = Opalschenzi  
Νεοχώρι = E n i kjoi  Σουφλί = Suflu 

Σταυρούπολη Belomorzi Λόβαρα = Lazar Madjaroν 

Τοξότες = Oksch i la r  Π ύθιο = Pazdelna 
Σέλερο = Kasaldjkjoi  Θού ριο = Kablesch koνo 

Π ολύσιτος = Jasakjoi Ν .  Ορεστιόδα = Vaskoνo 
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σιδηροδρομικέζ μετακινήσειζ στην σημαντική γραμμή Νίζ-Θεσσαλονίκη. Το γραφείο 
όμωζ αυτό, θα υπολειτουργεί συσσωρεύονταζ στουζ διάφορουζ σταθμούζ υλικά και 
εμπορεύματα και αναγκάζονταζ τουζ Γερμανούζ να αναλάβουν οι ίδιοι και αυτόν 
τον τομέα. Έτσι κι' αλλιώζ, μερικούζ μήνεζ αργότερα ( Ιανουάροζ και Φεβρουάριοζ 
1 944), οι βουλγαρικοί σιδηρόδρομοι θα δοκιμαστούν από συνεχείζ βομβαρδισμούζ 
των εγκαταστάσεών και του τροχαίου υλικού τουζ, καθώζ συμμαχικά βομβαρδιστικά 
αεροσκάφη (κυρίωζ αμερικανικά Β -1 7 ) θα αρχίσουν να σφυροκοπούν συστηματικά το 
δίκτυο και οι Βούλγαροι στην προσπάθειά τουζ να διασώσουν τουλάχιστον το τροχαίο 
υλικό τουζ, θα το διασπείρουν σε απομακρυσμένα δίκτυα και στην Ελλάδα. 

Συνολικά, η βουλγαρική πολιτική κατασκευήζ σιδηροδρόμων στα κατεχόμενα εδάφη 
τηζ Μακεδονίαζ και Θράκηζ ήταν φιλόδοξη, συνεκτική και ολοκληρωμένη στο μέγιστο. 
Αρκεί να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό που επενδύθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων και Οδοποιίαζ στην κατασκευή των σιδηροδρόμων, ήταν 2.297.801.288 λέβα, 
δηλαδή τα 2/3 των περίπου 3.500.000.000 λέβα που δαπανήθηκαν συνολικά από το 
Υπουργείο. Μαζί με τη γραμμή Πολύκαστρο-Καλλίνδοια που χρηματοδοτήθηκε από 
τον προϋπολογισμό του Βουλγαρικού Υπουργείου Σιδηροδρόμων, Ταχυδρομείων και 
Τηλεγραφίαζ, το συνολικό ποσό έφθασε τα 2.362.801 .288 λέβα. Από αυτά, με την 
εξαίρεση κατασκευών στην Δυτική Θράκη και το Κοσσυφοπέδιο, τα οποία κόστισαν 
συνολικά 203.840.899 λέβα, στην κατεχόμενη Μακεδονία (Ελληνική και Γιουγκοσλαβική) 
δαπανήθηκε πάνω από το 91% του συνόλου των επενδύσεων. Το ποσό αυτό είναι περίπου 
5,6% του �αθαρού ποσού των 38.600.000.000 λέβα που επενδύθηκαν από τη Βουλγαρία 
σε κατεχόμενα εδάφη κατά την περίοδο 1 941-1 944. Όπωζ και να έχει όμωζ, κατά τη 
διάρκεια τηζ βουλγαρικήζ Κατοχήζ το ελληνικό σιδηροδρομικό υλικό στα κατεχόμενα 
εδάφη, είτε τροχαίο είτε υποδομή, ή θα μεταφερθεί στη Βουλγαρία ή ασυντήρητο θα 
αφεθεί να καταστραφεί.4 

Θα πρέπει, τέλοζ, να υπενθυμίσουμε οτι στα σιδηροδρομικά έργα των Βουλγάρων 
(εντόζ Βουλγαρίαζ και σε κατεχόμενεζ περιοχέζ) θα εργαστούν σκληρά και πολλοί 
επιστρατευμένοι Έλληνεζ από την Καβάλα, τιζ Σέρρεζ κλπ, μαζί με Εβραίουζ από τη 
Βουλγαρία. Ήδη από το 1 942 οι Βούλγαροι θα αρχίσουν να εφαρμόζουν στιζ περιοχέζ 
που είχαν προσαρτήσει την υποχρεωτική πολιτική επιστράτευση. Όσοι έχουν ηλικία από 
26-45 χρόνων εντάσσονται υποχρεωτικά στα διαβόητα Τάγματα Εργασίαζ και στέλνονται 
για καταναγκαστικά έργα κυρίωζ στιζ σιδηροδρομικέζ γραμμές, όπως η γραμμή Sίmίtlί
Σιδηροκάστρου,στα οχυρά της Ελληνοβουλγαρικήζ μεθορίου κλπ, ως «ντουρντουβάκια» 
(η λέξη προέρχεται από το τρούντοβ βόινικ - ΤΡΥΑΟΒ ΒΟ�ΗιΙΚ -στρατιώτης σκαπανέας ) .  
Στα έργα αυτά, κατά παράβαση του άρθρου 52 τη ζ συμβάσεως τη ζ Χάγης για το Δίκαιο 
του κατά ξηρόν πολέμου, οι Έλληνες της περιοχής θα υποστούν τον εξευτελισμό τηζ 
προσωπικής εργασίας σε άθλιες συνθήκες. Στις 5 ΜαϊΌυ 1 942 από τον Σ.Σ. Σερρών θα 
γίνει η πρώτη αναχώρηση επιστρατευμένων Σερραίων για τη Βουλγαρία, ενώ μέχρι τα 
μέσα του 1942 θα έχουν μεταφερθεί μέσω Σιδηροκάστρου για τα εκεί τάγματα εργασίας 
περίπου 35000 Έλληνεζ. 

3. Η γερμανική ζwνη κατοχής 
α) Η Γερμανική Διοίκηση Μεταφορών-Chef des Transportwesens 

,Rader mϋssen rollen fϋr den Sίeg!" οι τροχοί πρέπει να κuλίσοuν για την 

Νίκη 

Την άνοιξη του 1 941 η Γερμανική Διοίκηση Μεταφορών κατόρθωσε να έχει σε συνεχή 
λειτουργία 420 συρμούς σε επτά κύριες σιδηροδρομικές αρτηρίες, με στόχο την μεταφορά 
των στρατευμάτων ενάντια στην ΕΣΣΔ. Όμως, στα τέλη του Μάρτη θα σκάσει σαν βόμβα 
η εντολή για ριζική αναδιοργάνωση των δρομολογίων με στόχο προτεραιότητας πλέον 
την επίθεση ενάντια στην Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα. Αυτό απαιτούσε αναθεώρηση 
των σχεδίων και την χάραξη νέων δρομολογίων τα οποία αναγκαστικά θα περιλαμβάνουν 
την Ουγγαρία την Ρουμανία και την Βουλγαρία, όπου θα δημιουργηθούν επιτροπές 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών αυτών στα πλαίσια λειτουργίας των προϋπαρχόντων 

Σ. I Στολή γερμανού σιδηροδρομικού υπαλλήλου πού ανήκε οργανικά στην 
Σιδηροδρομική Διεύθυνση Ν υρεμβέργης (RBD Nϋrnberg), αλλά υπηρετούσε 

αποσπασμένος στον Σ.Σ. Λιανοκλαδiου. Σαν βετεράνος του 1ου ΠΠ, με τον 
Αυστρουγγρικό στρατό, είχε τιμηθεί με διάφορες διακρίσεις από ευδόκιμες 

υπηρεσίες σε Ουγγαρία και Σερβία. Είχε τραυματιστεί μiα τουλάχιστον φορά, 
λαμβάνοντας το μεταλλικό δ ιακριτικό τραύματoς-Verwυndetenabzeichen σε 
μαύρο (που όμως έχει πλέον ξεθωριάσει) και ήταν μέλος του NSDAP απο τα 

τέλη του 1933. Τα επιpάμματα στον γιακά και οι επωμiδες-Schυlterklaρρen με το 
ένα γερμανικού τύπου μικρό αστεράκι τον τοποθετούν στην μ ισθολογική κλάση 

1 1-7a (οι βαθμοi στους OR ήταν κατηγοριοποιημένοι σε μισθολογικές κλάσεις) 
(συλλογή Δ. Παπαδόπουλος) 

Διοικήσεων της Βέρμαχτ για την Νοτιοανατολή με έδρα την Βιέννη και την Γερμανική 
Διοίκηση Μεταφορών στην Ρουμανία. Έτσι, θα δημιουργηθούν ανάλογα Γραφεία 
Διοίκησης Μεταφορών στο Πρέσμπουργκ, στην Βουδαπέστη, το Βουκουρέστι και στην 
Σόφια. 

Αντίστοιχα, η 1 η Διεύθυνση Στρατιωτικών Σιδηροδρόμων Feldeίsenbahndίrektίonen 
(FBD 1) μετά την συγκρότησή της στην Πολωνία θα βρεθεί στα Βαλκάνια και κατά την 
διάρκεια της επιχείρησης Μαρίτα, για την υποστήριξη των γερμανικών στρατευμάτων 
και την εξασφάλιση της τόσο ζωτικής σημασίας σιδηροδρομικής γραμμής, θα ζητήσει 
από το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών την διάθεση περιορισμένου αριθμού 
aτμαμαξών στα δίκτυα των παραπάνω χωρών, με στόχο την δημιουργία σημείων 
εκκένωσηζ και μεταφόρτωσης των συρμών στην Nagkίkanίtsa της Ουγγαρίας, στο 
Temeswar τη ζ Ρουμανίας και κάπου Ν-ΝΑ της Σόφιας. Στην Γιουγκοσλαβία θα φανεί το 
δύσκολο πλέον Βαλκανικό σιδηροδρομικό περιβάλλον με την ασθενή σιδηροδρομική 
υποδομή και το δύσκολο ανάγλυφο του εδάφους (μονή γραμμή, έντονες κλίσεις και 
συνεχείζ καμπύλεζ) όπου η παραδοχή ότι ένας στρατιωτικός συρμός έπρεπε να διανύει 
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Σ. Ι Γερμανός σιδrιροδρομικός στον Σ.Σ.Θεσσαλονίκrις, που στrι διάρκεια τrις Κατοχής ήταν το κέντρο δ ιοίκrισrις στrιν Ελλάδα των γερμανικών Στρατιωτικών 
Σιδrιροδρόμων (συλλογή Β. M ήτoυ-copyright: Εκδόσεις «Ποταμός»). 

σε μία ημέρα απόσταση 500χλμ. ηταν ανυπόστατη, πράγμα που θα αναγκάσει την 
Διοίκηση Μεταφορών να δημιουργησει σημεία σχηματισμού συρμών «Βαλκανικης 
Χωρητικότητας». Κατά την διάρκεια της γερμανικης επίθεσης στην Ελλάδα, θα ληφθούν 
δραστικά μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροη των εφοδίων καθώς η 
σιδηροδρομικη γραμμη Βελιγράδι-Νίς-Θεσσαλονίκη ηταν η μοναδικη που μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την κίνηση πληρως φορτωμένων συρμών. Οι Γερμανοί θα κατατάξουν 
τους συρμούς. σε 5 κατηγορίες: «εφοδιασμού»,«επαναφόρτωσης»,«νοσοκομειακούς»,« 
στρατιωτικού ταχυδρομείου», και «συρμούς σιδηροδρομικών επισκευών». 

Μετά την κατάληψη της Ελλάδας, ηδη από τον Απρίλιο, για την διευκόλυνση της 
ροης εφοδίων του γερμανικού στρατού από την Βουλγαρία θα εγκατασταθεί Γερμανός 
Ρυθμιστης Σιδ/μων στην Δράμα- Bahnhofsoffizier Drama, ενώ στις 1 Σεπτεμβρίου 1 941 
η Γερμανικη Στρατιωτικη Διοίκηση θα εγκαταστησει στον Σ.Σ. Θεσσαλονίκης Feldeisen
bahn-Betrίebsamt 1 0/Sa loniki το κέντρο Διοίκησης του σιδηροδρομικού. Δικτύου Gen
eral des Transportwesens fϋr den Sϋdosten με τρεις κλάδους και υπόλογους τις Δκσεις 
των Σιδηροδρομικών Σταθμών Bahnhofskommandanturen . Οι αρμοδιότητες των 3 
αυτών κλάδων καθορίστηκαν ως εξης: 

-Κλάδος la .Μεταφορά στρατευμάτων, βοηθητικών και αιχμαλώτων πολέμου. 
-Κλάδος l b . Μεταφορά εφοδίων και αδειούχων. 
-Κλάδος IVb. Μεταφορά τραυματιών και αρρώστων. 
Από τις 1 Μαρτίου 1 942 και μέχρι την γερμανικη αποχώρηση θα εγκατασταθεί 

στο Λιανοκλάδι η Σιδηροδρομικη Δκση Bhf.Kdtr. 11/392 που παράλληλα με την Δνση 
Εφοδιασμού του Στρατού Heeres-Betreuungs-Verb. Stelle Lianokladi θα διαχειριστούν 
το τεράστιο θέμα των σ�δηροδρομικών μεταφορών από και προς την Ελλάδα όπου το 
95% της μεταφορικης ικανότητας των σιδηροδρόμων θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 
της Βέρμαχτ ενώ το υπόλοιπο 5% θα καλύψει τις ανάγκες του πολιτικού τομέα με 
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την μεταφορά τροφίμων και άλλων αγαθών. Τον Οκτώβριο 1 942, η χειροτέρευση της 
κατάστασης στην Ελλάδα και η πληρης κατάρρευση του συστηματος επισιτισμού θα κάνουν 
φανερη την ανάγκη εισαγωγης τροφίμων και κατασκευαστικών υλικών κατευθείαν από 
την Γερμανία για τις ανάγκες της Βέρμαχτ στην Ελλάδα και ο ειδικός aπεσταλμένος του 
Χίτλερ Hermann Neubacher θα προσπαθησει να βελτιώσει την κατάσταση επιχειρώντας 
να αυξησει την κίνηση των συρμών στο δίκτυο Αθηνα-Θεσσαλονίκη σε 1 1  ανά ημέρα, 
κάτι που όμως δεν θα γίνει εφικτό λόγω, κυρίως, της έλλειψης κινητηριων μονάδων, με 
αποτέλεσμα να ζητησει από τους «Deutsches Reichsbahn» δανεικές aτμάμαξες. Στην 
Ελλάδα θα φτάσουν όντως περίπου 40 γερμανικές aτμάμαξες. η κατάσταση τους θα 
είναι τέτοια, ώστε άμεσα χρησιμοποιησιμες θα είναι περίπου 1 2  από αυτές. Έτσι, οι πολύ 
αισιόδοξοι υπολογισμοί ότι οι aτμάμαξες αυτές θα βελτιώσουν την κατάσταση σε όφελος 
τόσο των πολιτών όσο και του ίδιου του γερμανικού στρατού θα καταρρεύσουν σύντομα. 
Η μονοπώληση της κυκλοφορίας των συρμών από την Βέρμαχτ θα εξαφανίσει κάθε 
ελπίδα για πολιτικές μεταφορές ( κυρίως την μεταφορά τροφίμων για λογαριασμό του 
πληθυσμού) καθώς στρατιωτικό υλικό και δεκάδες χιλιάδες τόνοι πρώτων υλών , όπως 
π.χ. δέρματα, τρόφιμα, φρούτα, ορυκτά, κλπ έπρεπε να μεταφερθούν από την Ελλάδα 
για να ενισχύσουν την γερμανικη πολεμικη βιομηχανία. 

Συνολικά αναφέρεται πως την περίοδο 1942-1 943 και έως την γερμαvικη αποχώρηση 
θα κυκλοφορησουv στο Ελληνικό σιδ. δίκτυο:5 

- 18  aτμάμαξες Henschel της σειράς BR 581 0-21 
-3 εφοδιοφόροι ατμάμαξες της σειράς BR 9 1 .3-18 
- 13  aτμάμαξες της σειράς BR 5710-35 και ορισμένες ντηζελάμαξες των σειρών V 16 

και  V36. 
Τα προβληματα στα Βαλκάνια και την Ελλάδα θα γίνουν όμως ιδιαίτερα ορατά στα 

μέσα του 1 943 στην προσπάθεια των Γερμανών να μετακινησουν στρατεύματα μέσω 
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της Γιουγκοσλαβίας στην Ελλάδα ενόψει πιθανής συμμαχικής aπόβασης. Η έλλειψη μιας 
οργανωμένης σιδηροδρομικής υποδομής και η μονή γραμμή από το Ζάγκρεμπ προς 
την Αθήνα και την Πελοπόννησο θα επιβραδύνει σημαντικά την υλοποίηση του στόχου 
αυτού. Αναφέρεται ότι στα μέσα του Μάρτη του 1 943 ο μέσος αριθμός συρμών σε κίνηση 
από το Ζάγκρεμπ προς την Θεσσαλονίκη ήταν 12 ανά ημέρα, ενώ από Θεσσαλονίκη προς 
Αθήνα μειωνόταν στους 7. Τον Απρίλιο οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν 
τον Σ.Σ. Α γ. Ιωάννη Ρέντη κατασκευάζοντας επιπλέον διακλαδώσεις, ράμπες φόρτωσης 
- εκφόρτωσης καθώς και παρακαμπτήριες γραμμές στους περισσότερους σταθμούς 
καταφέρνοντας, έως τα μέσα του ΜαϊΌυ, να αυξήσουν τους συρμούς σε 9Υ2 ανά ημέρα. 
Υπεύθυνα για την κίνηση των συρμών ήταν τα κατά τόπους Φρουραρχεία, που βρίσκονταν 
σε κάθε σιδηροδρομικό σταθμό μεγάλης πόλης, και κατάρτιζαν τα ειδικά δρομολόγια και 
τις συνθέσεις των αναγκαίων για την μεταφορά εφοδίων ή στρατιωτικού προσωπικού 
συρμών. Οι συρμοί όλων των παραπάνω κατηγοριών σχηματίζονταν σε παρακαμπτήριες 
γραμμές και σε χώρους μη προσβάσιμους από το ελληνικό προσωπικό, εκτός από τους 
απόλυτα αναγκαίους (μηχανοδηγούς, θερμαστές, τροχοπεδητές κλπ). Ανάλογα με τον 
όγκο του μεταφερόμενου στρατεύματος η φόρτωση διαρκούσε από 2 έως 1 2  ώρες ενώ η 
εκφόρτωση το μισό χρόνο της φόρτωσης. Η ταχύτητα του συρμού ποίκιλε ανάλογα με το 
είδος και την κατάσταση της γραμμής, κυμαινόμενη από 35-50χλμ./ ώρα. 

Μία από τις αιτίες για τις χαμηλές ταχύτητες ήταν η κακή ποιότητα του κάρβουνου 
που χρησιμοποιούνταν από τις aτμάμαξες και οι Γερμανοί θα βρεθούν, ήδη από το 
1 941 ,  αντιμέτωποι με το μεγάλο πρόβλημα της προμήθειας κάρβουνου για την κίνηση 
των σιδηροδρομων, ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα αν σκεφτεί κανείς ότι την περίοδο 
εκείνη οι δυνάμεις του Ρόμμελ στην Αφρική απαιτούσαν, για την συνέχιση της επίθεσης 
στην Αίγυπτο, εφόδια σε συνεχή βάση. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος αυτών μεταφερόταν 
σιδηροδρομικώς μέσω της Ελλάδας έως το λιμάνι του Πειραιά , την περίοδο Αυγουστος
Οκτώβριος 1 941 οι Ιταλοί με δικά τους έξοδα θα αναλάβουν να μεταφέρουν το γερμανικό 
κάρβουνο στον Πειραιά. Το κάρβουνο αυτό έφτανε από τα γερμανικά ανθρακωρυχεία 
σιδηροδρομικώς στην Τριέστη ή την Βενετία, μεταφορτωνόταν σε φορτηγά πλοία και 
από εκεί κατέληγε στον Πειραιά, πάντα υπό τον φόβο συμμαχικής επίθεσης. Συνολικά 
έως το τέλος του 1 941 μόνο 63000t κάρβουνου θα φτάσουν στην Ελλάδα, (ουσιαστικά 
μία τρύπα στο νερό) ενώ θα χρειαστεί να φτάσει ο Μάρτιος του 1 942 για να αποφασιστεί 
από τις κατοχικές δυνάμεις στην Ρώμη ένα σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος 
όπου θα συμφωνηθεί εκτός από τη γερμανική μηνιαία παράδοση 1 5 .000t άνθρακα και 
2000t τόνων κωκ (οπτάνθρακα) που είχε ήδη συμφω�ηθεί από τον Αύγουστο 1 941 ,  να 
οργανωθεί και επιπλέον μηνιαία προμήθεια 1 0.00.0t άνθρακα από την Κροατία καθώς 
και μία ειδική έκτακτη παράδοση 1 00.000t από τη Βουλγαρία. Τελικά, αυτό που θα 
φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι περίπου 4500t άνθρακα, 
σε τμηματικές παραδόσεις ανά τρίμηνο, και μερικές ακόμα έκτακτες ποσότητες που ήταν 
αμελητέες και δεν θα λύσουν το πρόβλημα. 

