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ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ: 120 XPONIA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ODONTOTOS, ΤΗΕ RACK RAILWAV: 120 VEARS OF SERVICE 
Η παλαιά χάραξη με τις εγκαταλελειμμένες σήραγγες και την γέφυρα στις «Πόρτες». Στο βάθος, Α/Α «DecauνiHe» 

διασχίζει την νεότερη γέφυρα. 2001 (φωτ. Ε. Charwat). The abandoned tunnels and bridge at "Portes". ln the back, a "DecauνiLιe" 
railcar crosses the new bridge.2001 (photo Ε. Charwat). 

Το χτες και το σήμερα: Μία, ηλικίας 36 ετών, Α/Α "Decauνille" (επάνω) και μία νεότατη Α/Α "Stadler" (κάτω) 
φωτογραφίζονται στο ίδιο ακριβώς σημείο, στις «Πόρτες», το στενότερο τμήμα του φαραγγιού. 7/3/2003 και 26/9/2009 (φωτ. 
Σ.Νικολόπουλος). Yesterday and today: a 36 years old "DecauνiLιe" (aboνe) and a νery young "Stadler" railcar, in the νery same 
spot at "Portes", the narrowest point ofthe gorge. 7/3/2003 and 26/9/2009 (both photos S.Nikolopoulos). 

Σκαρίφημα της διαδρομής του οδοντωτού (επάνω) και ανάπαυλα στον Σ.Σ Καλαβρύτων.10/5/2014 (σχέδιο και 
φωτ. Χ.Ζαχαρής). Route sketch of Odontotos (aboνe) and pause at Kalaνryta station.10/5/2014 ( sketch and photo C. Zacharis). 
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π ιστεύω ειλικρινά ότι τα 1 20 χρόνια του Οδοντωτού αποτελούν επέτειο της ίδιας της σιδηροδρομικης τεχνικης. Ο Ελβετός Roman Abt, εφευρέτης του ομώνυμου 
συστηματος οδόντωσης, ο οποίος ασχοληθηκε προσωπικά μ� τη γραμμη, οι Μηχανικοί των ΣnAn και της «Γαλλικης Αποστολης», οι εργολάβοι, οι τεχνίτες, οι  απλοί 

εργάτες, όλοι τους δούλεψαν με κόπο, μεράκι και όραμα για να εντάξουν ένα μικρό σιδηροδρομικό θαύμα σε έναν τόπο που βρίθει μυθολογίας, φυσικης ομορφιάς και 
ιστορίας. Οι αναρίθμητες δυσκολίες που συνάντησαν, είναι απΜ ο απόλυτος μάρτυρας της επιμονης τους. 

Στα ροη του χρόνου, οι Σιδηροδρομικοί που υπηρέτησaν αυτη τη υπέροχη γραμμούλα δούλεψαν με επαγγελματισμό, προσηλωση και υπερηφάνεια για να εξασφαλίσουν 
ότι το νωχελικό τρενάκι μας θα ανεβοκατεβαίνει αδιάκοπα το φαράγγι του Βουραϊκού, τρίζοντας τα «δόντια» του σε πείσμα των καιρών. Οι σημερινοί Σιδηροδρομικοί, οι 
άνθρωποι που συνθέτουν τον όμιλο ΟΣΕ, συνεχίζουν με την ίδια αφοσίωση το καθηκον τους και εγγυώνται ότι μία από τις ωραιότερες σιδηροδρομικές διαδρομές στον κόσμο 
είναι ανανεωμένη και παρούσα στον 21 ο αιώνα. 

Ο «Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου» είναι ένα σωματείο που αγαπά και μελετά το τρένο. Είμαι λοιπόν σίγουρος ότι θα μου επιτρέψει να αφιερώσω αυτό το επετειακό 
τεύχος της «Σιδηροτροχιάς» στους Έλληνες Σιδηροδρομικούς. 
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Κωνσταντίνος Ν. Πετράκη ς 
Διευθύνων Σύμβο υλος ΟΣΕ 



1 896 - 201 6: 120 χρόνια ιστορίαζ για ένα μοναδικό δίκτυο, τον Οδωντοτό Διακοφτού-Καλαβρύτων που, όσεζ φορέζ και να το επισκεφτούμε, πάντα η έκπληξη και ο 
θαυμασμόζ του απέριτου μεγαλείου θα μα ζ κυριεύει. 

Σήμερα, εμείζ στον «Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόμου» έχουμε ένα λόγο να είμαστε χαρούμενοι. Βλέπω τι ζ προσπάθειεζ που χρόνια τώρα κάνουμε για τη διάδοση και την 
προάσπιση του σιδηροδρόμου σε κάθε γωνιά τη ζ χώρα ζ, επιτέλουζ να καρποφορούν, εδω στην ΑχαΤα. Μπροστά στο σταθμό, η ιστορική aτμάμαξα ΔΚ8001 επαναλειτουργεί, η 
όμορφη ΑΙ Α «Decauνi l le», απαστράπτουσα και λειτουργική σαν την πρώτη μέρα του 1 959 και το υπερσύγχρονο «Stadler» αντάξιο και καλύτερο των προηγουμένων να εκτελεί 
αγόγγυστα τα μεταφορικά του καθήκοντα στη γραμμή. 

Όλα αυτά τα χρόνια, που ακουμπάνε σε τρείζ αιώνεζ, εκατοντάδεζ σιδηροδρομικοί και άλλοι, απλοί άνθρωποι με καρδιά λιονταριού, δούλεψαν σκληρά και σήμερα έχουμε 
μπροστά μαζ ένα αριστούργημα αισθητικήζ που, μαζί με το μαγικό τοπίο, καθιστούν τον Οδοντωτό μαζ μια από τιζ ωραιότερεζ σιδηροδρομικέζ διαδρομέζ στον κόσμο. Το 
επόμενο βήμα είναι η ένταξη του Οδοντωτού Διακοφτού - Καλαβρύτων στα μνημεία παγκόσμιαζ κληρονομιάζ τηζ UNESCO και ο «Σ.Φ.Σ.» είναι πάλι εδώ με ολοκληρωμένεζ 
προτάσειζ να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή. 

Στα χέρια σαζ κρατάτε ένα ειδικό, συλλεκτικό θα έλεγα, τεύχοζ τηζ «Σιδηροτροχιάζ», αφιερωμένο στην επέτειο των 1 20 χρόνων λειτουργίαζ του ελληνικού Οδοντωτου 
σιδηρόδρομου, τεύχοζ για το οποίο η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού και πολλά μέλη και φίλοι μαζ έδωσαν τον καλύτερο τουζ εαυτό. Π ιστεύω πωζ το αποτέλεσμα τουζ 
δικαιώνει απόλυτα και γι' αυτό απευθύνω ένα τεράστιο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλουζ όσουζ δούλεψαν για να απολαμβάνουμε εμείζ, ξεφυλλίζονταζ αυτήν την 
εξαιρετική έκδοση, μοναδικέζ εικόνεζ από ένα μοναδικό τραινάκι. 

Με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, αλλά και με την ηγεσία του «Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδοζ», μοιραζόμαστε κοινέζ αγωνίεζ, 
στόχουζ και οράματα για την στήριξη και την ανάδειξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μαζ και τηζ μεγάληζ πολιτιστικήζ κληρονομιάζ που τον συνοδεύει. Τουζ ευχαριστούμε 
θερμά για την βοήθεια τους οχι μόνο στην έκδοση του παρόντος τεύχους, αλλά και στην υλοποίηση σειράς εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών, που σηματοδοτούν την έναρξη 
μια ζ νέα εποχή ζ για τον Οδοντωτό μα ζ. 

Π αναγιώτη ς Κα καβάς. Πρόεδ ρος ΔΣ 
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I Σημειωμα 
της συντακτικής ομάδας 

Ω ς ελάχιστη συνεισφορά του Σ.Φ.Σ. στον φετεινό εορτασμό των 1 20 χρόνων από το ξεκίνημα του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοφτού-Καλαβρύτων, το παρόν ειδικό 
. τεύχος της «ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΣ» είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην επέτειο αυτή. Για τον Οδοντωτό και την ιστορία του έχουν ήδη γραφεί πολλά και έτσι, η Συντακτική 

Ομάδα της «Σ» αποφάσισε το aφιερωματικό αυτό τεύχος να είναι κυρίως φωτογραφικό, χωρίς μακροσκελή κείμενα που πιθανόν θα επαναλάμβαναν πληροφορίες ήδη 
γνωστές από άλλες, συναφείς δημοσιεύσεις. Μέσα λοιπόν από περισσότερες των 1 60 προσεκτικά επιλεγμένων φωτογραφιών (αρκετές από τις οποίες δημοσιεύονται για 
πρώτη φορά) , σχέδια κλπ , ο αναγνώστης θα ανατρέξει στην ιστορία της κατασκευής της γραμμής μέσω ενός λεπτομερούς χρονολογίου που γράφηκε ειδικά για το τεύχος 
αυτό, θα θαυμάσει μια επιλογή από τεχνικά σχέδια γεφυρών κλπ της γραμμής που προέρχονται απο την πρωτότυπη κατασκευαστική μελέτη του 1 893, θα ξεφυλλίσει μια 
φωτογραφική προσέγγιση της ιστορίας του οδοντωτού, θα ταξιδέψει φωτογραφικά από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα και θα ενημερωθεί για το τροχαίο υλικό της γραμμής με 
τεχνικά σχέδια που φτιάχτηκαν αποκλειστικά για το αφιέρωμα αυτό. Και για να γίνει το τεύχος αυτό χρήσιμο και ενδιαφέρον σε ακόμα περισσότερους σιδηροδρομόφιλους, 
και ξένους ταξιδιώτες της γραμμής, όλες οι λεζάντες των φωτογραφιών και τα κείμενα του αφιερώματος (πλήν του «Χρονολογίου») έχουν μεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα. 

Η Συντακτική Ομάδα ευχαριστεί πολύ όλους όσους βοήθησαν στην δημιουργία τους ειδικού αυτού τεύχους και ιδιαιτέρως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κο Κωνσταντίνο 
nετράκη, χωρίς την οικονομική χορηγία (και όχι μόνον) του οποίου το τεύχος αυτό δεν θα μπορούσε να εκδοθεί. Θερμές ευχαριστίες στον Κ. Ανδρουλιδάκη για το κείμενο του, 
στο Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη και στο Μουσείο Φωτογραφίας Δήμου Καλαμαριάς «Χρήστος Καλεμκερής» για την άδεια δημοσίευσης φωτογραφιών από τις 
συλλογές τους, στους φωτογράφους Ε. Cha rwat, D. Dίxon, J. Glockner, Α. Luft, Χ. Ζαχαρή, n. Κάσσαρη, Β. Κοροβέση, Α. Κουρμπέλη, Χ. Μαλούχο, Εμ.Νάθενα Σ. Νικολόπουλο 
και Λ. Παπαδημητρίου για τις φωτογραφίες τους, καθώς και τούς I. Ζώρζο, Π. Καραμάνη, Α. Κουρμπέλη, Γ. Νάθενα, Σ. Νικολόπουλο, Κ.Π ιπίνη, Α. Χρόνη και «Stadler A.G.» 
για την παραχώρηση φωτογραφιών κλπ από τις συλλογές τους. Πολλές ευχαριστίες στον Α. Φιλιππουπολίτη για την παραχώρηση από τη βιβλιοθήκη του, της πρωτότυπης 
κατασκευαστικής μελέτης της γραμμής ( 1 893), στη Μ. Σαρρή πού βοήθησε στην αγγλική μετάφραση και στον Β. Πυρπύλη που ανέλαβε την γραφική επιμέλεια του τεύχους. 

Αρχισυντάκτης και υπεύθυνος ύλης του παρόντος τεύχους είναι ο Γ. Χανδρινός. Μέλη της Συντακτικής Ομάδας οι: Γ. Ζαρταλούδης, I. Ζώρζος, Ν.  Κοντή ρης και Σ. Φασούλας 

Α note by the editorial committee 

A s a contri butίon of the S.F.S. to the 1 20th Anniνersary of the Diakofto-Kalaνryta Odontotos ( Rack Rai lway) , the current issue of our magazine "SIDIROTROCHIA"is 
entirely deνoted to this important celebration. S ince the h istory of the rack ra i lway is well known, our Editorial Committee has decided to produce an issue based 

main ly on photographs, thus aνoiding long texts probably repeating information a l ready publ ished elsewhere. Through more than 1 60 carefu l ly selected photographs 
(many of them publ ished for the first t ime ) and some skil lfu l ly prepared technical d rawings of bridges etc. scanned from the original study of 1 893, we do hope our readers 
will d iscoνer the h istory of Odontotos and enjoy a photographic jou rney from Diakofto up to Kalaνryta through spectacular scenery. 

The Editorial Committee wou ld  l i ke to express its thanks to a l l  those who helped us in preparing th is special issue, particu larly Mr. Konstantinos Petrakis, Managing 
Director of the 'Ήel len ic Rai lways Organization" (O.S.E.), s ince without his grant ( and not only), this issue would haνe neνer been publ ished. Our  thanks a lso go to Κ. 
Androul idakis, a well known Greek ra i lway historian,  for his text, to Benaki's Museum Photographic Archiνes and to Ka lamaria Mun icipal ity Photography Museum "Chris
tos Kalemkeris" for a l lowing us to use photographs from their col lections, to railway photographers Ε. Charwat, D. Dixon, J. Glockner, Α. Luft, P.Kassaris, ν. Koroνessis, Α. 
Kourbelis, Ma louchos, Ε. Nathenas, S. N i kolopoulos, ι. Papadimitriou and C. Zacharis for their excel lent photographs, as wel l  as to Α. Chronis, Ρ. Karaman is, Α. Kourbelis, 
G. Nathenas, S. N ikolopoulos, Κ. Pipin is, Α. Chronis and "Stadler A.G."for supplying us with photographs and documentation from thei r priνate collections. Many thanks a lso 
go to Α. Fi l ippoupol itis for granting us access to the only existing orig inal  copy of the i n itial study of the l ine published in 1 893 and kept in his priνate collection, to Μ. Sarris 
for her νa luable assistance with the Engl ish translation and to ν. Pyrpylis for the graphic designing of the issue. 

The Chief Editor of th is issue is G .  Handrinos. The members of the Editorial Committee are S. Fassoulas, Ν.  Kanti ris, Υ. Zartaloodes and J .  Zorzos 
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Σ. Ι Στρεφοντας τον φακό του Ν - ΝΑ ο φωτογράφος α ιχμαλωτίζει όλη την άγρια ομορφιά του φα ραγγιού του Βουραiκού. Αυτό το στενό χάσμα ανά μεσα 
στα βουνά διάλεξαν ο ι  μ ηχανικο ί  ως το καταλληλότερο ση μείο διελευσης της γρα μ μ ή ς από το Δια κοφτό μtχρι τα Καλά βρυτα. 1 1 / 5/204 (φωτ Χ. Ζαχαρής). 
Lool<ing 5-SE the photogropher coptures the wild beάuty of Vouroil<os Gorge. Ιn  the lote 1 9th century, this norrow possoge offered the only occess from 

Diol<ofto up to Kolovryto, so the rocl< l ine wos bui l t  through this rocl<y gorge 1 1 /5/2014 (photo C. Zochoris) 
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Σ. I Χρυσαετός πάνω από τον Οδοντωτό στα βράχια του φαραγγ ιού του Βουρα ικού .  Ε ι κονογράφηση του αε ί μνηστου ζωγράφου Αλ. Αλεξανδράκη από το 
«Αναγνωστι κόν>> της Έ Δ η μ οτικού. Ά Έκδοση - 1955. Α Golden Eogle flίes obove ο rocl< troin cl imbing the cl iffs of Vouroil<os Gorge. Ι l /ustrotion by the lote 

Α. Alexondrol<is, ο we/1 l<nown pointer, published in the Coursebool< for pupils of the 5th Elementory grode. 1st edition.1955. 

Τα κατορθώματα· του ανθρώπου. Ο Οδοντωτός 
(( ... Από τον δρόμον, από τον οποίον διέρχεται σήμερον ο Οδοντωτός, άλλοτε όχι άνθρωπος, αλλ Όύτε αίγες δεν ηδύνατο να περάσουν. Ο στοιχειωμένος 

δράκων, η φύσις δηλαδή ολόκληρος, δεν επέτρεπε την διάβασιν. Και όμως ο νούς του ανθρώπου και αι χείρες του ήνοιζαν δρόμο ν δια σιδηρόδρομον! 

Ανώρυζαν και έσκαψαν τους βράχους, έκαμαν σήραγγας μέσα εις τα βουνά, ανήγειραν τείχη μεγάλα δια να συγκρατήσουν τα χώματα και τους βράχους, έκαμαν 

γέφυρας και εγεφύρωσαν τα κενά, έκαμαν οδοντωτή ν γραμμή ν εις την ανωφέρειαν, δια να μ ή ολισθαίνη ο συρμός. Και τι δεν έκαμαν! 

Οφείλεται μεγάλη ευγνωμοσύνη εις τους ευσυνείδητους, αλλά λησμονημένους και αγνώστους εκτελεστάς του Οδοντωτού. Όλοι, μηχανικοί, αρχιτεχνίται, 

τεχνίται, εργάται, λατόμοι, σιδηρουργοί εξετέλεσαν έν έργον τέλειο ν προς εξυπηρέτησιν της κοινωνίας. Και η τελειότης ενός τεχνικού έργου είναι δυσκολωτάτη, 

όσον μικρόν και αν είναι τούτο, διότι παρουσιάζει άπειρα προβλήματα πρός λύσιν. Και ο Οδοντωτός τα έλυσε με προσοχή ν και ακρίβειαν .. . » 
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Ν. Α . Κοντόπουλος 
Αναγνωστικόν Έ Δημοτικού - 1 955 



I I Συvτομο ιστορικο 
του Οδοντωτού σιδrιpοδρόμου 
Διακοφτού-Καλαβρυτωv 
Σπύρ ος Φασούλας 

Στο ελληνικό κράτοc που προέκυψε από την επιτυχή έκβαση του πολέμου τηc 
ανεξαρτησίας (1821-1828) επικρατεί, μία κλειστή οικιακή οικονομία με σχέσεις 

παραγωγής και δομές προκαπιταλιστικέc. Η αγορά, από κοινωνικοοικονομική άποψη, 
περιορίζεται σε στενά τοπικά όρια, με αποτέλεσμα η ζήτηση μεταφορικού έργου να είναι 
περιορισμένη. Αν σ'αυτά προσθέσουμε την παντελή έλλειψη κεφαλαίων προc επένδυση, 
κατανοούμε εύκολα γιατί δρόμοι και σιδηρόδρομος κατασκευάζονταν με μεγάλη δυσκολία 
και καθυστέρηση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα παρ' όλο που, η έλλειψη υποδομών και 
ιδιαίτερα του σιδηρόδρομου , φρέναραν την πολυπόθητη αν.άπτυξη. Για το οροπέδιο των 
Καλαβρύτων ειδικότερα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το 1 869 το κόστος μεταφοράς του 
εκεί παραγομένου σίτου με ζώα μέχρι το Αίγιο, ανέρχονταν σε 1 0-12 λεmά την οκά, όταν 
η μεταφορά τηc ίδιαc ποσότητας σίτου από την Ρωσία στο Αίγιο δια θαλάσσης στοίχιζε 
μόνο 5 λεπτά! 

Ο Χαρίλαοc Τρικούπηc, ήδη από την πρώτη του Πρωθυπουργία, το 1882, στηριζόμενος 
στην σταδιακή, αν και αργή, ανάmυξη που παρουσίαζε η ελληνική οικονομία, από το 
τέλοc τηc 10ετίαc του 1860 και μετά, δρομολόγησε την κατασκευή σιδηροδρομικών 
γραμμών σε περιοχές τηc Ελλάδας που, ακόμα και με δανεισμό του κράτους, θα μπορούσαν 
να επιταχύνουν την ανάmυξη τουc. 

Μετά τα θετικά, για την οικονομία τηc χώρας, αποτελέσματα από την λειτουργία των 
πρώτων σιδηροδρομικών γραμμών, ο εκ Καλαβρύτων βουλευτής ΑχαϊΌc και πολιτικός 
φίλοc του Τρικούπη Αλέξανδρος Φωτήλαc, τον προτρέπει να αποδεχθεί την πρόκληση τηc 
κατασκευής μιαc ορεινής σιδηροδρομικής γραμμής μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού, 
εκμεταλλευόμενος την τεχνική τηc «οδόντωσης», που επέτρεπε την κυκλοφορία των 
συρμών ακόμα και σε μεγάλες κλίσεις. 

Το 1889 ο Τρικούπης, αποδεχόμενος την πρόταση του Φωτήλα, μετακαλεί μία γαλλική 
αποστολή η οποία και συντάσσει τιc σχετικές μελέτες. Τότε αποφασίστηκε η γραμμή αυτή 
να μην τερματίζει στα Καλάβρυτα, αλλά να συνεχίζεται μέχρι και την Τρίπολη ενώνοντας, 
με αυτόν τον τρόπο, το Αίγιο και την Πάτρα με την Τρίπολη από ένα συντομότερο δρόμο. 
Λόγω όμωc του μεγάλου κόστους και των τεχνικών προβλημάτων αποφασίστηκε η γραμμή 
να έχει πλάτοc 0,75μ. αντί του 1 μ. πλάτους των λοιπών σιδηροδρομικών γραμμών τηc 
Πελοποννήσου. Την κατασκευή, με χρηματοδότηση του κράτους, και την εκμετάλλευση 
τηc γραμμής αυτής ανέλαβε η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Πειραιώς- Αθηνών Πελοποννήσου» 
(Σ.Π.Α.Π) που εκμεταλλεύονταν και το υπόλοιπο δίκτυο τηc Πελοποννήσου. 

Η κατασκευή τηc γραμμής, μήκους 22.350μ, λόγω των μεγάλων τεχνικών προβλημάτων 
που αντιμετώπισαν οι τεχνικοί ολοκληρώθηκε, όχι σε 1 Ο μήνες, όπωc ήταν η αρχική 
πρόβλεψη, αλλά σε 5 χρόνια, το δε κόστος κατασκευής τηc ανήλθε, αντί σε 1 .000.000 
δρχ., σύμφωνα με την μελέτη, σε 3.500.000 δρχ. περίπου. Τελικά, λόγω αυτών των 
προβλημάτων, η επέκταση τηc γραμμής μέχρι την Τρίπολη δεν κατασκευάστηκε ποτέ , η 
σύνδεση όμωc, μέσω του Διακοφτού, των Καλαβρύτων με τα λιμάνια του Αιγίου και τηc 
Πάτρας έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη τηc περιοχής. 

Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν την 1 Οη Μαρτίου 1 896, από τότε δε μέχρι σήμερα πέρασαν 
120 χρόνια. Όλη αυτή την περίοδο το μικρό οδοντωτό τραίνο δεν σταμάτησε ούτε λεmό 
να εξυπηρετεί τουc κατοίκους και τουc επισκέπτες τηc περιοχής. Μέχρι μάλιστα, τα τέλη 
τηc δεκαετίας του '60 ήταν και το μοναδικό σχεδόν, συγκοινωνιακό μέσο σύνδεσης του 
οροπεδίου των Καλαβρύτων με τα παράλια, αφού η σημερινή ασφαλτοστρωμένη οδόc 
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δεν είχε ακόμη κατασκευαστεί. Ο ρόλοc του δε γινόταν ακόμη πιό ζωτικός στιc δύσκολες 
περιόδους τηc ιστορίας μac, όπωc στην Κατοχή όταν συνέβαλε τα μέγιστα στην μεταφορά 
τροφίμων κλπ στα μαρτυρικά Καλάβρυτα. Ευτυχώς, οι Γερμανοί κατά την αποχώρηση τουc 
δεν ανατίναξαν τιc εγκαταστάσεις του όπωc έκαναν στα υπόλοιπα σιδηροδρομικά μαc 
δίκτυα. Μέχρι τα τέλη τηc δεκαετίας του '50, ο Οδοντωτός ήταν ατμήλατοc, αλλά το 1 959 
η γραμμή εισέρχεται πλέον στην εποχή τηc ντηζελοκίνησηc. Αυτό εξασφαλίστηκε με την 
προμήθεια 3 νέων aυτοκινηταμαξών γαλλικής κατασκευής του εργοστασίου «Bil lard» και 
αργότερα άλλων 3 κατασκευής «Decaυνίlle».Σταδιακά, η aτμήλατη έλξη παρακμάζει για 
να καταργηθεί ορισiικά το 1 967 και έτσι οι aτμάμαξες μαζί με το αντίστοιχο τροχαίο υλικό 
περνούν στην ιστοpία. Οι 6 γαλλικές aυτοκινητάμαξες εργάστηκαν ακούραστα στο δίκτυο 
για 5, σχεδόν, δεκαετίες, απεσύρθησαν δε και αυτοί πριν λίγα χρόνια (2009) παραδίδοντας 
την σκυτάλη σε 4 νέους, τρίδυμους υπερσύγχρονους συρμούς κατασκευής τηc ελβετικής 

«Stadler», αφού, στο μεταξύ, ο Ο.Σ.Ε. προχώρησε σε πλήρη ανακαίνιση όληc τηc γραμμής 
και των τεχνικών έργων, την βελτίωση των σταθμών κλπ, έργο που υλοποιήθηκε την 

περίοδο 2003-2009. 
Παρά το οτι το εμπορευματικό του έργο είναι σήμερα μηδενικό, ο Οδοντωτός συνεχίζει 

να στηρίζει την οικονομία τηc περιοχής, κυρίωc λόγω των πολλών ελλήνων και ξένων 
επισκεmών που προσελκύει. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι το μοναδικό οδοντωτό 
τραινάκι στην Ελλάδα, το τελευταίο στα Βαλκάνια που λειτουργεί ανελλιπώς και ένα από 
τα ελάχιστα στην Ν.Α Ευρώπη. Με την ευκαιρία μάλιστα τηc επετείου των 100 χρόνων 
από την έναρξη τηc λειτουργίας του (1996), ο Οδοντωτός κηρύχθηκε από την Πολιτεία 
ωc Προστατευόμενο Μνημείο τηc Νεώτερης Πολιτιστικής μαc Κληρονομιάς. Επι πλέον, 
η γραμμή του διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού μια περιοχή aπαράμιλλης ομορφιάς ( 
έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 και έχει ήδη θεσμοθετηθεί ωc Εθνικό Παρκο και 
Παγκόσμιο Γεωπάρκο τηc UNESCO) που χωρίc τον Οδοντωτό, ίσως, να μην είχε την έλξη και 
την επισκεψιμότητα που έχει σήμερα. Το προστατευόμενο αυτό οικοσύστημα που ξεκινά 
από τιc όμορφες παραλίες του Διακοφτού και καταλήγει στον μυθικό Χελμό, τα ιστορικά 
Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο, το σπήλαιο των Λιμνών και τουc γύρω γραφικούς 
ορεινούς οικισμούς , τα μοναστήρια του Μεγάλου Σπηλαίου και τηc Μεγίστης Λαύρας και , 
κυρίως, οι φιλόξενοι κάτοικοι και το μικρό τραινάκι αποτελούν, ωc ενιαίο και αδιάσπαστο 
σύνολο, ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω ανάδειξη και τουριστική 
ανάmυξη τηc περιοχής. 