Αυτό θα αναγκάσει τους Γερμανούς να ενεργοποιήσουν πάλι τα ορυχεία λιγνίτη στην 
περιοχή της Φλώρινας με σκοπό την τροφοδοσία των σιδηροδρόμων. Στην περιοχή της 
Βεύης που ήταν και τα πλουσιότερα κοιτάσματα η γερμανική εκμετάλλευση θα συνεχιστεί 
με μικρές διακοπές έως και το 1 944. Οι Ιταλοί υπό την επιστασία της Δνσης Ορυχείων Uf
ficio Mίnίere, θα προσπαθήσουν να ενεργοποιήσουν παλαιά και νέα λιγνιτωρυχεία τόσο 
για τον σιδηρόδρομο, όσο και για την ηλεκτροπαραγωγή με χαμηλότερης ποιότητας 
λιθάνθρακα που προμηθευόντουσαν από ανοιχτά ή υπόγεια ορυχεία στην Πελοπόννησο, 
στην Απική, στις Σέρρες και τον Όλυμπο. Σε μία αναφορά μάλιστα θα καμαρώνουν ότι 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 1942 η μέση παραγωγή λιγνίτη για χρήση των 
σιδηροδρόμων θα αυξηθεί από 30t σε 200t τον μήνα, ενώ παράλληλα θα διατεθούν 
8237 έκτακτες ημερήσιες μερίδες συσσιτίου στους Έλληνες εργάτες. 

Από τον Νοέμβριο του 1 942 θα αρχίσουν τα σαμποτάζ του ΕΛΑΣ με πρώτους 
στόχους τις εγκαταστάσεις εξόρυξης του λιθάνθρακα οι οποίες θα aχρηστευτούν και 
θα εγκαταλειφθούν. Τα στρατεύματα κατοχής θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν το 
κάρβουνο με ξυλεία η οποία όμως είναι ακόμα χαμηλότερης θερμιδικής απόδοσης με 

αποτέλεσμα ακόμα μικρότερες ταχύτητες. Μετά την ιταλική συνθηκολόγηση του 1 943, 
οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν να επαναλειτουργήσουν τις εγκαταστάσεις εξόρυξης 
που ήταν σε καλύτερη κατάσταση στην Καλογρέζα και στην Ν. Εύβοια, χωρίς όμως να 
ανακτήσουν την αρχική παραγωγή. 

β) Το Γερμανικό Σιδηροδρομικό Μηχανικό -Eisenbahnpioniere 

Για να υποστηριχθεί όλο αυτό το έργο, ήδη από το 1 941 στο σιδηροδρομικό δίκτυο 
των ΣΕΚ θα ορισθούν σε συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής σημεία βοήθειας για 
βλάβες, ανατινάξεις ή εκτροχιασμούς που αφορούν το τροχαίο υλικό μαζί με την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης aνταρτικής δράσης. Οι Γερμανοί θα έχουν τον πρώτο 
και κύριο λόγο και έτσι η Θεσσαλονίκη θα είναι υπεύθυνη για το τμήμα Κατερίνη
Πλατύ, Θεσσαλονίκη-Αλεξάνδρεια,Θεσσαλονίκη-Σιδηρόκαστρο,Θεσσαλονίκη-Φλώρινα, 
Θεσσαλονίκη - Γευγελή και Θεσσαλονίκη- Σιδηρόκαστρο. Η Δράμα θα είναι υπεύθυνη 
για το τμήμα Σιδηρόκαστρο-Ξάνθη, Σιδηρόκαστρο-Αλεξανδρούπολη και Μυρρίνη
ΛιμάνιΑμφίπολης. Η Λάρισα θα είναι υπεύθυνη για το τμήμα Δομοκού-Κατερίνης, 
Ασωπού-Πλατύ και Λιανοκλάδι-Στυλίδα. Ο Σ.Σ. Άγ. Ιωάννη, Ρέντη θα είναι υπεύθυνος 
για το τμήμα Πειραιάς-Αφίδναι, Πειραιάς-Ασωπός και Οινόη-Χαλκίδα. Το Λιανοκλάδι θα 
είναι υπεύθυνο για το τμήμα Γραβιά-Δομοκός και Λιανοκλάδι-Στυλίδα. Η Αμφίκλεια θα 
είναι υπεύθυνη για το τμήμα Αλίαρτος -Γραβιά και η Οινόη για το τμήμα Αφίδναι-Αλίαρτος 
και Οινόη-Χαλκίδα. τέλος η Σκύδρα θα είναι υπεύθυνη για το τμήμα Αλεξάνδρεια
Φλώρινα και η Αλεξανδρούπολη για το τμήμα Ξάνθη-Αλεξανδρούπολη6 Οι Γερμανοί 
αρχικά θα διατηρήσουν την λειτουργία των σημείων βοηθείας κάτω από την Υπηρεσία 
Επαγρύπνησης ϋberwachungsstelle που είχε την ευθύνη των σιδηροδρόμων. Αργότερα 
όμως κεντρικά σημεία ελέγχου και συντονισμού για επισκευές και βοήθεια θα γίνουν η 
Θεσσαλονίκη η Λάρισα και η Αμφίκλεια, όπου και θα σταθμεύουν και οι περισσότεροι 
συρμοί βοήθειας -επισκευών. 

Στην Ελλάδα, από τον Απρίλιο 1 941 θα φτάσει και θα δραστηριοποιηθεί στην γραμμή 
Πολύκαστρο-Θεσσαλονίκη ο 2ος Λόχος του 4ου Συντ. Σιδ/κου Μηχανικού 2.Κp.Eίsb. 
Pί.Rgt.4 και από τον Σεπτέμβριο 1 941 θα δραστηριοποιείται το 1 0ο Σιδ. Τάγμα Επισκευών 
Feldeίsb.Betr.Abtl 1 Ο με έδρα την Θεσσαλονίκη που από τον Απρίλιο 1 943 θα μεταφερθεί 
στην Αθήνα με τομείς την Λαμία τον Δομοκό και την Πελοπόνησο. Το 1942 δρούσε και 
ο 1 1 7ος Λόχος Σιδ/κων Επισκευών Eίsenb.Bau-Kp. 1 1 7  ( δύναμης 260 ανδρών ) ο οποίος 
είχε έδρα την Γουμένισσα και αποστολή την επισκευή των ζημιών από δολιοφθορές, 
αλλά και την συντήρηση του υπάρχοντος δικτύου, ενώ μαζί με τους παραπάνω λόχους θα 
δραστηριοποιηθούν σε άλλα τμήματα του δικτύου και οι Eίsb. Ρί. Kp.53 και Eίsb. Ρί. Kp.61 .  

Αντίστοιχα, στο δίκτυο Θεσσαλονίκη-Γραβιά θα δραστηριοποιηθούν την ίδια 
περίοδο δύο συνεργεία συντήρησης υπαγόμενα στην Οργάνωση Τόντ (Ο. Τ.) :  το Βόρειο 
Συνεργείο Bauzϋg Nord με έδρα τον Αλιάκμονα και το Νότιο Συνεργείο Bauzϋg Sud. με 
έδρα το Ελευθεροχώρι Αποστολή τους θα είναι πρώτιστα η επισκευή και ενίσχυση του 
σιδηροδρομικού δικτύου ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες μεταφορικές 
ανάγκες των στρατευμάτων κατοχής. Αντίστοιχη αποστολή θα αναλάβει και το 46ο Τάγμα 
Σκαπανέων Pί.Btl.46, δύναμης 900 ανδρών που πριν αναχωρήσει για την Ρουμανία θα 
αναλάβει την κατασκευή προσωρινών γεφυρών στα Τέμπη, τον Αξιό και τον Στρυμόνα 
και τον καθαρισμό από τα μπάζα της ανατίναξης της σήραγγας του Πλαταμώνα . 

Οι συρμοί επισκευών αποτελούνταν από την aτμάμαξα, βαγόνια συνεργεία και 
μεταφοράς υλικών επισκευής και συνήθως μια γερανοφόρα πλατφόρμα μαζί με ένα 
ή δύο κλειστά βαγόνια μεταφοράς προσωπικού (αιχμάλωτοι ή όμηροι) επισκευής της 
γραμμής. Για τον φόβο πιθανής aντάρτικης δράσης κατά την διάρκεια των επισκευών, 
υπήρχαν εκτός του ατομικού οπλισμού των φρουρών, ελαφρά πολυβόλα και μερικές 
φορές όλμος. 

Από το καλοκαίρι του 1 943 θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα μονάδες 
σιδηροδρομικών επισκευών υπαγόμενες στο Γερμανικό Σιδηροδρομικό Μηχανικό. Το 
καλο�αίρι και το φθινόπωρο του 1 943 ανάμεσα στα άλλα έργα βελτίωσης της γραμμής 
στο δίκτυο Θεσσαλονίκη-Γευγελή, θα κατασκευαστούν και δύο περιστροφικές πλάκες στο 
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Σ. I Φυλλάδιο του 1942 σχετικά με σήμανση και περιτυπώματα και 2 περιβραχιόνια 
α) κίτρινο περιβραχιόνιο διοiκησης σιδηροδρομ ικού σταθμού και β) δiχρωμο 
περιβραχιόνιο φρεναδόρου για το προσωπικό έλξης. Τα περιβραχιόνια έπρεπε 
να φέρονται μονiμως στον αριστερό βραχiονα και να εiναι θεωρημένα απο την 
υπηρεσiα (συλλογή Δ. Παπαδόπουλος) 

Κιλκίς και στον Δενδροπόταμο. Στα έργα αυτά θα χρησιμοποιηθούν 300 Έλληνες όμηροι 
από το Στρατόπεδο Παύλος Μελάς, και 500 Ρώσοι αιχμάλωτοι και στον τομέα αυτό θα 
εκδηλωθούν μεγάλης έκτασης δολιοφθορές του ΕΛΑΣ και των συμμάχων καταδρομέων. 

Το 1 944 συνεπεία της δράσης του ΕΛΑΣ θα σχηματιστούν και άλλες μονάδες που 
θα ριχτούν στην μάχη της συντήρησης και επισκευής της γραμμής καθώς όσο οι 
Σοβιετικοί πλησίαζαν τόσο μεγάλωνε η ανάγκη να μένουν οι γραμμές ανοιχτές ώστε να 
απομακρυνθεί έγκαιρα το βαρύ υλικό από την Ελλάδα. Ήδη από τις 25 Αυγούστου 1 943 
θα εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη το επιτελείο του Feldeisb.Kdo.6 με αποστολή την 
διατήρηση λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής. Αντίστοιχα το τμήμα Λιανοκλάδι
Λαμία-Βόλος θα το αναλάβει το 1 944 το Feldeisb.Betr.Abtl. 2, το τμήμα Δομοκός
Θεσσαλονίκι-Φλώρινα-Γευγελή το Feldeisb.Betr.Abtl. 3 και το Feldeisb.Betr.Abtl. 1 1  
το τμήμα Θεσσαλονίκη-Φλώρινα-Γευγελή. Το Σιδηροδρομικό Συνεργείο Επισκευών 
Feldeisb.Masch.Abtl. 1 1 θα έχει την ευθύνη από Αθήνα και νότια ενώ το Feldeisb.Masch. 
Abtl . 1 3  θα έχει την ευθύνη από Θεσσαλονίκη και βόρεια. Τέλος, το 1 1 ο  Σιδηροδρομικό 
Μηχανουργείο Feldeisb.Werkst.Abtl. 1 1  θα έχει την ευθύνη των βαρέων επισκευών σε 
Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Έως και την γερμανική αποχώρηση, τα συνεργεία αυτά θα 
τρέχουν να προλάβουν τις συνηθισμένες ανάγκες συντήρησης ενός ταλαιπωρημένου 
και αδύναμου σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και τις καταστροφές που προκαλούσε η 
συνεχής δράση των ανταρτών και, επιλεκτικά, των συμμάχων. 

γ) Οι Γερμανικοί Νοσοκομειακοί Συρμοί -Lazarettzϋge 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν σύμφωνα με μαρτυρίες 4 συρμοί με αποστολή την 
μεταφορά τραυματιών που έφταναν με άλλους συρμούς από το ανατολικό μέτωπο για 
αποθεραπεία και επανεκπαίδευση στο υγιεινό ελληνικό περιβάλλον. Στην ηπειρωτική 
Ελλάδα αναφέρονται οι συρμοί Έλβας (Eibe) και Βιστούλας (Weichsel) εκ των οποίων 
ο δεύτερος θα είναι επανδρωμένος με το προσωπικό του 4/5 1 1  Kr.Trsp.Kp. Στην 
Πελοπόννησο την περίοδο 30 Αυγούστου 1 943 - 1 0  Οκτωβρίου 1 944 λειτουργούν, υπό 
την Διοίκηση της Stab./τrsp.Abtl.572, οι πρόχειροι νοσοκομειακοί συρμοί 032 και 033 
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που χρησιμοποιώντας τροποποιημένα βαγόνια των ΣΠΑΠ, μπορούσαν να μεταφέρουν σε 
ανακλινόμενες κλίνες 6-8 ασθενείς ή τραυματίες. 

δ) Μονάδε( Ασφαλεία( των Σιδηροδρόμων - Bahnschutzepolizei ή Bzp 

Μέχρι την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου υπεύθυνοι για την ασφάλεια 
των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα θα είναι οι Ιταλοί έχοντας όμως παραχωρήσει στους 
Γερμανούς ορισμένες εγκαταστάσεις σε στρατηγικά σημεία κυρίως στην Αθήνα, τον 
Πειραιά, την Θεσσαλονίκη και το Πολύκαστρο στα πλαίσια της εξυπηρέτησης της 
μεταφοράς των εφοδίων στο Afrika Korp. 

Στις αρχές του 1 943 η έδρα της Δκσης της Αστυνομίας Ασφάλειας Σιδηροδρόμων 
Bahnschutzepolizei (Bzp) θα μεταφερθεί από την Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις του 
Σ.Σ. του Αγίου Ιωάννη ,Ρέντη και σε συνεργασία με την Βέρμαχτ θα αναλάβει με μονάδες 
πεζικού το σημαντικό αυτό έργο. Ουσιαστικά, επρόκειτο για μονάδες εθνοφυλακής Lan
desschϋtzen αποτελούμενες από στρατεύσιμους β ·  διαλογής και ανεκπαίδευτους για το 
έργο που είχαν να αντιμετωπίσουν. Έτσι, λίγες μέρες μετά την ανατίναξη της γέφυρας του 
Γοργοπόταμου θα εγκατασταθεί στην Λάρισα το 8 1ο  Συντ. Σιδηροδρομικής Ασφαλείας 
Ldschtz.Rgt.Stab 81 με καθήκοντα φύλαξης, εκτός των άλλων, και του σιδηροδρομικού 
δικτύου. Στο Συντ. 81 ο ε_ξαρτώμενα θα είναι τα Ldschtz.Bt1.880 (Δομοκός) και Ldschtz. 
Btl.935 (Κατερίνη). Στις_ Θερμοπύλες, την φύλαξη της γραμμής θα την αναλάβει το Ld
schtz.Btl.926, το τμί;μα Λαμία-Γραβιά το Ldschtz.Btl.272, το τμήμα Λαμία-Λάρισα το 
Ldschtz.Bt1 .4�7, ενώ τμήματα του Ldschtz.Btl.503 θα ενισχύσουν την σιδηροδρομική 
γραμμή Φέρες-Σουφλί-Διδυμότειχο. 

Τρεις μήνες μετά το μεγάλο σαμποτάζ του Σ.Σ. Αμφίκλειας, θα εγκατασταθούν 
στην Γραβιά (29 Ιουλίου 1 943) αποσπάσματα του 86ου Συντ. Πεζικού Ασφαλείας Si
cher.Rgt.86 με αποστολή την ενίσχυση της ασφάλειας της γραμμής Αθήνα-Λαμία που 
τμήματά τους θα ενισχύσουν σημεία aντιαεροπορικής άμυνας στους σταθμούς Λαμίας 
Ls. 920, Αμφίκλειας Ls.272 και Θήβας Ls.448. Στην περιοχή της Αθήνας, προστασία 
στο σιδηροδρομικό δίκτυο θα παρέχει το 448ο Τάγμα Ασφαλείας Sicher. Btl.448 που 
θα υπαχθεί στην Διοίκηση του 86ου Συντ. έως τον Ιούνιο του '44 που θα αναλάβει την 
φύλαξη της γραμμής στην Χαλκίδα. 

Να σημειωθεί ότι οι σχηματισμοί και οι μονάδες αυτές επιχειρούσαν ανεξάρτητα από 
άλλους σχηματισμούς της Βέρμαχτ σε παρόμοια καθήκοντα. Σε υποστήριξη της οποίας 
θα δράσουν, μάλιστα, και ανεξάρτητοι σχηματισμοί ξένων εθελοντών επανδρωμένοι από 
Πολωνούς,Γάλλους,Ρώσους, Τατάρους ακόμα και Ιρακινούς. 

Ευχαριστίε( 

Ευχαριστούμε θερμά τούς υπευθύνους των εκδοτικών οίκων «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ» και 
«Ποταμός» για την ευγενή παραχώρηση φωτογραφικού υλικού 

Παραπομπέ( 

l.H Βουλγαρία κατέλαβε επαρχίες ενός κράτους προς το οποίο δεν είχε κηρύξει τον 
πόλεμο, ούτε ήρθε σε εχθροπραξίες μαζί του, ούτε απηύθυνε οποιαδήποτε προειδοποίηση 
ή τελεσίγραφο διατυπώνοντας κάποια αξίωση ή κάποιο δικαίωμα. 

2.Department of the Army Pamphlet no 20-260, 1953 και Post war German Manusaipt 
MS#B-645, Supply Problems in Greece, 7947 

3.Μόνο είκοσι χρόνια αργότερα, το 1965, έγινε εφικτή η άμεση σύνδεση Σόφιας -
Θεσσαλονίκης σε μόνιμη βάση. 

4.Archive of the Ministry of Foreign Affairs (AMVnR) υ. Paris Peace Conference (PLA), Op. 
1 mo. 6 a.e. 108 L 128. Οι Βούλγαροι θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά στις συνομιλίες 
των Παρισίων για να αποδείξουν ότι αντίθετα με ότι τους καταμαρτυρούσαν οι Έλληνες αυτοί 
μόνο πρόοδο, υποδομές και ευημερία έφεραν στην κατεχόμενη Μακεδονία και Θράκη. ΣΣ 

5.0/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ/, Σύλλογος Φίλων των Σιδηροδρόμων, 
6.ΣΕΚ Ι Γεν. Δνσις, Εγχειρίδιον Κυκλοφορίας, Αθήνα 194 1  
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Η συνερyασια των 
Σιδηροδρόμων με τα 
Ταχυδρομεία 
Κεί μ ενο: Κώστας Ανδρουλιδάκης 



Εκτός από την κύρια χρήση τους που ήταν η εκτέλεση των χερσαίων επιβατικών και 
εμπορευματικών συγκοινωνιών, μια σοβαρή υπηρεσία που μαc έχουν προσφέρει 

οι σιδηρόδρομοι είναι και η συμμετοχή τους στη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
Η συνεργασία των Σιδηροδρόμων με τα Ταχυδρομεία, η οποία χρονολογι:ίται από την 
εποχή των πρώτων χρόνων λειτουργίας των τραίνων μας, δηλαδή από τα μέσα τηc 
δεκαετίας του 1 880, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό και ιδιόμορφο κεφάλαιο της νεότερης 
ιστορίας μας. Η συνεργασία αυτή διήρκεσε έναν ολόκληρο αιώνα και πλέον, αλλά σήμερα 
δεν υφίσταται διότι οι ταχυδρομικές μεταφορές εκτελούνται με τα αυτοκίνητα των 
ταχυδρομείων και με τα αεροπλάνα. Άλλοτε όμως, όταν ο σιδηρόδρομος αποτελούσε 
το περισσότερο διαδεδομένο μηχανοκίνητο μέσο χερσαίων μεταφορών, η διακίνηση 
τηc αλληλογραφίας με το τραίνο αποτελούσε τον πιο σύγχρονο και ασφαλή τρόπο 
ταχυδρομικής διεκπεραιώσεως. 

Η συνεργασία Σιδηροδρόμων-Ταχυδρομείων μάc είναι σχεδόν ά-γνωστη. Οι 
μεγαλύτεροι βέβαια έχουμε δει, πριν από λίγες δεκαετίες, στους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, να φορτώνονται στα ταχυδρομικά βαγόνια και να μεταφέρονται από αυτά 
εκατοντάδες σάκοι αλληλογραφίας. Αυτό όμως που μας είναι εντελώς άγνωστο είναι το 
πώς άρχισε η συνεργασία αυτή και πώc εξελίχθηκε με τιc λεπτομέρειες και τιc γραφικές 
της, θα λέγαμε, ιδιομορφίες. 