Τα συνεχιζόμενα έργα εκσυγχρονισμού τηc γραμμής Αθηνών-Πατρών με μετατροπή 
τηc σε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων έχουν ωριμάσει πλέον την ιδέα (είχε 
προταθεί ηδη το 1 996 από την τότε διοίκηση του Ο.Σ.Ε. ) επέκτασης τηc γραμμής του 
οδοντωτού μέχρι το χιονοδρομικό των Καλαβρύτων. Επι πλέον, είναι απολύτως εφικτή και 
επιθυμητή η καθιέρωση τακτικών ειδικών, τουριστικών δρομολογίων με την aτμάμαξα 
ΔΚ8001 ,  που ήδη με πρωτοβουλία του Ο.Σ.Ε. και τηc Ε.Ε.Σ.Σ.τ.Υ.επισκευάστηκε πλήρως και 
λειτουργεί, δρομολόγια που θα προσελκύσουν εκατοντάδες ξένους σιδηροδρομόφιλουc 
επισκέmεc . Και αυτά είναι ελάχιστα μόνο από τα πολλά βήματα που μπορούν να γίνουν 
έτσι ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τουριστική σημασία τηc περιοχής προc όφελοc 
τηc τοπικής κοινωνίας και την χώρα γενικότερα, με επίκεντρο πάντοτε τον Οδοντωτό, αυτό 
το μοναδικό και πολύτιμο στοιχείο τηc σιδηροδρομικής μαc κληρονομιάς, που έχει τιc 
προοmικέc να ζήσει για 100 ακόμη χρόνια .... . 
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Odontotos Diakofto 
Brief History of the 
Greek Rack Raiιway 

- κaιavryta. 

Spyros Fassou ιas 

During the first decades that followed the War of lndependence (1821-28), the 
economy of the Greek State remained for a long time in a fragile condition, 

based almost exclusively on agriculture and, to a lesser extent, internal trade. There 
was, however, no infrastructure (roads, railways, ports etc), to support any serious de
velopment of trade and, certainly, not any prospects of investments on industry, min
ing etc. lt was under this socioeconomic framework that the first railway in Greece (a 
mere 8km line connecting Athens with Piraeus) was built in 1869. This was a turning 
point, however, since, three decades later, under the strong leadership of Prime Minis
ter Charilaos Trikoupis who was keen enough to realize the great potential of the rail
ways, Greece managed to develop its own rail network. Although all on metre gauge, 
by the end of the 19th century, trains were connecting Athens with the major cities 
of the Peloponnese (S.P.A.P., 1882), Thessaly, the largest plain in Greece had its own 
railway (τhessaly Railways, 1886) and a small, local railway (S.B.D.E., 1890) helped the 
tobacco producers of Agrinion to transport their products to Kryoneri and from there to 
the port of Patras for export. 

Amazed with the success of these first railways in Greece, Mr. Aiexandros Fotilas a 
local ΡΜ from Kalavryta and a close friend to Prime Ministe,r C. Trikoupis, persuaded 
him to allocate state funds for a new railway line to connect Kalavryta, at 720 m. a.s.l., 
with the coastal town of Diakofto. His arguments were indeed, sound: in the 1870's, the 
transportation costs, by mules, of wheat produced at Kalavryta Plataeu down to Dia
kofto was 10-12 cents per kilo, but only 5 cents if the same quantity would be arriving 
to Diakofto from Russia by ship. The Prime Minister accepted the challenge and in 1889 
he requested from the "French Mission des Travaux Publics"to provide all the necessary 
technical etc. plans for building such a line. lt was decided that this line should reach 
as far south as Tripolis, connecting thus the port of Patras etc. with the Peloponnesian 
interior. Moreover, due to the steep, mountainous terrain of this region ( but also due 
to shortage of funds) the line would be of 0,75 m, even more narrow than the already 
existed Peloponnese line, but with an additional feature: this would be the first rack 
line in Greece (known as 'Όdontotos" the Greek word for something or someone "hav
ing teeth" or "serrated"), since rack railways were a relatively recent innovation at that 
time. The project would be paid entirely by state funds, but the construction and, later 
on, the exploitation of the line was assigned to S.P.A.P. 

The line was planned to go up through the Gorge of Vouraikos River, a steep, rocky 
and very difficult terrain, with no access roads . lt was an engineer's nightmare and, 
therefore instead of 1 Ο months (as originally estimated) it took 5 years to complete 
the first 22.350m. from Diakofto to Kalavryta, by spending almost 4 times more the 
estimated cost of 1.000.00 Drhs. For these reasons, the initial plan to continue the line 

south to Tripolis was abandoned. By the end of 1895 all works had been completed and 
the official opening ceremony of Odontotos took place on March 1Oth, 1896. 

120 years have passed from that date and throughout its long history, the little rack 
train has been in constant service to locals and visitors alike. lt also played a key role in 
local history, particularly during the German occupation period (1941-44), when im
mediately after the Kalavryta Holocaust in 1943, it was the only mean of transporting 
food and medicine to the women and children of this tragic town. lt is a good thing, 
that, during their retreat from Greece in October 1944, the Germans did not destroy the 
line, as they did with all the other Greek railway network, so Odontotos survived the 
war with only a few losses. ln fact, until the end of the 1960's, the rack railway was, in 
fact, the only way of transportation available between Diakofto and Kalavryta, since 
the current asphalt road was opened in that period. During the first 60 years of its life, 
Odontotos was, of course, a steam operated line, but in 1959 the first 3 railcars (built by 
" Billard" of France) arrived and a new chapter in the history of the line begun. ln 1967, 
3 more railcars joined the roster, again built in France , this time by "Decauville" and 
so steam operations on the line ended. Like the steam locomotives before them, the 
6 railcars worked hard for another 40 years, until 2009 when 4 modern railcars, built 
by "Stadler Bussnang A.G'; Switzerland took over. ln the meantime, between 2003 -9, 
a major project to upgrade the line had been implemented: for the first time in its 
120 -year history, Odontotos was fully renovated, new rack bars and heavier tracks 
replaced the old, bridges and tunnels were reinforced for higher axle load, all station 
buildings were repaired etc. 

Today, Odontotos is primarily a tourist railway, contributing greatly to the economy 
and development of the area. lt is the only rack railway in Greece and the narrowest 
public rack railway in the world. ln 1996, on the occasion of its 1 OOth anniversary, the 
Ministry of Culture designated Odontotos a National Monument that must be pre
served. The line runs through Vouraikos Gorge, an area·of outstanding natural beauty, 
already designated as a National Park and as a UNESCO World Heritage Geopark.The 
beautiful coastline around Diakofto, Kalavryta with its ski center, its picturesque vil
lages, the old, historic Monasteries of Mega Spilaion and Aghia Lavra and above all, its 
friendly and hospitable people, draw thousands of visitors each year and to the major
ity of them, Odontotos is an additional asset of great historical and aesthetic value. 

The prospects for further developing t�e tourist potential of the area through the 
rack railway are high. There are, already plans to start regular steam train operation for 
railfans and tourists, as the only surviving steam locomotive (DK8001) of the line has 
been fully overhauled and ready for action. Such initiatives will, certainly attract even 
more visitors so Odontotos may live on and thrive for another 120 years. 
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Σ. Ι Σχεδόν 1 1 0  χρόνια χω ρiζουν τις δuο α υτές απε ι κονiσε ις της aτμάμ αξας Ν ο 1 .  Επάνω, χαρακτικό από την περiοδο δοκιμ wν της που έγιναν στις εγκαταοτάοεις της 
εται ρεiας «Ca i l »  στο Παρ iσι  ( ''Le Genie Ciν i l"  6 J u i n  189 1 )  και κατω σuγχρονη ψωτογραψiα της (ως ΔΚ8001) στον Σ.Σ. Ζαχλωροuς- Μ .  Σπηλα iο υ.1 6/4/2003 ( ψωτ. Σ. 

Ν ι κολόπουλος). More thon 1 10  yeors seporote these two pictures ofsteom loco Νο 1. Above, ο contemporory etching showing the loco during test runs ot the estoblish
ment of "Coi l"  in Poris ( "Le Genie Civil" 6 }uin 1891) ond, below, the some loco (todoy os DK8001) ot Zoch lorou-M. Spiloion stotion. 76/4/2003 (photo S. Nikolopoulos). 



Σ. Ι Το εξώφυλλο το υ συνοπτικού τόμου  της κατασκευαστι κής μελέτης του Οδοντωτού Διακοφτού-Καλα βρύτων που κατηρτισε η Γαλλική ΑποστολrΊ (1 893). 
The coνer of the Mission Forncaise des Trovoux Publ ics study summary of the Diakofto- Kalaνryta Rack Railway(1893) 
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Ένα ημερολόγιο της 
κατασκευής του οδοντωτού 
Κώστας Ανδ ρ ουλιδάκης 

Τα κείμενα που ακολουθούν δεν αποτελούν συστηματική εξιστόρηση 
της κατασκευής του οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοφτού
Καλαβρύτων, αλλά προέρχονται αΠό διάφορα αποσπάσματα 
υπηρεσιακών έγγραφων των Σ.Π.Α.Π. της περιόδου 1888-1896, 
δηλαδή από την εποχή που ξεκίνησε το θέμα της κατασκευής του 
Οδοντωτού μέχρι και το τέλος του 1896, του πρώτου έτους της 
λειτουργίας του. Καταβλήθηκε προσπάθεια να καταταγούν τα 
αποσπάσματα των εγγράφων χρονολογικά και θεματικά, αλλά και 
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να παρουσιαστουν κατα τετοιο τροπο ωστε να εχουμε μια γενικη 
κατατοπιστική εικόνα των συμβάντων που αναφέρονται σ' αυτά. 

6.11.1888 
Μετά την επιτυχη ολοκληρωση της σιδηροδρομικης γραμμης από τον Πειραιά μέχρι 

την Πάτρα και τη λειτουργία της, οι «Σιδηρόδρομοι Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννησου» 
(Σ.Π.Α.Π.) επιδιώκουν να τους παραχωρηθεί από το Κράτος η εκμετάλλευση και άλλων 
γραμμών, τόσο κατά μηκος της δυτικης Πελοποννησου, όπως της διαδρομης Πάτρα
Πύργο<, αλλά και σε άλλες περιοχές της. Για το σκοπό αυτό οι Σ.Π.Α.Π. αποφασίζουν 
την ίδρυση ενός γραφείου μελετών που θα παρακολουθεί τις κατασκευές των νέων 
γραμμών, θα συνεργάζεται με τις κατασκευαστικές εταιρίες και θα ενημερώνει σχετικά 
τη Διοίκηση. Το γραφείο θα είναι επανδρωμένο από τρεις κατάλληλους μηχανικούς, με 
έδρα τον Πύργο. 

14.12.1888 
Μετά τους δύο πρώτους μηχανικούς που ηδη έχουν ορισθεί, θα υπάρξει και ένας 

τρίτο<, που αναμένεται στο τέλος του 1888 και θα ασχοληθεί μελλοντικά με τη 
γραμμη Διακοφτού-Καλαβρύτων, που προτίθεται να κατασκευάσει η Κυβέρνηση, την 
εκμετάλλευση της οποίας μάλλον θα παραχωρησει στους Σ.Π.Α.Π. 

24.1.1889 
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Ο Διευθυντης των Σ.Π.Α.Π. ανακοινώνει στο Δ.Σ. οτι, προκειμένου να παραχωρησει 
η Κυβέρνηση τη γραμμη Διακοφτού-Καλαβρύτων στην εταιρία τους, έχει αρχίσει 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες και θα συνεχιστούν. Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρό του Α. 
Σιμόπουλο και στο Διευθυντη I. Δούμα να παρακολουθησουν από κοντά το θέμα και να 
εξακολουθησουν τις διαπραγματεύσεις, ώστε η υπόψη γραμμη να παραχωρηθεί στην 
εταιρία με τους συμφερότερους όρους. 

4.3.1889 
Έχει καταρτισθεί σχέδιο Συμβάσεως και Συγγραφης υποχρεώσεων, οι οποίες 

πρόκειται να υπογραφούν από την Κυβέρνηση και την εταιρία των Σ.Π.Α.Π. Σύμφωνα 
με τα σχέδια αυτά, το Κράτος αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την κατασκευη της 
γραμμης Διακοφτού-Καλαβρύτων η οποία θα έχει πλάτος μεταξύ σιδηροτροχιών 
0,75μ., και την οποία θα παραδώσει στους Σ.Π.Α.Π. έτοιμη προς εκμετάλλευση, με τα 
απαιτούμενα κτίρια και τον εξοπλισμό τους, καθώς και το τροχαίο υλικό. Οι Σ.Π.Α.Π. θα 
έχουν την εκμετάλλευση επί 92 χρόνια. Από τις ακαθάριστες εισπράξεις θα αφαιρούν 
κάθε χρόνο 2.500 δρχ. ανά χιλιόμετρο για την κάλυψη των εξόδων του<, και το υπόλοιπο 
θα μοιράζονται εξ ημισείας με το Δημόσιο. Στην περίπτωση που η σιδηροδρομικη 
εταιρία κηρυχθεί έκπτωτη για αθέτηση των όρων της συμφωνίας, θα έχει οικονομικέ< 
κυρώσεις που περιγράφονται σαφώς στο κείμενο της Συμβάσεως. 
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11.3.1889 
Έχει ήδη υπογραφεί η Σύμβαση και η Συγγραφή υποχρεώσεων και υπολείπεται η 

ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου από τη Βουλή. 

10.4.1889 
Μετό την ψήφιση του Νομοσχεδίου, υπογρόφεται ο νόμοζ ΑΨΝΓ'/4.7.1889, 

«Περί κατασκευήζ και εκμεταλλεύσεωζ σιδηροδρομική\ γραμμήζ από Διακοπτού ειζ 
Καλόβρυτα», για να αναλόβουν οι Σ.Π.Α.Π. την εκμετόλλευση τηζ υπόψη γραμμή\, 
αμέσωζ μετό την κατασκευή τηζ. Ο νόμοζ δημοσιεύεται στο φύλλο τη ζ Εφημερίδαζ τηζ 
Κυβερνήσεωζ, σελ. 337. Το κείμενό του αποτελείται από τρία μέρη. Υπόρχουν στην αρχή 
τα 9 εγκριτικό όρθρο. Ακολουθούν τα 11 όρθρο τηζ Συμβόσεωζ, όπου γίνεται η τεχνική 
περιγραφή τη ζ γραμμήζ και του υλικού τη ζ, και τίθενται λεπτομέρειεζ για τιζ προθεσμίεζ 
καυουζ οικονομικού\ όρουζ. Τ έλοζ, υπόρχουν τα 5 όρθρο τη ζ Συγγραφή\ υποχρεώσεων, 
που αφορούν βασικό τα τιμολόγια μεταφορόζ επιβατών και εμπορευμότων. Τα κείμενα 
υπογρόφονται, εκ μέρουζ τηζ Κυβερνήσεωζ, από τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο 
του Υπουργικού Συμβουλίου, Χ. Τρικούπη, καθώζ και από τον Υπουργό Εσωτερικών Στ. 
Δραγούμη, εκ μέρουζ δε των Σ.Π.Α.Π., από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Α. Σιμόπουλο. 

20.7.1889 
Καθώζ οι κατασκευαστικέ\ εργασίεζ τηζ γραμμή\ Διακοφτού-Καλαβρύτων έχουν 

αρχίσει, οι Σ.Π.Α.Π. παραχωρούν δωρεόν στον Haton, τον Γόλλο εργολόβο τηζ 
κατασκευήζ, την αποθήκη του Σ.Σ. Διακοφτού, την οποία δεν χρησιμοποιούν, για να 
εναποθέσει τα εργαλεία και υλικό που χρησιμοποιεί στα εργοτόξια του. 

22.3.1890 
Στον ίδιο εργολόβο οι Σ.Π.Α.Π. παραχωρούν φορτόμαξα για να μεταφέρει όμμο, σε 

νυχτερινέ\ ώρεζ, από τιζ όχθεζ του Βουραϊκού ποταμού μέχρι το Διακοφτό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μεταφορό θα γίνεται ομαλό, με ευθύνη του εργολόβου και δεν θα 
παρακωλύεται η λειτουργία του δικτύου. 

26.4.1890 
Η Κυβέρνηση μελετό την επέκταση τηζ γραμμήζ του Οδοντωτού σιδήροδρόμου, από 

τα Καλόβρυτα στην Τρίπολη, και ζητό από τουζ Σ.Π.Α.Π. να αναλό�ουν την εκμετόλλευση 
ολόκληρη\ τη γραμμήζ, Διακοφτό-Ιρίπολη. Η εκμετόλλευόη θα γίνεται κατό τρόπο 
ανόλογο, όπωζ και στο πρώτο τμήμα, αλλό οι σιδηρόδρομοι 'θα κρατούν 3.000 δρχ. ανό 
έτοζ και χιλιόμετρο για την κόλυψη των εξόδων όληζ τη ζ γραμμή ζ, και το υπόλοιπο θα 
το μοιρόζονται με το Κρότοζ. Οι Σ.Π.Α.Π. επιφυλόσσονται να αποδεχθούν, προκειμένου 
να υπογρόψουν προηγουμένωζ τι ζ Συμβόσειζ για τα όλλα τμήματα τηζ Πελοποννήσου τα 
οποία πρόκειται να αναλόβουν καθώζ και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα δόνεια από 
τι ζ τ ρόπεζεζ. 

17.5.1890 
Οι Σ.Π.Α.Π. αποφασίζουν να διαθέσουν έκτακτη αμαξοστοιχία και να πληρώσουν 

όλα τα έξοδα για τη μετόβαση του Υπουργού Εσωτερικών, επί κεφαλήζ μιαζ ομόδαζ 
μηχανικών του Υπουργείου, από την Αθήνα στο Διακοφτό, προκειμένου να επισκεφτούν 
και να επιθεωρήσουν τα έργα τηζ γραμμή\ Διακοφτού-Καλαβρύτων. 

17.5.1890 
Δεδομένου ότι οι Σ.Π.Α.Π. πρόκειται να αναλόβουν την εκμετόλλευση τηζ γραμμή ζ, και 

για να εκμεταλλευθούν το δικαίωμα τουζ που απορρέει από τη Σύμβαση, παρακολουθούν 
την κατασκευή τη ζ και αναθέτουν στο μηχανικό που έχουν ήδη ορίσει, να επιβλέπει την 
κατασκευή ώστε να αναφέρουν στο Υπουργείο τι ζ τυχόν κατασκευαστικέ\ ελλείψειζ. 

30.5.1890 

Υπογρόφεται ο νόμοζ ΑΩΜ'/30.5.1890, «Περί κατασκευήζ υπό του Κρότουζ 
σιδηροδρόμου 0,75 πλότουζ από Καλαβρύτων ειζ Τρίπολιν κατό προέκτασιν τη ζ γραμμή ζ 
από Διακοπτού ει ζ Καλόβρυτα», βόσει του οποίου το Κρότοζ εγκρίνει την επέκταση αυτή 
τηζ γραμμήζ, και δημοσιεύεται στο φύλλο Εφημερίδαζ τηζ Κυβερνήσεωζ, σελ. 473. Το 
κείμενό του αποτελείται από 5 εγκριτικό όρθρο, προσαρμοσμένα στον προηγούμενο 
νόμο ΑΨΝΓ. Αναμένεται η υπογραφή τηζ συμβόσεωζ, την οποία όπωζ είδαμε, οι Σ.Π.Α.Π. 
επιφυλόχθηκαν να υπογρόψουν. Τελικό η σύμβαση δεν υπογρόφηκε, μόλλον λόγω των 
δυσχερειών που προέκυψαν κατό την κατασκευή του πρώτου τμήματοζ. 

4.7.1890 
Ο μηχανικό\ Κ.Στόμπολοζ, υποδιευθυντή\ των Σ.Π.Α.Π., επί κεφαλήζ του γραφείου 

μελετών που παρακολουθεί τιζ κατασκευέζ των νέων γραμμών, υποβόλλει στο Δ.Σ. 
έκθεση με διόφορεζ παρατηρήσειζ για την κατασκευή τηζ διαδρομή\ Διακοφτό
Καλόβρυτα, η οποία μεταβιβόζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

4.7.1890 
Το Δ.Σ. εγκρίνει κατ' εξαίρεση τη μεταφορό δυναμίτιδα\ με εμπορική αμαξοστοιχία, από 

τον Πειραιό στο Διακοφτό, αντί δραχμών τριακοσίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
από τον εργολόβο Haton στα εργοτόξια κατασκευή ζ τη ζ γραμμή ζ. 

14.8.1890 
Ο αρχιμηχανικό\ A.Gotteland τηζ Γαλλική\ Αποστολή\ που είχε καταρτίσει τη 

μελέτη τηζ γραμμή\ Διακοφτού-Καλαβρύτων και ελέγχει τον εργολόβο κατασκευών, 
στέλνει έκθεση στο Δ.Σ., με δικέζ του παρατηρήσειζ, αντικρούονταζ τιζ απόψειζ του 
υποδιευθυντή Κ. Σταμπόλου. 

27.3.1891 
Το Δ.Σ. λαμβόνει γνώση από το Υπουργείο Εσωτερικών, των σχεδίων που έχουν 

εκπονηθεί για το τροχαίο υλικό τηζ γραμμήζ. 

2.11.1891 
Ο αρχιμηχανικό\ A.Gotteland στέλνει στουζ Σ.Π.Α.Π. νέα έκθεση όπου αναφέρει ότι, 

κατό τη γνώμη του, η εκμετόλλευση τηζ γραμμήζ θα είναι πολυδόπανη, και συνιστό 
την ηλεκτροκίνηση των αμαξοστοιχιών τηζ. Η έκθεση μεταβιβόζεται στο μηχανικό Κ. 
Στόμπολο. 

23.11.1891 
Ο μηχανικόζ αυτόζ, προκειμένου να ελέγξει τα γραφόμενα του A.Gotteland, ζητόει να 

του δοθούν από το Υπουργείο τα πλήρη σχέδια τη ζ γραμμή\, δηλαδή η κατό μήκοζ τομή 
και η οριζοντιογραφία. 

2.12.1891 
Ο αρχιμηχανικόζ Α. Gotteland ζητεί από τουζ Σ.Π.Α.Π. να πληρώσουν το μερίδιό τουζ 

από τη δαπόνη τηζ αγορόζ ισχυρή\ υδραντλίαζ για το πλύσιμο των aτμαμαξών του 
δικτύου Διακοφτού-Καλαβρύτων. Οι Σ.Π.Α.Π. απορρίπτουν το αίτημα ισχυριζόμενοι ότι 
στη σύ;ιβαση κατασκευήζ δεν περιλαμβόνεται υποχρέωση τουζ για τη συμμετοχή σε 
δαπόνες μηχανικού εξοπλισμού. 

9.12.1891 
·Ο μηχανικόζ Κ.Στόμπολοζ, σε νέα του επιθεώρηση στη γραμμή, κατόπιν εντολήζ του 

Δ.Σ., συντόσσει καινούργια τεχνική έκθεση, όπου αναφέρει διόφορεζ κατασκευαστικέ\ 
ελλείψειζ και ελαπώματα, και συστήνει να μην παραληφθεί η γραμμή από τουζ Σ.Π.Α.Π. 
αν δεν ληφθούν από το Υπουργείο όλα τα μέτρα προζ διόρθωση των ελλείψεων. 
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Σ. I Η σελίδα τίτλου της κατασκευαστικής μ ελέτης (Μελέτη Γαλλικής Αποστολής, 1893) 
(αριστερά) και, δεξιά το Φ.Ε.Κ.92, 1 2/4/1889, οπου δημοσιεύτηκε ο Ν. ΑΨΝ Γ  «Περί κατασκευής και 
εκμεταλλεύσεως σ ιδηροδρομ ικής γραμμής από Διακοπτού ε ις  Καλά βρυτα». The title page of the 
French study (left) (Missian Francaise Study,1893) and the Offιcial Gazette Να 92,12/4/1889 where 

Law ΑΨΝΓ "[or the construction and operation of α railway line from 
Diakofto to Kalavryta" was published (right). 
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Σ. I Τεχνικό σχέδ ιο της μεταλλι κrΊς γέφυ ρας στη χ.θ. 5 + 600 και φωτογραφiα της iδιας γέφυρας α μ έσως μετά την κατασκευrΊ της (Μελέτη ΓαλλικrΊς ΑποστολrΊς. 1893). 
Technical drawing of the steel bridge at ΚΡ 5+600 and α photograph immediately after its construction ( M ission Francaise Study,1893). 