Ac εξετάσουμε πρώτα την ταχυδρομική πλευρά. Τα Ταχυδρομεία μας ιδρύθηκαν το 
1 828 με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Στην αρχή και για αρκετά χρόνια, δεν είχαν 
τη σημερινή τους αυτονομία, αλλά αποτελούσαν μέρος του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Κάτω από μία Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία, τα τμήματά τους χωρίζονταν λειτουργικά 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

α) στα ταχυδρομικά γραφεία, και 
β) στους «μεταφορείς» της αλληλογραφίας. 
Τα ταχυδρομικά γραφεία ήταν κατανεμημένα στις διάφορες πόλεις, κωμοπόλεις και 

χωριά. Σ' αυτά έφερναν τις επιστολές τους οι κάτοικοι της κάθε περιοχής, αγόραζαν και 
κολλούσαν τα κατάλληλα γραμματόσημα, και παρέδιναν το φάκελο για να μεταφερθεί 
στον προορισμό του. Οι υπάλληλοι των ταχυδρομικών γραφείων παραλάμβαναν την 
αλληλογραφία, την κατένειμαν ανάλογα με τον τόπο προορισμού και την παρέδιναν στο 
αντίστοιχο ταχυδρομικό δρομολόγιο. Όταν η αλληλογραφία έφθανε στο ταχυδρομικό 
γραφείο προορισμού της, οι υπάλληλοί του μεριμνούσαν για να φτάσει στα χέρια του 
παραλήπτη. 

Η επικοινωνία από το ένα ταχυδρομικό γραφείο στο άλλο ακολουθούσε ιδιαίτερη 
διαδικασία. Σε όλη τη χώρα υπήρχε ένα αρκετά πυκνό δίκτυο ταχυδρομικών δρομολογίων 
που ένωνε τα γραφεία μεταξύ τους. Οι διαδρομές και η πυκνότητα των δρομολογίων 
καθορίζονταν από τη Γενική Διεύθυνση των Ταχυδρομείων, ενώ η φροντίδα για την 
εκτέλεσή τους είχε ανατεθεί σε εργολάβους μεταφορών, οι οποίοι διέθεταν το απαραίτητο 
προσωπικό και τα μεταφορικά μέσα. Ανάλογα με το μήκος και τη σπουδαιότητα των 
διαδρομών ο εργολάβος χρησιμοποιούσε, άλλοτε άμαξες και άλλοτε έφιππους ή πεζούς 
ταχυδρόμους. Τόσο ο εργολάβος όσο και το προσωπικό του ήταν περισσότερο γνωστοί 
ωc «μεταφορείς» της αλληλογραφίας, ενώ η αρμοδιότητα του καθεαυτό ταχυδρομικού 
υπαλλήλου περιοριζόταν στις εργασίες τηc Κεντρικής Υπηρεσίας και των ταχυδρομικών 
γραφείων. 

Εξετάζοντας τώρα τη σιδηροδρομική πλευρά, το τραίνο, όπως ξέρουμε, είναι το 
παλαιότερο μηχανοκίνητο μέσο χερσαίων μεταφορών στην ιστορία του πλανήτη 
μας. nριν από αυτό, οι εμπορευματικές μεταφορές στην ξηρά εκτελούνταν είτε με 
χειροκίνητα μικρά αμάξια, είτε με άμαξες που τιc έσερναν ζώα. Αντίστοιχα, οι επιβάτες 
μετακινούνταν είτε έφιπποι, είτε με ιππήλατες επιβατικές άμαξες. Η εξέλιξη αυτών των 
προσιδηροδρομικών μέσων παρέμεινε στάσιμη επί αιώνες, διότι η κινητήρια δύναμή 
τους είχε ζωική προέλευση, και επομένως πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Εκτός από 
αυτό, ήταν ε,υαίσθητη στις καιρικές συνθήκες, ενώ την επηρέαζαν και πολλοί άλλοι 
παράγοντες. Τελικό, η εφεύρεση του σιδηροδρόμου, του μηχανοκίνητου μεταφορικού 
μέσου, απετέλεσε το μόνο ουσιαστικό βήμα προόδου. nάντωc, η προσφορά του μέσου 
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Σ. I Αποτυπώματα σφραγίδων σιδηροδρομικών σταθμών της Θεσσαλίας και 
της Πελοποννήσου που χρησιμοποιήθηκαν για ταχυδρομική χρήση ( συλλογή Κ. 

Ανδρουλιδάκη 

αυτού αφορούσε, όχι μqνο τον μεταφορικό και τον οικονομικό τομέα, αλλά και ποικίλες 
άλλες εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής γενικότερα. 

Έτσι φθάνουμε στη συνεργασία των σιδηροδρόμων με τα ταχυδρομεία. Ενώ πριν 
από την εμφάνιση του τραίνου, η χερσαία ταχυδρομική επικοινωνία πραγματοποιόταν, 
όπως είπαμε, με πεζούς ή έφιππους ταχυδρόμους και με ιππήλατες ταχυδρομικές 
άμαξες, με την έναρξη της λειτουργίας των σιδηροδρομικών δικτύων, οι συνθήκες των 
ταχυδρομικών μεταφορών αλλάζουν εντελώς. Τ η μεταφορά της αλληλογραφίας την 
αναλαμβάνει ο σιδηρόδρομος, και μάλιστα δωρεάν, διότι πρόκειται για εξυπηρέτηση 
προς το κράτος και όχι προς ιδιώτη. Η διακίνηση αυτή αποτελεί βασική υποχρέωση 
των σιδηροδρομικών Εταιριών, η οποία απορρέει από τιc ιδρυτικές τους συμβάσεις. Στο 
αντίστοιχο άρθρο διαβάζουμε: 

«Η (Σιδηροδρομική) Εταιρία υποχρεούται να μεταβιβάζη δωρεάν δια των αμαζών των 
επιβατών τους ταχυδρομικούς σάκους, ως και τους συνοδεύοντας αυτούς υπαλλήλους, 
τηρούσα προς τούτο τον αναyκαίον χώρον». 

Το απόσπασμα αυτό έχει ληφθεί από τη σύμβαση κατασκευής των Σ.n .A.n., αλλά 
παρόμοια άρθρα υπάρχουν και για τα υπόλοιπα δίκτυα. Οι συμβάσεις μάλιστα που 
υπογράφονται μεταγενέστερα περιλαμβάνουν κείμενα με πιο αναλυτικές περιγραφές, 
όπου και διευκρινίζονται περισσότερες λεπτομέρειες τηc σιδηροδρομικής -ταχυδρομικής 
συνεργασίας. Μία από αυτές είναι και η μεταφορά ταχυδρομικών δεμάτων. Αμέσως μετά 

Σ. I Αποτυπώματα σφραγίδων κινητών ταχυδρομείων, όποu διακρίνονται τα 
ονόματα της αφετηρiας και του τέρματος του ταχυδρομικού δρομολογίου 

(σuλλογrj Κ. Ανδροuλιδάκη) 
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Σ. Ι Το ταχυδρομ ικό όχημα των ΣΠΑΠ, Π 973 (σειρά Π 971-975), κατασκευής τοu 1920. Δίπλα στrιν αριστερή πόρτα διακρίνεται η σχισμή της θuρiδας τοu 
γραμματοκιβωτίου τοu. Καλαμάκι, 30 ιοuλίοu 1959 ( Α. Luft). 

την έναρξη τηζ λειτουργία\ των σιδηροδρόμων, η Γενική Διεύθυνση των Ταχυδρομείων 
προειδοποιεί τον εργολάβο μεταφορών τη ζ ότι: 

«Εις όσας των ταχυδρομικών γραμμών( . . .  ) εισαχθή η δι' ατμοσιδηροδρόμων 
συγκοινωνία, παύεί, μετά προηγουμένην προς τον εργολάβον γνωστοποίησιν της Γενικής 
Διευθύνσεως των Ταχυδρομείων, η υποχρέωσις αυτού της δι' αμαξών, εφίππων ή πεζών 
μεταφοράς των ταχυδρομικών σάκων . . .  ». 

Την ίδια εποχή, καθώζ η Γενική Διεύθυνση συνεννοείται με τιζ σιδηροδρομικέ\ 
Εταιρίεζ για τιζ λεπτομέρειεζ τηζ συνεργασίαζ τουζ, καταρτίζει ταυτόχρονα καινούργια 
προγράμματα ταχυδρομικών δρομολογίων, έτσι ώστε, στα μέρη όπου οι ταχυδρομικέ\ 
διαδρομέζ ταυτίζονται με τιζ σιδηροδρομικέ\, η μεταφορά τηζ αλληλογραφία\ να 
πραγματοποιείται με τα τραίνα, μέσα σε ειδικούζ χώρουζ των βαγονιών, ενώ οι ιππήλατεζ 
άμαξεζ, οι έφιπποι ή οι πεζοί ταχυδρόμοι θα υποβοηθούν το σιδηρόδρομο, συνεχίζοντα ζ 
τη μεταφορό τηζ αλληλο-γραφίαζ στιζ σιδηροδρομικό απρόσιτεζ περιοχέζ. 

nαραθέτουμε χαρακτηριστική εγκύκλιο τηζ Γενικήζ Διευθύνσεωζ των Ταχυδρομείων, 
που αφορό τη διαμόρφωση των καινούργιων δρομολογίων, με αφορμή την έναρξη 
λειτουργία\ των Σ.n.A.n. :  

«Προς τα ταχ. Γραφεία του Κράτους. 
»Εν διαφόροις ταχυδρομικαίς γραμμαίς του Κράτους επηνέχθησαν μεταβολαί τινές, 

αίτινες θα εφαρμοσθώσιν από της 1 ης Ιανουαρίου 7885. 
»Αι μεταβολαί αυταί εισίν αι εξής: 
Η εκ της πρωτευούσης αποστολή της αλληλογραφίας θα εκτελήται δια του σιδηροδρόμου 

μέχρις Ελευσίνας και Μεγάρων. Και εκ μεν της Ελευσίνας εις Θήβας δια της ταχ. αμάξης 
θέλει διαβιβάζεσθαι η δια τα λοιπά μέρη της Στερεάς αλληλογραφία, εκ Μεγάρων δε δια 
των ταχυδρόμων εις Κόρινθον ή δια την Πελοπόννησον. Το μέτρον τούτο προυκάλεσε την 
μεταβολήν των δρομολογίων των γραμμών Αθηνών-Μεγάρων-Κορίνθου και Ελευσίνας
Θηβών . . .  ». 

Δηλαδή από την εποχή ακόμη που η σιδηροδρομική γραμμή Αθήναζ-nελοποννήσου 
έφτανε μόνο μέχρι την Ελευσίνα και τα Μέγαρα, τα Ταχυδρομεία χρησιμοποίησαν 
αμέσωζ το τραίνο, έστω και για τη μικρή αυτή διαδρομή, ενώ ταυτόχρονα τροποποίησαν 
τα εργολαβικό ταχυδρομικό δρομολόγια, ώστε να ανταποκρίνονται προζ τι ζ αφίξειζ των 
αμαξοστοιχιών. Τελικό, οι ταχυδρομικοί σόκοι που προορίζονταν για την nελοπόννησο, 
μεταφέρονταν σιδηροδρομικό μέχρι τα Μέγαρα, και από εκεί παραλαμβόνονταν από 
τουζ ταχυδρόμουζ του εργολόβου για να προωθηθούν στην Κόρινθο. Ο σόκοι που 
προορίζονταν για τη Στερεό Ελλόδα, μεταφέρονταν σιδηροδρομικό μέχρι την Ελευσίνα, 
και μετό προωθούνταν στη Θήβα, με ταχυδρομική όμαξα. 

Ένα όλλο χαρακτηριστικό παρόδειγμα αποτελεί η ταχυδρομική διεκπεραίωση 

στην περιοχή τηζ Θεσσαλίαζ. Τα βασικό ταχυδρομικό δρομολόγια εκτελούνται με το 
σιδηρόδρομο, στιζ διαδρομέζ Βόλοζ-Λόρισα και Βόλοζ-Φόρσαλα-Καρδίτσα-Τρίκαλα
Καλαμπόκα. Η αλληλογραφία που φθόνει στουζ διόφορουζ σταθμούζ αυτών των 
διαδρομών, μεταφέρεται στιζ γύρω περιοχέζ, είτε με άμαξεζ είτε με έφιππουζ ή 
πεζούζ ταχυδρόμουζ. Έτσι, από το Βόλο η αλληλογραφία διανέμεται προζ Ζαγορό και 
Αργαλαστή, από τη Λόρισα στον Τύρναβο, τη Ραψόνη, τα Αμπελόκια και την Αγυιά, από 
τα Φόρσαλα στη Δομοκό, από την Καρδίτσα στον nαλαμό, τα Φουρνό, κλπ. Τα γρόμματα 
που αποστέλλονται από τα πάρα πάνω χωριά ακολουθούν φυσικά τιζ αντίστροφεζ 
διαδρομέζ. 

Η ημερομηνία τη ζ 1 η ζ Ιανουαρίου 1 885, που αναφέρεται στην προηγούμενη εγκύκλιο, 
έχει ιδιαίτερη σημασία. Η πρωτοχρονιά αυτή αποτελεί σταθμό στιζ ταχυδρομικέ\ 
μαζ επικοινωνίεζ. Είναι η ημερομηνία που ξεκινάει η μεταφορά τηζ αλληλογραφία\ 
με το τραίνο, και έτσι αρχίζει μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Σιδηροδρόμων και 
Ταχυδρομείων που διαρκεί τουλάχιστον έναν αιώνα. 

Από τον πρώτο κιόλαζ καιρό, τα Ταχυδρομεία διαπιστώνουν ότι η συνεργασία αυτή 
ήταν περισσότερο εξυπηρετική από όσο την περίμεναν. Διότι, δεν είχε επιτευχθεί μόνο η 
μείωση των χρόνων και η αύξηση τηζ συχνότηταζ των δρομολογίων, δηλαδή τα βασικά 
πλεονεκτήματα που περίμεναν, αλλό επί πλέον υπήρχε ασφάλεια στη μεταφορά τηζ 
αλληλογραφία\ σε μια εποχή που ο ταχυδρομικέ\ άμαξεζ - και πολύ περισσότερο οι 
μεμονωμένοι ταχυδρόμοι - κινδύνευαν την κάθε στιγμή να πέσουν στα χέρια ληστών. 
Επίσηζ, σχεδόν αμέσωζ αναπτύχθηκαν οι συνδυασμένε\ μεταφορέζ ανάμεσα σε 
σιδηροδρόμουζ και ατμόπλοια, οπότε τα ταχυδρομικά δρομολόγια πραγματοποιούνταν 
διαδοχικά από τα δύο αυτά μεταφορικά μέσα, και έτσι επιτυγχανόταν υψηλή στάθμη 
ταχυδρομική\ επικοινωνία ζ, ακόμη και με τα πιο απομακρυσμένα νησιά. 

Υπήρχε όμωζ και ένα άλλο πλεονέκτημα, που για τα Ταχυδρομεία απετέλεσε ευχόριστη 
έκπληξη. Οι σιδηροδρομικοί μαζ είχαν αποκτήσει ουσιαστική πείρα ταχυδρομική\ 
διαδικασίαζ, πριν ακόμα αρχίσει η συνεργασία Σιδηροδρόμων και Ταχυδρομείων. Αυτό, 
από πρώτη ματιά φαίνεται παράδοξο, είναι όμωζ εύκολο να το εξηγήσουμε. 

Οι σιδηροδρομικέ\ Εταιρίεζ ήταν, μαζί με τιζ Κρατικέζ και Στρατιωτικέ\ Υπηρεσίεζ, 
οι μόνοι φορείζ που διέθεταν αυτόνομο ταχυδρομικό, τηλεγραφικό, και αργότερα, 
τηλεφωνικό δίκτυο. Το ταχυδρομικό δίκτυο των Σιδηροδρόμων, το οποίο και μαζ 
ενδιαφέρει, ήταν οργανωμένο σε ζηλευτό βαθμό, ενώ, χωρίζ να είναι επίσημο, 
από πλευρά\ αποτελεσματικότητα\ ήταν ισάξιο προζ το κρατικό. Η διακίνηση τηζ 
αλληλογραφία\ ανάμεσα στιζ σιδηροδρομικέ\ Διευθύνσειζ, στουζ σιδηροδρομικού\ 
σταθμούc και στα συγκροτήματα επισκευών των τραίνων πραγματοποιόταν με ταχύτητα 
και συνέπεια. Η αλληλογραφία αυτή αφορούσε φυσικά διακίνηση εγγράφων μόνο για 
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υπηρεσιακά θέματα. Άλλοτε οι σταθμοί ανέφεραν τα προβλήματά τους στις προϊστάμενες 
υπηρεσίες, από τις οποίες ζητοuσαν την επίλυσή τους, κι άλλοτε οι Διεuθuνσεις έστελναν 
στους σταθμοuς εγκυκλίους και εντολές. 

Τα πρώτα χρόνια, τα σιδηροδρομικά αυτά έγγραφα δεν εσωκλείονταν σε φάκελο. Το ίδιο 
το έγγραφο της επιστολής, διπλωμένο κατάλληλα, υπό μορφή «πλίκου» όπως λεγόταν, 
έπαιζε και ρόλο φακέλου. Στη μία όψη του, την μπροστινή, την «καθαρή», εκεί που δεν 
υπήρχαν τα τσακισμένα άκρα του χαρτιοu, αναγραφόταν η διεuθυνση του παραλήπτη. 
Στην όψη αυτή, στο αριστερό μέρος, aποτυπωνόταν συνήθως η σφραγίδα αποστολής, 
ενώ στο δεξί, η σφραγίδα αφίξεως. Στη πίσω όψη, στο σημείο όπου διπλωνόταν το 
χαρτί, aποτυπωνόταν επίσης η σφραγίδα αποστολής, ως εγγuηση για να μην ανοιχτεί 
το γράμμα καθ' οδόν από τρίτον. Λίγες δεκαετίες αργότερα, χρησιμοποιοuσαν φάκελο, 
αλλά εξακολουθοuσαν να τηροuν την ίδια περίπου διαδικασία στις σφραγίσεις, πιθανόν 
όμως να είχε καταργηθεί η σφραγίδα αφίξεως. Έχουν διασωθεί κάποιοι «Πλίκοι» και 
φάκελο εσωτερικής υπηρεσιακής αλληλογραφίας των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων και 
των Σ.Π.Α.Π., όπου φαίνεται αυτός ο τρόπος σφραγίσεως. 

Αν το γράμμα αποστελλόταν από σιδηροδρομικό σταθμό, αρμόδιος για την όλη 
διαδικασία ήταν ο σταθμάρχης, ο οποίος κατ' αυτόν τον τρόπο εκτελοuσε ουσιαστικά 
και χρέη ταχυδρομικοu υπαλλήλου. Μετά, το γράμμα παραλαμβανόταν από τους 
υπαλλήλους της αμαξοστοιχίας και μεταφερόταν στο σταθμό προορισμοu ή στα γραφεία 
της σιδηροδρομικής Διευθuνσεως, όπου ο παραλήπτης το σφράγιζε με τη σφραγίδα 
αφίξεως. Εννοείται ότι και οι δυο σφραγίσεις των φακέλων γίνονταν με τις υπηρεσιακές 
σφραγίδες των σταθμών ή Υπηρεσιών. Γραμματόσημα δεν χρησιμοποιοuνταν. 

Εκτός όμως από την ταχυδρομική πείρα των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και 
σταθμαρχών χάρη στην οργάνωση της εσωτερικής ταχυ-δρομικής υπηρεσίας των 
σιδηροδρόμων μας, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που βοηθοuσαν στην εξυπηρέτηση 
των ταχυδρομείων χάρη στη λειτουργία των τραίνων μας. Θα αναφέρουμε πιο αναλυτικά 
τους επόμενους: 

• Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των σιδηροδρόμων, το δίκτυό τους εξυπηρετοuσε 
συγκοινωνιακά πολλά χωριά όπου τα Ταχυδρομεία δεν είχαν ακόμη ιδρuσει γραφεία τους. 

• Η σιδηροδρομική γραμμή ένωνε πόλεις και χωριά, των οποίων η συγκοινωνία 
παλαιότερα ήταν πολu δuσκολη.Και ο σιδηρόδρομος, το ιδανικό μεταφορικό μέσο για 
την εποχή εκείνη, περνοuσε μέσα από τα κεντρικότερα σημεία τους, και στάθμευε στους 
σιδηροδρομικοuς σταθμοuς, που ήταν κτίρια με ιδιαίτερη σημασία. 

• Οι σταθμοί αποτελοuσαν ένα ολοκληρωμένο υπηρεσιακό συγκρότημα, όπου 
ο κάτοικοι της περιοχής, επιβάτες ή αποστολείς εμπορευμάτων, μποροuσαν να 
εξυπηρετοuνται κατά τρόπο πολU ικανοποιητικό κατά τη διάρκεια αρκετών ωρών το 
εικοσιτετράωρο. 

• Ιδιαίτερα, κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους, οι σταθμοί αποτελοuσαν το 
επίκεντρο της εμπορευματικής και επιβατικής κινήσεως της περιοχής. Στις πλατείες τους 
γίνονταν οι εμποροπανηγuρεις, ενώ τα καφενεία τους (ή «καφωδεία» όταν είχαν μουσική 
και τραγοuδια) αποτελοuσαν το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής. 

• Οι σταθμάρχες συγκαταλέγονταν μεταξu των πιο μορφωμένων υπαλλήλων της 
εποχής, είχαν πείρα κοινωνικής συμπεριφοράς προς το επιβατικό κοινό, ενώ και η 
εμπειρία τους σε ταχυδρομικές διαδικασίες, όπως είπαμε, ήταν εξαιρετικά πολuτιμη. 

Η συνεργασία των σιδηροδρόμων με τα ταχυδρομεία εξελίχθηκε γοργά. Οι 
συνεννοήσεις που κατέληξαν στη σιδηροδρομική μεταφορά των ταχυδρομικών σάκων 
από την 1 . 1 . 1 885, συνεχίζονται, και μετά από λίγο καιρό καταλήγουν σε πολu ουσιαστικά 
αποτελέσματα. Η συνεργασία οργανώνετφ σε δυο κατευθuνσεις. Στην «εν κινήσει», που 
αφορά την ταχυδρομική οργάνωση μέσα στα τραίνα, και στην «εν στάσει», που αφορά 
την ταχυδρομική οργάνωση στους σιδηροδρομικοuς σταθμοuς και στάσεις. 

Ας ξεκινήσουμε από τη δεuτερη περίπτωση. ΓUρω στο 1 888, οι σχετικές συνεννοήσεις 
έχουν καταλήξει στη συμφωνία να ιδρυθοuν στους σταθμοuς και στις στάσεις ειδικά 
ταχυδρομικά γραφεία. Οι συμβάσεις που υπογράφονται καθορίζουν τις λεπτομέρειες 
της ταχυδρομικής χρησιμοποιήσεως των χώρων, αλλά προπάντων του προσωπικοu 
των σταθμών, και βασικά των σταθμαρχών και στασιαρχών. Καθορίζουν το χρόνο της 
ταχυδρομικής τους απασχολήσεως, την αμοιβή τους καθώς και τον τρόπο συνδυασμοu 
των σιδηροδρομικών και ταχυδρομικών τους καθηκόντων. Τελικά, η ταχυδρομική 
λειτουργία των σταθμών διαμορφώνεται όπως εκείνη των κανονικών ταχυδρομικών 
γραφείων, την οποία έχουμε ήδη περιγράψει. 

Δηλαδή, οι κάτοικοι της περιοχής που ήθελαν να ταχυδρομήσουν κάποιο γράμμα, το 

Σ. Ι Αυτοκινητάμαξα του δ ικτύου των Γαλλοελληνικών Σιδηροδρόμων (ΓΕΣ) του Νομού Έβρου, γερμανικής κατασκευής του 1936. Η δεύτερη πόρτα από δεξιά προς τ' 
αριστερά είναι του ταχυδρομικού διαμερίσματος (συλλογή Κ. Ανδρουλιδάκη). 
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έφερναν στο σταθμό και το παρέδιδαν στο σταθμόρχη. Ο αποστολέαζ του γρόμματοζ 
είχε κολλήσει στο φόκελο τα κατόλληλα γραμματόσημα που είχε προμηθευτεί από το 
Δημόσιο Ταμείο τηζ περιοχήζ. Πιθανότατα, τα γραμματόσημα να τα προμηθευόταν και 
από τον ίδιο το σταθμόρχη, που είχε ήδη προνοήσει να έχει στο γραφείο του αρκετέζ 
ποσότητεζ, προζ χρήση των αποστολέων τηζ αλληλογραφίαζ. Εξόλλου και αυτόζ είχε 
αρμοδιότητα διαχείρισηζ χρημότων, διότι διαχειριζόταν τα χρήματα των εισιτηρίων, 
ενώ παρόλληλα χρησιμοποιούσε και χαρτόσημα για τιζ υπηρεσιακέζ ανόγκεζ του 
σταθμού. Όταν ο σταθμόρχηζ παραλόμβανε την αλληλογραφία, έκανε έλεγχο για να 
διαπιστώσει αν πρόγματι είχαν επικολληθεί τα κατόλληλα γραμματόσημα. Κατόπιν τα 
ακύρωνε, σφραγίζοντόζ τα με την υπηρεσιακή σφραγίδα του σταθμού, και τέλοζ έδινε τα 
γρόμματα στουζ υπαλλήλουζ του ειδικού ταχυδρομικού βαγονιού, για να τα μεταφέρουν 
στον προορισμό τουζ. Κατό την όφιξη τη ζ αλληλογραφίαζ στου ζ σταθμούζ προορισμού, 
ακολουθούσε αντίστοιχη διαδικασία. Όταν οι ταχυδρομικοί υπόλληλοι των τραίνων 
παρέδιδαν την αλληλογραφία στουζ σταθμούζ αυτούζ, οι σταθμόρχεζ τουζ σφρόγιζαν 
πόλι τα φόκελα με τιζ υπηρεσιακέζ τουζ σφραγίδεζ, ωζ σφραγίδεζ αφίξεωζ πλέον, και 
κατόπιν μεριμνούσαν να τα διαβιβόσουν στουζ αποδέκτεζ, κατοίκουζ τηζ περιοχήζ. 
Κατό την όφιξη πόντωζ, η διαδικασία σφραγίσεων δεν ήταν τόσο αυστηρή, διότι δεν 
χρειαζόταν να ελεγχθούν και να ακυρωθούν τα ταχυδρομικό τέλη. 

Τα σχήματα των σφραγίδων των σταθμών διέφεραν από δίκτυο σε δίκτυο. Κι αυτό 
συνέβαινε διότι ο κόθε σταθμόζ ανήκε σε διαφορετική σιδηροδρομική Εταιρία, ενώ 
η κόθε Εταιρία, με τη σειρό τηζ, είχε τη δυνατότητα να επιλέξει και να κατασκεuόσει 
οποιοδήποτε σχήμα αποτυπωμότων επιθυμούσε. Πόντωζ, όλα τα είδη των 
αποτυπωμότων είχαν ορισμένα κοινό γνωρίσματα. Παρουσίαζαν κόποια επιγραφή ή 
ένδειξη που φανέρωνε τη φίρμα τηζ Εταιρίαζ, και ταυτόχρονα έφερε το όνομα τηζ πόληζ 
ή του χωριού όπου βρισκόταν ο σιδηροδρομικόζ σταθμόζ. 

Με την ταχυδρομική χρησιμοποίηση των σταθμών, τα Ταχυδρομεία απέκτησαν 
εκατοντόδεζ καινούργια ταχυδρομικό γραφεία, χωρίζ να χρειαστεί να ιδρύσουν γραφεία, 
παρό μόνο να υπογρόψουν συμβόσειζ με τουζ Σιδηροδρόμουζ. Είναι χαρακτηριστικό 
πωζ ούτε καν εφοδίασαν τουζ σταθμόρχεζ με ταχυδρομικό χρονολογικό σήμαντρα, 
αλλό χρησιμοποιούσαν, όπωζ είδαμε, τιζ υπηρεσιακέζ σφραγίδεζ των σταθμών, οι 
οποίεζ ισοδυναμούσαν με κανονικέζ ταχυδρομικέζ. Όσα ταχυδρομημένα φόκελα 
αλληλογραφίαζ έχουν διασωθεί, αποτελούν, με τα γραμματόσημα και τιζ σφραγίσειζ 
τουζ, αξιόλογα ντοκουμέντα που διατηρούν μέχρι σήμερα ολοζώντανη την ανόμνηση 
τη ζ παλαιό ζ αυτή ζ τόσο γραφική ζ συνεργασία ζ. · 

Η ταχυδρομική λειτουργία των σιδηροδρομικών σταθμών, με τη μορφή που την 
περιγρόψαμε, διήρκεσε μερικέζ δεκαετίεζ. Δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για πόσεζ 
ακριβώζ. Πόντωζ η ακμή τηζ λειτουργίαζ των σταθμών διατηρείται τουλόχιστον για μία 
δεκαετία, από το 1 890 μέχρι λίγο μετό το 1 900. Κατό τη διόρκεια των επόμενων είκοσι 
ετών, η λειτουργία τουζ διαρκώζ φθίνει. Είναι λογικό αυτό, διότι κατό την εικοσαετία 
αυτή ιδρύονται πολλέζ εκατοντόδεζ ταχυδρομικών γραφείων, σε κόθε χωριό τη ζ χώρα ζ 
μαζ, οπότε η ταχυδρομική εξυπη-ρέτηση μεταφέρεται πλέον από τουζ σταθμούζ στα 
κανονικό ταχυδρο-μικό γραφεία. Ένα ζ όλλοζ λόγοζ, όπωζ θα δούμε και πόρα κότω, είναι 
η λειτουργία των κινητών ταχυδρομείων. Κατό τη δεκαετία 1 920-30, πολύ λίγοι σταθμοί 
λειτουργούν ταχυδρομικό. Κι αυτό, όχι επειδή υπήρχε ανόγκη, αλλό λόγω κόποιαζ 
κεκτημένηζ συνήθειαζ. Τέλοζ, από το 1 930 και μετό, η ταχυδρομική λειτουργία των 
σταθμών έχει πια σταματήσει. 

Εδώ χρειόζεται να κόνουμε μία διευκρίνιση. Μέχρι και τιζ τελευταίεζ δεκαετίεζ 
συναντόμε φόκελα αλληλογραφίαζ με αποτυπώματα σφραγίδων που αναφέρονται σε 
σιδηροδρομικούζ σταθμούζ. Από τα πιο συνηθισμένα είναι του σταθμού Θεσσαλονίκηζ 
και του σταθμού του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στον Πειραιό. Τα αποτυπώματα όμωζ 
αυτό δεν προέρχονται από την ταχυδρομική λειτουργία των σταθμών, όπωζ την 
έχουμε περιγρόψει. Ο σφραγίδεζ αυτέζ δεν είναι οι υπηρεσιακέζ των σταθμών, και 
ούτε χρησιμοποιούνται από τουζ σταθμόρχεζ. Πρόκειται για κανονικό ταχυδρομικό 

/ 

Σ. I Ταχυδρομικό όχημα του ΟΣΕ, γιουγκοσλαβικ�ς κατασκεu�ς του 1973, (σειρά 
Εφπτ 9080887-888) όπου διακρίνεται το παλαιό λογότυπο των «Ελληνικών 
Ταχυδρομείων», επειδ� τέσσερα από αυτά τα οχ�ματα αν� καν στους ΕΛΤΑ. 

Πιο δεξιά, κάτω από το παράθυρο διακρίνεται ΓJ σχισμ� 
του γραμματοκιβωτίου του (Ι. Ζωρζος) 

σήμαντρα, και χρησιμοποιούνται σε ταχυδρομικό γραφεία που απλώζ στεγόζονται σε 
κόποια αίθουσα των κτιρίων των σταθμών αυτών, αίθουσα που τουζ έχει παραχωρηθεί 
ή την νοικιόζουν. Και η ένδειξη του αποτυπώματοζ που αναφέρει σταθμό, δεν σημαίνει 
πωζ η σφραγίδα είναι υπηρεσιακή σιδηροδρομική, αλλό μαζ φανερώνει το κτίριο όπου 
συστεγόζεται το ταχυδρομικό γραφείο, αντί να αναφέρει, για παρόδειγμα, το όνομα μια ζ 
πόλεωζ ή ενόζ χωριού ή μιαζ συνοικία ζ. 

Αζ έρθουμε τώρα στην ενόσκηση τηζ ταχυδρομικήζ υπηρεσίαζ «εν κινήσει», δηλαδή 
μέσα στα βαγόνια των τραίνων. Αμέσωζ μετό την έναρξη τη ζ συνεργασίαζ Σιδηροδρόμων 
και Ταχυδρομείων στιζ αρχέζ του 1 885, οι σιδηροδρομικέζ ταχυδρομικέζ μεταφορέζ 
εξελίσσονται με γοργό ρυθμό. Τα αμέσωζ επόμενα χρόνια, οι χώροι που διατίθενται στα 
βαγόνια για ταχυδρομική χρήση, συνεχώζ μεγαλώνουν και διαμορφώνονται κατόλληλα, 
ακολουθώνταζ τα επόμενα στόδια: 

• Στην αρχή, οι ταχυδρομικοί σόκοι μεταφέρονται από το τραίνο, χωρίζ να 
τοποθετούνται σε ιδιαίτερο χώρο, αλλό σε μια γωνιό ενόζ επιβατικού βαγονιού, με 
μέριμνα ενόζ ταχυδρομικού υπαλλήλου που ονομόζεται «συνοδόζ αλληλογραφία ζ». 

• Λίγο αργότερα, μέσα σε επιβατικό βαγόνια κατασκεuόζονται ειδικό ξύλινα κιβώτια, 
κατόλληλα για την τοποθέτηση των ταχυδρομικών σόκων. 

• Κατόπιν, χρησιμοποιώνταζ ειδικό χωρίσματα, διαιρούν ορισμένα επιβατικό βαγόνια 
σε δύο μέρη. Το ένα, το μικρότερο, που εκτείνεται σε μήκοζ ίσο προζτο 1 /3 του οχήματοζ, 
χρησιμοποιείται για ταχυδρομική χρήση. Τα υπόλοιπα 2/3, χρησιμοποιούνται κανονικό 
για τουζ επιβότεζ. 

• Τέλοζ, κατασκεuόζονται ολόκληρα βαγόνια, διαμορφωμένα κατόλληλα, ώστε να 
αποτελούν ταχυδρομικό γραφεία. Έχουν και αποθηκεuτικούζ χώρουζ για τουζ σόκουζ, 
αλλό και γραφεία για την κατανομή των φακέλων σε θυρίδεζ, ανόλογα με τον προορισμό 
τουζ. Η εργασία αυτή εκτελείται από μια ολόκληρη ο μόδα υπαλλήλων. 

• Με την εξέλιξη των ταχυδρομικών βαγονιών, δημιουργείται και χώροζ για τη 
μεταφορό ταχυδρομικών δφότων. 

Σε όλεζ αυτέζ τιζ διαδοχικέζ φόσειζ, τη φροντίδα των ταχυδρομικών χώρων του 
τραίνου δεν την είχαν ο σιδηροδρομικοί αλλό οι ταχυδρομικοί υπόλληλοι, σε αντίθεση 
προζ την ταχυδρομική λειτουργία των σταθμών, όπου αρμόδιοζ ήταν ο σταθμόρχηζ. 
Κατό την τελική φόση, όταν χρησιμοποιούνται ολόκληρα βαγόνια, η επόνδρωσή τουζ 
γίνεται από ομόδεζ ταχυδρομικών που εργόζονται σαν να βρίσκονται σε κανονικό 

. ταχυδρομικό γραφείο. Η επίσημη ίδρυση των κινητών ταχυδρομείων έγινε το 1 889. Ο 
σχετικόζ ιδρυτικόζ νόμοζ καθορίζει: 

«Περί κινητών ταχυδρομικών γραφείων και περί προσωπικού της ταχυ-δρομικής 
υπηρεσίας. 
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Άρθρον 7 
»Πλην των προς εκτέλεσιν της ταχυδρομικής υπηρεσίας καθιστα-μένων εν ταις πόλεσιν 
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Σ. Ι Κάτοψ η  της εσωτερικής διαρρuθμ ισης δυο ταχυδρομικών οχημάτων κανονικής 
γραμμής. Όχημα ιταλικής κατασκευής (πάνω) και όχημα γιουγκοσλαβικής 
κατασκευής (κάτω) (Αρχεiο ΟΣΕ - ανασχεδiαση Γ Χανδρινός). 

κατά το άρθρον του ΑΚΓ · νόμου του 1882 επιστασιών, καθιστώνται και κινητά ταχυδρομικά 
γραφεία επί σιδηροδρομικών αρτηριών, και διευθυνόμενα υπό επιστάτου λαμβανομένου 
πάντοτε εκ του ταχυδρομικού κλάδου. 

»0 αριθμός των κινητών ταχυδρομικών γραφείων ορίζεται κατ' έτος, αναγραφομένης 
πιστώσεως εν τω ιδίω εδαφίω του σχετικού άρθρου του προϋπολογισμού. 

Άρθρον 8 
»Εις το προσωπικόν των κινητών ταχυδρομικών γραφείων δίδεται ημερησία aποζημίωσις: 

Εις τον προϊστάμενον . . . . . .  δρχ. 3 
Εις τους βοηθούς α · και β · τάξεως . . . . . .  δρχ. 1 
Εις τους γραμματοκομιστάς . . . . . .  δρχ. 1 
Εις τους επί των αμαξοστοιχιών εργαζομένους, βοηθούς και συνοδούς της 

αλληλογραφίας και διανομείς, χορηγείται η ανωτέρω ορισθείσα aποζημίωσις ως και προ 
της συστάσεως των κινητών ταχυδρομικών γραφείων . . .  ». 

Η πιο εξελιγμένη μορφή ταχυδρομικών μονάδων μέσα στα τραίνα ήταν λοιπόν τα 
«κινητά ταχυδρομικά γραφεία» ή «κινητά ταχυδρομεία», ή απλώc «κινητά», όπωc 
συνήθιζαν να τα λένε, και τα οποία είχαν τιc επόμενεc αρμοδιότητεc: 

• Κινούνταν σε ορισμένεc διαδρομέc με καθορισμένα σημεία α-ναχωρήσεωc και 
προορισμού. 

• Κατά τη διάρκεια των σταθμεύσεων, οι υπάλληλοί τουc παρα-λάμβαναν από τουc 
σταθμούc την αλληλογραφία των κατοίκων τηc περιοχήc, και ταυτόχρονα παραδίνανε 
την αλληλογραφία που προοριζόταν γι' αυτούc. Πολλέc φορέc, οι κάτοικοι έδιναν τα προc 
αποστολήν γράμματά τουc κατευθείαν στουc υπαλλήλουc του ταχυδρομικού βαγονιού. 

• Αφού παραλάμβαναν τα γράμματα, ο υπάλληλοι των «κινητών» τα σφράγιζαν με 
ειδική σφραγίδα και κατόπιν τα κατανέμανε σε θυρίδεc, ανάλογα με τον τόπο προορισμού, 
ώστε να τα παραδίδουν χωρίc χρονοτριβή στον αντίστοιχο σταθμό. 

Οι σφραγίδεc που χρησιμοποιούνταν μέσα στα ταχυδρομικά βαγόνια, σε αντίθεση 
προc εκείνεc των σταθμών, είχαν ταχυδρομική και όχι σιδηροδρομική προέλευση. 
Τουc τιc προμήθευε η Γενική Διεύθυνση των Ταχυδρομείων, και παρουσίαζαν βασικέc 
ομοιότητεc σχήματοc, παρόλο που χρησιμοποιούνταν σε διάφορα δίκτυα και σε διάφορεc 
διαδρομέc. Το σχήμα τουc άλλαζε μόνο με την πάροδο του χρόνου, όταν από τη χρήση 
καταστρέφονταν οι παλαιέc σφραγίδεc, και τα Ταχυδρομεία προέβαιναν σε προμήθεια 
καινούργιων. Τελικά, τα διαφορετικά σχήματα χαρακτηρίζουν τιc διάφορεc εποχέc 
χρησιμοποιήσεωc τουc. Για παράδειγμα: τα αποτυπώματα τηc δεκαετίαc 1 890-1 900 
ήταν σχετικά μικρά και στρογγυλά, ενώ κατά τη δεκαετία 1 91 0-20 χρησιμοποιούνταν 
συνήθωc μεγαλύτερου μεγέθουc και σχήματοc, με μορφή ελλείψεωc. 

Το κοινό βασικό γνώρισμα όλων αυτών των αποτυπωμάτων και σε όλεc τιc εποχέc, 
είναι ότι δεν αναγράφουν το όνομα μιαc πόληc ή ενόc χωριού, αλλά δύο ονομασίεc. Για 
παράδειγμα: Αθήνα-Πάτρα, Φλώρινα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, 
Βόλοc-Καλαμπάκα. Η εξήγηση είναι απλή: η πρώτη ονομασία είναι του τόπου από όπου 
ξεκινάει το ταχυδρομικό βαγόνι, και η δεύτερη του τόπου προορισμού. Και αφού τα 
κινητά ταχυδρομεία σχετίζονται οπωσδήποτε με δρομολογιακέc διαδρομέc, δεν υπάρχει 
περίπτωση το αποτύπωμα να μην παρουσιάζει ζευγάρι ονομάτων. Σε μερικέc σφραγίδεc 
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παρουσιάζεται μια εξαίρεση, όταν η διαδρομή διέρχεται από Αθήνα και Πειραιά. Στην 
περίπτωση αυτή, σε μερικέc σφραγίδεc υπάρχουν τρία ονόματα, γ.π. Πειραιάc-Αθήνα
Πάτρα. Δηλαδή αναγράφονται, είτε σαν αφετηρία είτε σαν προορισμόc και τα δύο 
ονόματα, και τηc Αθήναc και του Πειραιά, δεδομένου ότι οι δύο αυτέc πόλειc θεωρούνταν 
ταχυδρομικά ισάξιεc. 