ΡΟΝΤ MέTALLIQUE DE 2δ•,7Ο DΌUVERTURE AU pτ 6•bvO"'OU. 
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9.1.1892 
Ο αρχιμηχανικός Α. Gotteland απαντάει στην έκθεση του Κ. Στάμπολου. 

22.4.1892 
Οι Σ.n.A.n. πληρώνουν, τελικώς, στο Υπουργείο το ποσό που τους αναλογεί για την 

αγορά της ισχυρης υδραντλίας που προμηθεύθηκε το Δημόσιο για το πλύσιμο των 
aτμαμαξών της γραμμης Διακοφτού-Καλαβρύτων. 

3.3.1894 
Στο μεταξύ, η κατασκευη της γραμμης προς τα Καλάβρυτα, κατά τα πρώτα χιλιόμετρα 

της διαδρομης της, όταν διέσχιζε πεδινές η ημιορεινές περιοχές, δεν συναντούσε 
προβληματα. Όταν όμως έφτασε σε δύσβατο έδαφος, με δύσκολα τεχνικά έργα, άρχισαν 
οι καθυστερησεις, ενώ το εγκριθέν κονδύλιο του 1 εκατομμυρίου δρχ. εξανεμίστηκε. 
Ο αρχικός εργολάβος αδυνατεί να προχωρησει το έργο, και το Κράτος χρησιμοποίησε 
άλλους. Στις 3.3.1894, αφού έχει ολοκληρωθεί η προμηθεια του τροχαίου υλικού, το 
Υπουργείο ζητάει από τους Σ.n.A.n. να στείλουν κατάλληλο μηχανικό για να ελέγξει τόσο 
τις aτμάμαξες όσο και τα βαγόνια. Ο μηχανικός τα ελέγχει, αλλά η σιδηροδρομικη εταιρία 
αναφέρει ρητά ότι ο έλεγχος αυτός γίνεται για λογαριασμό του Κράτους, και δεν έχει την 
έννοια της αποδοχης και παραλαβης του τροχαίου υλικού από τους Σ.n.A.n. 

21.7.1894 
Σε πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Σ.n.A.n. να προβούν στην 

παραλαβη του δικτύου Διακοφτού-Καλαβρύτων, το Δ.Σ. της εταιρίας απαντά ότι 
αναμένει την έκθεση του τεχνικού της Διευθυντη, που θα παρουσιάσει όλη την εικόνα 
της νέας αυτης γραμμης, με τις παρατηρησεις του για τις τυχόν ατέλειές της, και κατόπιν 
θα αποφασίσουν να κάνουν τις σχετικές συνεννοησεις. 

3.8.1894 
Το Υπουργείο στέλνει και δεύτερο έγγραφο στους Σ.n.A.n. με το οποίο τους προσκαλεί 

μία ακόμη φορά, για την παραλαβη της γραμμης. 

5.9.1894 
Οι Σ.n.A.n. αρνούνται να παραλάβουν τη γραμμη με τη δικαιολογία ότι ο nρόεδρος 

του Δ.Σ. απουσιάζει στο εξωτερικό. Κατά την επάνοδό του πρόκειται να μελετησει 
λεπτομερειακά το θέμα, να εκθέσει στο Υπουργείο τις αντιρρησεις του για τις ελλείψεις 
τη γραμμης, και να ζητησει να τροποποιηθεί η σχετικη Σύμβαση. 

16.11.1894 
Μετά από νέα επίμονη πρόσκληση του Υπουργείου για την παραλαβη, οι Σ.n.A.n. 

στέλνουν δύο μηχανικούς τους για να συζητησουν με τους μηχανικούς της Κυβερνησεως 
τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έργα που πρέπει να κατασκευαστούν, καθώς και την 
τροποποίηση της Συμβάσεως εκμεταλλεύσεώς της. 

17.12.1894 
Μετά την επάνοδο του nροέδρου του Δ.Σ. από το εξωτερικό, οι Σ.n.A.n. συζητούν 

το σχέδιο της νέας Συμβάσεως με την Κυβέρνηση μετά από τις διαπραγματεύσεις που 
έκαναν οι δύο μηχανικοί τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, και εγκρίνουν το σχέδιο, του 
οποίου τα κυριότερα σημεία είναι τα επόμενα: 

· Η  παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως της γραμμης περιορίζεται σε τριάντα έτη. 
· Το Δημόσιο θα δώσει στη σιδηροδρομικη εταιρία αποζημίωση 57.430 δρχ. για την 

εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και για την προμηθεια εφεδρικών εξαρτημάτων 
τροχαίου υλικού και μηχανημάτων. 

• Η σιδηροδρομικη εταιρία θα κρατά ανά έτος και χιλιόμετρο 4.000 δρχ. για έξοδα 
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εκμεταλλεύσεως, αντί των 2.500 δρχ. που είχαν συμφωνηθεί, διότι αποδείχθηκε ότι η 
εκμετάλλευση της γραμμης ηταν πιο δαπανηρη από όσο είχε υπολογιστεί στην αρχη. 
Εφόσον η ακαθάριστη είσπραξη ανέρχεται πάνω από 100.000 δρχ. το χρόνο, τα υπόλοιπα 
θα διαμοιράζονται από 50% με το Κράτος. Αυτό θα συμβαίνει για τα 15 πρώτα χρόνια της 
εκμεταλλεύσεως, ενώ για τα υπόλοιπα θα ισχύουν οι όροι της προηγούμενης Συμβάσεως. 

• Κανονίζεται ο αριθμός των θερινών και χειμερινών δρομολογίων, και αυξάνονται οι 
τιμές των εισιτηρίων. 

• nαραχωρείται στους Σ.n.A.n. το δικαίωμα της χρησεως του Βουραϊκού ποταμού 
επί πενηντα χρόνια, για την παραγωγη ηλεκτρικης ενέργειας, τόσο για την κίνηση του 
σιδηροδρόμου Διακοφτού-Καλαβρύτων, όσο και για το φωτισμό των πλησιέστερων 
πόλεων του πελοποννησιακού δικτύου. 

19.12.1894 
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19 Δεκεμβρίου και την ίδια μερα εστάλη στη βουλη προς 

έγκριση. Ωστόσο η Βουλη δεν την ενέκρινε, επομένως οι υπογραφές της δεν ισχύουν, με 
αποτέλεσμα να προκύψει καθυστέρηση τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. 

14.3.1895 
Τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν διάφορες βλάβες στη σιδηροδρομικη γραμμη, και 

ο nρόεδρος του 'Δ .Σ. καθώς και ο Γεν. Διευθυντης των Σ.n.A.n. επισκέπτονται διάφορα 
σημεία της μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών και μηχανικούς του Δημοσίου για να τις 
διαπιστώσουν επί τόπου. 

29.6.1895 
Το Δ.Σ. των Σ.n.A.n. εγκρίνει το νέο σχέδιο της Συμβάσεως για την εκμετάλλευση 

της γραμμης, η οποία δεν είχε επικυρωθεί από τη Βουλη τον περασμένο Δεκέμβριο. 
Στη νέα Σύμβαση διατυπώνεται και μια ενδιάμεση λύση μεταξύ των αιτημάτων της 
σιδηροδρομικης Εταιρίας και των απόψεων της Κυβέρνησης. Ένα έργο που πρόκειται 
να αναλάβουν οι Σ.n.A.n. με έξοδα του δημοσίου είναι και η κατασκευη θολωτης στοάς 
μηκους 82 μ. 

4.7.1895 
Υπογράφεται η νέα τροποποιητικη Σύμβαση. Από την Κυβέρνηση υπογράφουν ο 

Υπουργός Οικονομικών Θ. Δηλιγιάννης, και ο Υπουργός Εσωτερικών Κ. Μαυρομιχάλης. 
Από τους Σ.n.A.n. υπογράφει ο nρόεδρος του Δ.Σ., n. Σκουζές. 

13.7.1895 
Το Δ.Σ. των Σ.n.A.n. λαμβάνει γνώση της νέας Συμβάσεως για τη γραμμη Διακοφτού

Καλαβρύτων, ενώ προβλέπεται ότι εντός των ημερών θα επικυρωθεί από την Βουλη και 
το σχετικό νομοσχέδιο. 

20.7.1895 
Ο Γεν. Διευθυντης των Σ.n.A.n. καταρτίζει πίνακα προσωπικού για τη λειτουργία της 

νέας γραμμης, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. 

24.8.1895 
Ανακοινώνεται ότι έχει ηδη ψηφιστεί ο νόμος ΒΤΜΑ' /7.8. 1895 που επικυρώνει την 

τροποποιητικη Σύμβαση για τη γραμμη Διακοφτού-Καλαβρύτων. Το Δ .Σ. των Σ.n.A.n. 
προσκαλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να ορίσει Επιτροπη, η οποία θα τους παραδώσει τη 
γραμμη Διακοφτού-Καλαβρύτων, σύμφωνα με τους όρους της τελευταίας μεταξύ τους 
Συμβάσεως. 

7.9.1895 
Το Υπουργείο ορίζει Επιτροπη από μηχανικούς του Δημοσίου, η οποία παραδίδει τη 
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ΡΟΝΤ ΕΝ MAQONNEIIIE DE 388,00. D'OUYERTURE 
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Σ. I Τεχνικό σχέδιο της εξά τοξης λίθινης γέφυρας στη χ.θ. 7+000 κα ι φωτογραφία της ίδιας γέφυρας κατά την περίοδο της κατασκευής της (Μελέτη Γαλλικής Αποστολής, 
1893 ) .Technicol drowing ο{ the 6-orch masonry bridge at ΚΡ 7+100 and α photograph during its construction ( M ission Francoise Study,1893). 

ΡΟΝΤ DE 38•,00 D'OUVERTURE AU ρτ 6Κ920'"00 . 
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γραμμη σε τριμελη επιτροπη αρμοδίων μηχανικών των Σ.Π.Α.Π. Ωστόσο το πρωτόκολλο 
παραδόσεως - παραλαβηι; δεν υπογρόφεται ακόμη διότι το κείμενό του είναι ελλιπές, και 
επομένως οι Σ.Π.Α.Π. διατηρούν επιφυλόξει<;. 

15.9.1895 
Το Υπουργείο ζητεί από του<; Σ.Π.Α.Π. να επισπεύσουν την έναρξη τη<; κατασκευηι; 

τη<; θολωτηι; στοό<;. Εκείνοι απαντούν ότι και δικη του<; επιθυμία είναι να ξεκινησουν 
οι εργασίες εφόσον ο καιρό<; το επιτρέψει, ώστε η κατασκευη των θεμελίων να έχει 
τελειώσει πριν αρχίσουν οι βροχές του χειμώνα. 

21.9.1895 
Οι Σ.Π.Α.Π. επιδιώκουν να ξεκινησει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η εκμετόλλευση του 

σιδηροδρόμου Διακοφτού-Καλαβρύτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα 
έργα γραμμηι; και οι απολύτως αναγκαίε<; επισκευές του υλικού έλξεω<;. 

10.3.1896 
Επίσημα εγκαίνια του δικτύου, μετά από την παραλαβή του έργου. Ο πρώτοc; 

Οδοντωτόc; σιδηρόδρομοc; στην Ελλάδα ξεκινά την λειτουργία του. 

9.5.1896 
Οι κότοικοι τη<; περιοχηι; ζητούν να δημιουργηθεί στόση στην περιοχη Κερπινη<; για τη 

διευκόλυνση μεταφορό<; οίνων. 

5.6.1896 
Αποφασίζεται να προστεθεί στη στόση Ζαχλωρού<; και η ονομασία «Μέγα Σπηλαιον», 

λόγω τη<; Μονηι; που υπόρχει πλησίον, και έτσι η πληρη<; ονομασία τη<; στόσεω<; θα είναι 
«Ζαχλωρού- Μέγα Σπηλαιον». 

7.8.1896 
Οι δαπόνε<; χρησεω<; τη<; γραμμηι; Διακοφτού-Καλαβρύτων από την ημέρα που 

ξεκίνησε η εκμετόλλευση τη<; μέχρι τι<; 30.6.1 896 ηταν 1 9.868,79 δρχ. 
Οι Σ.Π.Α.Π. ορίζουν γιατρό τη<; εταιρία<; του<; για το προσωπικό τη<; γραμμηι; 

Διακοφτού-Καλαβρύτων τον Σ. Σταυρόπουλον, με έδρα τα Καλόβρυτα. Ο γιατρό<; δεν 
δέχεται ιδιαίτερη αμοιβη, αλλό να του δοθεί εισιτηριο διαρκούς κυκλοφορία<; στη 
γραμμη αυτη για να επισκέπτεται του<; ασθενεί<; του. 

16.8.1896 
Οι Σ.Π.Α.Π. εγκρίνουν να λαμβόνονται τα φόρμακα που έχει ανόγκη το προσωπικό τη<; 

εταιρία<; τη<; γραμμηι;, από το φαρμακείο του Ε. Μακρυγιάννη στα Καλόβρυτα, σύμφωνα 
με πρόταση του γιατρού Σ. Σταυρόπουλου. Ο φαρμακοποιό<; αυτό<; θα κόνει έκπτωση 
30% κότω από την επίσημη διατίμηση. 

11.9.1896 
Οι δαπόνε<; χρησεω<; τη<; γραμμη<; Διακοφτού-Καλαβρύτων για τον περασμένο 

Ιούλιο ηταν 5.1 35,02 δρχ. Οι δαπόνε<; αυτέ<; πα-ρακολουθούνται συστηματικό, για 
να επιβεβαιωθεί ότι πρόγματι είναι αυξημένες σε σχέση με τις όλλες γραμμές τη<; 
Πελοποννησου. Μηχανικό<; των Σ.Π.Α.Π. προτείνει να κατασκευαστούν σιδερένιε<; 
θύρες σε ορισμένα σημεία τη<; γραμμηι;, για να την προφυλόξουν από διερχόμενου<; 
κατοίκου<; τη<; περιοχηι; και τα ζώα του<;, επειδη την χρησιμοποιούν ω<; δημόσια οδό και 
τη<; προκαλούν βλόβε<;. Η αρμόδια σιδηροδρομικη υπηρεσία θα μελετησει το θέμα και θα 
εκπονησει σχέδια και προϋπολογισμό ώστε να ληφθεί απόφαση για την κατασκευη των 
θυρών. 

23.10.1896 
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Παραγγέλνονται τα πρώτα ανταλλακτικό για τι<; ατμόμαξες του οδοντωτού. Πρόκειται 
για προμηθεια 280 αυλών λεβητων από το εξωτερικό. 

6.11.1896 
Διατίθεται εισιτηριο 2α<; θέσεως, διαρκείας ενό<; έτους, στον Ειρηνοδίκη Καλαβρύτων, 

για τη γραμμη του Οδοντωτού. 

27.11.1896 
Ο αρμόδιος μηχανικός των Σ.Π.Α.Π. αναφέρει σε έκθεση του, ότι παρατηρηθηκαν 

πτώσεις λίθων στη γραμμη Διακοφτού-Καλαβρύτων από τις πλαγιές τη<; χαρόδρα<;. 
Εφιστόται η προσοχη του μηχανικού να μελετησει το θέμα και, εφόσον υπόρχει ανόγκη, 
να ζητησει έγκριση τη<; απαιτούμενης δαπόνη<;, για την κατασκευη των απαραίτητων 
προστατευτικών έργων. 
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ΡΟΝΤ MέTALLIQUE DE 80•,00 D'OUVERTURE 
au piquet 7k,250•,oo 

Eleva t 1 on . 

Eclιelle a� Ο 00.� p ιnerιv: ·. l a  

Σ .  I Τεχν ικό σχέδιο τ η ς  τρίτοξης, μ εταλλι κής γέφυρας στη χ.θ. 7+356 κ α ι  φωτογραφία α π ό  τ η ν  περίοδο τ η ς  κατασκε υ ής της (Μελέτη Γαλλικής Αποστολής, 1893 ) . Techni
cal drawing of the 3-arch steel bridge at ΚΡ 7+356 and α photograph during its construction ( M ission Francaise Study, 1893). 

ΡΟΝΤ MέTALLIQUE DE 808,00 D'OUVERTURE A U  pτ 7Κ26ΟΜΟΟ . 
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Σ. I Απόσπασμα τεχνικού σχεδίου με  λεπτο μ έρειες της ρόβδοu οδόντωσης  (Μελέτη Γαλλι κής Αποστολής, 1 893 ) . 
Part of α technical drawing with details of the raciΊ bar ( M ission Francaise Study,1893) 
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Σ. Ι Τεχνικά σχέδια τυπικής σή ραγγας (επάνω) και καμάρας απορροής ομβρ ίων υδάτων (κάτω) (Μελέτη Γαλλι κής Αποστολής, 1 893 ) . 
Tecnh ical drawings af α typical tun nel (above) and of drainage culvert ( M ission Francaise Study,1893) 

TRANCHtE ΥΟUΤέΕ ΑΥΑΝΤ LA CASCADE. 
Echelle : O. Oip.ιn . 

lorιg; t!e. !α traιιdι� ooίi.li� • .zq. ':"tJ(} 
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Σ. I Τεχνικό σχέδιο της δίτοξης μεταλλι κής γέφυρας στη χ.θ. 7+600.Η γέφυρα α υτή είναι η μόνη που δεν υπά ρχει πλέον στη γραμ μ ή, αφοu λόγω κατολισθήσεων κλπ, ο ι  
τεχν ικο ί  αναγκάστηκαν να την εγκι βωτίσουν σε τσι μέντο (Μελέτη Γαλλικής Αποστολής, 1 893 ) . Technica/ drawing of the 2-arch steel bridge at ΚΡ 7+600. This is  the on/y 

bridge which cannot be seen today, because due to aνa/anches etc. it had to be ful/y encased in reinforced concrete. ( M ission Froncaise Study,1893). 
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CHATEAU DΈAU DE 3,200 DE CΑΡΑCΙ Τέ.  

Eclιelle de Ο. 03! n1 . 

1/2 Coupe 5uivan t Α R . 1/2 E1evaι ion 

Σ .  Ι Τεχνι κό σχέδ ιο υδατόπυ pγου γ ια την ύδρευση των ατμα μαξwν (Μελέτη Γαλλι κής  Αποστολής, 1 893). 
Techn ica/ drσwing of ο woter tower for the steom locomotives (Mission Froncaise Study,1893). 
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Σ. Ι Ένοπλος φρουρός στη θέση «Δι καστήρια» .  Κατά την κατασκευή της γρα μ μ ής, η ετα ι ρεία είχε αναθέσει σε τέτοιους 
φρουρούς την προστασία των υλικών, εφοδίων κλπ από π ιθανές επιθέσεις ληστών (Μελέτη Γαλλικής Αποστολής, 1 893 ) . 

An ormed mon ot 'Όillostirio': During the construction of the l ine, the compσny used to emp/oyee such ormed 
guords to protect moteriols etc. from roνing bσndits ( M ission Froncoise Study,1893). 



120 XPONIA ΟΔΟΝΤΟΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ: 
Μ ΙΑ ΦΩΤΟ ΓΡΑΦ Ι ΚΗ Π ΡΟΣ Ε ΓΓ Ι Σ Η  

Τ Η Σ Ι ΣΤΟ Ρ· Ι ΑΣ ΤΟΥ 
Γ ΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΔΡΙ ΝΟΣ 

Σ. Ι Ο Ε μ φ ύλιος Πόλεμος έχει ήδη  αρχiσει και η ατμόμαξα Ν ο 1 1  ψωτογραψiζεται στην παλα ιό στόση Τρ ι κλιός, 
με τον μ ηχανοδηγό της να την επ ιθεωρεi. 1946. (ψωτ. Σ. Μαλικόπο υλος- Φωτογραψικό Αρχεiο Μουσεiου Μπενό κη) .  

The Gree/1 Civil War (1946-49) has already started, but in this 1 946 photograph everything loolls peaceful as the driνer inspects loco Νο11 ,  
during α stop ot Trilllia.(phato S.  Mal illopoulos- Benalli's M useum Photographic Archiνes). 

120 YEARS OF ODONTOTOS: 
I TS Η I STO RY I Ν P H OTOS 

George H an d ri nos 
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Σ. I Στην απέναντι σελ.μ ια  από τις παλαιότερες σωζόμ ενες 
φωτογραφίες του Οδοντωτού, μετά την έναρξη της 
λειτουργ ίας τουΤραβ ήχτηκε στα «Δι καστή ρ ια >>, από τον 
δ ιάσημο Ελβετό φωτογράφο F. Boissonas κατά την δ ιαρκεια 
της επίσκεψ ης  του στην Π ελοπόννησο το 1903. Δημ οσιεύτηκε 
πολλά χρόνια α ργότερα στο λεύκωμα το υ «Toυr ing i n  
Greece>> εκδόσεις PTre m b ley, Γενεύ η .1 930. Στ ις δ υ ο  π ρwτες 
δεκαετίες του 20ου αι. ήταν πολύ δ ιαδεδομένη και στην 
χwρα μας η έκδοση καρτ-ποστάλ με ενδ ιαφέροντα τοπία 
κα ι θέματα, συμπεριλα μ βανο μ ένου και το υ Οδοντωτού. 
Από την περ ίοδο α υτή σwζονται πολλές καρτ-ποστάλ, 
όπως αυτές εδω ( Εκδόσεις Ελευθερουδάκης  - 1903/4) που 
απεικονίζουν η μεν επιχρωματισμένη (επάνω)την τρίτοξη 
μεταλλι κή γέφυρα στη χ.θ. 7+356 (συλλ. Γ. Χανδρινού), η 
δε άλλη ( κάτω)τις δυο μεταλλικές γέφυ ρες στη χ θ. 8+237 
- 279 (Αρχε ίο ΣΦΣ). On the opposite poge, one of the eorli
est hnown photogrophs of Odontotos ot 'Όihostirio" dυ ring 
the fιrst yeors of its opereotion. lt wos tohen by the fomous 
Swiss photogropher F.Boissonos during his trove/s in the 
Peloponnese, in 1903. He pub/ished it mony yeors /oter in 
his olbum "Touring in Greece·; P.Trembley, Genevo.1930. As 
e/sewhere in Europe, publ icotion ond use of postcords dur
ing the fιrst 2 decodes of the 20th century, wos quite popu
/or in Greece too. Mony such postcords depicting Odonto
tos exist, lihe these two exomp /es here, both publ ished in 
1903/4 The fιrst (obove) shows the 3-orch stee/ bridge ot ΚΡ 
7+356, ond the other (be/ow) the twin metol bridges ot ΚΡ 
8+237-279.( co/1. G. Hondrinos ond S. F.S. Archives). 