Η λειτουργία των «κινητών» που ξεκίνησε το 1 889 συνεχιζόταν μέχρι τιc πρόσφατεc 
δεκαετίεc. Μπορούμε να δεχτούμε ότι, εκτόc από μερικέc λιγόχρονεc διακοπέc κατά τη 
διάρκεια των πολέμων, η λειτουργία τουc ήταν αδιάλειπτη. Πολύ γρήγορα οι διαδρομέc 
τουc επεκτάθηκαν σε όλο το μήκοc των σιδηροδρομικών δικτύων. Αυτή η ανάπτυξη 
είχε ωc αποτέλεσμα τη βαθμιαία μείωση των ταχυδρομικών αρμοδιοτήτων των 
σιδηροδρομικών σταθμών. Μάλιστα, από το 1 900 και έπειτα, αφαιρείται σιγά-σιγά από 
το Η ακμή των κινητών ταχυδρομείων παρουσιάζεται κατά τη περίοδο 1 930-40. Τότε, είχε 
ήδη επιτευχθεί η σύνδεση των δικτύων τηc νότιαc Ελλάδαc με εκείνα τηc Μακεδονίαc 
και τηc Θράκηc, γεγονόc που προσφέρει τη δυνατότητα για πληθώρα ταχυδρομικών 
διαδρομών με τουc σιδηροδρόμουc. Τη δεκαετία αυτή χρησιμοποιούνται εκατοντάδεc 
ταχυδρομικέc σφραγίδεc που καλύπτουν όλο το μήκοc των σιδηροδρομικών γραμμών, 
από την Καλαμάτα μέχρι τη Φλώρινα και Αλεξανδρούπολη, καθώc και όλεc τιc 
διακλαδώσειc τουc. · 

Μετά τον Β' . Παγκόσμιο Πόλεμο, τα κινητά συνεχίζουν να λειτουργούν, αλλά η 
χρησιμοποίησή τουc έχει περιοριστεί πολύ. Σ' αυτό συντελεί η ευρεία χρήση των 
αυτοκινήτων και των αεροπλάνων. Ιδιαίτερα, οι μικρέc διαδρομέc εξυπηρετούνται 
καλύτερα με τα ταχυδρομικά αυτοκίνητα. Τα ταχυδρομικά βαγόνια των μικρών 
διαδρομών καταργούνται, ενώ παραμένουν οι μεγάλεc διαδρομέc, και βασικά στον 
άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. Σ τιc διαδρομέc αυτέc η διαφορά τηc 
ταχύτηταc μεταξύ σιδηροδρόμου και αεροπλάνου αντισταθμίζεται με τη χρησιμοποίηση 
νυχτερινών σιδηροδρομικών δρομολογίων, δηλαδή με την εκμετάλλευση του χρόνου 
κατά τον οποίο τα ταχυδρομεία είναι κλειστά. Ένα άλλο πλεονέκτημα τηc μεταφοράc με 
τα τραίνα ήταν ότι η απόσταση των ταχυδρομείων τηc πόληc μέχρι το σιδηροδρομικό 
σταθμό ήταν πολύ πιο μικρή από εκείνη μεταξύ αεροδρομίων και ταχυδρομείων, ενώ οι 
νεκροί χρόνοι αναμονήc στα αεροδρόμια είναι μεγαλύτεροι. 

Ιδιαίτερα διαμορφωμένα βαγόνια κινητών ταχυδρομείων υπήρχαν στα δύο μεγαλύτερα 
δίκτυα: των Σ.Π.Α.Π. και των Σ.Ε.Κ. Στα μικρότερα δίκτύα (Σ.Β.Δ.Ε., Σ.Α.Π. , Σ.Α.) τα 
ταχυδρομεία χρησιμοποιούσαν ένα μικρό χώρο, είτε στα επιβατικά βαγόνια, είτε στιc 
σκευοφόρουc. Ειδικά όμωc στουc Σ.Β.Δ.Ε. φαίνεται ότι είχε διαμορφωθεί ένα φορτηγό 
βαγόνι ωc ταχυδρομικό, που πριν λίγεc δεκαετίεc είχε εντοπιστεί ακινητοποιημένο στο 
σταθμό Σταμνά, το οποίο μάλιστα επρόκειτο να ανακαινιστεί και να τοποθετηθεί στο 
σιδηροδρομικό μουσείο. Σήμερα όμωc αγνοείται η τύχη του. 

Δεν ξέρουμε πότε ακριβώc καταργήθηκαν τα ταχυδρομικά βαγό-νια. Η κατάργησή 
τουc είναι συνάρτηση τηc μεταφοράc των ταχυδρομικών σάκων από τα συνεχώc 
αυξανόμενα αυτοκίνητα των ταχυδρομείων και από τα αεροπλάνα. Στα μεγάλα δίκτυα 
των Σ.Π.Α.Π. και Σ. Ε. Κ. τα κινητά ταχυδρομεία λειτούργησαν επί δεκαετίεc και μετά τον 
Β' Πόλεμο. Στουc Σ.Π.Α.Π. ,  είναι γνωστό ότι τα ταχυδρομικά βαγόνια, κατά τα τελευταία 
χρόνια τηc λειτουργίαc τουc, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά μόνο ταχυδρομικών 
σάκων, χωρίc να γίνεται διαλογή επιστολών και χωρίc να χρησιμοποιούνται οι σχισμέc 
των ταχυδρομικών θυρίδων. Τελικά πρέπει να καταργήθηκαν στη δεκαετία του 1 980. 

Στο δίκτυο των Σ.Ε.Κ., τα πιο γνωστά βαγόνια που παραγγέλθηκαν κατασκευασμένα 
ειδικά για ταχυδρομική χρήση ήταν ιταλικήc κατασκευήc του 1 950. Σ' αυτά διακρίνουμε 
δύο είδη: τα απλά, που είναι μόνο ταχυδρομικά, και τα μικτά, που είναι κατά ένα μέροc 
σκευοφόροι και κατά το υπόλοιπο ταχυδρομικά. Το 1 974 έχουμε μια νέα παραγγελία 
ταχυδρομικών βαγονιών, γιουγκοσλαβικήc κατασκευήc. Τα κινητά ταχυδρομεία των 
Σ.Ε.Κ. λειτούργησαν μέχρι τα μέσα τηc δεκαετίαc του 1 990. 

Κατά κανόνα, σε όλα τα δίκτυα, τα ταχυδρομικά βαγόνια, πριν την τελική τουc 
απόσυρση, λειτουργούσαν τα τελευταία χρόνια μόνο ωc σκευοφόροι. 
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συνεχεια .... 
Κεί μ ενο- Φωτογραφ ίες: Παναγιώτη ς  Κάσσαρ η ς  

Σ. I Ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός της Ευρύχου, που, αφού ανακαινίστηκε, λειτουργεί σήμερα ως σιδηροδρομικό μουσείο (13 Μαρτίου 2015) 
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Σε παλαιότερο μου άρθρο στην «Σ» (τεύχος 43-
44, Δεκέμβριος 2013) είχα παρουσιάσει ένα 

μικρό φωτογραφικό αφιέρωμα από την Κύπρο, όπου 
είχα καταγράψει κάποια από τα ελάχιστα πλέον, ίχνη 
του σιδηροδρομικού της δικτύου. Επιστρέφοντας από 
το ταξίδι μου αυτό (με την τελευταία μου επίσκεψη στο 
υπό ανέγερση μουσείο της Ευρύχου στις 1 0  Ιουλίου 
2012) άρχισα μια πιο συστηματική έρευνα, μέσω του 
διαδικτύου, ανακαλύπτοντας έτσι πολλές πρόσθετες 
λεmομέρειες για τα απομεινάρια του σιδηροδρομικού 
δικτύου της Κύπρου και περαιτέρω ενδιαφέροντα ίχνη 
τόσο τις ελεύθερες περιοχές όσο και στο κατεχόμενο 
τμήμα του νησιού. Έτσι, αποφάσισα να ξαναπάω στη 
Μεγαλόνησο και μάλιστα το καταφερα δυο φορές: το 
καλοκαίρι που μας πέρασε και, πρόσφατα, στα μέσα 
Μαρτίου του ' 1 5, για να συνεχίσω την φωτογραφική 
μου αποτύπωση. 

Το 2004 η πολιτιστική λέσχη της «Λαϊκής 
Τράπεζας της Κύπρου» διοργάνωσε, στο κέντρο της 
Λευκωσίας, ειδική έκθεση, με θέμα τον «Κυπριακό 
Κυβερνητικό Σιδηρόδρομο». Στην έκθεση έκτος από 
τις φωτογραφίες, οι διοργανωτές είχαν τοποθετήσει 
μια κόκκινη ντηζελάμαξα ορυχείου και την φορτάμαξα 
«CGR 1 52» ανακατασκευασμένη από το τμήμα 
Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού το 2002). 
Οταν είδα στο διαδίκτυο την φωτογραφία με την 
συγκεκριμένη κινητήρια μονάδα (όμοια με αυτές 
από το ορυχείο της Καλαβασού), έμαθα δε πως 
ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στη Λεμεσό. 
Κατάφερα να έλθω σε επαφή μαζί του και με χαρά 
δέχθηκε να μου δείξει την ντηζελάμαξα, που την 
είχε τοποθετήσει σε μια φάρμα έξω από την Λεμεσό. 
Έμεινα έκπληκτος γιατί εκτός από αυτήν υπήρχαν 
επιπλέον βαγόνια από διάφορα ορυχεία (κυρίως από 
αυτό της Καλαβασού), τμήματα από σιδηροδρομικές 
γραμμές. Η φωτογραφική μου μηχανή πήρε φωτιά . . . . 
Ως ανταπόδοση προς τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, 
του χάρισα κάποια τεύχη της «Σιδηροτροχιάς» που του 
άρεσαν ιδιαίτερα. 

Ο επόμενος στόχος μου ήτανε να επισκεφθw 
το σιδηροδρομικό σταθμό, που βρίσκεται σε ένα 
προάστιο της Λευκωσίας, το Καϊμακλί, κοντά στη 
πράσινη γραμμή. Εδw, πολλά χρόνια πριν, ο Δήμος της 
Λευκωσίας δημιούργησε, ακριβwς πάνω από την παλιά 
σιδηροδρομική χάραξη της γραμμής Αμμοχwστου 
- Ευρύχου, ένα πάρκο που ονομάστηκε «Γραμμικό 
Πάρκο». Στο πάρκο αυτό κτίστηκε ομοίωμα του 
σιδηροδρομικού σταθμού του Καϊμακλή και στρwθηκε 
ένα τμήμα σιδηροδρομικής γραμμής με το εύρος 
εκείνης της εποχής. Σε αυτή τη γραμμή τοποθετήθηκε 
το εμπορικό βαγόνι (CGR 1 52 που είχε εκτεθεί στην 
έκθεση του 2004), τη δεκαετία του '90, που με την 
πάροδο του χρόνου, δυστυχwς δέχθηκε βανδαλισμούς 
και οι αρχές αναγκάστηκαν να το αποσύρουν από εκεί. 

Σ. Ι Βαγονέτο μεταφοράς χαλκού, ως συλλεκτικό έκθεμα, σε μ ια  φάρμα βορείως της Λεμεσού (1 Ιουλίου 2014) 

Σ. Ι Οίκημα κατασκευασμένο ως αντίγραφο σιδηροδρομ ικού  σταθμού με στενή γραμμή (εύρους 75cm) στο 
προάστιο Καίμακλί της Λευκωσίας, κοντά στη πράσινη γραμμή (2/ουλίου 2014) 
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Σ. I Ντηζελάμαξα 0-6-0DH κατασκευής Orenstein & Κορρel. ως συλλεκτικό έκθεμα σε μ ια  φάρμα βορείως της Λεμεσού (1 Ιουλίου 2014) 

Από πληροφορίες που πήρα από το γραφείο του «Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού» στη Λευκωσία (Λαϊκή Γειτονιά) το εμπορικό βαγόνι μεταφέρθηκε 
στο μουσείο της Ευρύχου. Οι παραπάνω επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν το 
καλοκαίρι το ' 14. 

Στις 1 3  Μαρτίου 201 5 επισκέφθηκα άλλη μια φορά την Ευρύχου. Τα εγκαίνια 
του μουσείου είχαν ήδη γίνει στις 1 Νοεμβρίου 2014  και τωρα πια είναι ανοιχτο 
για το κοινό από τις 08:00 έως τις 1 6:00. 

Το συγκεκριμένο κτίριο παρέμεινε εγκατελειμένο και ξεχασμένο μέχρι το 
2002, οπότε το τμήμα Αρχαιοτήτων το κύρηξε αρχαίο μνημείο, με �κοπό τη 
συντήρηση του και τη χρήση του σαν Μουσείο Κυπριακού Σιδηρ

_
οδρόμου. 

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου άρχισαν το 2005 
και ολοκληρώθηκαν το 2008. "Ολες οι σχετικές δαπάνες καλύφθηκαν απο το 
Κυπριακό δημόσιο, ενω το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ευρύχου επιβαρύνθηκε 
μόνο με την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης. Οι εργασίες αποκατάστασης 
που αφορούσαν τους τοίχους, τα παράθυρα, τις πόρτες, τη στέγη, τα πατώματα 
έγιναν σύμφωνα με παλιές ( 1 92 1 ) φωτογραφίες του σταθμού . Στην πίσω 
πλευρά του σταθμού κτίστηκε η πλατφόρμα του τραίνου και στρώθηκαν 29μ. 
σιδηροδρομικής γραμμής από aυθεντικές σιδηροτροχιές και στρωτήρες. 

Με την ιδιότητα μου ως μέλους του «Σ.Φ.Σ.» οι υπεύθυνοι του μουσείου 
με ξενάγησαν με χαρά εντός και εκτός του μουσείου. Εντός του μουσείου 
εκτίθενται, φωτογραφίες,σιδηροδρομικά έγγραφα και βιβλία, καρτονέ 
εισιτήρια, πίνακες δρομολογίων, μεταλλικές πλάκες από aτμάμαξες, μακέτες 
από σταθμούς ορυχεία και τραίνα, κέρινα ομοιώματα ενός σταθμάρχη στο 
γραφείο του και ενός αστυνομικού σιδηροδρόμου. Στο προαύλιο χώρο 
υπάρχει η σιδηροδρομική γραμμή εφοδιασμένη με μια σιδηροδρομική αλλαγή 
με σύρτη. Η μια γραμμή(σύρτης) καταλήγει σε ένα στέγαστρο όπου βρίσκεται 
η φορτάμαξα 152  και μια χειροκίνητη δρεζίνα. Το άλλο κομμάτι της γραμμής 
έχει κατεύθυνση προς Μόρφου . . .  Από εκείνη την ημέρα ο σύλλογος μας 
απέκτησε άλλο ένα μέλος στην οικογένεια του. 

Σ. I Σιδηροδρομικό Μουσείο Ευρύχου: Η ανακατασκευασμένη φορτάμαξα 152 του 
«Κυπριακού Κρατικού .Σιδηροδρόμου» και (αριστερά) μια χειροκίνητη δραιζίνα που 

βρέθηκε τυχαία σε μια ταβέρνα στη Λάρνακα (13 Μαρτίου 2015). 
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Στις 1 6  Μαρτίου 201 5 επισκέφθηκα άλλη μια φορά το χωριό Καλαβασός. Ήλθα σε 
επαφή με το κοινοτικό συμβοlιλιο όπου με βοήθησε να πάω στα ορυχεία της Δραπιάς 
(τερματικός σταθμός όπου υπήρχαν οι εγκαταστάσεις φόρτωσης χαλκοlι). Εκεί 
φωτογράφησα την εναπομείνουσα σιδηροδρομική γραμμή. Με χαροποίησε το γεγονός, . 
όταν η γραμματέας του κοινοτικοu γραφείου, μου ανέφερε ότι μερικά χρόνια πριν ο τότε 
Υπουργός Εμπορίου της Κuπρου Κος Γεώργιος Λιλλήκας προανήγγειλε την αναβίωση
επαναλειτουργία της γραμμής Δραπιάς - Καλαβασοι:ι - Βασιλικοι:ι για τουριστικοuς 
σκοποuς. Οι μελέτες είναι έτοιμες, οι φορείς του χωριοu περιμένουν την κρατική 
χρηματοδότηση για την έναρξη του έργου. Σκεφτείτε την περαιτέρω ανάπτυξη της 
περιοχής και την έλξη σιδηροδρομόφιλων από όλο τον κόσμο αν πραγματοποιηθεί αυτό 
το εγχείρημα. 

Μια αναφορά για τα Κατεχόμενα. Στα Κατεχόμενα σώζονται κάποιες εγκαταστάσεις 
του Κ.Κ.Σ. και της Κ.Μ.Ε. Στη Μόρφου εξακολουθοuν να υπάρχουν οι αποθήκες και ο 
σταθμός καθώς και μια ντηζελάμαξα όμοια με αυτή που είναι τοποθετημένη στον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας -Κερuνειας. Σ το Καλό Χωριό σώζεται το κτίριο του σταθμοu. 
Στο Ξερό σώζεται αρκετό τροχαίο υλικό από τα ορυχεία χαλκοu, ενώ στην Αμμόχωστο 
υπάρχουν ακόμη τα μηχανοστάσια και οι αποθήκες στο λιμάνι. Για λόγους που δεν 
μποροuν να αναλυθοuν εδώ, δεν επιθυμώ να επισκεφθώ ξανά αυτές τις βασανισμένες 
περιοχές και έτσι δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ή όχι τις παραπάνω πληροφορίες. 

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω οτι το «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κlιπρου» (PIK) είχε 
παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ για το σιδηρόδρομο με τίτλο «Κυπριακός Κυβερνητικός 
Σιδηρόδρομος». Βρήτε το (εuκολα) στο διαδίκτυο και δεστε το. Έχει, πράγματι, πολυ 
ενδιαφέρον. 

Με το παρόν άρθρο ολοκλήρωσα το αφιέρωμα μου για την Μεγαλόνησο. Μακάρι όταν 
βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λlιση στο νησί, έτσι ώστε όλες αυτές οι εγκαταστάσεις και 
το τροχαίο υλικό να αναπαλαιωθοuν και να αξιοποιηθοuν, για να θυμάται κάθε Κlιπριος 
πολίτης ότι κάποτε κυκλοφοροuσαν τραίνα στο τόπο του και γιατί όχι να ακοuσει ξανά το 
σφuριγμα του τραίνου, μετά από πολλές δεκαετίες σιωπής, στη Καλαβασό . . .  

Θερμές ευχαριστίες στον Κο Ονουφρίου Ηλία, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, που μου 
παρουσίασε τη συλλογή του από το τροχαίο υλικό, στην Κα Αυγουστίδου Κυριακή, 
υπάλληλο του Κ.Ο.Τ στη Λευκωσία που με καθοδήγησε και με έφερε σε επαφή με τους 
υπευθuνους του μουσείου, στον Κο Στυλιανοu Μεταξά, υπεuθυνο του μουσείου της 
Ευρuχου που με ξενάγησε και μου έδωσε πληροφορίες για το άρθρο μου, το κοινοτικό 
συμβοuλιο της Καλαβασοι:ι που με βοήθησε να πάω στα ορυχεία της Δραπιάς. Ευχαριστώ, 
τέλος, τον Χανδρινό Γεώργιο για τις παρατηρήσεις του στο αρχικό μου κείμενο. 

Σ. Ι Σιδηροδρομικό Μουσείο Ευρύχου: Μεταλλικές πινακίδες 
aτμαμαξών και βιβλίο κίνησης (13 Μαρτίου 2015) 
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Σ. Ι Σιδηροδρομικό Μουσείο Ευρύχου: Κέρινο 
ομοίωμα σταθμάρχη στο γραφείο του (13 Μαρτίου 2015). 

Σ. Ι Σιδηροδρομικό Μουσείο Ευρύχου: Κέρινο ομοιώμα αστυνομ ι κού των 
σιδηροδρόμων (13 Μαρτίου 2015) 

Σ. I Οι εγκαταλελειμένες σήμερα εγκαταστάσεις φόρτωσης χαλκού σε βαγονέτα για 
το λιμάνι του Βασιλικού, στη Δραπία Λάρνακας (13 Μαρτίου 2015) 
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Η Ringstrasse εγκαινιάστηκε από τον Φραγκίκσο 
Ιωσήφ στις 1 ΜαϊΌυ 1 865 και λίγους μήνες μετά, 

στις 4 Οκτωβρίου 1 865, το πρώτο τραμ της Βιέννης έκανε 
το πρώτο του δρομολόγιο στη νέα αυτή λεωφόρο. Η 
πρώτη αυτή γραμμή (κανονικού εύρους) είχε συνολικό 
μήκος 4χλμ. και έφτανε μέχρι το Dornbach που εκείνη την 
εποχή ήταν σχεδόν χωριό. Με αφορμή την συμπλήρωση 
1 50 χρόνων από τότε, η Βιέννη γιόρτασε με επισημότητα 
την διπλή αυτή επέτειο. Στα πλαίσια των εορτασμών, 
ο Δήμος της Βιέννης και άλλοι φορείς, διοργάνωσαν, 
κυρίως κατά μήκος της λεωφόρου, πολλές και ποικίλες 
εκδηλώσεις από ανοιχτές συναυλίες και ειδικές θεατρικές 
παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής κ.λ.π., μέχρι 
υπαίθρια πανηγύρια και γλέντια. Αναφίβολα όμως μια 
από τις εντυπωσιακότερες εκδηλώσεις των παραπάνω 
εορτασμών ήταν η «παρέλαση των τραμ». 