GrecP.. Di cofto- KalnvrJ't8. 
r.•:tf9l� ι:tκοΦτοϋ-Κα.λαβF�Τω:ι. 
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Σ. I Άλλες δύο από τις παλαιότερες σωζό μενες φωτογραφ ίες του Οδοντωτού. Αμ φότερες απει κονίζουν την aτμά μαξα Νο 4 κα ι τpα βrΊχτηκαν στο τέλος του 19ου η στις 
αρχές του 20ου αι. Στην π ρώτη απει κονίζεται το προσωπι κό το υ Μ ηχανοστασίου Δια κοφτού (Αρχε ίο Σ ιδηροδρο μ ι κού  Μουσείου), ενώ στην δεύτερη (πιθανόν επίσης από 

το Δια κοψτό) ο ι κογένε ια ταξιδ ιωτών φωτογραφ ίζεται πλάι στη-.: aτμ άμαξα (σ υλλ. Σ .  Ν ι κολόπουλου). Two more early photographs , both talιen in late 19th- early 20th 
centu ry, and both depicting loco Νο4. The fΊrst, shows the personnel of Dialιofto Depot and the other (probably also talιen in Dialιofto) α well dressed family of travel

lers posing in front of the loco.( Railway M useum Archives and col l .  S N ilιolopou los) 



Σ. I Τραβηγμένες στις α ρχές του 20ου α ι .  οι δlιο α υτές 
φωτογραφiες, απει κονiζουν η μεν πρώτη περι ηγητές 
aρχαιολόγους σε άλογα στο μονοπάτι που οδηγεi στη 
Μονή Μ.Σπηλαiου με φόντο την μεταλλική γέφυρα 
της Ζαχλω ροlις, ενω η άλλη,  το π ροσωπ ι κό του 
Μ ηχανοστασ iου Δ ιακοφτο lι μ ε  την aτμ ά μ αξα Ν ο 2 
(Μο υσεiο Φωτογραφiας Δήμου Καλα μαριάς «Χρήστος 
Καλε μ κερή ς»). These two early photographs, from the 
early 20th century, depict, α group of archealogists on 
horseback climbing the trail to Megalo Spilaio Monas
tery and posing in front  of the bridge at Zachlorou. On 
the other photograph, the person nel of Diakofto Deport 
poses with loco Νο2.( both photos Kalamaria Municipal
ity Photography M useum "C. Kalemkeris"). 
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Σ. I Επάνω, καρτ-ποστάλ των εκδόσεων «Αφοι Τσεκούρα» 
ταχυδρο μ η μένη στις 4 /7/ 1925. Απει κονίζε ι α μαξοστο ιχία 

στην τρ ίτοξη μεταλλι κή γέφυρα (συλλ. Α.Κουρμπέλη). Κάτω, 
αμαξοστοιχία του οδοντωτού πλησιάζει το Δια κοφτό. Στον 

ορ ίζοντα δεσπόζει η α ρχή του φαραγγιού. 1 921 /22 (συλλ. 
Α .Κουρμπέλη). Aboνe, α trαin posing on the 3-αrch steel 

bridge, αt  ΚΡ 7+356. From α postcard mαι led on 4 )u ly 7925 . .  
Below, in this 7 927/22 photogrαph tαken neαr Diαkofto, the 
beginn ing of Vourαikos gorge dominαtes the horizon .(both 

photos coll. Α. Kou rbelis) 



Σ. I Τρεις καρτ-ποστάλ των 
εκδόσεων «Φωτο Σφ ίγξ» 
(αρχές της δεκαετίας  του 
'30). Απε ι κονίζονται και πάλι 
η τρ ίτοξη μεταλλική γεψυρα, 
η περ ιοχrΊ της Τρ ικλιάς 
(συλλ. Α. Χρόνη) και ο Σ.Σ. 
Ζαχλω ρούς Ι Μ. Σπηλα ίου 
(συλλ. Π Καραμ άνη).  Three 
more postcards, from the 
early '30s, depicting again 
the 3-arch steel bridge at ΚΡ 
7+356, the orea o[ Tril'llia (coll. 
Α Chronis) ond Zachlorou 
I Μ. Spiloion stotion. ( coll. 
P. Karomanis) 
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Σ. I Επάνω,ο ι δυο φuλακες της σ ιδερένιας πόρτας στην 
γέφ υρα της ομώνυ μ η ς  θέσης, στη χ.θ. 1 0•646, στο 

στενότερο ση με iο του φα ραγγιοu .  Φωτογραφiα από 
καρτ-ποστάλ,πιθανόν των α ρχών της δεκαετiας το υ '30 

(ουλλ. Γ. Χανδρινοu) Κάτω, το προσωπικό α μαξοστοιχiας 
με επ ι κεφαλής την aτμάμαξα Νο 3 φωτογραφiζεται 

στην τρiτοξη μεταλλική γέφυ ρα.  Καρτ-ποστάλ, π ιθανόν 
της δεκαετiας του '30 (συλλ. Α. Κου ρ μπέλη). Above, two 

rαilwαymen guαrding the " iron gαte" αnd the bridge σt ΚΡ 
10•646: this is the nαrrowest point of the gorge. From α 

postcard -probαbly from the eαrly '30s.(coll. G.Hαndrinos). 
Below, the personnel of α trαin houled by loco Νο3 posing 

on the 3-orch steel bridge, αt ΚΡ 7+356. Agoin from α post-
card from the eorly '30s (co/1. Α. Kourbelis) 



Σ. Ι Επόνω, αμαξοστο ιχiα με επιβατόμ αξα 
της σε ιρός Μ Κ  1 -3 έχει μ όλις ψτόσει στον Σ.Σ 
Καλα βρύτων. Το κτiρ ιο  του σταθμού δ ιατηρε i  
α κό μ η  την αρχ ικ rΊ του μορφη ,  χωρ iς την 
μετέπε ιτα προσθrΊκη  του καφεοτιατο ρ iου .  
1 934. ( φωτ. Π . Π απαχατζηδόκη ς-Φωτογρα φ ι κό 
Αρχεiο Μουσε iου Μπενό κ η )  Κότω, η γρα μ μ η  
κοντό στη Ζαχλω ρού λιγο π ρ ιν την έναρξη 
του πολέμου .  Η βλόστηση σ rΊ μ ερα εiνα ι πολύ 
π ιο πλό υ σ ια .  Σεπτέ μ β ρ ιος 1 940. (συλλ. Κ. 
Π ιπ iνη)  Above, the tro in  from Dio11σfto hos 
just orrived ot Kolovryto stotion, h oulίng one 
possenger cooch of the ΜΚ 1 -3 series. The 
possenger bu ilding stil l  reto ins its orig inol  
oppeoronce, without the loter odditiσns 
(1934) (photo P Popochotzidol1is- Benol1i 's 
M useum Photogrophic  Archives). Below, the 
l ine  neor the vi l loge of Zochlorσu shortly be
fore the beg ιnn ing  σf the l tol ion-Gree/1 wor. 
The vegetotion in the oreo is for more rich 
todoy. September 7940 (coll K Pip in is) . 
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Σ. Ι Κατά την δ ιά ρκεια της Ιταλο-γερμανικής Κατοχής, καταγράφονται δυο, τουλάχιστον σαμποτάζ των ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. στη γρα μ μ ή. Ο Οδοντωτός πάντως 
συνέβαλε αποφασ ιστικά στη μ εταφορά τροφ ίμων κ.α. μετά το Καλα βρυτινό ολοκάυτω μα .  Στις 8/12 /43, λίγο πρ ιν την μεγάλη σφαγή των Καλα βρ ύτων, ο ι  Γερμανο ί 
εκτέλεσαν 9 πολίτες της Ζαχλω ρούς στη θέση « Κατωγάκια»,  δ ίπλα στη γρα μ μ ή . Από την εκτέλεση φα ίνετα ι πως εξα ι ρέθη καν μόνον 2-3 σ ιδη ροδρο μ ι κο ί .  (φωτ. Χ. 

Ζαχα ρής). Στην περίοδο του Ε μφ υλίου Π ολέμου,  ο Οδοντωτός γίνεται στόχος των ανταρτών του Δ.Σ.Ε. σε 7, τουλάχιστον, περ ιπτώσεις. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Σημ ερινή Π ατρών» (23 / 12 / 1947) περιγράφεται μ ια  επίθεση των ανταρτών που έγινε την προηγούμενη η μέρα στη Ζαχλωρού (απέναντι σελ. επάνω) (συλλ. Γ. Χανδρ ινο ύ). 

Στην κάτω φωτογραφία απει κονίζεται κα μ μένη φορτάμαξα στον Σ.Σ Καλα βρ ύτων, μ ετά την μ εγάλη επίθεση των ανταρτών στην κωμόπολη στις 17/4 /1948 (συλλ. Ι .  
Ζώρζου). During the ftol ion-Germon occupotion ,Greek g uerillos sobotoged the l ine in ,  ot leost, two cases. Odontotos p loyed ο vitol role in tronsporting food ond 

medical supplies ofter the holocaust of Kolovryto . On 8 Dec. 1 943, just before the trogic events ot Kolovryto, the Germ ons executed 9 civilions on this spot olongside 
the l ine ot Zochlorou. ft  is reported thot the l ives of only 2-3 men were spored, because they were roilwoymen (photo C.Zochoris). During the Greek Civil Wor Odontotos 
wos ottocked or sobotoged by guerillos in, ot leost, 7 occosions. On the opposite poge (obove) ο local, contemporory newspoper describes such on  ottock which took 
ploce on 22 Dec. 1 947 ot Zochlorou (coll. G. Hondrinos). whereos the photogroph below depicts ο freigh·t cor destroyed by jΊre ot the stotion, during the guerillo ottock 

to Kolovryto on 17 April 1948 (coll. ]. Zorzos). 
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Σ, Ι Απένανη σελiδα - Opposite poge: Μετό την λήξη του 
Εμ φυλίου Π ολέμου ,  ο Οδοντωτός συνεχίζει απρόσκοπτα 
πλέον την λειτου ργία του αναζωοπυρwνοντας το ενδ ιαφέρον 
των ταξιδ ι ωτwν. Ακό μ η  μια καρτ-ποστόλ, με  την ατμ όμαξα 
Νο 2 + επ ιβατόμ αξα να δ ιασχίζει τη γέφυρα της Ζαχλω ρο ύ ς. 
Π ιθανότατα αρχές της δεκαετίας του '50 (συλλ. Γ Χανδ ρινού) .  
After the end of the Civil Wor (en d  of 1949) Odontotos fully 
resumes its normol  operotion. /π this postcord -probobly from 
the eorly '50s- loco Νο 2 ond its cooch crosses the bridge ot 
Zochlorou (coll. G. Hondrinos). 

Αμαξοστο ιχία Δ ιακοφτού-Καλαβρ ύτων δ ιασχίζει τη γέφυρα  της 
Ζαχλωρούς. Την σύνθεση αποτελούν η θερινή επιβατόμ αξα 
ΔΚ1 1 1  καΙ η φορτόμ αξα 0201 .  1955. (φωτ. Ηνωμένο ι 
Φωτορεπόρτερς - Αρχείο ΣΦΣ). ln th is photo of 1 955, the troin is 
agoin depicted crossing the bridge ot Zochlorou. lt consists of 
possenger cooch DK1 1 1  and  freight cor 0201.(photo 'Έnomenoi  
Photoreporters" S.F.S. Arch iνes). 

Αμαξοστοιχ ία με την ατμ όμαξα Νο3 και την φορτόμ αξα 
0201 φωτογραφ ίζεται στην τρίτη οδόντωση. Η μ εγόλη κλίση 
της γρα μ μ ή ς  στο σ η μ ε ίο α υτό είναι ολοφόνερη (συλλ. Σ. 
Ν ι κολόπουλου ). Loco Νο 3 with freight cor 0201 struggling on 
the 3d roclι section. Here, the steep grode is qu ite obvious.(coll 
S. Nilιolopoulos) 
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Σ. Ι Το 1959 ο Αυστριακός φωτογρόφος τρα ίνων Α. Luft, 
επ ισκέπτετω, για πρwτη φορό,  την χwρα μας καταγρόφοντας 

με τον φακό του εξαφετι κές ε ι κόνες-πραγμαηκό 
ντοκο υ μ έντα γ ια όλους μας σή μερα- από τους ελληνικούς 

σ ι δη ροδρόμο υ ς Σης 301711 959 ο Luft ταξιδεύε ι με  τον 
Οδοντωτό απαθανατίζοντας το δρομολόγlΟ του από το 

Δ ια κοφτό στα Καλό βρ υτα. Οι φωτογραφίες που δ η μοσιεύντω 
εδω απεικονίζουν τόσο την μ ι κτή α μ αξοστοιχία, όσο κω την 

ατμ ό μ αξα Νο 2 που εξασφόλισε το συγκεκρψένο δρομολόγιο. 
Εδω, η ατμ όμαξα στον Σ.Σ Καλα βρύτων, στην επό μ ενη 

σελ. (επόνω) στην στόση της Τρ ι κλιός ΚαΙ ( κότω) στον Σ.Σ. 
Ζαχλω ρούς Ι Μ.  Σπηλα ίου .  Στην σελίδα 41  (επόνω) σε ελιγμούς 

στον Σ .Σ .  Ζαχλω ρούς Ι Μ. Σπηλα ίου  και ( κότω ) στην Κερπ ινή .  
( φωτ. Α .  Luft - Αρχείο ΣΦΣ). ln  the lote '50s , the wel l  lιnown 

Austrio n roilwoy photogropher A lfred Luft come to Greece to 
document steom troins around the cou ntry. He visited Odonto
tos on 30 Ju ly 1959 ond here ore 5 of h is excellent photogrophs. 

His troin, hou led by loco Νο 2 is depicted ot  Kolovryto stotion 
(obove) on  the next poge ot Trilιlio (obove), ot Zochlorou I Μ. 
Spiloion stotion (below) ond on poge 41, ogoin ot Zochlorou I 

Μ. Spiloion stotion (obove) ond below ot Kerp in i  .( A l l  photos Α. 
Luft- S.F.S Archives) 
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Σ. I Στον Σ.Σ Δια κοφτο ύ,  η ατμά μαξα Ν ο  1 
προετο ι μάζεται γ ια το δρομολόγιο της. Π ίσω 
αρ ιστερά, α μαξοστοιχία από την Π άτρα λίγο 

πρ ιν συνεχίσει το ταξίδι της για τον τελικό 
προορισμό της, την Αθ ήνα.Επ ικεφαλής, η 

ατμά μαξα Ε723. 19/8 / 1 961. Φωτογραφία του 
αε ίμνηστου άγγλου φωτογράφου τρα ίνων D. 
Treνo r- Rowe (συλλ. Γ. Χανδρινού) .  ln  1 961 the 

fomous British roilwoy photogropher Ο. Treνor-
Rowe olso visited Greece. ln  this photogroph 

(right), token on 19  Aug. 1961 ot Oiokofto , loco 
Νο 1 is being prepored for houl ing its troin up 
to Kolovryto. On the metre-gouge trock, in the 
bock, the troin from Potros is reody to deport 

for its finol destinotion, Athens. lt is being 
hou led by loco Ε723 (photo Ο. Trevor-Rowe-co/1 .  

G. Hondrinos). 

� 

Σ. I Στι ς  αρχες της δεκαετίας του '60, ενας ακόμη άγγλος, ο φοιτητής τότε D. Dίxon, επιοκεπτεται την Ελλάδα με σκοπό την καταγραφή των συγκοινωνιών της χώρας μας, 
δημ ιου ργώντας ενα πλούσιο αρχείο με αξιόλογες σιδη ροδρομ ι κές φωτογραφίες. Κατα την επίσκεψη του στον Οδοντωτό, καταγράφει με  τον φακό του την α μαξοστο ιχία 

601 στον Σ.Σ Δια κοφτού με την ατμάμαξα Ν ο2 στο μ εσον της σύνθεσης (φορτάμαξα Ο 221+επι βατάμαξα 612 1 )  σύμφωνα με τήν τότε πρακτική. (27/3 / 1962).Δυο χρόνια 
αργότερα, η ίδ ια αμαξοστοιχία μ ε  την ατμά μαξα ΔΚ8004 σκαρφαλώνει στην τρίτη οδόντωση (απεναντι σελ.) 23/7/ 1964. (φωτ. D. Dίxon -συλλ. Γ. Χανδρινού). Ιn the eorly 

'60s, Oovid Oixon ο British student ot thot time, come to Greece to study its public tronsportotion system. He shot ο good number of excellent roilwoy photogrophs, 
including severol of Odontotos. Here troin 601 reody to deport for Kolovryto, with the steom loco Nb 2 sondwiched between two cors (the usuol proctice of thot period) 

(27/3/1962). Two yeors loter. the some troin with loco ΟΚ8004 struggles the 3d rock section.23/7/1964 (opposite poge)( both photos Ο. Oixon-coll. G. Hondrinos). 
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Σ. Ι Δυο α κό μ η  φωτογραφ iες του D. D i xon ,  μ ε  την iδ ια α μαξοστο ιχ iα ,  χωρiς 
την φορτάμαξα, να έχει στα μ ατήσει στην Τρ ι κλιά (επάνω) και να διασχiζει την 
γέφυρα στη Ζαχλω ρού (κάτω) 27/3 /62 ( φωτ D. Dixon -συλλ Γ. Χανδρινού). Two 
more of Ο. O ixon 's phoιogrophs of ιhe some troin fι rsι οι Trik/io (obove) ond 
crossιng ιhe bridge οι Zoch/orou 27/3/62 (be/ow) (boιh phoιos Ο.  Oixon-co/1 .  
G.Hondrinos). 
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Σ. Ι Οι επό μ ενες 3 
φωτογραφ ίες είναι του 

ελβετού Η .  Sch n ee
berge r που και α υτός 

ηρθε στην Ελλόδα για να 
καταγρό ψει με τον φακό 

του ατμ tΊλατα τρα ίνα στην 
χώρα μ ας. Εδω , στον Σ.Σ 

Δ ια κοψτού φ ωτογραφ ίζε ι 
την προετο ι μ ασία γ ια 

αναχώρηση αμ αξοστο ιχίας 
γ ια τα Καλό βρυτα,  όπου 

κα ι εδω, η ατμ όμαξα 
βρ ίσκεται στο μ έσον της 
σύνθεσης  (ψορτόμ αξα Ο 

202+επ ι βατό μ αξα 812 1 ) (33). 
4/6/1 961 (ψωτ. Η .  Sch nee

berger - συλλ Γ. Χανδρ ινού) .  
The Swiss Hans Schnee

berger was another l<nown 
railway photographer who 

νisited Greece during th is 
period, to docυment steam 

troins. Here, ot  Diol<ofto 
he also recorded ο train 

with the sandwiched loco 
. 4/6/1963 (photo Η. Sch nee

berger-co/1. G. Han drinos) 
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Σ. I Η ατμ ό μ αξα Νο1 1 επι κεψαλης 
αμαξοστο ιχίας γ ια το Δ ιακοψτό 
περνό από την κα μόρα απορροης 
ο μ βρ ίων στην (παλα ιά )  στάση 
Τρι κλιός. Αρχές δεκαετίας του 
Μ. (ψωτ. Φ Φλώ ρος -συλλ. Α 
Κου ρ μ πέλη ) Loco Να 11 with its 
coach οι the a rch ot Tril</ ia, p u r
pose-bu i/t for drainage. Early '60s 
(photo F Floros-col/ .  Α Kourbelis) 
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Σ. Ι Π ο ρτρα iτα των ατμα μ αξwν 
Ν ο 11 (επόνω) και Νο  3 κα ι Ν ο  

1 ( κότω) α π ό  τ ο  Μηχανοοτόο ιο  
Δ ιακοφτού. 4/6/1963. ( φωτ. 

Η. Sch neeberger - ουλλ. Γ. 
Χανδρινού ). Η. Sch neeberger' s 
portraits of locos Ν ο 11 (above) 
and Nos 3 and 1 ( below), all at  
Oial<ofto Oepot. 4/6/1963).(both 

photos Η. Schneeberger-coll. 
G.Handrinos) 
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Σ. Ι Στίς αρχές του 1 959, ανο ίγει ενα νέο κεφόλα ιο 
στην ιστορ ία  του Οδοντωτοu,  ο οποίος πλέον 
περνό στην ντηζελο κίνηση. Μετα από πα ραγγελία 
των Σ .Π .Α. Π .  ( 1 957) στον γαλλικό ο ί κο « B ί l lard» ,  
παραλαμβόνονται (Μόρτιος 1959), 3 συνθέσεις 
Α /Α, χωρητικότητας 1 00 επ ι βατών η καθε μ ια ,  
εφοδ ιασμένων μ ε  παραθυρόκια οροφής γ ια 
πανορα μ ι κή θέα καί όλλες ανέσεις γ ια  τους επι βότες. 
Στη φωτογραφία (επόνω) καταγρόφεται η τελετή 
των εγκαιν ίων των νέων α υτών Α /Α μ προστό στο 
Μηχανοστόσ ιο Δ ιακοφτο u,  από όπου οι επ ίσημο ι  
καλεσμένο ι των Σ .Π .Α .Π .  θα ταξιδέψουν μ έχρ ι  τα 
Καλό βρ υτα 1 2 /4 / 1 959 (συλλ. Γ. Νόθενα) Κότω, το 
βασιλικό ζε uγος Π α uλο υ  και Φρειδερίκης στον Σ.Σ. 
Ζαχλω ροuς Ι Μ. Σπηλα ίου ,  όπου έφτασαν με τον 
Οδοντωτό, συνομ ιλοuν με τον κόσ μ ο  λίγο πριν από 
την επίσκεψη τους στην ιστορ ι κή μονή .  Π α ρό το οτι, 
η επίσκεψη το υς  α υτή έγινε την η μ έρα των εγκα ινίων 
των νέων Α/Α «B ί l lard » , οι  βασιλείς αναχώρησαν για 
την Αθήνα χωρ ίς  να παρευρεθοuν σε α υτό. 1 2-4-1 959 
(συλλ. Α. Χρόνη). Ιn 1959 Odontotos enters the diesel 
ero, with 3 roi/cors especio //y built for the / ine by 
"Bil/ord" , Fronce. Ιn  the photo σbove, to11en ot Dio-
11ofto on 12 April 1959, high ron/1 roi/wσy offιciols ond 
mony guests porticipote in the ceremony for the 
brond new roi/cors (co/1. G.Nothenos). Below, King 
Pou l  ond Queen Frederil1o trovelled with Odontotos 
up to Kolovryto ond here they ore seen pousing ot 
loch/orou I M.Spiloion stotion. They visited the / ine 
on 12 Apri /  1959, the very some dote of the inougu
rotion of the new diese/ roilcors, but they d id not 
porticipoted in thot ceremony (co/1 .  A.Chron is). 
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Σ. I Επόνω, η Α/Α « B i l lard» 3003 σε μ ι κτή σύνθεση με  την 
ανοιχτή φορτόμαξα Σ301 έχει μόλις αναχω ρήσει  από τον Σ.Σ 

Καλαβρύτων. 30/7/1 959. ( φωτ. Α. Luft - Αρχείο ΣΦΣ). Κότω, Α /Α 
« B i l lard » στην θέση « Κατωγόκια» Ζαχλωρούς. 1 5 /4 / 1 960 (συλλ. 

Κ. Π ιπίνη ). Aboνe, ο "Bίl lord"  roίlcor Νο 3003, hou lίng open 
freίght cor 5301, os it hos just left Kolaνryto, ίn the ofternoon 

of 30 }u ly 1 959.(photo Α Luft- S.F.S Archίνes) Below onother 
"Bίllord" roίlcor neor Zochlorou, on 15 Aprίl 1960. At thot tίme, 
the νegetatίon of the oreo wos much more sporse thon todoy. 

(coll Κ.Ρίpίnίs). 
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Σ. I Κάτω, Α /Α « B i l lard» ε ισέρχεται 
στον Σ.Σ. Ζαχλωρούς I Μ. Σπηλα ίου, 
για δ ιασταύρωση. Ο κλειδούχος 
περ ιμένει να ασφαλίσει τις αλλαγές. 
19 /8 / 1961 . (φωτ. D. Treνo r-Rowe - ο υλλ 
Γ Χανδ ρινο ύ) .  Κάτω, Α/Α « B i l la rd » 
3003 εκτελώντας το δρομολόγlΟ 1 06 σε 
μ ι κτή σύνθεση με την φορτάμ αξα 0221 
δ ιέρχετα ι  από τη γέφυρα Ζαχλωρούς 
27/3 / 1962. ( φωτ. D . Dixon - συλλ Γ. 
Χανδρ ινο ύ). Α "Bil lαrd"  rαilcar enters 
Zαchlorou Ι M.Spilαion stαtion for α 
meet with α north bound service. The 
switchmαn is on guαrd to perform 
his duties (αbονe).19/8/1961 (photo D. 
Treνor-Rowe-co/1. G. Hαndrinos) Below, 
trαin Νο 106 with "Billαrd" rαilcar Νο 
3003 αnd freight car 0221 αs it crosses 
the bridge αt Zαch/orou.27/3/1 962. 
(photo D. Dixon-coll .  G.Hαndrinos) 
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Σ. I Επάνω, Α/Α « B i l lard» έχοντας 
μ προστά το Ο Π Ε  και π ίσω την θερινrΊ 
επι βατά μ αξα ΔΚ1 1 1 ,  δ ίερχεται από 
την περ ιοχrΊ με  τούς εντυπωσιακούς 
βράχους στο τμημα Καλά βρυτα 
Ζαχλωρού.9/9/1962. ( φωτ. Α. Luft 
- Αρχείο ΣΦΣ) και  κάτω, Α/Α « B i l lard» 
στην παλα ιά στάση της Τρ ι κλιάς (Αρχείο 
ΟΣΕ). Aboνe, onother troin with α "Bil
lard" + passenger coach Να ΟΚ1 1 1, 
as it crosses the roclly plain between 
Kalavryta and Kerpini.9/9/1962 (photo 
Α Luft- S.F.S Arch ives) and below, α "Bi l
lard" railcar ot Trilllio. (OSE Archives). 



Σ. Ι Επάνω, Α/Α « 8 i l lard» σε μ ι κτή σύνθεση 
με  ανοιχτή φορτάμαξα δ ιέρχεται από τα 

δύο μ εταλλικά γεφύρια στη χ.θ. 8+237 - 279 
(Αρχεiο ΟΣΕ) .  Παρά την άφιξη των Α/Α, ο ι  

aτμ ή λατες αμ αξοστο ιχiες εξακολουθούσαν 
να κυ κλοφορούν στη γρα μ μ ή  μέχρ ι το 1967. 

Εδω, aτμ ήλατη α μαξοστο ιχiα μ ε  επ ι κεφαλής 
την επι βατά μαξα 8121 ,  α κολουθεiται από Α/Α 

«8 i l lard». Η φωτογραφiα τραβήχτη κε κοντά 
στην Τρ ικλιά, στη χ.θ. 8+150, δ ια κρiνεται δε η 

λεγόμενη « ιταλική μόρτα», που κατασκεύασαν 
ο ι  Ιταλοi την Κατοχή γ ια την διευκόλυνση των 

διαστα υρώσεων (έχει προ πολλού αποξηλωθεi). 
Δεκαετiα του '60.  ( φωτ. Κ. Μεγαλοκονό μου 
- Φωτογραφικό Αρχεiο Μουσε iου Μπενάκη) 

( κάτω). Aboνe, a "  8 i l la rd" ra i l ca r h a u l i ng an 
oρen fre ight ca r crosses the  two stee l b ri dges 
at ΚΡ 8+237-279 . . (OSE Arch ives). Even after the 

a rr iva l of the ra i lcars, steam tra i n s  oρerated 
on the l i ne  υ nt i l  1 967. H e re, a steam tra i n  with 

ρassenger coach 8121 ,  is be ing closely followed 
by a "B i l lard" ra i lca r, a co mmon practice d u r i ng 

th i s  trans i tion ρer iod.  The  s i d i ng at the right 
was bu i lt by the lta l i ans  d u r i ng the WW 1 1  and 

i t  has been a l ready rem oved. The ph oto was 
shot in the '60s, at ΚΡ 8+150, near Tr i k l i a . (photo 

K.Mega lokono mos- 8enak i 's Museum Photo
graph i c  Arch ives)( be low) 

51 
I 



ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 49 

,..,. I .. , 

. � 
.-- .... 

•' 
< 

· .. . 

-· 
� . 

t 
.; I . .  . . . � ) . . ' . 'I • . � . 

Σ. I Ατμό μαξες και Α /Α συνυπόρχουν αρμονικό 
στο Μ ηχανοστόσιο Δ ια κοφτού. 27/3 / 1962. ( φωτ. 

D. D ίxon - συλλ. Γ. Χανδρινού). (επόνω). Το 1967 
παραλα μ βόνονται 3 ακόμη Α /Α, γαλλι κrΊς επίσης 

κατασκευrΊς. α υτrΊ τη ψαρό όμως του οίκου 
«Decauν ί l le».  Είναι πανο μ οιότυπες με  τις B ί l lard 

( αν κα ι λιγο ισχυρότερες) με  την χρησ ιμοποίηση 
το υς δε καταργεiται πλέον ορ ιστικό η ατμrΊλατη 

έλξη στη γρα μ μ η. Εδω η Α /Α 3004 με την οβαλ 
μπρούτζινη π ινακiδα των Σ. Ε. Κ., που εiχαν rΊ δη  

απορροwrΊ σε ι  τους  Σ.Π.Α.Π.  (συλλ. Κ. Π ιπ ίνη)  
( κότω). On 27 March 1962, at Diallofto Depot, 

both steam locos and railcars await their next 
assignment . .  (photo D. Dixon-coll . G. Handrinos)( 
above). ln  1967, 3 more brand new rac/1 railcars 
joined the roster. this time built  by 'Όecauville" 

,France. They were almost identical with the 
"Billard '; although α l itt le more powerful and 

faster . At that time, the (un ti l  then private) 
"Peloponnese Railways" (S. PA.P) had been al

ready national ized, so th is car bears the bronze 
logo plate of S.Ε. Κ. ('Ήellenic State Railways") 

(coll. K. Pipinis)(below). 
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Σ. I Όπως δ ια κρ ίνεται στις 
δuο αυτες φωτογραφίες , σε 
αντ ίθεση με τις Α/Α « B ί l lard »  
ο ι  αντίστοιχες « Deca uνί  l le» 
δεν είχαν παραθυρόκια στην 
οροφή. Μ ηχανοστόσιο και 
Σ.Σ Διακοφτοu. 5 / 7/ 1972. ( 
φωτ. J. Glbckner - συλλ. Γ. 
χανδρινοι)). Ιn contrast wίth 
the "B i l lard", the " Deca u 
ν i l le" ra i lcars, seen here a t  
D ia kofto, lacked t h e  sma l l  
roof w indows. 5 / 7/ 1972 ( 
both ρ hotos J .  G lbckner -coll .  
G .Ha n d ri nos). 
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Σ. I Α /Α « Deca uv i l le» στα 
δύο μεταλλικό γεφύ ρ ι α  

στη χ.θ. 8+237 - 279 (Αρχεiο 
ΟΣΕ )  (επ6νω) κα ι κ6τω Α/Α 

« Decauvi l le» με προορισ μό 
τα  Καλαβρυτα εισέρχεται 
στον Σ.Σ. Ζαχλω ρούς Ι Μ .  

Σπηλα iου.  9/10/ 1989. ( ψωτ. Γ. 
Χανδρινός) Above, α 'ΌecΌu
vllle" roilcar crosses the twin 
s.teer bridges at ΚΡ 8+237-279. 

· (OSE Archives) and, below, 
another 'Όecauville" railcar 

coming from Diakofto enters 
Zachlorou Ι M.Sp ila ion 

station. 9/10/1989. (photo 
G.Handinos). 
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Σ. Ι Επάνω, δ ιtλευση από τον Σ.Σ ΚεpπινrΊς, πp ιν την ανακαίνιση του ,ενw από ψ ηλά, η Α/Α «Decauν i l le» μο ιάζει με πα ιχνίδ ι  
καθwς δ ιασχίζει τα κάθετα βράχ ια  στην πεp ιοχrΊ «Δ ικαστrΊ p ια>> (κάτω). 5/8 / 2003 και  1 0 /6 /2004 (ψωτ. Π .  Κάσσα pης) Above, 
ο Όecauvίlle" raίlcar ίs passίng from Kerpίnί  statίon, before the recent renewal of the passenger bu ίldίng and , below, hίgh 

from the edge of the gorge, the traίn loolls l ί lle α toy.These are the steep cl iffs at 'Όί11αstίrία" . 5/8/2003 and 10/6/2004 
(both photos PKassarίs) 
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Σ. I Το 2003 ξεκινοuν, γ ια πρwτη φορά στην ιστορ ία  του Οδοντωτοu, εκτεταμένα έργα πλή ρους ανα κα ίνιση ς της  επιδο μ ή ς  και υποδομ ή ς της γρα μ μ ή ςΣ η μ αντική 
συμ μετοχή στην υλοπο ίηση των έργων α υτwν είχε και η ε ι κονιζόμενη,  στον Σ.Σ Καλα βρuτων, εργολα βική ντηζελάμ αξα Νο 35 κατασκευής  «Ma lowa », με πλή ρες 
συνεργείο έμπει ρων σε παρόμοια έργα Βόσνιων τεχνιτwν. 27/ 1 /2003 (φωτ. Χ.Ζαχαρ ής). Τα έργα ανακαίνισης της γρα μ μ ής δ ι ή ρ κεσαν 6 περίπου χρόνια, κατά την 

δ ιάρκε ια των οποίων στρwθη καν νέες σ ιδη ροτροχιές και στρωτήρες (απέναντι σελ., κάτω) (ψωτ.Σ. Ν ι κολόπουλος) κα ι νέες ράβδοι  οδόντωσης, εν ι σχuθη κε η 
αντοχή των γεφυριwν και η στατι κότητα των ση ράγγων κλπ.( απέναντι σελ., επάνω).29/1 0/2008 (ψωτ.Χ.Ζαχαρ ής). Ι n  2003 extensίνe wo rks to fu l ly renew and  

u pgrade the  ent i re track begu n .  D u r i n g  the  ea rly stages of th ese works, contractor's d i ese l loco Νο35, b u i lt by  "Ma lowa" a n d  a crew of expert Bosn i an tec h n i -
c i a n s  worked i ntensiνely i n  pa rts of the l i n e.27/1 /2003 (photo C. Zacharis) .  l t  took a lmost 6 years t o  fi n i sh  the u pgrad i ng  of t h e  l i n e, a work wh ich  i n c luded 

new, heaνier ra i ls and  sleepers (opρos ite page, be low) ( photo S. N i kolopou los), n ew rack bars, rei nforc i ng ce rta i n  br idges and tun nels etc.(op ρosite page, 
aboνe).29/ 10 /2008 (two photos C. Zachar is )  
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Σ. I Τα έργα περιελάμ βαναν επiσης και λειτουργικές I αισθητ ικές βελτιωτικές παρεμ βάσεις στις κτιρ ιακές κλπ εγκαταστάσεις της γρα μ μ ή ς  (σταθ μοi ,  
στάσεις, υδατόπυργοι κλπ), όπως εδω στον Σ.Σ Ζαχλωρούς I Μ. Σπηλα iου.  1 2 1312006 κα ι 291 1 12011  (φωτ.  Χ.Ζαχαρ ής). The upgroding pro]ect inc/uded o lso 
ιmprovements of the stotion ιnstol lo ι ions, both oesthetιcolly ond funct ιonol ly, such σs thιs wotertower οι Zσch/orou Ι M.Spiloion station. 12/3/2006 and 

29/1/2011 (both photos c.  zocharis). 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�" 
----------------------------------------------------------------------------------------------------�� 

Σ. Ι Τα έργα ανακαίν ισης ολοκληρwθηκαν με την πα ραγγελία του ΟΣΕ (Μόρτιος 2004) στον ελβετ ι κό ο ί κο «Sta d le r  Bussnang A.G.» 4 νέων, υπερσύγχρονων τρ ίδυμων, 
αρθ ρωτwν Α /Α (66), η πρwτη εκ τwν οποίων δοκ ιμόστηκε (2007) στη γρα μ μ η  του «Ochs le-Ba h n »  στο Ochse n hausen  της Γερ μ ανίας. (ψωτ. Αρχείο «Stad l er»). The cul
minσtion of the renewσl σnd upgrσding project wσs the order of 4 new , modern rσclι rσilcσrs, bui lt  by "Stσd/er Bussnσng A.G", Switzerlσnd σnd tested ο π the 0,75m 

/ ine of "Ochsle-Bahn", in Ochsenhausen, Germany (both phatos "Stad/er"). 
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Σ. I Οι νέες ελβετικές Α/Α πα ρελrΊφθησαν σταδ ιακό,  έφτασαν δε στην Ελλόδα σε ε ιδ ικό φορτηγό α υτο κίνητα (επόνω)( φωτ- Αρχείο Stad ler) 
και  ξεφορτώθη καν στο Μ ηχανοστόσιο Διακοφτού ( κότω) 19/3/2007 (φωτ. Ν . ΚαντrΊ ρης). The new railcars arrived in Greece by special lorries 

(above) and were α/Ι un loaded at Oiallofto Depot (below) (photos Stadler and Ν Kantiris, 19/3/2007) 
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Σ. Ι Μετά από εντατι κές δοκ ιμές στη γρα μ μ η  κα ι κυρiως στα τμη ματα οδόντωσης, όπως εδω στη περιοχrΊ «Δι καστrΊρ ια >> 7/4/2009 (ψωτ. Αρχεiο «Stad ler>> )  
(επάνω), ξεκινά στις 1 / 7/2009 η πλη ρης  λειτουργiα το υς σ ε  κανονικά δρομολόγια.Ί Ο/8/2009 (ψωτ. Σ .  Ν ι κολόπουλος) ( κάτω). Ακό μ η  ένα ση μαντικό 

κεφάλαιο στην μα κρόχρονη ιστορiα του ελληνικού Οδοντωτού σ ιδηρόδρομου Δια κοφτού - Καλα βρύτων ανοiγει. After arriνol, the new roilcars were heav
i/y tested, particu/ar/y an the rack sections, such as the one here at 'Όikastiria':7/4/2009 (phato "Stadler")(above) and on 7 Ju /y 2009 their fu/ 1  commer
cial operation begun. 10/8/2009 (photo 5. Nikolopou/os)(be/ow). Α new chapter in the long history of Odontotos Diakofto - Ka/avryta has just started. 
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Σ. Ι ΤεχνΙ κό σχέδΙο των πρώτων aτμαμαξών του Οδοντωτοu (εγκά ρσΙα τομ ή ,  καμπίνα μ ηχανσδήγησης κω βασΙκά τεχνΙκά χαρακτηρ Ιστικά) 

(Μελέτη ΓαλλΙκής Αποστολής, 1 893 ). Technicol drawing σ{ the fιsrt steom /ocos ο{ Odontotos (cross section, driver's cob and main features) 
(Mission Francoise Study,1893). 



ΤΟ ΤΡΟΧΑΙ Ο ΥΛΙ ΚΟ 
Ι άσονας Ζώρζος 

Σ .  Ι Α /Α «Sta d ler» σ ε  ένα από τ α  π ρώτα τακτικά δρομολόγια, πλησιάζει τ α  Καλά βρ υτα 21 / 7/2009 (ψωτ. Σ .  Ν ι κολόπουλος). 
Α b rond new "Stodler" roilcors approaches Kalavryta 21/7/2009 (photo 5. Ni11olopoulos). 

TRACTION & ROLLI NG STOCK 
Jason Zorzos 
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Το αρχικό υλικό 

Η κατασκευή του αρχικού έλκοντος όσο και ελκόμενου τροχαίου υλικού του 
οδοντωτού , είχε η δη ολοκληρωθεί το 1 89 1 ,  πέντε χρόνια πριν την επίσημη 
έναρξη της λειτουργίας του δικτύου. Το κινητήριο μέρος του υλικού, σχεδιασμένο 
και κατασκευασμένο από τον γαλλικό οίκο «S.A. Angiens Etablissements Cail» 
στο Παρίσι, αποτελούσαν τρεις εφοδιοφόρες aτμάμαξες καύσης γαιανθράκων, 
κεκορεσμένου ατμού, τύπου Νο.94 κατά Caίl, και διάταξης C1 zzt-n4ν (Ο-6-02Rτ). 

Κάθε aτμάμαξα, έφερε συνολικά τρεις συνεζευγμένους τροχοφόρους άξονες 
συμβατικής προσφύσεως, και, κατόπιν αυτών, έναν φέροντα άξονα συμβατικής 
προσφύσεως, αλλά μικρότερης διαμέτρου. Την (δια διωστήρων) κίνηση του μεσαίου 
(κινητηρίου) άξονα, και επομένως των συνεζευγμένων με αυτόν υπολοιπομένων 
δύο, αναλάμβαναν οι δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους της aτμάμαξας, που ήταν 
εξωτερικοί. Ο ρόλος των έτερων δύο -εσωτερικών- κυλίνδρων, ήταν η (επίσης δια 
διωστήρων) κίνηση των δύο οδοντωτών τροχών του συστήματος Abt, που πήρε το 
όνομά του από τον μελετητή και εφευρέτη του, Ελβετό μηχανικό Carl Roman Abt 
( 1 850- 1 933).  Ήταν, μάλιστα, ο ίδιος ο Abt που ανέλαβε τελικά, και το δύσκολο έργο 
της μελέτης, προσαρμογής και εγκατάστασης του συστήματος στο τροχαίο υλικό της 
γραμμής Δ-Κ. 

Οι τρεις aτμάμαξες με αριθμούς κατασκευής 2343-2345, έλαβαν τους αριθμούς 
ΔΚ 1 - 3 αντίστοιχα, ενώ οκτώ χρόνια αργότερα (1 899) κατασκευάζεται, επίσης από 
την Caίl, μία τέταρτη όμοια aτμάμαξα (25 18/1 899) , πού φτάνει στο δίκτυο τον 
Απρίλιο του 1 900 και λαμβάνει τον αριθμό ΔΚ 4. Όλες οι aτμάμαξες του οδοντωτού 
είναι τοποθετημένες με φορά προς τα Καλάβρυτα. Έχουν την δυνατότητα να έλξουν 
ή να ωθήσουν αμαξοστοιχίες ενός ή δύο οχημάτων (επιβαταμαξών ή φορταμαξών), 
στις οποίες τίθενται πάντα στο άκρο του συρμού προς το Διακοφτό, ανεξαρτήτως 
κατεύθυνσης. 
Εργοστάσιο κατασκευής 

Χρονολογία Κατασκευής 

Εργοστασιακοί αριθμοί 

Αρχικοί αριθμοί κυκλοφορίας 

Μεταγενέστεροι αριθμοί κυκλοφορίας 

Σύνολο μονάδων 

Σύνολο διασωζόμενων μονάδων 

Σύνολο μονάδων σε λειτουργική κατάσταση 

Διάταξη αξόνων 

Καύσιμο 

Διάμετρος συνεζευγμένων τροχών 

Διάμετρος φερόντων τροχών 

Σύνολο α υλών 

Εξωτερική διάμετρος αυλών 

Απόσταση μεταξύ αυλοφόρων πλακών 

Μέση διάμ μετρος κυλινδρικού σώματος λέβητας 

Επιφάνεια εσχάρας 

Θερμαινόμενη επιφάνεια 

Πίεση λειτουργίας λέβητας 

Αριθμός κυλίνδρων 

Διάμετρος κυλίνδρων 

Διαδρομή εμβόλων 

Βάρος κενής 

Βάρος με πλήρη εφόδια 

Χωρητικότητα υδαταποθηκών 

Χωρητικότητα ανθρακαποθήκης 

S.A. Angiens Etabιissements Caiι 

1891 (ΔΚ 4: 1899) 

2343-2345 (ΔΚ 4: 2518) 

ΔΚ 1-3 (ΔΚ 4) 

ΔΚ 8001-8003 (ΔΚ 8004) 

3+1 

3+1 

C1zzt-n4ν 

Γαιάνθρακες 

600 mm 

500 mm 

142 

35 mm 

1650 mm 

884 mm 

0,75 m2 

Αυλών: 25,77 m' Εστίας: 2,8 m2  Συνολική: 
28,57 m' 

12 kg/cm2 

2 εξωτερικοί συμβατικής πρόσφυσης 2 
εσωτερικοί οδόντωσης 

240 mm συμβατικής πρόσφυσης 220 mm 
οδόντωσης 

340 mm συμβατικής πρόσφυσης 
500 mm οδόντωσης 

12500 kg 

15600 kg 

1200 kg 

600 kg 

Πίνακας 1 .  Τα κυριότερα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των aτμαμαξών ΔΚ 1 -4 

Το ελκόμενο υλικό, σε αντίθεση με την πλειονότητα των έργων του δικτύου Δ-Κ, 
τα οποία ανέλαβαν γαλλικοί οίκοι, κατασκευάστηκε στην Γερμανία. Μέσα στο 1 89 1 ,  
η εταιρεία «Maschίnen Fabrίk Essl ίngen» , μ ε  έδρα την ομώνυμη πόλη, ολοκλήρωσε 
και την κατασκευή των, συνολικά οκτώ οχημάτων του δικτύου, ενώ τα περί του 

συστήματος οδοντώσεως σε αυτά ανέλαβε και πάλι ο C. R. Abt, στις εγκαταστάσεις 
του οποίου έφτασαν στις 23 ΜαϊΌυ 1 891 . 

Η επιθυμητή δυνατότητα της ασφαλούς διάνυσης καμπυλών ακτίνας μέχρι και 
40m, και ο εξ αυτής προκύπτων περιορισμός του μέγιστου επιτρεπτού μήκους 
μεταξονίου στα 1 200mm, οδήγησαν στην προτίμηση των τετραξονικών οχημάτων 
με φορεία. Σε αυτή την περίπτωση, τα φορεία δύναται να λάβουν αυτά το μικρό αυτό 
μεταξόνιο των 1 200mm, ενώ το μήκος του πλαισίου παραμένει μεγάλο, διατηρώντας 
ταυτόχρονα και την απαιτούμενη ευελιξία και ασφάλεια στις καμπύλες, αλλα και την 
υψηλή χωρητικότητα των βαγονιών. 

Τελικά, το μήκος του πλαισίου -κοινό σε επιβατάμαξες και φορτάμαξες- ορίζεται 
στα 8700mm, με 5 1 00mm απόσταση ομφαλών φορείων, ενώ για την ρύθμιση της 
κυρτότητάς του υπάρχουν και αρμοκλείδες. Η πέδηση των οχημάτων εξασφαλίζεται 
με μηχανισμό κοχλιωτής χειροτροχοπέδης που επενεργεί και στα δύο φορεία 
μέσω μοχλικού συστήματος. Στο ένα φορείο επενεργεί στους τροχούς συμβατικής 
πρόσφυσης, ενώ στο άλλο επενεργεί στον ένα και μοναδικό οδοντωτό τροχό. 

Λογω των μικρών ακτινών καμπυλότητας του δικτύου, προτιμάται ο μονός 
(κεντρικός) προσκρουστήρας, ενώ η ζεύξη μεταξύ των οχημάτων επιτυγχάνεται 
με έναν συνδετήρα (στο ίδιο ύψος με τον προσκρουστήρα και δεξιά) και ένα 
άγκιστρο (στο ίδιο ύψος και αριστερά) που φέρει κάθε όχημα. Το άγκιστρο και ο 
συνδετηρας κάθε οχήματος επικοινωνούν μέσω ενός μοχλού που υποστηρίζεται 
από ένα σπειροειδές ελατήριο, ώστε εφ' όσον γίνεται η ζεύξη των οχημάτων με την 
σύνδεση και των δύο συνδετήρων στα αντίστοιχα άγκιστρα, επιτυγχάνεται η μόνιμη 
επαφή των προσκρουστήρων των δύο οχημάτων μεταξύ τους, είτε η αμαξοστοιχία 
βρίσκεται σε ευθεία, είτε σε καμπύλη. 

Ο ι  συνολικά τρεις κλειστές επιβατάμαξες με αριθμούς ΔΚ-ΜΚ 1 έως 3 ( Essl ίngen 
7344/1891 έως 7346/ 1891 ) αποτελούν και τον πιο πολυπληθή τύπο επιβαταμαξών. 
Είναι χωρισμένες σε πέντε διαμερίσματα, με το ένα ακραίο να αποτελεί την Α' θέση 
φέροντας συνολικά έξι πολυτελή καθίσματα, και τα τρία μεσαία να αποτελούν την 
Β' θέση, με οκτώ καθίσματα σε δύο πάγκους έκαστο. Στο άλλο άκρο του οχήματος 
βρίσκεται το διαμέρισμα της σκευοφόρου, από το οποίο γίνεται και η χρήση της 
χειροτροχοπέδης από τον τροχοπεδητή. 

Η τέταρτη επιβατάμαξα, ΔΚ-ΜΑ- 1 01 ( Essl ίngen 7347/1 89 1 )  είναι ανοιχτού τύπου 
(θερινή) .  Τα μεγάλα παράθυρά της (6 ανά πλευρά) δεν φέρουν υαλοπίνακες, και είναι 
ενιαία σε όλο το μήκος του κάθε διαμερίσματος. Ο χειρισμός της χειροτροχοπέδης 
της πραγματοποιείται από προεξέχον κάθισμα στην μία μετώπη της. 

Όλες οι επιβατάμαξες είναι πλαγιόπορτες: κάθε ένα από τα διαμερίσματα φέρει 
τις δικές του εξωτερικές θύρες. Διάδρομοι ενδοεποικοινωνίας των διαμερισμάτων 
δεν υπάρχουν, ενώ η εν κινήσει απαιτούμενη πρόσβαση στα διαμερίσματα από το 
σιδηροδρομικό προσωπικό, επιτυγχάνεται με την χρήση διαμήκων πλατύσκαλων 
(μαρσπιέ), ένα εφ' εκάστης πλευράς του οχήματος. 

Οι τέσσερις φορτάμαξες, και πάλι, χωρίζονται σε δύο διαφορετικούς τύπους: 
Οι δύο κλειστές φορτάμαξες, ΔΚ-0-201 (Essl ί ngen 7348/ 1891 ) και ΔΚ-0-202 ( Es
sl ingen 7349/1 891 ) φέρουν μία συρόμενη θύρα, καθώς και δύο ανοιγοκλειόμενα 
μεταλλικά παράθυρα αερισμού ανά παρειά. 

Οι δύο ανοικτές φορτάμαξες, ΔΚ-Σ-301 ( Essl ίngen 7350/1 89 1 )  και ΔΚ-Σ-302 
(Ess l ίngen 735 1 /1 89 1 )  είναι μεσαίων παρειών και φέρουν μία δίφυλλη θύρα ανά 
παρειά για την φόρτωση, κυρίως μη ευαίσθητων στις καιρικές συνθήκες, ή και 
ογκώδων εμπορευμάτων. 

τέλος, όλες οι φορτάμαξες φέρουν αμάξωμα ξύλινο, από σανίδια τοποθετημένα 
οριζοντίως πάνω σε μεταλλικό σκελετό (δοκών) . Στο ένα τους άκρο, βρίσκεται και ο 
εξώστης για τον χειρισμό της χειροτροχοπέδης, ο οποίος στα κλειστά οχήματα είναι 
στεγασμένος. 

Τον Ιανουάριο του 1 925, γίνεται και η τελευταία, πριν το ξέσπασμα του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου, παραγγελία τροχαίου υλικού για το δίκτυο. Η σύμβαση, που 
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Σ. I Τεχνι κό σχέδιο μ ε  κατά μ η κος τομή μ ιας  εκ των π ρώτων aτμαμαξών του Οδοντωτού (Μελέτη Γαλλι κής  Αποστολής, 1 893 ). 
Longitudinal section of the fιrst steam locos of Odontotos (Mission Fra ncaise Study,1893). 
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ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 49 

αυτη τη φορό υπογρόφεται με τον Γερμανικό οίκο κατασκευης «Fried Krupp - Mas
chinenfabriken Essen», αφορό μία εφοδιοφόρα ατμόμαξα, βασισμένη στα σχέδια 
των ηδη υπαρχουσών Γαλλικών aτμαμαξών, αλλό με την διαφορό ότι αυτη είναι 
υπέρθερμου ατμού. Η εν λόγω ατμόμαξα, που έλαβε τον αριθμό ΔΚ 11 ως ξεχωριστη 
σειρό από τις αρχικές - κεκορεσμένου ατμού, συνετέλεσε σημαντικό στην μείωση 
του χρόνου διαδρομης. 

Εργοστάσιο κατασκευής 

Χρονολογία Κατασκευής 

Εργοστασιακός αριθμός 

Αρχικός αριθμός κυκλοφορίας 

Μεταγενέστεροι αριθμοί κυκλοφορίας 

Σύνολο μονάδων 

Σύνολο διασωζόμενων μονάδων 

Σύνολο μονάδων σε λειτουργική κατάσταση 

Διάταξη αξόνων 

Καύσιμο 

Διάμετρος συνεζευγμένων τροχών 

Διάμετρος φερόντων τροχών 

Σύνολο αυλών 

Εξωτερική διάμετρος αυλών 

Απόσταση μεταξύ αυλοφόρων πλακών 

Μέση διάμμετρος κυλινδρικού σώματος λέβητος 

Επιφάνεια εσχάρας 

Θερμαινόμενη επιφάνεια 

Επιφάνεια υπερθερμάνσεως 

Πίεση λειτουργίας λέβητος 

Αριθμός κυλίνδρων 

Διάμετρος κυλίνδρων 

Διαδρομή ε μ βόλων 

Βάρος κενής 

Βάρος με πλήρη εφόδια 

Χωρητικότητα ανθρακαποθήκης 

Frίed Κruρρ - Maschinenfabriken Essen 

1925 

925 

ΔΚ 11 

ΔΚ 8011 

1 

ο 

C 1 zzt-h4ν 

Γαιάνθρακες 

600 mm 

500 mm 

Κοινών: 40 
Υπερθερμάνσεως: 40 

Κοινών: 35 
Υπερθερμάνσεως: 50 

1650 mm 

884 mm 

0,77 m2 

Αυλών: 17 m2 
Εστίας: 3,82 m 2 
Συνολική: 20,82 m2 

7,2 m' 

12 kg/cm2 

2 εξωτερικοί συμβατικής πρόσφυσης 
2 εσωτερικοί οδόντωσης 

240 mm συμβατικής πρόσφυσης 
220 mm οδόντωσης 

340 mm συμβατικής πρόσφυσης 
500 mm οδόντωσης 

13100 kg 

16000 kg 

350 kg 

Πίνακας 2. Τα κυριότερα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της aτμάμαξας ΔΚ 1 1  

Μετατροπές στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 

Το δίκτυο του οδοντωτού, σε αντίθεση- με την συντριπτικη πλειονότητα των 
σιδηροδρομικών δικτύων στην Ελλόδα, δi.ν υπέστη σημαντικές καταστροφές και 
απώλειες κατό την διόρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου που 
ακολούθησε. Παρό ταύτα όμως, στο διόστημα από τα τέλη της δεκαετίας του '40, έως 
τα μέσα της δεκαετίας του '50, το τροχαίο του υλικό συμμετείχε εξ' ίσου δυναμικό, 
στα προγρόμματα ανανέωσης του τροχαίου υλικού των Σ.Π.Α.Π. 