Τα τραμ παρελαύνουν τα πρώτα τραμ της Αυστριακής 
πρωτεύουσας, ήταν, βεβαίως, ιπποκίνητα. Η 
ηλεκτροκίνηση ξεκίνησε το 1 898 και μάλιστα για να μην 
αλλοιωθεί η αισθητική της Ringstrasse και των γύρω 
κτιρίων από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, τα τραμ σε αυτό 
το τμήμα, λειτουργούσαν με μπαταρίες. Έκτοτε, το δίκτυο 
επεκτάθηκε σε όλη την πόλη και έτσι η Βιέννη διαθέτει 
σήμερα 29 διαφορετικές γραμμές τραμ, συνολικού 
μήκους 1 77χλμ. και στόλο 5 1 9  οχημάτων. Το εξαιρετικό 
αυτό δίκτυο εξυπηρετεί με άνεση και πολιτισμό τόσο 
τους ντόπιους ( ο πληθυσμός της Βιέννης δεν ξεπερνά 
τα 2 εκατομμύρια), όσο και τα πλήθη των επισκεπτών 
της, με την ετήσια, συνολική διακίνηση να εγγίζει τους 
240 εκατομμύρια επιβάτες. Επι πλέον, η χάραξη των 
γραμμών του τραμ είναι τέτοια, που σε συνδυασμό με 
τα επίσης ανεπτυγμένα δίκτυα μετρό και λεωφορειακών 
γραμμών, προσφέρουν στους επιβάτες εξαιρετικά άνετες 
και γρήγορες μετακινήσεις.Η σπουδαιότητα, μάλιστα,, 
του δικτύου των τραμ στη Βιέννη είναι τέτοια που η 
Αυστριακή πρωτεύουσα αποτελεί ιδανικό παράδειγμα 

Σ. Ι Το εντυπωσιακότερο, ίσως, όχΓJμα ΤΓ)ς παρέλασΓ]ς: το ιππήλατο τραμ Ν ο 53 κατασκευής 1868. Το 1897 στο 
τραμ τΓ]ς ΒιέννΓ]ς εργάζονταν 3800 άλογα, αλλά ΓJ ι ππήλατΓ] έλξΓ] καταργήθΓ]κε οριστικά το 1903. 

Σ. Ι Το πρώτο aτμήλατο τραμ ΤΓ)ς ΒιέννΓ)ς εμιρανίστΓJκε το 1883, ενω ΓJ κατάργΓ]σΓ] ΤΓ]ς ατμοκίνΓ]σΓ]ς έγινε το 
1922. Εδω Γ] aτμάμαξα Νο 11, κατασκευής Kroυss/Liπz (1902). που σήμερα εκτίθεται στο Μουσειο Τραμ Mori
ozell. 

Σ. I Το όχΓJμα Ν ο 7m, ένα από τα πρώτα Γ]λεκτροκίνψα τραμ στΓJ ΒιέννΓ). Η 
Γ]λεκτροκίνΓ]σΓ] εγκαινιάστΓ)κε το 1897, με εναέρια καλώδια στα 600 ν DC. 

Σ. Ι Το όχΓJμα Hofsoloπwogeπ Νο200, που κατασκεuάστΓ)κε για τΓJ κωμόπολΓ] 
Bodeπ, νότια ΤΓ)ς ΒιέννΓ]ς. Αργότερα μετατράπΓ]κε σε όχΓJμα πολυτελείας για τον 
σιδΓ]ρόδρομο που ( ακόμΓ] και σήμερα) συνδέει ΤΓ]ν πρωτεύουσα με το Bodeπ. 
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μίμησης για την επιτυχή λειτουργικότητα των 
τραμ παγκοσμίως και γι' αυτό δύο πρωτοπόρες 
στα μέσα σταθερής τροχιάς εταιρείες, η «Bom
bardίer» και η «Sίemens», έχουν ωc έδρα του 
κλάδου τουc για τα τραμ την Βιέννη. 

Συμμετέχοντας ενεργά στουc εορτασμούς 
για τα 1 50 χρόνια τηc λειτουργίας των τραμ 
στη Βιέννη, αλλά και τα εγκαίνια τηc Rίng
strasse, η Εταιρεία των Τραμ τηc Βιέννης 
(«Wίener Lίnίen») διοργάνωσε, την Κυριακή 
27 Σεπτεμβρίου 2015, μια εντυπωσιακή, 
σχεδόν 3ωρηc διάρκειας, παρέλαση 53 
αντιπροσωπευτικών οχημάτων τραμ (καθώc 
και λίγων λεωφορείων). Τα οχήματα κάλυπταν 
όλη σχεδόν την ιστορία τηc παρουσίας τουc 
στην πόλη: τραμ ιππήλατα, aτμοκίνητα, με 
μπαταρίες, απλά ηλεκτρικά, αρθρωτά κλπ, 
όλα άριστα συντηρημένα, φρεσκοβαμένα 
και εντελώς λειτουργικά, βγήκαν βόλτα στην 
ηλιόλουστη πόλη προσφέροντας ένα μοναδικό 
θέαμα στουc Βιεννέζουc και στουc τουρίστες: 
οι διοργανωτές εκτιμούν οτι περισσότεροι 
από 1 00.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την 
παρέλαση αυτή. Η επιτυχία τηc παρέλασης ήταν 
αποτέλεσμα τηc πολύμηνης δουλειάς πολλών 
φορέων, αλλά και ιδωτών -εθελοντών. Εκτόc 
από το περίφημο «Wίener Tramwaymuseum» 
τηc Βιέννης ή «Remίse» όπωc το αποκαλούν 
χαϊδευτικά, και που υπερηφανεύεται πωc είναι 
το μεγαλύτερο μουσείο τραμ παγκοσμίως, 
στην παρέλαση βοήθησαν σημαντικά 
προσφέροντας οχήματα των συλλογών τουc ή 
άλλεc εθελοντικές εργασίες το Μουσείο Τραμ 
Marίazell, το Αυστριακό Μουσείο Λεωφορείων, 
το Μουσείο Οχημάτων Moedlίng, η γνωστή 
μac «V.E.F»., δηλαδή η Αυστριακή Ομοσπονδία 
Φίλων του Σιδηροδρομου κλπ. 

Παρών στην παρέλαση ήταν και το μέλοc 
του Σ.Φ.Σ. και φίλοc Dr. Erίch Charwat που μac 
έστειλε τιc φωτογραφίες που δημοσιεύονται 
εδώ. 

Σ. I Το 1995 �ταν ιστορι κ� χρονιά 
για το δίκτυο τραμ της Βιέννης. 

Τοτε τεθηκαν σε κυκλοφορία 
ο ι  νέοι, υπερσύγχρονοι συρμοί, 
σχεδιασμένοι από την Porsche, 

χωρίς σκαλοπάτια, εξαιρετικά άνετο 
για τον επιβάτη εσωτερι κό, π λ� ρ η 

ηχομόνωση κλπ. Εδω, δίδυμο όχημα 
της σειράς Α1. 

Σ. I Κατά την διάρκεια του Β'ΠΠ δεκάδες τραμ καταστράφηκαν απο τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Βιέννης. 
Για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου κατασκευάστηκαν νέου τύπου, ελαφρά και «λιτά» οχ�ματα, που, μάλιστα, 
βάφηκαν στο χρώμα της άμμου, όπως τα στρατιωτικά οχ�ματα, Εδω το Ν ο Α2 + Ks3984. 

Σ. I .  Το 1949 το δίκτυο τραμ της Νέας Υόρκης είχε �δη αποξηλωθεί και ετσι η Βιέννη προμηθεύτηκε πολλά Αμερικανικά 
οχ�ματα απο εκει. Μεγάλα και με άνετα καθίσματα ψαν ιδ ιαίτερα αγαπητά στους Βιεννέζους. Ε δω το Να Ζ4208 
(κατασκευ�ς 1939) 
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

«SABOTAG E I Ν G RE ECE» 
το υ Be rnard Ο'  Co n no r  
Από όλη την 1 50χρονη, σχεδόν, ιστορία του 

σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, η δεκαετία του '40 
είναι, αναμφίβολα, η πιό δραματική, αλλά, ταυτόχρονα, 
ίσωζ και η λιγότερο γνωστή. Ειδικότερα για την περίοδο 
τηζ Γερμανο-ιταλικήζ κατοχήζ στη χώρα μαζ ( 1941-
44), οι γνώσειζ μαζ παραμένουν εξαιρετικά ελλιπείζ και 
αποσπασματικέζ, κυρίωζ διότι κάποιοι, κάποτε στον ΟΣΕ 
φρόντισαν να πετάξουν στα σκουπίδια τα αρχεία τηζ 
εποχήζ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, καθε νέο ιστορικό 
βιβλίο που αφορά τα τραίνα στην κατοχική Ελλάδα 
προκαλεί ζωηρό ενδιαφέρον. 

Παρά το οτι, το βιβλίο «Sabotage in Greece», του 
Βρετανού ιστορικού Bernard Ο' Connor (201 4), δεν 
είναι αμιγώζ 'σιδηροδρομικό, έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
για όλουζ εμάζ. Ο συγγραφέαζ δίνει στον αναγνώστη μια 
συνοπτική μεν, αλλά σχεδόν πλήρη, εικόνα τηζ δράσηζ 
των Βρετανών πρακτόρων τηζ S.O.E. στην Ελλάδα, 
δράσηζ που αφορούσε την πρόκληση δολιοφθορών 
(σαμποτάζ) σε βάροζ των δυνάμεων κατοχήζ και κυρίωζ, 
στιζ γραμμέζ ανεφοδιασμού τουζ (λιμάνια, δρόμοι, 
σιδηρόδρομοι κ.α.). Η S.O.E. («Special Oρerations Ex
ecutiνe») (1 940-46) ήταν μια αυτόνομη, στρατιωτικήζ 
μορφήζ, υπηρεσία τα μέλη τηζ οποίαζ παρεισφρύονταζ 
σε αρκετέζ ευρωπαϊκέζ χώρεζ διοργάνωσαν ή έλαβαν 
μέροζ σε πλήθοζ σαμποτάζ κατά των δυνάμεων του 
Άξονα. Μια από τι ζ χώρεζ αυτέζ ήταν και η Ελλάδα, �ποu η 
S.O.E. ανέπτυξε πλούσια δράση σε συνεργασία ( δυ�τυχώζ 
οχι πάντα) με το ελληνικό ανταρτικό κίνημα. Γνωστότερεζ 
απο αυτέζ τιζ επιχειρήσειζ είναι η ανατίναξη τηζ γέφυρα ζ 
του Γοργοπόταμου (25/1 1 /42), η ανατίναξη τηζ γέφυραζ 
του Ασωπού ( 20 /6/43) (χωρίζ την συμμετοχή Ελλήνων) 
και εκατοντάδεζ άλλεζ σαμποταριστικέζ πράξει( πολλέζ 
από τι ζ οποίεζ αφορούν τον σιδηρόδρομο. 

Αντλώνταζ το υλικό του από τα πλούσια Εθνικά Αρχεία 
τη ζ Βρετανία ζ στο Kew, όπου φυλάσσονται οι φάκελοι τη ζ 
S.O.E. για την Ελλάδα, ο Ο' Connor δημοσιεύει, για πρώτη 
ίσωζ φορά, σε ένα τόμο, αποσπάσματα από τη δράση των 
Βρετανών πρακτόρων στην κατοχική Ελλάδα, πρακτόρων 
όπωζ π.χ. οι Mulgan, Edmonds, Barnes, Gordon-Creed, 
Lake κ. α. πολλοί από τουζ οποίουζ συμμετείχαν ενεργά σε 
επιχειρήσειζ κατά του σιδηροδρόμου, κυρίωζ στον άξονα 
Αθήνα-Θεσσαλονίκηζ. Στο τέλοζ, μάλιστα, του βιβλίου 
απαριθμούνται περισσότερα απο 150 σιδηροδρομικά 
σαμποτάζ, στην πλειονότητα τουζ άγνωστα στο ευρύ 
κοινό, αλλά και λεπτομέρειζ για τα γνωστότερα από αυτά, 
όπωζ η περίφημη ανατίναξη, από τον Λοχαγό B.Lake και 

Έλληνεζ αντάρτες του καπετάν «Βρατσάνου», τη ζ ταχεία ζ 
53 στα τtμπη (22/2/44). Το μόνο μειονέκτημα του βιβλίου 
είναι τα πολλά λαθη στα ελληνικά τοπωνύμια, λάθη για 
τα οποία, πάντωζ, δεν ευθύνεται ο συγγραφέα( αλλά 
οι πρωτότυπεζ αναφορέζ και εκθέσειζ συμβάντων που 
υπέβαλαν οι ίδιοι οι πράκτορεζ τηζ S.O.E. στο αρχηγείο 
του ΚαΤρου, καθώζ και λάθη σε 1 -2 φωτογραφίεζ τηζ 
γκρεμισμένηζ γέφυρα ζ του Γ οργοπόταμου 

Πέραν αυτών, το καλογραμμένο αυτό βιβλίο, αν και 
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μη σιδηροδρομικό, αποκτά την δική του σημασία για 
την μελέτη του «πολέμου των τραίνων» στην κατοχική 
Ελλάδα, καλύπτονταζ ένα μεγάλο κενό στην υπάρχουσα 
βιβλιογραφία. Όπωζ, μάλιστα, μαθαίνουμε, ο συγγραφέαζ 
ετοιμάζει ήδη και δεύτερη, βελτιωμένη έκδοση. 

Το βιβλίο δεν πωλείται στα βιβλιοπωλεία, αλλά 
απ' ευθείαζ από τον συγγραφέα (www.bernardoconnor. 
org.uk) 



Πολιτισμόs 
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Συνδυασμένη σιδηροδρομική 
μεταφορά στον άξονα Αθήνα-
Θεσσαλονικ : 
Υπηρεσία intermodaι cargo shuttιe 
(ics) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
Κεί μ ενο: Πα ρασκε υ ή  Πατσιά 

Η ζήτηση για τιc εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρwπη αυξήθηκε από το 
1 970, υΠερδιπλασιάζοντας το έργο τους (2,2 φορές), με τις οδικές μεταφορές 

να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (ποσοστό της τάξεως του 45.3% για το έτος 201 1 )  
έναντι των λοιπwν μέσων μεταφοράς (οι σιδηροδρομικές μεταφορές καταλαμβάνουν 
μόνο το 1 1 %). Το μεγάλο μερίδιο των οδικwν μεταφορwν καθwc και τα πολλά 
προβλήματα που δημιουργούν (περιβαλλοντική μόλυνση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
ηχορύπανση, ατυχήματα κ. α) υπήρξαν αιτία για την ιδέα της διατροπικότηταc (intermo
dal ity). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός συστήματος μεταφοράς 
όπου δύο ή περισσότεροι τρόποι μεταφοράς συνδυάζονται σε μια ολοκληρωμένη (door 
to door) αλυσίδα μεταφοράς . 

Με τον όρο Συνδυασμένες Μεταφορές - ΣΜ (lntermodal Transport) περιγράφεται η 
μετακίνηση των εμπορευμάτων με μία και την ίδια μονάδα φόρτωσης ή οδικό όχημα, 
χρησιμοποιwνταc διαδοχικά δύο ή περισσότερα μέσα μεταφοράς χωρίς χειρισμό του 
φορτίου ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα. Ο σιδηρόqρομοc ωc μέσο συμμετέχει κυρίως 
σε δύο αλυσίδες συνδυασμένης μεταφοράς, την θρλάσσια - σιδηροδρομική - οδική 
συνδυασμένη μεταφορά και στην οδική - σιδηροδρομική -οδική μεταφορά. Στο 

μεταφορά μονάδων διατροπικήc μεταφοράς και λειτουργούν όπως οι 3pl παρέχοντας 
όλο το φάσμα των υπηρεσιwν, όπως μεταφορά door-to-door ή terminal-to-terminal, 
block tra ins ή Single Wagon Load ανάλογα τις ανάγκες των πελατwν καθwc και 4) 
Διαχειριστές τερματικwν σταθμwν και λιμανιwν, οι οποίοι μέσω θυγατρικwν εταιρειwν 
παρέχουν υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορwν σε τρίτους. 

Στην Ελλάδα, υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατwν και φορτίων 
παρέχει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Κύριοι πελάτες εμπορευματικwν μεταφορwν είναι εταιρείες 
διαμεταφοράc, εταιρείες 3 PL, μεγάλες βιομηχανίες της χwραc και ναυτιλιακές εταιρείες, 
οι οποίες λόγω του μεγάλου όγκου διακίνησης και της δυνατότητας συγχwνευσηc 
φορτίων, δρομολογούν ολόκληρες αμαξοστοιχίες (block trains). Ωστόσο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
παρέχει την δυνατότητα μεταφοράς μεμονωμένων φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων 
στο εξωτερικό και το εσωτερικό τηc χwραc, ενw διαθέτει δύο terminals εξυπηρέτησης 
εμπορευματοκιβωτίων στο Θριάσιο και στο Τρίγωνο Θεσσαλονίκης, τα οποία συνδέονται 
με τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χwραc το Ικόνιο και τον Ο.Λ.Θ. 

Το μερίδιο συμμετοχής του σιδηροδρόμου στις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές 
στην χwρα μας είναι περίπου στο 2%, ενw οι οδικές μεταφορές καταλαμβάνουν περίπου 

σύστημα των συνδυασμένων σιδηροδρομικwν μεταφορwν εμπλέκονται οι παρακάτω το 98% 
φορείς: οι οδικοί μεταφορείς, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές των 
τερματικwν σταθμwν ή λιμανιwν, οι εταιρείες παροχής συνδυασμένων μεταφορwν και 
οι πελάτες που αναθέτουν τιc υπηρεσίες. Βασικός στόχος όλων των παραπάνω είναι η 
αποδοτικότερη οργάνωση του συστήματος έτσι wστε οι πελάτες να απολαμβάνουν όσο 
το δυνατόν ποιοτικότερες υπηρεσίες με το λιγότερο κόστος. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1 990, υπήρχαν σε όλη την Ευρwπη περίπου 30 
ειδικευμένες εταιρείες στην παροχή υπηρεσιwν συνδυασμένης σιδηροδρομικής 
μεταφοράς, σήμερα υπολογίζονται ότι είναι περίπου 1 35. Μελετwνταc την δομή 
των εταιρειwν αυτwν, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον χwρο των ΣΜ (U IC, 2012) : 1) Εταιρείες παροχής υπηρεσιwν 
συνδυασμένης μεταφοράς που αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ των σιδηροδρομικwν 
εταιρειwν λειτουργίας και των δυνητικwν πελατwν (φορτωτές, διαμεταφορείς, οδικοί 
μεταφορείς, ναυτιλιακές εταιρείες), 2) Εταιρείες Logistics που προσφέρουν υπηρεσίες 
συνδυασμένης μεταφοράς, 3) Σιδηροδρομικές εταιρείες που διακινούν φορτία τρίτων 
σε υπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορwν, τιc οποίες σχεδιάζουν και διαχειρίζονται οι 
ίδιες, γεγονός που τις διαφοροποιεί από τις εταιρείες που παρέχουν απλά σιδηροδρομική 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1 .  ( πηγή: Eurostat, 2014) 
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Η μεγάλη συγκέντρωση τόσο της εμπορικής όσο και της βιομηχανικής δραστηριότητας 
στην ευρύτερη περιοχή τηc πρωτεύουσας, οι μικρές αποστάσεις από την παραγωγή 
στην κατανάλωση (περίπου το 80% του μεταφερόμενου όγκου αφορά αποστάσεις κάτω 
των 50 χλμ), καθwc και, η τάση που επικρατεί στα Logistics για μικρότερα αποθέματα 
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και συχνότερες αποστολές έχει ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να επιλέγουν την 
οδική μεταφορό όχι μόνο για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας αλλό και γιατί δεν έχουν 
τον απαραίτητο όγκο προκειμένου να είναι συμφέρουσα η σιδηροδρομική μεταφορό. 