Το αποκορύφωμα της ανανέωσης αυτης καταγρόφεται το 1954, όταν στο Κεντρικό 
Εργοστόσιο Πειραιώς των Σ.Π.Α.Π., ολοκληρώνεται και η εκ νέου κατασκευη μίας 
πέμπτης ατμόμαξας κεκορεσμένου ατμού, και πόλι κατασκευασμένης στα σχέδια των 
Cail. Η νέα αυτη ατμόμαξα που λαμβόνει τον αριθμό ΔΚ 5, ως συνέχεια της σειρός 
των γαλλικών, θα κλείσει και το κεφόλαιο της κατασκευης μηχανών έλξης για αυτό 
το δίκτυο. 

Την ίδια περίοδο, και πόλι στο εργοστόσιο των Σ.Π.Α.Π., εικόζεται πως 
κατασκευόστηκε και η τρίτη κλειστη φορτόμαξα, με αριθμό ΔΚΟ-221, με βόση και 
φορεία όμοια των αντίστοιχων ηδη υπαρχουσών κλειστών φορταμαξών της Esslin
gen. 

Πέραν όμως των εκ νέου κατασκευών, την περίοδο αυτη υλοποιηθηκε και μια σειρό 
μετατροπών και τροποποιησεων των ηδη υπαρχόντων οχημότων. Συγκεκριμένα, μία 
εκ των αρχικών κλειστών επιβαταμαξών, μετασκευόζεται στο νέο, μεταπολεμικό 
θερινό όχημα ΔΚ-111. Ήταν και αυτό πλαγιόπορτου τύπου, όπως το προπολεμικό, 

όμως αυτη τη φορό φέρει και σκευοφόρο, ενώ αργότερα αποκτό και μεταλλικη 
επένδυση των παρειών του. 

Ακολουθούν, στις αρχές της δεκαετίας του '50, η ανακαστασκευη μίας ακόμα 
επιβατόμαξας της ίδιας σειρός, καθώς και της επιβατόμαξας ΔΚ-ΜΚ-2. Με νέο ξύλινο 
αμόξωμα με μεταλλικη επένδυση και μεγόλα πανοραμικό παρόθυρα θα αποτελέσουν, 
ως ΔΚ-121 και ΔΚ-131 πια, το κύριο δυναμικό του επιβατικού στόλου της γραμμης σε 
επιβατόμαξες, μέχρι και το τέλος της τακτικης χρησης των επιβαταμαξών στο δίκτυο. 
τέλος, την ίδια περίοδο, η προπολεμικη θερινη όμαξα ΔΚ-ΜΑ-101, μετασκευόζεται 
σε επιβατόμαξα κλειστού τύπου. Ως ΔΚ-141 πια, αποτελεί το όχημα «υψηλης 
χωρητικότητας» του δικτύου. 

Επισημαίνεται, οτι από τις ηδη υπόρχουσες φορτόμαξες, οι ανοιχτοί εξώστες 
χειρισμού της χειροτροχοπέδης έκλεισαν πληρως, ως ξύλινες πια φυλακίδες, για 
μεγαλύτερη προστασία των τροχοπεδ'ητών. 

Οι aυτοκινητάμαξες 

Τ ην δεκαετία του'50, οι ΣΠΑΠ, στοχεύοντας στην ποιοτικη αναβόθμιση και ταχύτητα 
των υπηρεσιών τους στην γραμμη του οδοντωτού, αποφασίζουν την παραγγελία νέου 
τροχαίου υλικού. Ανόδοχος της κατασκευης γίνεται και πόλι μια γαλλικη εταιρεία, η 
«Billard & Cie. Tours», η δε σύμβαση, που υπεγρόφη την 02/03/1957 αφορό την 
προμηθεια τριών ντηζελοηλεκτρικών aυτοκινηταμαξών. 

Οι νέες αυτοκινητόμαξες είναι τριπλές. Τα δύο ακριανό επιβατικό οχηματα του 
συpμού είναι σχεδιαστικό παρόμοια μεταξύ τους, διαθέτουν δε και πανοραμικό μικρό 
παραθυρόκια στην οροφη για εξασφόλιση της θέας. Μεταξύ των δύο αυτών οχημότων 
βρίσκεται ενα μικρό διαξονικό όχημα ( με αρίθμηση 350.01-03), αποκαλούμενο 
ως ΟΠΕ (Όχημα Παραγωγης Ενέργειας) που φέρει τον ντηζελοκινητηρα της 
αυτοκινητόμαξας, έναν τετρόχρονο, εξακύλινδρο κατασκευης «Daimler-Benz A.G. , 
Stuttgart», τύπου MB836d ισχύος 350ΗΡ. 

Το κινητηριο όχημα (ΑΔΚ 01-03) έχει πόντο κατεύθυνση προς το Διακοφτό. Εκεί 
βρίσκονται οι ηλεκτροκινητηρες για την διανομη της κίνησης στους τροχούς των 
διαξονικών φορείων, μέσω κομβίων και διωστηρων, ενώ, και στα δύο όκρα του 
υπόρχουν θόλαμοι χειριστηρίων. 

Το ιθυντηριο όχημα (ΑΔΡ 01-02), πόντο με κατεύθυνση προς τα Καλόβρυτα, 
φέρει μόνο ένα θόλαμο χειριστηρίων, λειτουργει δε προαιρετικό για την κίνηση 
της αυτοκινητόμαξας. Στην παραγγελία αυτη, για οικονομικο�ς λόγους, προτιμόται 
η αγορό μόνο δύο ιθυντηρίων οχημότων, με την προοπτικη ο τρίτος συρμός να 
χρησιμοποιεί κόποια από τις διαθέσιμες επιβατόμαξες η φορτόμαξες στην θέση του. 
Ταυτόχρονα, οι αυτοκινητόμαξες «Billard», εισόγουν στο δίκτυο για πρώτη φορό και 
την πέδη πεπιεσμένου αέρος Westinghouse. 

Τα εγκαίνια των Α/Α «Billard» πραγματοποιούνται στις 12/4/1959, ως συνέχεια των 
Α/Α Esslingen μετρικού εύρους, σηματοδοτώντας την έναρξη του εκσυγχρονισμού 
του τροχαίου υλικού του δικτύου και, φυσικό, της αντικατόστασης της ατμηλότου 
έλξεως από την ντηζελοκίνητη. 

Ένα χρόνο αργότερα, το 1960, και με την ευκαιρία της εξασφόλισης των αναγκών 
σε επιβατικό υλικό από τις Α/Α «Billard», μετασκευόζεται για τελευταία φορό και η 
όμαξα μεγόλης χωρητικότητας, αυτη τη φορό σε ρυμουλκούμενο όχημα - ανοικτη 
φορτόμαξα με φυλακίδα τροχοπεδητού Β-305. Ο χρωματισμός της, είναι όμοιος με 
αυτόν των Α/Α «Billard» και των λοιπών επιβαταμαξών των Σ.Π.Α.Π., το συγκεκριμένο 
δε όχημα έμεινε γνωστό με την ονομασία «Καλυδών». 

Το 1963, η διοίκηση των Σ.Ε.Κ. ( που είχαν μόλις πρόσφατα αναλόβει και το δίκτυο 
των Σ.Π.Α.Π.), αποφασίζει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του δικτύου Δ-Κ, με την 
προμηθεια τριών επιπλέον, αυτη τη φορό πληρων, τριπλών ντηζελοηλεκτρικών 
aυτοκινηταμαξών. Η κατασκευη τους ολοκληρώνεται το 1967, από τον γαλλικό 
οίκο «Decauνille, S.A. Corbeii-Essonnes» . Βασισμένες στα σχέδια των Α/Α «Bil-
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Σ. Ι Οι έξη aτμάμ αξες του Οδοντωτοu: Η ΔΚ 1 σε καρτ-ποσταλ μ ε  εργοαστασ ική φωτογραφία της (σuλλ Γ. Χανδ ρινός). Η ΔΚ 2 στον Σ.Σ Καλα βρuτων. 30/7/ 1 959 ( φωτ. Α .  
Luft-Apχεio Σ.Φ.Σ) ( photo Α. Luft- S.F.S Arch iνes). Η ΔΚ 3 στον Σ .Σ Δ ιακοφτοu (σuλλ. Σ .Ν ι κολόποuλος) Η ΔΚ 4 στον Σ.Σ Δια κοφτού 30/7/ 1959 ( φωτ. Α. Luft-Apχεio Σ.Φ.Σ). Η ΔΚ 
1 1  στον Σ .Σ .  Δ ιακο φτοu (φωτ. Η.  Schneeberger - σuλλ Γ. Χανδρινοι) )  και η ΔΚ 5 στον Σ .Σ .  Δ ιακοφτοu.S /7/ 1972 ( φωτ.  J .  Glbckner - σuλλ Γ. Χανδρ ινοu) .  ( photo J .  Glockner 
-coll. G. Hσndrinos). All 6 steam lαcos αf Odαntαtos: works phαtα αf Να 1 frαm α contempαrary postcard (coll. G. Handrinos). Να 2 at Kalavryta. 30/7/1959 (phαto Α. Luft-
5.F.5 Archives). Να 3 at Diakoftα (coll. S. Nikolopαulos). No 4 at Diakofto 30/7/1959 (phαtα Α. Luft- S.F.S Archives).Nα 1 1  at Diakαfto. 4/6/1963 (phαtα Η. Schneeberger-coll. 
G.Handrinos) and Να 5 at Diakαftα 5/7/1972 (phαtα ]. Glockner -coll. G. Handrinos). 
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lard», θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μία εξελιγμένη έκδοσή τους. Τα ακραία 
οχήματα (κινητήρια ΑΒδφπτ ΑΔΚ 3004-3006, ιθυντήρια ΑΒφπτ ΑΔΡ 3004-3006), δεν 
διαθέτουν όμως πανοραμικά παράθυρα, αφού τα αντίστοιχα παράθυρα των «B i l lard» 
είχαν ήδη σφραγισθεί για λόγους ασφαλείας εξ αιτίας περιστατικών πτώσεως λίθων 
κλπ. 

Με πιο μοντέρνο σχεδιασμό, το o.n .E .  (OnE 3504-3506) είναι εφοδιασμένο με 
έναν κινητήρα μεγαλύτερο αυτού των «Bi l lard», τύπου «Da im ler-Benz» MB836Bb/6, 
ισχύος 500 ΗΡ με υπερτροφοδότη «Brown Boνeri» VTR200. Επίσης, το γεγονός 
ότι οι εν λόγω aυτοκινητάμαξες δεν διαθέτουν μηχανικο κιβώτιο, τους επιτρέπει 
την σύμπλεξη και αποσύμπλεξή τους στα οδοντωτά τμήματα χωρίς να απαιτείται 
στέθμευση τους. Οι Α/Α «Decauνi l le», εισάγουν στο δίκτυο και την ηλεκτροδυναμική 
πέδη, η οποία συμβολίζεται με το «δ» στην αρίθμηση των κινητηρίων οχημάτων, οι 
δε αντιστάσεις της διακρίνονται πάνω στην οροφή τους. Στην οροφή, τέλος, των 
κινητηρίων οχημάτων των aυτοκινηταμαξών αυτών, προβλέπεται και χώρος για την 
τοποθέτηση παντογράφου, σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης του δικτύου και ανάγκης 
μετατροπής των Α/ Α σε αμιγώς ηλεκτροκίνητες. 

Όλες οι aυτοκινητάμαξες του οδοντωτού είχαν έδρα το Μηχανοστάσιο Δια κοφτού, 
όπου πραγματοποιούνταν και οι ελαφρότερες εργασίες συντήρησης και επισκευής 
τους. Για τις περιπτώσεις βαρύτερων εργασιών, όπως π.χ. της Γενικής Επισκευής κλπ 
, υπεύθυνο ήταν το Εργοστάσιο nειραιώς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μεταφορά των 

Κατασκευαστι'ις 

Χρονολογία κατασκευής 
Σύνολο μονάδων (Κ+ΟΠ Ε+Ρ) 
Σύνολο διασωζόμενων 
μονάδων 
Σύνολο λειτουργικών 
μονάδων 

BίHard & Cίe. Toυrs 

1958 
3+3+2 

3+2+2 

ο 

DecaυνίHe, S.A. Corbeίι
Essonnes 
1967 
3+3+3 

3+3+3 

ΑΔΚ 01-03 
Αριθμοί κυκλοφορίας αρχικοί ΟΠΕ 350.01-03 

ΑΔΡ 01-02 

2 ημισυρμοί (ΑΔΚ + Ο.Π.Ε.)  

ΑΒδφπτ ΑΔΚ 3004-3006 
οπΕ  3504-3506 
ΑΒφπτ ΑΔΡ 3004-3006 
ΑΒδφm 3004-3006 
οπΕ 3504-3506 
ΑΒφπτ 3004-3006 

Αριθμοί κυκλοφορίας 
ισχύοντες 

Μήκος μεταξύ 
προσκρουστήρων 

Μήκος βάσης (Κ+ΟΠΕ+Ρ) 

Απόσταση ομφαλών 
φορείων 
Μεταξόνιο φορείων Κ 
Μεταξόνιο φορείων Ρ μετά 
οδοντ. 
Μεταξόνιο φορείων Ρ άνευ 
οδοντ. 
Μεταξόνιο Ο.Π.Ε. 

Ύψος (μέγιστο) 
Πλάτος αμαξώματος 
Διαμερίσματα 
Σύνολο θέσεων Κ 

Σύνολο θέσεων Ρ 
Σύνολο θέσεων συρμού 
Κατασκευαστής Π I Κ 
τύπος π ι κ  
Αριθμός & Διάταξη 
κυλίνδρων 

Ονομαστική Ισχύς Π / Κ  

Μετάδοση κίνησης 

Σύστη μα πέδης 

Μέγιστη ταχύτητα 
Διάταξη αξόνων 
Διάμετρος τροχών 
Βάρος (κενή) (Κ+ΟΠΕ+Ρ) 
Βάρος (πλήρης) (Κ+ΟΠ Ε+Ρ) 
Μέγιστο βάρος κατ' άξονα 
Χωρητικότητα δεξαμενών 
καυσίμου 

ΑΒφπτ 3001-3003 
Ο Π Ε  3501-3503 
ΑΒφm 3001-3002 

26100 mm 26470 mm 

10400 mm• 3300 mm•10400 10400 mm•3670 mm+10400 
mm mm 

7000 mm 7000 mm 

1599 mm 1600 mm 

1600 mm 1600 mm 

1400 mm 

1800 mm 

1400 m m  

1800 mm 
2860 mm 3047 mm 
2100 mm 2200 m m  
Α' θέση, Β' θέση•σκευοφόρος Α' θέση, Β' θέση•σκευοφόρος 
11 Α' + 25 Β' + 06 αναδιπλ. = 42 14  Α' + 24 Β' + 03 αναδιπλ. = 41 

08 Α' • 27 Β' • 07 αναδιπλ. = 42 08 Α' • 26 Β' + 06 αναδιπλ. = 40 

19 Α' • 52 Β' + 13 αναδιπλ. = 84 22 Α' • 50 Β' • 09 αναδιπλ. = 81 
Daίmιer-Benz A.G., Stuttgart 
Μ B836d τετράχρονος 

6 σε κάθετη διάταξη 

350 Η Ρ στις 1500 rpm 
μετέπειτα 500 Η Ρ  με Υ/Τ 
Ηλεκτρομηχανική 

Πεπιεσμένου αέρος 
Westίnghoυse 
Χειροτροχοπέδη 

40 km/h  
Bz' Bz' + 2 + 2z' 2 '  
661 mm 
1 1,0 τ • 8 τ • 07,0 τ= 26,0 τ 
14,2 τ • 8 τ • 10,9 τ = 33,1 τ 
4,ο τ 

210 ι 

Daίmιer-Benz A.G., Stuttgart 
Μ Β836Β τετράχρονος 

6 σε κάθετη διάταξη 

500 ΗΡ στις 1650 rpm με Υ/Τ 
Brown Βονerί BTR200 
Ηλεκτρική 
Πεπιεσμένου αέρος 
Westίnghoυse 
Ηλεκτροδυναμική πέδη 
Χειροτροχοπέδη 

40 km / h  
Bz' Bz' + 2 + 2z' 2' 
661 mm 
13,9 τ • 9 τ • 09,0 τ =  31,9 τ 
18,7 τ • 9 τ • 12,9 τ = 40,6 τ 
4,9 τ 

320 ι 

Πίνακας 3. Τα κυριότερα κατασκευαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά 

των Α/Α «Bil lard» και «Decauνille». 

Κατασκευαστής 

Τύπος 

Χρονολογία κατασκευής 

Σύνολο μονάδων (Κ•ΟΠΕ•Ρ) 

Αριθμοί κυκλοφορίας 

Ολικό μ ή κος 

Μέγιστο ύψος 

Μέγιστο πλάτος 

Μεταξόνιο κινητηρίων φορείων πρόσφυσης 

Μεταξόνιο οδοντωτού κινητηρίου φορείου 

Μεταξόνιο φέροντος φορειόυ 

Διάμετρος τροχών 

Βάρος σε τάξη πορείας 

Τύπος δηζελοκινητήρα 

Ισχύς δηζελοκινητήρα 

Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων 

Μετάδοση κίνησης 

Μέγιστη ταχύτητα 

Σύστημα πέδης 

Stadιer Bυssnang A.G. 

BDmh 2Ζ+4Α/12 

2007 

4+4+4 

3107-3110 
3507-3510 
3207-3210 

34660 mm 

3100 m m  

2200 mm 

1800 mm 

1900 mm 

1600 mm 

675 mm 

55 τ 
ΜΑΝ D2842Π με Υ/τ 

588 kW στις 2100 rpm 

V12 

ηλεκτρ ική 

Με συμβατική πρόσφυση: 60 km/h 
Με οδόντωση: 25 km/h 
Με οδόντωση (κατάβαση): 16,5 km/h  

Πεπιεσμένου αέρος Knorr, 
ηλεκτροδυναμική πέδη 

Χωρητικότητα καυσίμου 400 ι 

Πίνακας 4. Τα κυριότερα κατασκευαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των Α/Α «Stadler» 

οχημάτων από τον Σ.Σ. Διακοφτού έως τον nειραιά, γινόταν με ειδικά μετασκευασμένες 
για τον σκοπό αυτό επίπεδες φορτάμαξες (πλατφόρμες) του μετρικού δικτύου, σειράς 
Ν 1 2  1 05 1 - 1 058 (εκ μετασκευής επιβαταμαξών «Ganz & Co. Danubius, Budapest» του 
1 925), ενώ σταδιακά από το 1 995 μετασκευάστηκαν για τον σκοπό αυτό και οχήματα 
άλλων σειρών (Φ/Α Ν 1 9  85026, Ν 1 9  85031 ,  Ν 1 9  85028). Για την μεταφορά των O.n.E .  
χρησιμοποιούνταν και  διαξονικές ανοικτές φορτάμαξες υψηλών παρειών 1 1 2 . 

Οι vtεc;, uπερσύγχροvεc; Α/Α STADLER 

Στα τέλη της δεκαετίας του '90, παρά το ότι οι Α/Α «Bi l lard» και «Decauνi l le» 
εξακολουθούσαν να προσφέρουν ακούραστα τις υπηρεσίες τους, τα σημάδια του 
χρόνου επάνω τους είναι εμφανή τόσο από τεχνικής πλευράς, όσο και από πλευράς 
εκμεταλλεύσεως και υπηρεσιών. Έτσι, ο Ο.Σ.Ε. δρομολογεί την παραγγελία νέου 
τροχαίου υλικού για τον οδοντωτό που λειτουργεί πλέον αποκλειστικά και μόνο ως 
επιβατικό - τουριστικό δίκτυο. Ύστερα από δύο άκαρπες προσπάθειες, λόγω μη 
δυνατότητας ανταποκρίσεως των ενδιαφερομένων στις απαιτούμενες προδιαγραφέ\, 
τελικά στις 1 2/03/2004, υπεγράφη με την ελβετική «Stadler Bussnang A.G.». σύμβαση 
με αντικείμενό την προμήθεια τεσσάρων τρίδυμων οδοντωτών aυτοκινηταμαξών. 

Η κατασκευή των νέων αυτών υπερσύγχρονων Α/Α τύπου BDmh 2Ζ+4Α/1 2  
ολοκληρώθηκε το 2007, και έπειτα από τις δοκιμές τους στην Γερμανία, ο ι  Α/Α 
εντροχιάσθηκαν έξω από τον Σ.Σ. Διακοπτού όπου έφθασαν οδικώς, σταδιακά, από 
τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Έλαβαν αρίθμηση 3 1 07-3 1 1 Ο, 3507-35 1  Ο και 3207-32 1  Ο, 
λόγω όμως της μη ολοκληρωμένης, ακόμα, ενίσχυσης των γεφυρών και αναβάθμισης 
της επιδομής στα οδοντωτά τμήματα, όπως επίσης και εξ αιτίας άλλων προβλημάτων 
(δασικές πυρκαϊές το 2007 κλπ), ο πρώτος νέος συρμός (31 09+3509+3209) έφτασε 
για πρώτη φορά στον ΣΣ Καλαβρύτων, στις 06/05/2009, στα πλαίσια δοκιμών. 

Οι νέες Α/Α εισάγουν στην γραμμή αυτή το σύστημα αυτομάτου ζεύξεως τύπου 
«Scha rfenberg» που φέρουν τα δύο ακραία οχήματα. Με αυτόν τον τρόπο είναι 
εφικτή η διπλή ζεύξη δύο aυτοκινηταμαξών «Stad ler», με δυνατότητα χειρισμού 
από τον θάλαμο μηχανοδήγησης της μίας, για τα δρομολόγια με αυξημένη κίνηση 
επιβατών. nαράλληλα, προσφέρουν πολλές ανέσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό, 
όπως π.χ. με την κατά μεγάλο ποσοστό αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμπλέξεως 
και αποσυμπλέξεως των aυτοκινηταμαξών στα τμήματα με οδόντωση. 

Οι ελβετικές Α/Α , με την υψηλή τους τεχνολογία, προσφέρουν πολλές ανέσεις 
στους επιβάτες, και συμβάλουν τα μέγιστα για ένα άκρως απολαυστικό ταξίδι στο 
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Σ. Ι 4 εργοστασιακές ψωτογραψiες των Α /Α « Bi l lard >>. Επάνω το εσωτερ ικό οχή μ ατος << Bi l lard >> με τα γυάλινα παράθυρα στην οροφή για την απόλαυση της θέας κατά 
την δ ιαδρομή.  Κάτω τα ψορεiα των οχη μ άτων και απέναντι ο συρμός εξωτερ ι κά και το όχη μ α  με τον κινητή ρα (Ο .Π . Ε. )  (Αρχεiο Σ ιδη ροδρο μ ι κού Μουσεiου) .  4 wσrlls pho

tos of the "Billard" railcars. On this page, interio'r νiew showing the glass roof windows ond (below) bogies. Opposite, outside view of the formotion 
ond generator tender. (All photos Railwoy M useum Archives ). 
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coach numbered Δ Κ-ΜΑ 1 01 with one 1 st class and five 2nd class compartments 
with total seating capacity for 46 passengers and c)  2 closed freight and 2 1ow-sided 
open cars with brakeman's cabin numbered ΟΠ 201 -202 and ΠΣ 301 -302 respec
tively. Each one of these hand-braked bogie cars was a lso fitted with a brake pinion 
mounted in the uphi l l  bogie. 

cars, with a total seating capacity for 84 passengers and a power output of 350 Η Ρ. 
reduced travel time to 85 minutes. Consequently, six return trips were scheduled 
dai ly (four ra i lca r and two steam).  lt should be pointed out that un it ΑΔΚ 03 was 
del ivered without its control tra i ler which was substituted by the use of one of the 
coaches or fre ight ca rs, depending on the needs. Summer coach ΔΚ 1 1 1  was a lso 
used as a tra i ler on excursion services. Al l  cars had g lass windows on the roof to 
a l low passengers enjoy the view, but these were later removed for safety reasons. 

During their retreat from Greece in late October 1 944, the Germans del iberately 
destroyed the railway network of Greece. Su rprisingly enough, and thanks to ac
tions taken by local railwaymen Odontotos and its rol l i ng stock was left a lmost un
touched. 

ln 1 967, S.E.K. which had a l ready taken over S .P.A.P. purchased again from France, 
but this time from "Decauvi l l e" 3 more units and classified them as ΑΒδφπτ 3004-
3006. These new ra i l ca rs, each one with a power output of 500 Η Ρ. were very s imi lar  
to the "Bi l lard" units and reduced journey t ime to 69 minutes. As a result, steam 
operation ceased, and "tra i ler" coaches were withdrawn from service. ln this way, 
the ra i lcar fleet sti l l  incl udes a "tra i ler-less" unit which can be used on either depart
mental or freight duties. 

ln the '40s and '50s S.P.A.P. refurbished the passenger stock, increased the return 
trips to 

four a day and reduced travel t ime to rough ly two hours. l t  a lso added one last 
steam loco to 

the motive power fleet, classified as ΔΚ 5. lt was identical to the "Ca i l"  ones and 
was bu i l t  by ln 2004 after two unsuccessful attempts, O.S.E. signed a contract with " Stadler 

Bussnang A.G." considering  the purchase of four modern DMUs for Odontotos. Al l  
of the BDmh 2Ζ+4Α/1 2 tra insets were fina l ly  de l ivered in 2007, however they did 
not enter regu la r  traffic immediately, as extensive infrastructure upgrades had to be 
completed. Two years later, in 2009, the renovation of the l ine, inc luding the rein
forcements of  bridges so that they can withstand h igher  ax le  loads, and a lso the ad
ditional work of  repa ir ing tunne l  damages due to forest fires, was completed. Since 
then, the "Stadler" DMUs have exclusively taken over the passenger trains of the 
l ine, as single or i n  double traction depending on the traffic, as they can co-operate 
using their Scharfenberg couplers. The few sti l l  active "Decauvil le""trailer-less" units 
are l imited to departmental duties. 