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην χώρα μας, αφορούν κυρίως διεθνείς μεταφορές 
(εισαγωγές και εξαγωγές) σε ποσοστό περίπου 80% του συνόλου του μεταφορικού έργου 
(σε εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα). Η διακίνηση πραγματοποιείται κυρίως από/προς την 
Θεσσαλονίκη όπου υπόρχει και λειτουργεί η σύνδεση με τον λιμένα (ΟΛΘ). Σε αντίθεση η 
σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμόνι του Ικονίου εγκαινιόστηκετον Φεβρουόριοτου 201 3  
και ήδη ο ι  συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για την μεταφορό εμπορευματοκιβωτίων 
προς την Κεντρική Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε αύξηση του μεταφορικού έργου για τα 
έτη 201 3  & 2014. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2. ( πηγή: Eurostat, 2014) 
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Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκειμένου να, προωθήσει τις συνδυασμένες μεταφορές στην 
Ελλόδα και να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής των σιδηροδρόμων στις εμπορευματικές 
μεταφορές, συμμετείχε στο Δίκτυο των επιχειρήσεων του τομέα της Εφοδιαστικής που 
οργανώθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας και ενεργειών του «Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχόνων» 
(ΣΕΒ) και της «Ελληνικής Εταιρείας Logistics» (EEL) με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλόδας και της ΕΕ, για την προώθηση και την ανόπτυξη των Logistics στην Ελλόδα . Στο 
πλαίσιο του δικτύου διοργανώθηκαν συναντήσεις εκπροσώπων των διόφορων φορέων 
που εμπλέκονται είτε ως πόροχοι είτε ως χρήστες υπηρεσιών logistics (διαμεταφορείς, 
3pl, εμπορικές επιχειρήσεις, οδικούς μεταφορείς, ναυτιλιακές κτλ), οι οποίες κατέδειξαν 
την ανόγκη της αγορός για την ύπαρξη εναλλακτικού τρόπου μεταφορός αρχικό στον 
όξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη καθώς και την ύπαρξη ικανού μεταφορικού έργου για την 
δημιουργία καθημερινού τακτικού δρομολογίου συνδυασμένης μεταφορός στον εν λόγω 
όξονα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

Η βέλτιστη οργόνωση ενός συστήματος συνδυασμένης μεταφορός, κυρίως λόγω της 
ανόγκης συνδυασμού δύο διαφορετικών μέσων με διαφορετικό συστήματα λειτουργίας 
το καθένα και της κόλυψης των αναγκών των χρηστών (κυρίως για ποιοτικότερες 
υπηρεσίες με το λιγότερο δυνατό κόστος) είναι ένα αρκετό δύσκολο εγχείρημα. Για το 
λόγο αυτό η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., προχώρησε στη σύσταση ομόδας εργασίας που περιλόμβανε 
στελέχη της εταιρείας από διόφορους κλόδους, προκειμένου να οργανώσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την νέα υπηρεσία «lntermodal Cargo Shuttle (iCS)», η οποία 
εγκαινιόστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και συνεχίζει την λειτουργία της μέχρι σήμερα. 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., με τη νέα υπηρεσία «lntermodal Cargo Shuttle (iCS)» παρέχει 
συνδυασμένη μεταφορό εμπορευματοκιβωτίων στον όξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη με 

Καθημερινό δρομολόγια (Δευτέρα έως Παρασκευή) Θριόσιο - Terminal 
(τρίγωνο) Θεσσαλονίκης & Θριόσιο - Terminal (τρίγωνο) Θεσσαλονίκης, σε ώρες που 
εξυπηρετούν τις α_νόγκες της αγορός (αναχώρηση 20:00, όφιξη 06:00). 

Κατόλληλο εξοπλισμό μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων 20· ,  40' & 45' 
ποδών (iso & high cube containers) στα δύο terminals Θριασίου και Τριγώνου. 
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Δυνατότητα παραλαβής I παρόδοσης των εμπορευματοκιβωτίων από Ι προς 
τους Λιμένες Ι κονίου και Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) καθώς και από τις εγκαταστόσεις του 
Πελότη εφόσον εξυπηρετούνται μέσω παρακαμπτηρίου σιδηροδρομικής γραμμής. 

Δυνατότητα επιλογής είτε αμιγώς σιδηροδρομικής μεταφορός («terminal to 
terminal»), είτε αρχικής οδικής μεταφορός και της σιδηροδρομικής μεταφορός ("door 
to terminal"), είτε της σιδηροδρομικής μεταφορός και της τελικής οδικής μεταφορός 
("terminal to door"), είτε ολοκληρωμένης υπηρεσίας («door to door») μεταφορός. 

Δυνατότητα παροχής εμπορευματοκιβωτίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 45 ποδών 
(High Cube & Pallet Wide) σε πελότες που επιλέγουν door to door μεταφορό. 

Ανταγωνιστική Τιμολογιακή Πολιτική η οποία περιλαμβόνει τέσσερις (4) 
κατηγορίες πελατών (Μεγόλοι Τακτικοί, Τακτικοί, Spot Market Adνance Notice, Spot 
Market Last Minute), επιβραβεύοντας με αυτό τον τρόπο τους μεγόλους και τακτικούς 
χρήστες της υπηρεσίας, ενώ παρόλληλα δεν αποκλείει πελότες που δεν διαθέτουν 
μεγόλους όγκους διακίνησης και τακτικότητα στις μεταφορές τους, καθιστώντας τον 
σιδηρόδρομο εναλλακτικό μέσο μεταφορός στον όξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων ics.trainose.gr, μέσω της οποίας ο πελότης 
μπορεί να επιλέξει το δρομολόγιο που τον ενδιαφέρει, να ελέγξει τη διαθεσιμότητα των 
θέσεων, να καταχωρήσει ηλεκτρονικό την παραγγελία του, να παρακολουθεί το ιστορικό 
των παραγγελιών του και να.έχει όμεση γνώση του κόστους μεταφορός. Επιπρόσθετα, 
μέσω της νέας υπηρεσίας track & trace που σχεδιόζει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ο πελότης θα έχει 
τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποστολών του σε πραγματικό χρόνο. 

Διοικητική υποστήριξη της υπηρεσίας μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Γ ραφείων Εμπορευμότων Θριασίου & Θεσσαλονίκης. 

Συνεχής επικοινωνία με τους πελότες της υπηρεσίας iCS για τη βελτίωση 
παροχής των υπηρεσιών και την κόλυψη των αναγκών τους. 

Κατό τη διόρκεια της μέχρι τώρα λειτουργίας της υπηρεσίας iCS, πολλές επιχειρήσεις 
μέλη του Δικτύου (Prokter & Gamble, Sarmed, PCDC κ.α) αλλό και επιχειρήσεις εκτός 
αυτού, κόνουν χρήση της υπηρεσίας. Το 201 4  μέσω της υπηρεσίας iCS έχουν διακινηθεί 
στα 520χλμ της διαδρομής Θριόσιο-Τρίγωνο Θεσσαλονίκης, περισσότερα από 31 εκατ. 
τονοχιλιόμετρα, περίπου 60.000 τόνοι εμπορευμότων και 6.000 μονόδες διατροπικής 
μεταφορός κυρίως εμπορευματοκιβώτια 40 και 45 ποδών και στην πλειονότητα τους 
εμπορευματοκιβώτια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε. (περίπου το 80%). 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σχεδιόζει την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών με νέες tailor 
made υπηρεσίες όπως: 

Επέκταση της προσφερόμενης υπηρεσίας σε Αλεξανδρούπολη - Ορεστιόδα, 
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχόνων Έβρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εόν υπόρχει ικανός όγκος για την οργόνωση δύο τακτικών 
δρομολογίων ανό εβδομόδα. 

Εφαρμογή της Υπηρεσίας iCS σε παλέπες (groupage). 
Νέα Υπηρεσία Μεταφορός Φακέλων και Μικροδεμότων. 
Οργόνωση και Λειτουργία νέων Εμπορευματικών Κέντρων ως κέντρα Logis

tics με δυνατότητα σιδηροδρομικής μεταφορός των φορτίων απευθείας σε αυτό ή/και σε 
ιδιωτικές αποθήκες μέσω παρακαμπτηρίων γραμμών 

Κύριος στόχος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. είναι η αύξηση του μεριδίου συμμηοχής στην αγορό 
των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, η εξυπηρέτηση του transit φορτίου και η 
προσέλκυση νέων ροών μέσω της εκμετόλλευσης της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τους 
δύο μεγαλύτερους λιμένες της χώρας ( Ικόνιο & Θεσσαλονίκης) αλλό και της σύνδεσης με 
τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης που εγκαινιόστηκε στις 20 ΜαϊΌυ 201 5  και η ανόδειξη 
της χώρας μας ως διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
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Ο σιδηρόδρομος στην 
Ελλάδα: τότε και τώρα 
Κεί μ ενο: Δρ. Βασίλης Παππάς 

f2Z2] Ο. ι -� hιι aztl' 100� 
ΙΠΠΙΙD .t• � �" • , 
IIIIJIIII!IIII tιι - 87 • • 

mιmm ;ο.ιι ' 
lll!ίlliill 1� 6 

Σ. Ι Χάρτης 1: Πυκνότητες του Ευρωπαικοu Συστιjματος Σιδηροδρόμων το 1896 

ου παντός πλΕΙν ες Κόρινθον» έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες εννοώντας ότι δεν 
(( μπορεί ο καθένας να ταξιδέψΕΙ στην Κόρινθο, ν' αποκτήσΕΙ δηλαδή ένα ακριβό 

αντικείμενο, γιατί η Κόρινθος ήταν μία ιδιαίτερα πλούqια πόλη. Βεβαίως, υπάρχόυν και 
άλλες πιο ζουμερές ερμηνείες για την συγκεκριμένη . φράση, αλλά που δεν είναι του 
παρόντος. Τα πλούτη της η Κόρινθος τα απέκτησε από την γεωπολιτική της θέση, τη 
φυσική οχύρωσή της, την εποπτεία της στην ευρύτερη περιοχή, αλλά κυρίως λόγων των 
διοδίων που επέβαλε στην διέλευση των πλοίων από την αρχαία Δίολκο. 

Η αρχαία Δίολκος ήταν ένας τρόπος μεταφοράς των πλοίων από το ένα λιμάνι της 
Κορίνθου στο άλλο, αποφεύγοντας έτσι τα ταραγμένα νερά των ακρωτηρίων της 
Πελοποννήσου και συντομεύοντας κατά πολύ το χρόνο ενός πιο ασφαλούς ταξιδιού. Η 
μεταφορά γινόταν πάνω σε σταθερές ράγες που κατά πολλούς θεωρείται ο πρόδρομος 
του σιδηροδρόμου στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι ήταν γύρω στο 600 π.Χ., όταν ο 
Περίανδρος, τύραννος της Κορίνθου, κατασκεύασε την Δίολκο. Ο πλακόστρωτος δρόμος 
επέτρεπε στα πλοία να μεταφέρονται ανάμεσα στον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό κόλπο, 
και στους Κορίνθιους να αποκτούν χρήμα και ισχύ. Οι υπάρχουσες αναφορές ξεκινούν 
από το 428 π.χ., όπου ο Θουκυδίδης αναφέρΕΙ ότι οι Σπαρτιάτες πέρασαν στόλο από τον 
Κορινθιακό «ες την προς Αθήναις θάλασσα». Η Δίολκος λειτουργούσε για πάνω από 1 300 
χρόνια, μέχρι το 900 μ.χ. 

Έτσι είχαν τα γεγονότα στην αρχαιότητα και στην χρυσή εποχή του ελληνισμού. Με 
την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους ουσιαστικά ξεκίνησε και η ανάπτυξη των 
σιδηροδρομικών δικτύων στις τότε πολιτισμένες χώρες και σταδιακά επιβλήθηκε ως το 
μέσο μαζικής μεταφοράς και στήριξης της ανάπτυξης. Στην Ελλάδα οι συζητήσεις για 
την ανάπτυξη σιδηροδρομικής γραμμής άρχισαν γύρω στα 1 835 και αφού πέρασαν 

.. 

= ::: .. 
- ----

Σ. I Χάρτης 2. Χάρτης πυκνότητας σιδηροδρομικών γραμμών και (δεξιά) 
ποσοστό ηλεκτροκίνητων γραμμών ( NUTS2, 2012) 

διάφορες παλινωδίες η πρώτη γραμμή, Αθήνα - Πειραιάς, λειτούργησε το 1 869 και 
εκτός πρωτευούσης το 1 882, η γραμμή Πύργος - Κατάκολο. ΑξίζΕΙ να αναφερθεί ότι στις 
πρώτες αντιρρήσΕΙς που υπήρχαν για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής ήταν ότι 
« ... οι παλιόφραγκοι θέλουν να φέρουν την παλιομηχανή να μας χαντακώσουν ... », ενώ 
ενδιαφέρον έχΕΙ η προσφώνηση για τη διέλευση του τραμ στην Θεσσαλονίκη το 1 889 -
τέλη 1 9ου αιώνα: «Ντουρ! Σειτάν αραμπά γκελίορ» που σημαίνει «Τραβηχτείτε έρχεται 
το κάρο του διαβόλου». 

Έκτοτε και μέχρι τον Β' ΠΠ το τραίνο αναπτυσσόταν συνεχώς. Ενδεικτικό είναι, πέρα 
από τον επόμενο χάρτη 1 στον οποίο φαίνεται ότι η Ελλάδα είχε αρχίσΕΙ να καλύπτΕΙ 
την χαμένη περίοδο, ότι η Αθήνα του 1 930, των 400.000 κατοίκων διέθετε 153χλμ. 
σιδηροδρομικών γραμμών και 88χλμ γραμμές τραμ, σύμφωνα με το ένθετο περιοδικό 
της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας {3/7 /1 999). 

Χάρτη( 1 :  
Παράλληλα, το τραίνο μπήκε σταδιακά και στην ελληνική κουλτούρα και στο ελληνικό 

τοπίο (αστικό και μη) όπως αποτυπώνεται από πληθώρα μαρτυριών και έργα γνωστών 
ζωγράφων όπως ο Giorgio de Chirico, ο Κωνσταντίνος Βολανάκης κ.α. 

Όμως στη συνέχΕΙα τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως έπρεπε και όπως θα τους 
άρμοζαν. Οι εξηγήσΕΙς είναι πολλές και πολύπλοκες οι οποίες επίσης δεν είναι του 
παρόντος. Γεγονός είναι ότι σήμερα η Ελλάδα (στοιχεία του 201 2  της Eurostat) έχΕΙ από 
τα χαμηλότερα ποσοστά «σιδηροδρομικών πυκνοτήτων» στην Ευρώπη (Χάρτης 2) και 
ηλεκτρικών σιδηροδρομικών γραμμών ως προς το συνολικό μήκος σε επίπεδο χώρας . 
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Χάρτης 2-2α 

Το γεγονό< αυτό πιστοποιείται (οπτικά και ποσοτικά) και από την επόμενη γρήγορη 
ανάλυση που στηρίζεται στα σύγχρονα γεωσύνολα Urban Atlas τη< Ευρωπαϊκή< 
Υπηρεσία< Περιβάλλοντο<. Ο Αστικό< άτλαντα< (U rban Atlas) είναι μία επιχειρησιακή 
υπηρεσία που προσφέρει μεγάλη< ανάλυση< γεωσύνολα καλύψεων γη< στην E.E.(EU 27). 
Τα γεωσύνολα στηρίζονται ση< έννοιε< τη< σφράγιση< και κάλυψη< εδάφου< (soil sea l ing 
και land coνer), και λιγότερο των χρήσεων γη< ( land uses). Δημιουργήθηκαν μέσω μία< 
σύνθετη< διαδικασία< ανάλυση< δορυφορικών και άλλων εικόνων και πληροφοριών. 
Η υπηρεσία αποτελεί μία πανευρωπαϊκή προσπάθεια χρηματοδοτούμενη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ω< τοπική συνιστώσα του GMES (Giobal Monitoring for Enνironment 
and Security). Η πρώτη προσπάθεια του Urban Atlas ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε 
το 2010  και αφορά περισσότερε< από 300 αστικέ< περιοχέ< με πληθυσμό άνω των 
1 00.000 κατοίκων σύμφωνα με το Urban Audit. Η δεύτερη προσπάθεια, η οποία δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμα, ξεκίνησε το 201 2 και πέραν των προηγούμενων αστικών περιοχών 
συμπεριλαμβάνει 394 νέε< αστικέ< περιοχέ< με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων. 
Αναλυτικά οι είκοσι κατηγορίε< καλύψεων γη< των γεωσυνόλων παρουσιάζονται στον 
πίνακα 1 ενώ στο χάρτη 3 παρουσιάζεται κεντρική περιοχή τη< Πάτρα< με οπτικοποίηση 
που στηρίζεται στο αντίστοιχο γεωσύνολο του Urban Atlas. 

Η χρήση των προηγούμενων γεωσυνόλων μπορεί να υποστηρίξει ιδιαίτερα αποδοτικά 
συγκριτικέ< μελέτε< και αναλύσει< αστικών φαινομένων, τη< τυπολογία< των αστικών 
περιοχών, κ.α. Χρησιμοποιώντα< τα συγκεκριμένα γεωσύνολα και με τη χρήση μόνον τη< 
κατηγορία< «Σιδηρόδρομοι και σχετικέ< εκτάσει<», παρουσιάζονται έξη χαρακτηριστικέ< 
περιπτώσει< ευρωπαϊκών πόλεων η παρατήρηση των οποίων δίνει πολλέ< πληροφορίε< 
για τον τρόπο ανάπτυξη< των σιδηροδρομικών δικτύων ση< συγκεκριμένε< αστικέ< 
περιοχέ< και βεβαίω< η σύγκριση τη< Αθήνα< και των υπολοίπων είναι καταλυτική 
ει< βάρο< τη< Αθήνα<. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αποτύπωση του σιδηροδρομικού 
δικτύου δεν είναι απολύτω< αξιόπιστη, αλλά υπόκειται στου< περιορισμού< δημιουργία< 
των γεωσυνόλων, και προφανώ< υπάρχουν αρκετέ< ειδικέ< περιπτώσει<, όπω< υπόγεια 
δίκτυα που δεν καταγράφηκαν ή να αποτυπώνονται ανενεργέ< γραμμέ<, κα. Επειδή όμω< 
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Σ. I Χάρτης 3 . .Κεντρική περιοχή Πατρών. Οπτικοποίηοη γεωσυv6λοu Urban Atlas. 

όλα τα γεωσύνολα. έχουν κοινό τρόπο δημιουργία< και παραδοχέ<, η σύγκριση είναι κατά 
αρχά< επιτρεπτή και η οποία βεβαίω< χρήζει επιπλέον, και σε βάθο<, ανάλυση<. Όμω< 
στο επίπεδο τη< συγκεκριμένη< εργασία< είναι απολύτω< αποδεκτή και έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η μελέτη τη< τοπολογία< και τη< ανάπτυξη< των γραμμών ση< επιμέρου< 
περιοχέ< (Χάρτη< 4). 

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων 
γεωσυνόλων όπου τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 στον οποίο φαίνεται 
ότι η Αθήνα παρουσιάζει το δεύτερο μικρότερο ποσοστό έκταση<, από τι< επιλεγμένε< 
αστικέ< περιοχέ<, που αναλογεί στου< «Σιδηρόδρομου< και τι< σχετικέ< εκτάσει<». Το 

Σ. Ι Χάρτης 4. Οπτικοποίηση γεωσυv6λωv του Urban Atlas με τη χρήση μ6vov της κατηγορίας «Σιδηρ6δρομοι και σχετικές εκτάσεις 
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ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 47 - 48 

μικρότερο ποσοστό παρουσιάζεται στο Δουβλίνο που όμωζ και όπωζ τεκμηριώνεται 
στον ίδιο πίνακα είναι η πλέον διάσπαρτη αστική περιοχή με την μεγαλύτερη κατά 
κεφαλήν αναλογία αστικού χώρου. Αντίστοιχα η αναγωγή των εκτάσεων αυτών σε κατά 
κεφαλήν εκτάσειζ κατατάσσει την αστική περιοχή των Αθηνών στην τελευταία θέση με 
0,8 τετραγωνικά μέτρα κατά κεφαλήν (στοιχεία πληθυσμού κατά ΕΛΠΑΤ, 201 1 ). 

Η αντίστοιχη ανάλυση των γεωσυνόλων, που αφορούν τιζ εννέα ελληνικέζ αστικέ\ 
περιοχέζ που περιλαμβάνονται στα γεωσύνολα του Urban Atlas, αποτυπώνει και 
τεκμηριώνει την μεγάλη υστέρηση εισδοχή\ του σιδηροδρόμου στον σύγχρονο 
ελληνικό αστικό χώρο (Πίνακαζ 3). Σε τρειζ αστικές περιοχέζ (Καβάλα, Ιωάννινα και 
Ηράκλειο) δεν παρουσιάζονται καθόλου αστικέζ περιοχέζ που να καταλαμβάνονται από 
«Σιδηρόδρομουζ και σχετικέ\ εκτάσειζ», ενώ στιζ υπόλοιπεζ τα σχετικά ποσοστά είναι 
ιδιαίτερα μικρά που πρακτικά δεν επιδέχονται σύγκριση με αντίστοιχε\ ευρωπαϊκέ\ 
πόλειζ. Ακόμα και το ποσοστό τηζ Πάτραζ, που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό 
«Σιδηρόδρομοι και σχετικέζ εκτάσειζ», δεν είναι ενδεικτικό και αλλά υπερεκτιμημένο 
εφόσον στο μεγαλύτερο μέροζ τουζ οι αναλογούσεζ εκτάσειζ φιλοξενούν ανενεργέ\ 
υποδομέζ και μόνο το τμήμα που χρησιμοποιείται από τον τοπικό «Προαστιακό» μπορεί 
να θεωρηθεί ενεργό. 