S .P.A.P. in 1 954 at Piraeus Works. 
"Mission Francaise des Travaux Publ iques" had proposed electrification of the 

ra i lway as early as 1 893, suggesting that the waterfa l l s  on the Vouraikos river be 
harnessed to produce the required power. S.P.A.P. re-assessed this proposal in the 
early 1 950s, but due to lack of the funds necessary for electrification, it was decided 
to proceed with the acquisition of d iese l-electric ra i lcars that could be converted to 
stra ight electrics when needed. ln order to mainta in  a low axle load, a rather un
usua l  solution was found, i .e .  a four-wheeled generator tender was placed between 
the control trai ler and the rod-driven driving motor. ln this way, two-car electric 
un its cou ld  easily be introduced by simply removing the generator tender from the 
formarion. The first 3 un its, were del ivered by "B i l l a rd" (France) in 1 959. These ra i l -

ΔΚ 8001 

ΔΚ 8002 S.A. Angiens Etablissements Cai l  

Table 1 .  All surνiνing traction and rolling stock of Odontotos. 

2343/91 Kalavryta 

2344/91 Diakofto 

Repaired by OSE at Piraeus Works in 1996, by EESSTY in 2015. ln  
operating condition. 

S�eam locomotives ΔΚ 8003 2345/91 Diakofto Pl i nthed 

Driving 

Tra iler 

Generator 

Driving 

Tra iler 

Generator 

Driving 

Generator 

Driving 

Tra i ler 

Generator 

Drivi ng 

Trailer 

Generator 

Driving 

Tra iler 

Generator 

Summer coach 

Wi nter coach 

Closed van 

Closed van 

Open car 

Open car 

Open car 

ΔΚ 8004 

ΔΚ 8005 

ΔΚ 8011 

3001 

3001 

3501 

3002 

3002 

3502 

3003 

3503 

3004 

3004 

3504 

3005 

3005 

3505 

3006 

3006 

3506 

ΔΚ 1 1 1  

Βψκπτ 131 

Ο" 201 

Ο" 202 

Ο" 221 

Σ" 301 

Σ" 302 

SPAP Piraeus Works 

Krupp Masch inenfabriken Essen 

Billard & Cie. Tours 

Decauville, S.A. Corbeil-Essonnes 

Masch inen Fabr ik 
Esslingen 

Masch inen Fabr ik  
Esslingen 

2518/99 OSE Rai lway M useum, Athens Static Exhib it 

1954 Diakofto 

925/25 Diakofto 

Diakofto depot 

Tripolis 

1958 Diakofto depot 

Aigio station 

Diakofto depot 

1967 

Piraeus Depot 

Diakofto depot 

1891 OSE Railway Museum, Athens 

7345/91 Ka lavryta 

7348/91 Piraeus depot 

7349/91 Kalavryta 

Diakofto 

7350/91 Diak.ofto 

7351 /91 Diakofto 

72 
I 

Only the destroyed body i nside freight ca r 1 12  4256 

Without bogies, on flat car Ν19 85028 

Departmental duty. 

Departmental duty. 

Departmental duty, with wrong n u m ber 3503 

State Exhi bit, rebu i lt on the drawings of the pre-war summer 
coach ΔΚ-ΜΑ-101. 

Rebu rbished at Patras (1996) and P i raeus depot (2015) with new 
red-cream livery and front window. 

Under conversion to summer coach for museum services. 

Flat car for Departmental duty. 

Carries the b u i lder's plate of 302. 

Currently as bal last hopper with brakeman's cabin.  Sides 
removed. 

Currently as flat car with brakeman's cabin.  Sides removed. 



Σ. Ι Επανω, Α /Α « B i l lard » έτο ι μ η  γ ια αναχwρηοη από τον Σ.Σ Καλα βρύτων.1965. (φωτ. J. D u n bar- Blyth- Αρχείο Σ.Φ.Σ). και κάτω, Α /Α « Deca u νi l le» 
στον Σ.Σ Δια κοφτο ύ. 5 / 7/ 1972 ( φωτ. J .  G lockn er - συλλ. Γ. Χανδ ρινού) .  Ο ι  ομο ιότητες των δυο τύπων ε ιναι  εμ φανείς. Above, α "Bi l lαrd '  rαilcar reαdy 

to depαrt from Kαlαvrytα.Ί965 (photo ). Du nbαr-Blyth -S. F.S Archives) αnd below, α α 'Όecauville" rαilcar αt Diαkofto 5/7/1972 (photo ). Glockner 
-coll .  G. Hαndrinos). The similαrities αre obvious. 
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Σ. Ι Επόνω. Α/Α «Stad ler>> σε ενα από τα στόδ ια κατασκευrΊς της  στην Ελβετία ( φωτ- Αρχε ίο  Stad le r) (ρhoto "Stad ler" )  κα ι . κότω, η 
καμπίνα μ ηχανοδr'[γη σης μ ιός Α/Α «Stad l er>> καθως ο συ ρ μ ός δ ιασχίζει την γέφ υρα στη χ.θ. 1 6+818. 26/1 /202 (φωτ. Χ. Ζαχα ρr'[ς )  

Α "Stod/er" ro ilcor under construction in Switzer/on d  (photo "Stod/er")(oboνe) ond , below, the driver's cob νiew, os the troin crosses 
the bridge ot ΚΡ 16+818.26/1 /2012 (photo C. Zochoris) 
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Σ.  I Τεχν ι κά σχέδια των πρώτων επιβαταμαξών του Οδοντωτού της σε ιράς ΔΚ1 -4: επάνω το κλειστό κα ι  κάτω το ανοικτό (θερινό) όχη μ α(Μελέτη Γαλλικής Αποστολής, 1 893 ) . (Missiσn Francaise Study,1893). Technical 
drawings af the fιrst passenger coaches of Odontotos, class 1-4: above the winter coach and , below , the summer one (Mission Francaise Study,1893). 



Σ. Ι Επανω, η ατμ όμαξα Να 1 με την κλε ιοτrΊ φορτό μ αξα στο Καφεζυθεστιατόρ ι ο  του Σ.Σ Διακοφτο ύ.1 954. (φωτο Φ. Φλwρος-συλλ.Α. Κο υ ρ μπέλη)  και κότω, η θερινή 
επι βατό μαξα ΔΚ1 1 1  στον Σ.Σ Ζαχλωρού-Μ .  Σπ ήλα ιο. Στην πόρτα, ο γνωστός Αυστρ ιακός φωτογρόφος τρα ίνων Α. Luft 30/7/ 1959 (φωτ. Α. Luft-Αρχε ίο Σ.Φ.Σ). Loco Να 1 

with the winter passenger coαch in frαnt αf the Restaurant  at Dialωftα statiαn. 1954 (phαto F. Flαrαs-coll. Α. Kαurbei is). Beiαw, the summer passenger coach Να 1 1 1  at 
Zachiαrαu - Μ. Spilaiαn statiαn. Standing at the dααr is A lfred Luft, the Austrίan railway phαtαgrapher 30/7/1959 (phαto Α Luft- S.F.S Archiνes). 
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ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ 1 49 

Σ. I Επόνω. η φοpτόμ αξα ΟΤ 201 στον Σ.Σ Διακοψτοu ( ψωτ. J .  Glbckner - συλλ. Γ. Χανδ p ινοu) .  5 /7/ 1972 (photo J. Glbckner -co l l . G. Ha n d ri n os) και , κάτω, τεχνικό σχέδ ιο 
της ανοιχτή ς ψοpτόμ αξας Σ 302 ( Σχέδ ιο ι .  Ζw pζος). Freight car ΟΤ 201 at Dial'lofto 5/7/1972 (photo J. Glocl'lner -co/1 . G Haπdriπos( above) and scale drawing of open 

freight car Σ (5) 302 ( Drawιng J Zorzos)(below). 
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' 

� 1950 mm .,... 

Σ. Ι Επάνω ,τεχν ικό σχέδιο της επ ι βατάμ αξας Βψκπτ1 31 μετά την πλήρη ανακαίνιση της το 2015 ( Σχέδιο Ι. Ζw ρζος) και κάτω, το ίδ ιο όχη μ α  ποζάρει. ι;ιπαστράπτον στον 
Σ.Σ. Καλα βρuτων .1 0/6/2015 (ψωτ. Ν . Καντήρης). Sco/e drowing of possenger coσch 737 fu//y rebuilt in 2015 ( Drowing ). Zorzos) ( oboνe) ond, below, the some cooch 

posing ot Ko/ovryto stσtion 70/6/2075 (photo N.Kontiris). 
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ΔΙΑΚΟΦΤΟΝ 
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Σ. Ι Φυλλόδιο του Ε.ΟΤ με σχέδιο της δ ιαδρομ ή ς  
Διακοφτοu-Καλαβρ uτων. Π ι θανόν, μέσα τ η ς  δεκαετίας 

του '60. (συλλ. Γ. Χανδρινοu). Στην απέναντι σελ. τα 
ονόματα των σταθμwν της γρα μ μ ής του Οδοντωτοu 

(φωτ.Χ.Ζαχαρ ής) . Fiyleαf pυblished by the 'Ήellenic 
Tourist Organization" with α route sketch from Diakofto 

to Kalavryta. Probably mid '60s (coll. G. Handrinos) On 
the opposite page, the station names of the l ine (all 

photos C. Zacharis). 



Από το Δια κοφτό στα 
Καλάβρυτα 

Γιώργος Χανδρ ινός 

Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α  
K A L AV R I TA 

Αιι aboa rd . . .  
. D iakofto to Ka ιavryta 

George H an d r i nos 
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ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 49 

Σ. I Ο Οδοντωτός ξεκινά το ταξίδι του απο το Δια κοφτό, από όπου δ ιέρχεται και η μ ετρική γρα μ μ ή  Αθηνών-Πατρών-Καλαμάτας. Ο ση μερ ινός σταθμός κατασκευάστηκε 
το 1 970/71 ,  από τις κτιρ ιακές δε εγκαταστάσεις του παλα ιού σταθμού έχει δ ιασωθεί μόνο η αποθ ήκη .  Αρ ιστερά, η aτμάμαξα ΔΚ8003, ως στατικό έ κθεμα.  1 0 /3 /2015. 
(φωτ. Χ.Ζαχαρ ής). Our journey with Odontotos begins ot Diolιofto, the junction with the meter gouge Athens-Potros-Kolomoto l ine. The present stotion wos bu ilt in 

1970/1 on the grounds of the old one built in the lote 19th century, of which only the original warehouse survives. On the left, plinthed loco Να DK8003 (ex Να 3) is on 
permanent display. 10/3/2015 (photo C. Zacharis) 

�-----------------------------------

Σ. I Το Διακοφτό, είναι μ ία ιστορ ική κωμόπολη στη βόρεια α κτή της Πελοποννήσου, 52 χλμ ανατολικά της Π άτρας. Η περιοχή προσελκύει πολλούς επισκέπτες, 
ανα μ φ ί βολα δε ο Οδοντωτός, είναι ένας από τους ισχυρότερους πόλους έλξης για Έλληνες και ξένους. Εδώ, στις νότιες παρυ φές του ο ι κ ισμού, η γραμ μ ή  δ ιασχίζε ι 

ελαιώνες και αμπέλια. 5/8/2011 .  (φωτ. Χ.Ζαχαρής) .  Dio lιofto is α historic smal l  town alσng the north coast of the Peloponnese, 52/ιlm east of Patros. The area attracts 
many Greelι and foreign visitors and Odontotos is on additional touristic asset. Leavirιg the southern outslιirts of the town, the train moves southwards among olive 

groves and vineyards. 5/8/2011 (photo C. Zacharis) 

82 
I 



Σ. Ι Λίγο νότια της κωμόπολης, το τοπίο αρχίζει να αλλάζει και οι πρώτοι εντυπωσια κοί  βραχώδεις σχη μ ατισμοί  ορ ιοθετοuν την α ρχή του φα ραγγιοu του Βουραϊκοu 
ποτα μοu .  20/4/2006. (φωτ. Α. Κο υρ μ πέλης). ]ust south of Dial1ofto the landscape begins to change. The impressive sandstone hi l ls suggest we are entering the gorge 

of Vourail1os River . 20/4/2006 ( photo Α. Kourbel is) 

Σ. I Η πρώτη 
μ ικρή σή ραγγα 
της γρα μ μ ής. 
5/8/2011  ( φωτ 
Χ.Ζαχα ρής). The 
fι rst short tun
nel of the l ine 
5/8/207 7  (photo 
C. Zacharis). 



ΣΙΔΗ POTPOXIA I 49 

Σ. I Δuο ακόμα από τις πρώτες μ ι κρές σήραγγες της γρα μ μ ής, στη χ.θ. 3+250, λίγο πριν τα Ν ιάματα. 5 /8/201 1 (φωτ. Χ.Ζαχαρ ής). Two more of the fιrst 
short tunnels of the l ine, at ΚΡ 3+250, just before Niamato, the fιrst stop.5/8/2011 (photo C. Zacharis) 

Ν ιάματα παλαιότερα λέγονταν Κάτω Μετόχι. Το κτίριο έχει σή μερα συντηρηθεί και ξαναβαφτεί.15 2011 . Χ.Ζαχαρή This is 
Niamata, (ΚΡ 5+088) formerly called Kato Metochi. The building has been recently renewed and freshly painted. 5/8/201 1  (photo C. Zacharis) 
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Σ. Ι Οι δlιο πρώτες μ ι κρές σή ραγγες 
της γρα μ μ ής, στη χ.θ. 3+250, λiγο πριν 

τα Ν ι άματα. 5/8/2011 (φωτ. Χ.Ζαχα ρής). 
The fιrst two short tunnels of the l ine, at 

ΚΡ 3+250, just before Niamata, the fιrst 
stop.5/8/201 1 (photo C. Zacharis) 

Δlιο ακόμη σή ραγγες στη χ.θ. 6+200 
-400. Η κλiση  εδώ αρχiζει να αυξάνει κα ι 

βρισκόμαστε ήδη  στο τμήμα  της 1 η ς  
οδόντωσης που ξεκινά α π ό  τ η  χ.θ. 5+650. 

1 5 / 2 /2009.(φωτ. Χ.Ζαχαρ ής). Two more 
tunnels at ΚΡ 6+200-400. We are already 

traνell ing on the 1st section of the rac/1 
l ine, which starts at  ΚΡ 5+650.15/2/2009 

(photo C. Zacharis). 





Σ. Ι Το π ιό  πολυφωτογρα φ η μ ένο ση μεiο της γρα μ μ ης του οδοντωτού.  Για να ξεπεράσουν το εμπόδ ιο των κάθετων βράχων στη χ.θ.6+000 οι μ ηχανικοi , 
εκμεταλλευόμενο ι τα φ υσ ι κά κοιλώ ματα του ασβεστολiθου , λάξευσαν μ ι α  ανοιχτrΊ σή ραγγα, περνώντας την γρα μ μ η  από εκεi , με απόλυτη ασφάλεια .  14/3/2009 (φωτ. 

Ν . Καντηρης) ( απέναντι σελ) και 15 / 5/2016 (φωτ. Χ.Ζαχαρης) (επάνω). Η ανοιχτrΊ σrΊραγγα στο βράχο λέγεται «Δι καστrΊρια» ,  επειδrΊ ένα διπλανό σπrΊλαιο με τους 
σταλαγμ iτες του μο ιάζει με α iθουσα δ ι καστη ρiου.  Το θέαμα του τρα iνου από τα απέναντι βράχια προσφέρει στιγμές μοναδικές στους φωτογράφους που αποτολμούν 
το δύσκολο σκα ρφάλωμα .  1 0 /5 /2003 (φωτ. Σ. Ν ι κολόπουλος) ( επόμενη σελ.). 4 pictures from the most photogrophed locotion of the l ine, ot ΚΡ 6+000. Here the engi

neers, cleνerly util ized the noturol openings of the steep, l imestone cl iffs, by excoνoting on open, noturol tunnel to loy the troctιs in. (photos N. Kontiris14/3/2009, on the 
opposite poge ond C. Zochoris15/5/2016, obove). On the next poge , the open tun nel on the cliff is colled 'Όitιostirio "( "The Court House"). becouse on the oppos ite side, 
ο noturol  cove with its stologmites resembles l itιe judges in ο court room. Those few photogrophers who dore cl imb the steep cl iff foce, ore reworded with on omozing 

view.J0/5/2003 ( both photos 5. Nitιolopoulos) 
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Σ. I Αψηφώντας τα κ6θετα βρόχια κα ι τ ις  κλειστές στροφές, το τρα ίνο συνεχίζει σχεδόν αθέατο το ταξίδι το υ σε α υτό το 6γρ ιο, αλλ6 πανέμορφο τμήμα  της 
γρα μ μ ή ς. Διακρίνεται η λίθ ινη επένδυση του στομίου μ ιας  από τις μ ι κρές σήραγγες στη χ.θ. 6+200.1 /4/2006 ( φωτ. Σ. Ν ι κολόπουλος). Dwar[ed by the steep cliffs, 
the train moνes almost inνisible against the rocks. The stone masonry in the opening of α tunnel can be seen at ΚΡ 6+200. 7/4/2006 (photo 5. Nikolopoulos). 
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ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 49 

Σ. I Αλληλοδιαδεχό μενες σή ραγγες, που αν και ανοίχτη καν στον βράχο από τον άνθρωπο, μο ιάζουν σαν να τις δ η μ ιούργησε η ίδ ια  η φύση. 22 /2 /2009. (φωτ. 
Ν . Καντήρης ,  επάνω). Λίγο μετά τα «Δι καστήρ ια»  περνά μ ε  κάτω από μ ια  κα μάρα στη χ.θ. 6+900. Κατασ κευάστ η κε ως έργο απορροής των ομ βρ ίων, για να 

αποφεύγονται τυχόν πλη μ μ ύ ρες της γραμ μ ής. Η λιθοεπένδυση του τοίχου αντιστήρ ιξης και η ίδ ια  η καμάρα δένουν απόλυτως αρμονικά με την φύση .  1 1 / 1 2 /2011  
(φωτ. Χ.Ζαχαρ ής, κάτω). Successive tunnels, although man-made, b lend perfectly with the natura l  cl iff (photo N. Kantiris,22/2/2009, above). }ust  south of 'Όi

kastiria" we pass through α stone arch, at ΚΡ 6+900, purpose-built for drainage. Both the stone wall and the arch blend perfectly with the landscape. 1 1/12/2011 
(photo C.Zacharis, below) 
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Σ. Ι Ένα από τα εντυπωσια κότερα τεχνικά έργα της γραμμής  του Οδοντωτού. Πρόκειται για την λίθινη εξάτοξη γέφυρα, ανοίγμ ατος 36μ στην τοποθεσία « Κοκκινόβραχος» 
(χ.θ.7+000). Εδώ, η έντονη κλίση της γρα μ μ ής ε ίνα ι ολοφάνερη.14/12 /201 1 (φωτ. Χ.Ζαχαρής) One of the most impressive roi/woy structures of the /ine is the 6-orch, 36m 

/ong, mosonry bridge ot ΚΡ 7+000. The oreo is colled "Ko/111 inovrochos"( "Red rocli") ond the steep grode is quite obvious. 14/12/201 1  (photo C.locharis). 

Σ. Ι Μία ασυνήθ ιστη άποψη της iδιας λiθινης γέφυρας από ψ ηλά. Στο άκρο της γέφυρας διακρ iνεται επiσης και η σή ραγγα που α κολουθεi . 19/8/2014 (φωτ. Εμ .  Ν άθενας). 
Α breathtaliing aerio/ view of the masonry bridge ond the tunne/ next to it.19/8/2014 (photo Em. Nathenas) 
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Σ. Ι Λίγο νοτιότερα της λίθινης, υπάρχει μ ία ακόμη εντυπωσιακή γέφυρα. Βρίσκεται στη χ.θ. 7+356, ε ίναι δε μεταλλική ,  τρίτοξη, στη ρ ίζεται σε 2 λ ίθ ινα μεσόβαθρα και  έχει 
άνο ιγμα 60,8μ . . 21 /6/2007 (φ ω τ Λ. Παπαδ η μ ητρίου,  επάνω) και 2 1 / 1 1 / 2009 (φωτ. Σ. Ν ι κολόπουλος, κάτω). )ust south of the masonry bridge, there is a nother impres

sive bridge (at ΚΡ 7+356). l t  is of steel, with 3 arches, 60,8 long and based on 2 stone piers (photos ι Papadimitrioυ,21/6/2007, aboνe) 
and 5. Nikolopoulos, 21/11/2009. below). 
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Σ. I Μια  κοντινή άποψη της τρ ίτοξης, μεταλλι κής γέφυ ρας. 1 /4/2006 (φωτ. Σ. Ν ι κολόπουλος). 
Α closer view of the same 3 arch steel bridge. 1/4/2006 (photo S. N ikolopoulos). 

Σ. I Μετά την τρίτοξη γέφυρα η γρα μ μ ή  στρώθηκε σε υπερυψωμένο τοίχο με λίθινη επένδυση.  Είναι φθινόπωρο κα ι ο Βο υρα ικός κυλάει aφρισμένος συντροφεύοντας 
το τρα ίνο στο ταξίδι του. 22/2/2009 (φωτ. Ν. Καντή ρης).  lmmediately after the 3-arch bridge, the tracks were laid along α h igh reta in ing wall, ski l lfully bu ilt with large 

stones.The river, here creates strong rapids. 22/2/2009 (photo Ν. Kantiris). 
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Σ. I Ο ίδ ιος τοίχος από άλλη γωνία 21 /6/2007 (ψωτ Λ.Παπαδημ ητρίου) Α different νiew of the same wal /.21/6/2007 (photo ι Papadim itriou) 

Σ. I Στη χ.θ. 7+600 ο ι  μ ηχανικοί είχαν κατασκευάσει κομψή, δίτοξη μεταλλική γέφυρα ανοίγμ ατος 26,50μ που στη ρ ιζόταν σε λίθινο μεσόβαθρο, που λόγω τεχνι κών 
προβλη μάτων, εγκ ιβωτίστηκε σε τσι μ έντο. Αυτή είναι και η μόνη αντ ια ισθητι κή παρέμ βαση στη γρα μ μ ή  του οδοντωτοu.  25/7/201 0 (ψωτ. Χ.Ζαχα ρ ής). At ΚΡ 7+600, the 
engineers had orig inal ly constructed α 2-arch, 12m long metal bridge,which due to structural concerns it had to be encased in reinforced concrete. This is the only 

structure of the l ine which does not blend with the surrounding enνironment (photo C.Zacharis). 
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Σ. Ι Βρισκό μαστε στην «Πλατάνα» (χ.θ. 7+700) όπου η γρα μ μ ή  το υ Οδοντωτού φτάνει στο μ έγιστο της  κλiσης  της ( 175 %ο) 1 /4/2006 (ψωτ. Σ. Ν ι κολόπουλος) (επάνω). 
Κάτω, Α/Α '' Decauν i l le" κοντά στο τέλος της 1 η ς  οδόντωσης στη χ.θ 8+100.  21 /6/2007 ( ψωτ. Λ. Π απαδ η μ ητρiου) .  This is the /ocol ity of "P/otono"  ("Pione Tree") ond here 
the grode reoches its moxim um (175 %ο). After ο whi le, ΚΡ 8+100, morl?s the end of the 1st section of the rocl? l ine.1 /4/2006 (photo S. Ni l?olopoulos) (oboνe). Below, ο 

'Όecouville" roilcor neor the end of the 1st section of the rocl? l ine 21/6/2007 (photo ι Popodimitriou). 
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Σ. I Άλλο ένα εντυπωσιακό τεχνικό έργο της γρα μ μ ής. Ψηλά από την άκρη του βράχου οι δ ίδυμες, μεταλλικές γέφυρες στη χ.θ. 8+237 και 279, ανοίγματος 20μ η κάθε μ ία ,  
δε ίχνουν α κό μ η  π ιο  κομψές. Κόθε χρόνο, χιλιόδες φυσ ιολάτρες, όπως α υτή η ομόδα στη φωτογραφία,  περπατούν στη γρα μ μ ή  απολαμ βόνοντας το τοπίο. 1 1 / 5 /2014 .  

(ψωτ. Χ.Ζαχα p ής). Another impressiνe railway structure of the l ine: high from the opposite cl iffs, the twin , 20m long each, steel bridges at ΚΡ 8+237 and 279, lool< eνen 
more elegant. Each year, thousands of νisitors, such as this group here, wall< along the tracl<s, enjoying the p ristine natura l  enνironment.11/5/2014 (photo C.Zacharis). 

Σ. I Η η μ έρα τελειώνει καθώς μ ια Α /Α 'Όecauν i l le" ε ισέρχεται στα ψαλίδ ια της νέας στόσης Τρ ικλιάς (χ.θ.9+394). 5 /3 /2008 (ψωτ. Σ. Ν ι κολόπουλος). 
The sun has just set, as α 'Όecauvil le" railcar enters the s iding of the new Tril<lia stopat ΚΡ 9+394. 5/3/2008 (photo S.Nil<olopou los). 
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. .. 
Σ. η κομ απορρο στη χ .θ .  9+480. Εδω α ρχί το 2ο τ μ η μ α  της οδόντωσης. Λιγα μ ·  ι ς  μέτρα μετά, η παλα ιά στάση Τρι με το 

ανακαινισμένο και φρεσκοβαμμένο κτίρ ιο  της και τον υδατόπυ ργο. 1 1 / 1 2 /201 1 .  (ψ ω τ. Χ.Ζαχα ρης) .  Another elegant, arched drainage culνert at  ΚΡ 9+480, next to the o/d 
Triklia stop and its watertower, both restored and freshly repainted.1 1/12/201 1  ( both photos C.Zacharis). 
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Σ. I Άλλη μ ία έντυπωσιακrΊ ε ι κόνα από ψ ηλά, με μ ια  Α /Α Stad ler  να δ ιέρχεται από λίθινη, τοξωτrΊ γέφυρα,ανοίγματος 17μ .στη χ.θ. 1 0+000,  λίγο νότια της Τρ ικλιάς . 
Δ ιακρ ίνονται επίσης οι περίτεχνες λιθοδομές των τοίχων αντιστrΊρ ιξης. 23/5 /2014 (φωτ. Ε μ. Ν άθενας) (επάνω). A nother impressive oeriol view of ο "Stodler" roilcor 

crossing ο 17m. long, orched, bridge south of Triklio, ot ΚΡ 10+000. Note the skillfully built mosonry23/5/2014 ( p hoto Em. Nothenos)(obove). 