Πιvακα( 3 
Από τα προηγούμενα διαφαίνεται ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο εισδοχή\ 

του σιδηpόδρομου στα ελληνικά αστικά κέντρα και ότι η ανάπτυξη των ελληνικών 
σιδηροδρόμων υστερεί σημαντικά και με αρκετό περιθώριο για επέκταση I βελτίωση I 
εμπλουτισμό Ι εκσυγχρονισμό. Πρέπει να αναφερθεί ότι, για τιζ περιπτώσει\ επέκταση\ 
του σιδηροδρομικού δικτύου εντόζ του αστικού ιστού, υπάρχει αρκετόζ σκεπτικισμό\ 
για την εν δυνάμει αρνητική σχέση τραίνου και πόλη\ που μπορεί να επιφέρει η όποια 
ανάπτυξη τηζ σιδηροδρομική\ γραμμή\, όπωζ στην περίπτωση τηζ Πάτραζ, που οι 
συζητήσειζ έχουν ξεκινήσει εδώ και τριάντα χρόνια περίπου χωρίζ να υπάρχει συναίνεση 
για μία κοινά αποδεκτή λύση διέλευση ζ σύγχρονη ζ σιδηροδρομική\ γραμμή\. 

Πιστεύω ότι η χάραξη μίαζ νέαζ σιδηροδρομική\ γραμμή\, και κυρίωζ με τουζ 
προβλεπόμενου\ χαμηλούζ φόρτουζ για την επόμενη εικοσαετία στη χώρα μα\, μπορεί 
να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντοζ, 
ιδίωζ όταν υπάρχει τόσο μεγάλο περιθώριο και διαθέσιμο\ χώροζ, σε σύγκριση με άλλεζ 
ευρωπαϊκέ\ πόλειζ όπωζ παρουσιάστηκε προη_γουμένωζ. Τα παραδείγματα είναι πολλά 
και κάποια αναφέρθηκαν αναλυτικά και τεκμnριωμένα στο διεθνέζ συμπόσιο με τίτλο 
«Rai lway and City Deνelopment» στο Μουσείο τη ζ Ακρόπολη\, 1 6- 1 7  Απριλίου 2015 .  

Οι υποδομέζ μίαζ σιδηροδρομική\ γραμμή\ με όλεζ τιζ συνοδευτικέ\ εγκαταστάσειζ 

πραγματικά μπορεί να αποτελέσουν εφαλτήριο για μία συνολική αστική ανάπλαση και 
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντοζ αρκεί να μην υπάρχει μονοδιάστατη προσέγγιση 
που να υπακούει μόνο στιζ λειτουργικέ\ ανάγκεζ τηζ γραμμή\ αλλά να προσεγγίζει το 
θέμα διττά έχονταζ υπόψη τιζ ανάγκεζ τηζ πόλη\ σε συνδυασμό με τιζ λειτουργικέ\ 
ανάγκεζ τηζ σιδηροδρομική\ γραμμή\. Με τον τρόπο αυτό οι όποιοι σκεπτικισμοί ή 
αντιδράσειζ (όπωζ έγιναν στο παρελθόν στην Ευρώπη, πχ. για τον σιδηροδρομικό 
σταθμό τη ζ Σ τουτγάρδηζ ή η συνεχιζόμενη συζήτηση για τη διέλευση τη ζ γραμμή ζ στην 
Πάτρα) μπορούν να αρθούν και να είναι για το συνολικό καλό: για την αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντοζ και για την υποστήριξη τηζ βιώσιμη\ κινητικότητα\. 

Vienna Be�in Madήd 

Athens βarcelona Franlcfurt 

Σ. Ι Πίνακας 2. Αναλογία εκτάσεων περιοχών που καταλαμβάνονται από «Σιδηρόδρομους και σχετικές 
εκτάσεις» ως προς τη συνολική περιοχή και κατά κεφαλήν, σuμφωνα με το Urban Atlas 

Σ. Ι Πίνακας 3. Αναλογία εκτάσεων περιοχών που καταλαμβάνονται από 
«Σιδηρόδρομους και σχετικές εκτάσεις» ως προς τr) συνολική περιοχή και κατά 
κεφαλήν, για τις εννέα ελλψι κές αστικές περιοχές, σuμφωνα με το Urban Atlas. 

Πcριοχiς Ιαrά ---'ή 
Σuνοl.ιιcι\ Ιιιrαα� 

Ααrιιcι\Πcριοχ� Χώρα 
(r. χλμJ 

Wηρόδρομαο ('1.) ΣιινοΙ.ιΙCΙ\ Iιιrαα� 
(r.)Ιλμ,) (r. μ.) 

Frcrtfιιt Geιmany 4.297!) 1 7,1 ΟΑοτ. 6J19 

COρernogen �rνnarl< 3 002!) 9.2 0 .3 1'11. 5.176 

Berlln Germony 1 7.455.7 49.8 0.29'11. 5.242 

LHCII Urite<f Κlngdom 5. 1 1 9,9 10.9 0.21'11. 6.827 

Hambι.rg Gerιτony 7.206.9 22.7 0 .3 1'11. 4.004 

Murich Germany 5.195.7 1 6 ,4 0.32'11. 3.765 

Dublιn Ιrelond 7!)15.6 5.9 O!Jβ'llo 13.237 

νιemσ ΑΙΑtήσ 4.615.8 18.7 ΟΑοτ. 2.684 
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StockhOim Sweden 7.1 6 1 .3  8.7 0,1 2'11. 8.327 
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ινοn Fronce 3.3 1 7.7 1 3!) 0.39'11. 1 .550 

Ροr1ι Fronce 12 .059.7 53.3 0.44'11. 1 .2 1 9  

ιoncιon Urite<f Κlngdom 9.096.7 38.2 0,42'11. 1 . 1 8 1  

Rom8 ιιaιν 3.599,9 10.6 0.29'11. 1 .385 

Ma'ch8ιter Urite<f Κlngdom 1 .276!) 6.6 0.52'11. 572 

Blrmln(11am Urited Κlngdom 1 .597,1 6.5 0,41'11. 7 1 0  

Mad�d Spa/n 8.016.5 14.7 0.18'11. 1 .551 

βcrceιona Spa/n 1 .799.5 7.7 0.43'11. 366 

Uιbon Portugal 1 .436!J 4,1 0.28'11. 506 

Atheι"o G<eece 3.042.2 3!J ο.1οτ. 8 1 3  
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Κεί μ ενο- Φωτογραφ ίες: Σπύ ρος Κωνσταντόπο υλος 

Στο νησί τηζ Ρόδου, ένα αληθινό τραινάκι εξυπηρετεί, από τον Ιούλιο 1 998, τουζ · 

ενοίκουζ του ξενοδοχειακού συγκροτήματοζ «Miramare Wonderland», το οποίο 
λειτουργεί στην περιοχή τη ζ Ιξιάζ. 

Το «Wonderland Express», όπωζ ονομάζεται το τραινάκι, διασχίζει πάνω σε 
πραγματικέζ σιδηροτροχιέζ πλάτουζ 60εκ., που τοποθέτησε συνεργείο του ΟΣΕ, μια 
καταπράσινη έκταση 78 στρμ. με πεύκα, χουρμαδιέζ, φοινικόδεντρα, κυπαρίσσια κ.α., 
περνώνταζ από τεχνητέζ λίμνεζ, πάρκα, πισίνεζ, παραθαλάσσιεζ περιοχέζ στο χώρο του 
ξενοδοχείου που αποτελείται από μονόροφα και διώροφα οικήματα. Η διαδρομή έεχαι 
μήκοζ περίπου 2χλμ, η ταχύτητα του τραίνου 1 0χλμ Ι ώρα και η διάρκεια του ταξιδιού 
20'. Ο συρμόζ έχει τη δυνατότητα να κινείται με την ίδια ταχύτητα και εμπρόζ και πίσω. Το 
τραινάκι είναι ηλεκτροκίνητο χρησιμοποιώνταζ επαναφορτιζόμενουζ συσσωρεuτέζ, οι 
οποίοι κινούν 4 ηλεκτροκινητήρεζ που βρίσκονται σε εφοδιοφόρο. Οι ηλεκτροκινητήρεζ 
θέτουν σε λειτουργία με μια αλυσίδα, τα τέσσερα ζεύγη των τροχών τηζ εφοδιοφόρου, ο 
δε συρμόζ έχει τη δυνατότητα να κινείται για χρονικό διάστημα 20 ωρών. 

Εκτόζ από τη μηχανή τηζ οποία τα έμβολα κινούνται μεν, αλλά είναι διακοσμητικά 
και την εφοδιοφόρο με τουζ συσσωρεuτέζ, που κινεί το τραινάκι, ο συρμόζ αποτελείται 
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από δύο 4-αξονικά βαγόνια μεταφοράζ επιβατών συνολικήζ χωρητικότηταζ 32 ατόμων 
μαζί με τι ζ αποσκεuέζ τουζ. Τ α βαγόνια είναι θερινά και ανοιχτά. Διαθέτουν βομβητή για 
στάση, φωτισμό και μεγαφωνική εγκατάσταση. Ο μηχανοδηγόζ σταματάει το τραίνο όπου 
του ζητούν οι ένοικοι του ξενοδοχείου, ενώ αφετηρία και τέρμα είναι ο χώροζ υποδοχή ζ 
του συγκροτήματοζ που θυμίζει κλασικό σιδηροδρομικό σταθμό τη ζ κεντρική ζ Ευρώπηζ. 
Το δίκτυο περιλαμβάνει επίσηζ μόρτα, μηχανοστάσιο, γερανογέφυρα και φορτιστήριο 
συσσωρευτών (διάρκεια φόρτισηζ 8 ώρεζ). Επίσηζ διαθέτει τρία κλειδιά (ψαλίδια) εκ 
των οποίων τα δυο λειτουργούν με ελατήριο αυτόματηζ επαναφορόζ. 

Το «Wonderland Express», έχει πράσινο χρώμα και είναι πιστή μικρογραφία ενόζ 
τυπικού Αγγλικού τραίνου των αρχών του 20ου αιώνα. Κατασκευάστηκε κατόπιν ειδικήζ 
παραγγελία ζ στο εργοστάσιο κατασκευή ζ τραίνων τη ζ εταιρεία ζ «Seνern Lamb Ltd» , στο 
Stratford on Ανοn τηζ Αγγλία ζ. 

Το γραφικό τραινάκι τηζ Ιξιάζ στη Ρόδο αποτελεί ένα κόσμημα για το «νησί των 
Ιπποτών» και ενδεχομένωζ μια καλή ιδέα για μίμηση σε άλλεζ πόλειζ των νησιών μα ζ η 
τηζ ηπειρωτικήζ Ελλάδαζ. 

Ιδού η Ρόδοζ, ιδού και . . .  η πρωτοβουλία. 



'Exouv και στην 
Ελβετία τραίνα 
Κεί μ ενο-Φωτογραφ ίες: Ν ίκος Καντή ρ η ς  
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Βρεθήκαμε λοιπόν για λίγες μέρες στην Ελβετία ξεκινώντας 
το σιδηροδρομικό μας ταξίδι από την κοσμοπολίτικη, 

γραφικότατη (αλλά και πανάκριβη) Ζυρίχη. Ο κεντρικός 
σιδηροδρομικός της σταθμός έμοιαζε σαν πολύβουη κυψέλη με 
χιλιάδες επιβατών να εξυπηρετούνται από τα δεκάδες τραίνα, 
σε ενα πραγματικό λαβύρινθο από γραμμές και διακλαδώσεις. 
Αφήσαμε πίσω μας την Ζυρίχη με τελικό προορισμό μας το 
υπέροχο Fίlίssur που είχαμε ήδη αποφασίσει να το έχουμε σαν 
βάση, μιας και το Αλπικό αυτό χωριό βρίσκεται στο κέντρο 
σχεδόν των περιοχών που σκοπεύαμε να εξερευνήσουμε. Το 
Fi l issur άλλωστε μπορεί να θεωρηθεί και ένας από τους κόμβους 
του δικτύου της Rh.B, γιατί εκτός από σταθμός διέλευσης της 
γραμμής Albula (Chur - St. Moritz), είναι και αφετηρία για τη 
γραμμή που καταλήγει στο τουριστικό και κοσμοπολίτικο Daνos. 
Η κίνηση του σταθμού είναι αρκετά πυκνή με τρείς επιβατικές 
αμαξοστοιχίες την ώρα για τις τρεις κατευθύνσεις και, φυσικά, 
πολλές εμπορικές αμαξοστοιχίες οι οποίες όμως κυκλοφορούν 
μόνο τις καθημερινές. Αξίζει, μάλιστα, πάντως να αναφέρουμε 
πως εκτός από τα αμιγώς επιβατικά ή εμπορικά τραίνα, είναι 
πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο των μικτών συνθέσεων. Και μας 
προξένησε πράγματι εντύπωση, τουλάχιστον στην αρχή, όταν 
είδαμε την κατά άλλα κομψη και ντελικάτη aυτοκινητάμαξα «AI
Iegra» να έλκει και 2-3 εμπορικά βαγονάκια στο πίσω μέρος της. 

Κινηθήκαμε κυρίως στη γραμμή Albula, η οποία, κατά τη γνώμη 
μου, είναι και η πιο ενδιαφέρουσα. Το ένα τραίνο την ώρα και ανα 
κατεύθυνση, θα περάσει από απίθανα σημεία που πραγματικά 
κόβουν την ανάσα. Βουνά ψηλά και απόκρημνα, πυκνά δάση 
από έλατα, αμέτρητα ποταμάκια και μικροί καταράκτες, είναι 
μερικά από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του τοπίου που θα 
συναντήσει ο ταξιδιώτης μέσα από το τραίνο. Αποκορύφωμα της 
ονειρικής διαδρομής, είναι η περιοχή ανάμεσα στα χωριά Ber
gun και Preda. Εδώ βρίσκεται το περίφημο Albula Pass ή αλλι�ς 
ο σιδηροδρομικός παράδεισος των παραδοσιακών μετρικών 
σιδηροδρομοφιλων. Για μόλις 1 2,5 σιδηροδρομικά χιλιόμετρα, το 
τραίνο θα περάσει 3 loops, αμέτρητα λίθινα γεφύρια

. 
και πολλές 

σήραγγες. 
Η δεύτερη γραμμή που επισκεφτήκαμε ήταν η Bernina, η πιο 

απότομη σε ανωφέρεια γραμμή της Rh.B. (7%) Η γραμμή αυτή 
ξεκινά από το κοσμοπολιτικο St.Morίtz και φτάνει μέχρι το Ti
rano που βρίσκεται, έστω και για λίγα μέτρα, σε Ιταλικό έδαφος. 
Στη γραμμή αυτή βρίσκεται ο σταθμός Ospizio Bernina που, 
χτισμένος σε υψόμετρο 21 53μ., κατέχει το ρεκορ του ψηλότερου 
(χωρίς οδόντωση) σιδηροδρομικού σταθμού στην Ευρώπη. Στη 
γραμμή αυτή ο ταξιδιώτης θα απολαύσει τόσο το ταξίδι στο 
δάσος, αλλά και μέσα στους δρόμους και τις πλατείες των χωριών 
που διασχίζει. Στη Bernina, αν και η υψομετρική διαφορά είναι 
μεγαλύτερη, το τραίνο θα κάνει ένα μόνο loop για να κερδίσει 
ύψος και αυτό θα γίνει στην ομώνυμη κυκλική γέφυρα του Brusio. 

Λίγα λόγια για την ιστορία αυτού του «Αλπικού τραίνου», 
όπως χαρακτηριστικά το αποκαλούν τα τουριστικά γραφεία. 
Η ιστορία της Rh.B. που το όνομα της οφείλεται στη περιοχή 
όπου αναπτύχθηκε το δίκτυο (Rhatia) ξεκινά περί το 1 888 
όταν ο Ολλανδός Wil lem Jan Holsboer σκέφτηκε να συνδέσει 

Σ. I . Νωρίς το πρωί  στη luρίχη τα χρώματα τοu ουρανού τuλίγοuν με μ ια  απόκοσμη ατμόσφαιρα τον 
εντuπωσικακό σιδηροδρομ ι κό σταθμό 

Σ. I Βράδιασε και η ατμόσφαιρα στο Fi l issur γίνεται μαγεuτικrj 

Σ. I Οι σuχνες διελεύσεις δiπλα στο ξενοδοχεiο. 
δε σε αφ rjνοuν να ξεκολλrjσεις από το παράθυρο, όση ώρα παραμένεις ε κει 



Σ. Ι Μέσω αuτ�ς της καμ πύλης γέφυρας στο Brusio της γραμμ�ς Bern ino, το τραiνο κάνει lοορ πάνω από τον εαuτό τοu, 
κερδ iζοvτας ετσι το απαραiτητο uψος για τη σuνέχεια τοu σκαρφαλwματος τοu. 

το Daνos με το Lanquart σιδηροδρομικώ< και μάλιστα με γραμμή κανονικού εύρου<. 
Για τον σκοπό αυτό λοιπον ίδρυσε την εταιρία «Lanquart-Daνos AG» που ξεκίνησε 
αμέσω< τα έργα κατασκευή<. Το δύσκολο, όμω<, ορεινό ανάγλυφο τη< διαδρομή<, ο 
περιορισμένο< χώρο< κλπ, γρήγορα ανάγκασαν την εταιρεία να αλλάξει τα αρχικά σχέδια 
τη< για γραμμή κανονικού ευ ρου< και, τελικά, να προχωρήσει στην κατασκευή μετρικού 
δικτύου. Το 1 895, η εταιρία άλλαξε ονομασία και εγινε η γνωστή μα< «Rhatische Bahn», 

· που έκτοτε κατασκεύασε και πολλέ< προεκτάσει< τη< αρχική< χάραξη<, δημιουργώντα< 
ένα δίκτυο, που εδω και πολλά χρόνια λειτουργεί υποδειγματικά. τέλο<, επειδη πολλοί 
από εμά< πιστεύουν οτι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι εξ ολοκλήρου ιδιωτική, αξίζει να 
διευκρινίσουμε οτι η Rh.B. ανήκει: κατά 5 1 ,3% στο καντόνι Graubϋnden, κατά 43,1 ο/ο 
στην Ελβετική Συνομοσπονδία, κατά 4,6% (μόνον) σε ιδιώτε< μετόχου< και κατά 1 ο/ο ση< 
τοπικέ< κοινότητε<. 

Για τους λάτρεις των τεχνικών λεπτομερειών :  

Αξιοθέατα που πρέπει οπωσδηποτε να επισκεφθείτε: 

• Η γέφυρα Lanwasser στο Fίl ίsur (Αυτοκίνητο και περπάτημα σε μονοπάτι, για γερά 
όμω< πόδια) 

• Η κυκλική γέφυρα στο Brusίo (Αυτοκίνητο. Δίπλα στο δρόμο) 
· Οι γέφυρε< στο Albula Pass (Αυτοκίνητο, περπάτημα) 
· Το Μουσείο Rh.B. στο Bergun (τραίνο ,αυτοκίνητο) 

Γενικές οδηγίες: 
Αν κινηθείτε με αυτοκίνητο, θα διαπιστώσετε ότι οι δρόμοι είναι άψογοι (βρισκόμαστε 

άλλωστε στην Ελβετία). Ακόμη και οι ορεινοί δρόμοι, που σε μερικά σημεία είναι πολύ 
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στενοι, είναι εξαιρετική< ποιότητα<. Διόδια δεν υπάρχουν (είναι προπληρωμένα με την 
ενοικίαση του αυτοκινήτου). 

Η βενζίνη είναι λίγο πιο ακριβή από την Ελλάδα και θα δυσκολευτείτε πολύ αν δεν 
διαθέτετε πιστωτική κάρτα. 

Αν δεν πάτε το καλοκαίρι, είναι πολύ πιθανό να χρειαστείτε αλυσίδε< χιονιού. 
Αν κλείσετε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από ιντερνετικέ< σελίδε<, προσοχή στι< κρυφέ< 

χρεώσει<. 
Τέλο<, να θυμάστε ότι η διέλευση των σιδηροδρομικών γραμμών απαγορεύεται ακόμα 

και μέσα στο δάσο< ! ! !  
Και προπαντό< μη ξεχνάτε οτι βρίσκεστε στην Ελβετία και στη χώρα αυτή οι νόμοι 

τηρούνται. 
Αν σα< αρέσουν πραγματικά τα τραίνα, αποφασίστε το ταξίδι αυτό και δεν θα χάσετε. 

Εμει< πάντω< περάσαμε εξαιρετικά. 

Σ. Ι Osρizio Bernino. Υψομετρο 2153μ. το μεγαλύτερο της Rh.B στη γραμμ� Bern inσ 
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