Σ. I Το 2ο τ μ rΊ μ α  οδόντωσης τελειώνει στη χ.θ.1 0 + 1 1 0  και  μετά από λίγες εκατοντάδες μέτρα φτάνουμε στις << Πόρτες», το στενότερο σημε ίο  του φαραγγιοu και ένα 
από τα π ιό  πολυφωγραφημένα σ ιδη ροδρομ ι κά τοπ ία στην Ελλάδα. Για να περάσε ι η γρα μ μ η  απο εδώ, ο ι μ ηχαν ικο ί  κατασ κεύασαν μ εταλλική γέφυρα ανοίγματος 

25μ (χ.θ.1 0+646) και  λάξευσαν δ ιπλrΊ σrΊραγγα. Σε πρώτο πλάνο δ ιακρ ίνεται η παλα ιά  μεταλλι κrΊ γέφυρα και  η διπλrΊ σrΊ ραγγα στις «Πόρτες», ενω στο βάθος α ρ ιστερά 
η νέα γέφυρα μετά απ ο μ ι κρrΊ  παραλλαγrΊ της χάραξης που έγινε το 1926 I 27 για λόγο υς ασφαλείας.21 /3/2010 .  (φωτ. Χ.Ζαχα ρης). Στην απέναντι σελ. Α /Α «Deca u 

ν i l le» δ ιέρχεται α π ό  τη νέα γέφυρα.14/4/2007 (φωτ. Σ .  Ν ι κολόπουλος). The 2nd section o f  t h e  rock l i n e  ends ot ΚΡ 10+110 and ofter α few hundred meters, w e  orrive at 
"Portes"(Όoors "), the narrowest point of the gorge, onother one of the most photogrophed railway locotions in Greece. ln order to poss the l ine from this steep point  

(ΚΡ 10+646) the engineers erected ο 25m long steel bridge between tunnels Due to the instobility of the rock etc. ο s hort deviotion of the l ine wos constructed in 1926-
7, ogoin with ο steel bridge ond two tunnels. Here is the old, now abondoned, bridge and in the back, the new one.21/3/2010 (photo C.Zachoris). On the opposite poge ο 

'Όecouville" roilcor crosses the new bridge ot "Portes" 14/4/2007 (photo 5. Nikolopoulos). 
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Σ. I Η νέα μεταλλ ική γέφυρα μ ε  την νέα σήραγγα. 
(φωτ. Ν . Καντήρης ,  16/ 7/201 1 ,  επάνω και Σ. 

Ν ι κολόπουλος, 26/9/2009, κάτω).  Two more 
photogrophs of the new bridge ond tunnel  ot 

"Portes" (photos N. Kontiris 16/7/2011, oboνe ond 
S Nil1olopoulos,26/9/2009, below). 
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Σ. I Το τρα ίνο μο ιάζει να χάνεται στα χάσματα των βράχων 
(επάνω) και. κάτω, η βαρειά, δ ίφυλλη σ ιδερένια πόρτα με την 
οποία,  μ έχρ ι  και την δεκ.pετία του '40, έκλεινε το στόμ ιο της 
σr']ραγγας, ετσι wστε να εJποδ ίζονται  ο ι  κάτο ι κο ι  από το να 
χρησι μοπο ιούν την γραμ μ η  ως μονοπάτι γ ια τις μετακινr']σεις 
τους. Για πολά χρόνια, μόλιστα, την πόρτα φύλαγαν και 
οπλισμ ένοι φρqύ ροί. 1 6 / 1 2 /2006 και  14/4/2007 (φωτ. Σ. 
Ν ι κολόπουλος). Above, the train among the deep rock fri5-
5ure5 and below, the heavy iron door which, until the late ' 
405 wo5 kept clo5ed, blocking the entrance of the tunnel at 
"Porte5'; 05 α protection again5t tre5p055er5 walking on the 
track. During the fιr5t year5 of the operation of the line, the 
door wa5 even guarded by armed warden5 16/12/2006 and 
14/4/2007 ( both photo5 S. Nikolopoulo5). 
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Σ. Ι Ο τηλεφακός επι βεβαιώνει τις απότο μες κλiσεις της γραμμ ής. Λiγο μ ετά (χ.θ.1 1 +335), τελειώνει το 3ο και τελευτα iο τμήμα οδόντωσης. 1 /4/2006 (φωτ. Σ. 
Ν ι κολόπο υλος)(επάνω). Αν και τα δέντρα δεν έχουν ακόμε ι  αποκτήσει το ανοιξιάτικο φuλλω μα τους, το μ ι κρό τρα iνο χάνεται ανάμεσα στα κλαδ ιά το υς καθώς δ ιασχiζει 
μεταλλι κή γέφυρα ανοiγματος 15μ .  στη χ.θ. 1 0 +972. 23/3/2014 (φωτ. Χ.Ζαχαρής)  ( κάτω) .  The teleρhoto lens confιrms the steep grodes of the l ine. After ο few metres, ΚΡ 

11+335 marks the end of the 3d and last rack section 7/4/2006 (photo S. Nikolopoulos)(above). lt is early spring and although the trees are still without leaves, the train 
rolls o lmost h idden among their branches as i\ crosses α 15m long steel bridge ot ΚΡ 10+972. 23/3/2014 (photo C.Zacharis)(below). 
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Σ. I Απόλυτη η ρεμ ία στον καταπρόσινο Σ.Σ. Ζαχλω ρούς I Μεγόλου Σπηλα ίου  (χ.θ. 1 2+600).  Αμ έτρητο ι προσκυνητές κα ι επ ισκέπτες φτόνουν μέχρι εδω με τον Οδοντωτό 
γ ια να ανέβουν στη δ ιπλανή Ι. Μονή Μεγόλου Σπηλα ίου ,  ένα από τα γνωστότερα και ιστορ ι κότερα μ οναστή ρ ια της χwρας μας. Κότω, αφr']νοντας πίσω του τον σταθμό 
α υτό το τρα ίνο συνεχίζει την κόθοδο του, βόρε ια προς το Δια κοφτό 7/6/2014 (φωτ. Π . Κόσσαρης) .  Zachlorou Ι Μ. Spi la ion station (at ΚΡ 12+600). l ies hidden among the 

huge Plane trees . Countless visitors are using Odontotos up to here, in  order to visit the nearby historical Monastery of Mega Spila ion, one of the best IΊnown rel ig ious 
destinations in Greece. Below, α "Stadler" railcar has just left the station as it continues its northward journey to Oio1Ίofto.7/6/2014 ( both photos PKassaris) 
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Σ. Ι Εκατό, περίπου μ έτρα μ ετα τον Σ.Σ. Ζαχλω ροuς Ι Μεγάλο υ Σπηλα ίου , άλλη μ ι α  
α π ό  τ ι ς  γνωστότερες γέφυρες της  γρα μ μ ή ς, μεταλλι κή, μ ονότοξη κ α ι  με  άνο ιγμα 

20μ .  υπερπηδά τον λασπω μένο Βουρα ι·κό. 14 /3 /2009 (ιρωτ. Ν .Καντήρης) (απέναντι 
σελ.) Μετά τη Ζαχλω ροu, το φαράγγι ανοίγει και το τοπίο α ρχίζει να η μ ερεuει  

Εδω, το τρα ίνο χάνεται στο υς μεγάλο υς, κροκαλοπαγείς βράχους, που θυμ ιζουν 
τα Μ ετέωρα και που συνέβαλαν στην ανα κή ρυξη της  περ ιοχη ς ως Γεωπάρ κο υ  
τ η ς  U N ESCO. 29/ 12 /2013 (φωτ. Χ.Ζαχα ρής) .  About 1 0 0  meters ofter Zoch/orou I 

M.Sρi/oion station, onother well l<nown londmorl< of the l ine: the 20m /ong steel 
bridge over the muddy woters of Vouroitιos (photo N .Kontiris) ( opposite poge). 

After Zoch/orou, the gorge opens wide/y ond the /ondscope chonges ogoin. Here, 
the troin is dworfed by the widespreod lorge, steep but rou nded sondstone cl ίffs, 

very simi lor to those of the fomous Meteoro in Thesso/y. These roctιy formo
tions is one of the reosons for which the oreo hos been designoted os ο UNESCO 

Geoporl1.29/12/2013 ( both photos Clochoris) 
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Σ. I Μισοκρυμ μένη ανάμεσα στα πλατάνια, μ ία από τις πολλές, μ ονότοξες λ ίθ ινες γέφυρες της γραμμ ής.3/2 /2013 (φωτ. Χ.Ζαχαρής) (επάνω). Half hidden among the large 
Plane trees, one of the many arched masonry bridges.3/2/2013 (photo C.Zacharis) (aboνe). 

Σ. I Μια  aνθισμένη α μ υγδαλιά δ ίπλα στη γρα μ μ ή  φανερwνει τον ερχο μό της άνοιξης 8/4/2007 (ψωτ. Χ. Μαλοuχος)( κάτω). Α blaaming Almand tree next to the track 
indicates that spring has already arrived on the plateau.S/4/2007 (photo.C. Malouchos)(below). 
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Σ. Ι Αλλό. και το φθινόπωρο έχει την δ ικιΊ του ομορφιό., με μόνο τα αειθαλιΊ έλατα να διατηρούν το βαθυπρό.σινο φύλλωμα τους. 2 1 / 1 1 /2009 (φωτ. Σ. Ν ι κολόπουλος). Autumn 
browns are a/so beautiful on the rolling hills , particularly when contrasting with the darlι green colors ο[ the evergreen Firs. 21/11/2009 ( both photos 5. Nilιolopoulos). 
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Σ. I Το χιόνι σ κεπόζει συχνά την περ ιοχή, χωρίς όμως α υτό να εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτου ργία του Οδοντωτού. 15 /2 /2009 και 3 /2 /2012 (φωτ. Χ.Ζαχαρ ής). 
Snow is usual on these hills in winter, but the trains are always on schedule. 15/2/2009 and 3/2/2012 (both photos C.Zacharis). 
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Σ. Ι Η τελευτα ία γέφυρα της γρα μ μ η ς  στη χ.θ. 1 6+818. Έχει άνοιγμα  25,2μ .κα ι  είναι μεταλλικrΊ. με ανω καμπυλωτό ζευκτό.14/4/2007 (ψωτ. Σ. Ν ι κολόπουλος) (επάνω). 
The last bridge of the l ine at ΚΡ 16+818. The bowstring steel span is 25,2m long. 74/4/2007 (photo 5 Nikolopoulos)(obove). 

Σ. Ι ΠαραμονrΊ Χριστουγέννων και στο κρuο αλλά ηλιόλουστο πρωινό, η Α/Α <<Decauνi l le» 3005 εκτελώντας το δρομολόγιο 1338 διασχίζει την περιοχrΊ του Σ.Σ ΚερπινrΊς. 24/12/2006 
(ψωτ. ΑΚουρμπέλης) )(κάτω). On α cold but sunny Christmas Eve, troin 1338 from Diokofto with 'Όecauville" Νο3005, approaches Kerpini.(photo Α Kourbelis)(below). 
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Σ. Ι Το φθινόπωρο έφτασε. Επανω, Α /Α «Stadler» στον ανα καινισμένο Σ.Σ. Κερπινής (χ.θ. 18+200) Είναι Νοέμβρης και η γραμ μ ή  έχει σχεδόν καλυφθεί από τα πεσμένα φύλλα 
των δέντρων. Κάτω, δύο κατα κόκκινα δέντρα πλαισιώνουν με το χρώμα τους το τραίνο που πλησιάζει τα Καλά βρυτα. 1 3 / 1 1 /2011 (ψωτ. Χ.Ζαχαρής). Autumn is here. Aboνe, 
α "Stadler" railcar has just stopped at Kerpini station, today fully renewed and repainted (ΚΡ 18+200). /t is November and the fallen leaνes have almost covered the track. 

Bursting with color. the bright red leaves of two trees frame the passing train, as it moves tawards Kalavryta ( below).13/1 1/2011(both photos C.Zacharis). 
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Σ. Ι Άφιξη στην ιστορική και μαρτυ ρ ι κιΊ πόλη των Καλαβρ ύτων και ο Σταθμάρχης υποδέχεται την αμαξοστοιχiα από το Δια κοφτό (επάνω). Ο τερματικός σταθμός της γρα μ μ ή ς  
του Οδοντωτού βρiσκεται στη χ.θ. 22+346 κ α ι  σε υψόμετρο 720μ. 10/5/2014. Ο σταθμός δεiχνει α κόμη  π ι ο  όμορφος την νuχτα, καθwς μ ια από τ ι ς  νέες Α /Α Sta d l e r, εκτελwντας 
το τελευταiο δρομολόγ ιο της η μέρας, ετο ι μάζεται να αναχw pησει  για το Δια κοφτό. Μiα ακόμη  η μέρα από τα 120 χρόνια του οδοντωτοu τελεiωσε, σε λiγο ξη μερwνε ι μ iα άλλη 
... 26/12/2012 (φωτ. Χ.Ζαχαρής). With his red flag in hand, the Station Moster welcomes the train as it arrives ot the historic, tortured town of Kolovryto ( obove) This is the ter
minal stotion of Odontotos ot ΚΡ 22+246, 120m a.s.l. 70/5/2074. The stotion looks even more beoutiful ot n ight, os ο "Stodler" roilcor is reody to deport for Diokofto. One more 
doy ended, ο new one is downing. The wheels ofthe 120 yeors old Greek rack roilway connecting Diokofto with Kolavryto keep on rolling ... 26/12/2012 ( both photos C.Zochoris). 
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Σ. Ι Η ατμάμ αξα ΔΚ8001 έχι μ όλις φτάσει στα Καλβρυτα και ο θερμαστής λαδώνει την φυλλοειδή ανάρτηση.  16/6/2001 (ψωτ. Γ.Χανδρινός). 
Steam loco DΚΒΟΟΊ has just arrived at Kalavryta station and the fι reman carefully greases the leaf-springs.Ί6/6/200Ί.(photo G. Handrinas). 



Η ΑΝΑΒΙΟΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 
Ν .  Καντή ρ η ς- Σ. Ν ι κολόπο υλος- Λ. Π απαδ η μ ητρ ίο υ  

Σ. Ι Ε κδρο μ ι κός aτμ ήλατος συρμός μεταξύ Ζαχλωρούς κα ι Κερπινής.  24/9/2001(ιpωτ. Λ. Π απαδ η μ ητρίου) .  
Α specio/ steom troin for roi lfons between Zoch/orou ond Kerpini  24/9/2001 (photo L. Popodim itrίou). 

STEAM REVIVAL 
Ν. Kanti ris- S. N i koιopou ιos - L. Papad i m itriou 
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Σ. I Το καλοκα i ρ ι του 1 996, με αφορμή τ ις  εορταστικές εκδηλώσεις γ ια τα 1 00 χρόνια το υ οδοντωτοu, δρομ ολογήθηκε ειδική, aτμ ήλατη αμαξοστο ιχiα που ανέβηκε από 
το Δια κοφτό στα Καλάβρυτα. Επι κεφαλής, η ανα καινισμένη για το σ κοπό α υτό, ατμάμ αξα ΔΚ3001 .  30/8/1996 (φ ω τ. Ν . Καντήρης). During the summer of 1996, severol 

events took ploce, both ot Diokofto ond Kolovryto, to celebrote the 100th onn iversory of Odontotos. The culminotion of these events wos steom speciol, hou led by 
DK8001, restored for this occosion. This is the on ly p reserved steom loco of Odontotos in working order. 30/8/1996 ( both photos N.Kontiris). 
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Σ. Ι Την περiοδο 2000-3, ο Σ.Φ.Σ αλλά και ομ άδες αλλοδαπών 
σ ιδηροδρομόφιλων, δ ιοργάνωσαν α ρ κετές εκδρομές στη γραμ μ ή  
Δια κοφτό-Καλάβρ υτα με  aτμ ήλατο συρ μό. Εδω, η aτμ ά μαξα 
ΔΚ8001 διασχiζει την μεταλλική γέφυρα της Ζαχλωρούς, αφού 
προ ηγουμένως προμηθεύτη κε νερό από τον υδατόπυργο το υ 
σταθμού .  24/9/2001 (φωτ. Λ. Παπαδ η μ ητρ iου)  Betweeπ 2000-3, 
severol steom trips οπ the liπe were orgoπized, either by the. S. F.S, 
or by groups of Europeoπ roil eπthusiosts. /π οπe of these trips, 
loco DKB001, crosses the steel bridge ot Zochlorou, tokes woter ot 
Zochlorou /M.Spiloioπ stotioπ, ofter hoviπg beeπ wotered ot the 
stotioπ. 24/9/2001 ( both photos L.Popodim itriou) 
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Σ. I Σε ένα άλλο ταξίδι, ο συρμος διασχίζει την περιοχή της Κερπινής και μετά από λίγο φτάνει στον Σ.Σ 
Καλαβρuτων 16/6/2001 (φωτ. Γ.Χανδρινός) (επάνω) και κάτω 24/9/2001 (φωτ. Λ.Παπαδη μ ητρίου). Ιn another of these steam trips, the train 

passes near Kerpini. 16/6/2001 (photς:ι G.Handrinos) (abolie) and, below. at  Ka/aνryta station. 24/9/2007 (photo L.Papadimitriou). 
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Σ. Ι Ατμήλατος συρμός νο ικ ιασμένος από φωτογρόφους το υ Σ.Φ.Σ. δ ιασχίζει την μεταλλική γέφυρα στη χ.θ. 1 6+818 και πλησιόζει τα Καλό βρυτα. 16/4/2003. 
(φωτ.Σ. Ν ι κολόπουλος). Α steam train especially leased by railway photographers of the S.F.S, on 16 April 2003, crosses the steel bridge 

at ΚΡ 6+818 and approaches Kalaνryta (both photos S.Nil1olopoulos). 

117 
I 



ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑ I 49 

Σ. I Το 2015, η ατμ όμαξα ΔΚ8001 μεταψtρθηκε στις  εγκαταστόσεις του Εργοστασiου Πε ιρα ιwς  γ ια γεν ική  επισκευή.  Η επισκε υ ή  της tγινε από tμπει ρους  τεχνiτες, με 
επι κεφαλής τον μ ηχανοδηγό Ν .  Ταγα ροuλια (δεξιό στην ψ ωτογραψiα) .  Στο μ tσο ο Λ .  Μοσχοβόκης και α ρ ιστερό ο Σ. Ρiζος με εναν α κό μ η  συνόδελψο.Η επ ισκευή  tγινε μ ε  
χρηματοδότηση το υ Ο.Σ.Ε. κ α ι  τ η ν  συνεργασiα της  Ε. Ε.Σ.Π.Υ. 22/4/2015 ( ψωτ. Β. Κοροβtσης) .  Ιn 2015, loco DK8001 wαs trαnsported t o  Pirαeus Locomotive Works, where 

it wαs fully inspected αnd underwent mαjor overhαul. The p roject wαs carried out by three retired steαm loco experts, guided by loco driver NTαgαrou liαs (on the 
right). posing with h is two αssistα nts L Moschovαkis αnd S.Rizos αnd α friend. 22/4/2015 (photo ν. Korovessis). 

Σ. I Ο Ν. Ταγα ροuλιας στα χει ρ ιστή ρια της πλήρως ανακα ινισμtνης ατμ όμ αξα� ΔΚ8001 σε μ ια από τις δοκιμtς της  στον Σ.Σ. Καλαβρuτων. 1 0 / 1 /2016 
(ψωτ.Λ. Παπαδ η μ ητρ iου)  Loco DK8001 dur ing α test run αt Kαlαvrytα, αfter its mαjor overhαu {. with Ν. Tαgαroul iαs on  the throttle. 10/1/206 (photo L .Pαpαdimitriou). 
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Πίνακας 1. Οδοντωτές Γραμμές Abt στα 1892. 
Tabιe 1. Abt Rack Raiιways in 1892 
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Πίνακας 2. Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Γραμμής 
TabLe 2. Main Engineer Features of the Line 

Εύρος Τροχιάς 
Trac k  Gauge 
Ελάχιστο Ι Μέγιστο Υψόμετρο 
M i n i m u m  Ι M axi m u m  Altitu de 
Συνολικό Μήκος 
Total Length 
Ευθύγραμμα Τμήματα 
Stra ight Secti ons  
Μήκος Οδόντωσης 
Rack Le ngth 
Σύστημα Οδόντωσης 
Rack Syste m 

Μέγιστη Κλίση 
Maxi m u m  G rad ient 

Τυπικές Κλίσεις 
R u l ing G rad ie nts 

Επίπεδα Τμήματα 
Leνel Sections 

Ελάχιστη Ακτίνα Καμπυλότητας 
M i n i m u m  Rad i u s  of Cu rνatu re 

Τυπικές Ακτίνες Καμπυλότητας 
Ru l ing Cu rνatu re Rad i i  

Μέγιστη Ταχύτητα 
Maxi m u m  Speed 

Στατικό Αξονικό Φορτίο 
Static Axleload 
Περιτύπωμα Φόρτωσης 
Loa d i ng Gauge 
Σιδηροτροχιές 
Rails 
Γέφυρες 
Br idges 
Μεγαλύτερη Γέφυρα 
Longest Bridge 

Υψηλότερη Γέφυρα 
H ighest Bri dge 
Σήραγγες 
Tu n ne ls 
Συνολικό Μήκος Τοιχείων Αντιστήριξης 
Tota l Le ngth of Reta i n i ng Walls 
Συνολικό Μήκος Λιθοεπενδύσεων Επιχωμάτων 
Total Length of Em bankment Maso n ry 

Σταθμοί 
Stations  
Στάσεις 
Sto ps 
Μηχανοστάσια 
Depot 

Οδόντωση 
Rac k  

Π ρόσφυση 
Ad h esion 

Οδόντωση 
Rac k  
Π ρόσφυση 
Ad h esion 

Οδόντωση 
Rack 
Π ρόσφυση 
Ad hesion 

Οδόντωση 
Rack 
Π ρόσφυση 
Ad hesion 

750 mm 

1 0  Ι 720 m asl  

22350 m 

67 % 

3 τμήματα συνολικού μήκους 3485 m 
3 sections tota l ing 3485 m 
Διπλή Abt 
Abt dou b le bar  

1 45 ο/οο [l] 

34 ο/οο 

120 - 145 %ο ' 

1 5 - 34 %ο 

2940 m 

50 m 

40 m 

40 - 1 00 m 

12 km l h  

40 km l h  

6 ton s  ι2J 

Π λάτος 2300 m m ,  Ύψος 31 60 m m  
Width 2300 m m ,  He ight 3160 m m  

31.6 kgl m  131 

25 μεταλλικές, 9 λίθινες 
25 steel, 9 maso n ry 
Τρίτοξη μεταλλική, ανοίγματος 60.9 m στη ΧΘ 7+356 
3-arc h  steel  span 60.9 m long at ΚΡ 7+356 
40 m στη ΧΘ 6+286 
40 m at ΚΡ 6+286 
6 συνολικού μήκους 200 m 
6 tota l ing  200 m i n  le ngth 

4000 m 

500 m 

3 

3 

1 

Ι,J Βραχύτερο μ ή κος αναφοράς έδειξε κλίση 175 %ο. Shorter reference length has shown 175 %ο 
12J 4.5 tons προ ανακαινίσεως επιδομής. 4.5 tons before track renewal. 
Ι3 J Μετά την ανακαίνιση επιδομής. Following track renewal. 
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ι---
ΧΘ 
ΚΡ 

:--

5+600 

6+286 

7+000 

7+356 

7+600 

8+279 

8+327 

9+300 

1 0+000 

1 0+646 

1 0+972 

1 2+700 

1 6+818 

Πίνακας 3. Κύριες Γέφυρες 
TabLe 3. List of Major Bridges and Viaducts 

Ε ΙΔΟΣ 
τνΡΕ 

Μετ αλλικη, δικτυωτή, τοξωτή 
ched steel latti ce-gi rder Ar 

Μεταλλική, ολόσωμη 
Steel span 

Λίθινη, εξάτοξη 
Six-arc h  maso n ry 

Μεταλλική, τρlτοξη 
Three-arched steel 

Μεταλλική, δίτοξη (*) 
Two-arched steel  

Μεταλλική, τοξωτή 
Arched steeι 

Μεταλλική, τοξωτή 
Arched steel 

Μεταλλική, δικτυωτή 
Steeι lattice-gi rder 

Λίθινη, μονότοξη 
Arched maso n ry 

Μεταλλική, ολόσωμη 
Steeι span 

Μεταλλική, δικτυωτή 
Steel latti ce-gi rd er 

Μετ αλλικη, δικτυωτή, τοξω 
ched steeι lattice-girde Ar 

τ ή 
r 

Μετ α λλική, δικτυωτή, παραβολική 
el latti ce-gi rd er, c u rνed Ste 

ANOIΓMA (m) 
SPAN (m) 

25.2 

1 0  

36 

60.8 

12 

20 

20 

20 

17  

25  

1 5  

2 0  

25.2 

(*) Σή μερα εγκιβωτισμένη σε τσιμέντο. Has been encased in rei nforced concrete. 
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Χθ - ΚΡ 

0+000 

0+980 

1+600 

3+250 

5+088 

5+550 

5+600 

5+650 

6+000 

6+286 

6+300 

6+800 

7+000 

7+356 

7+600 

7+700 

8+100 

8+156 

8+237 

8+279 

9+300 

9+394 

9+480 

9+800 

10+110 

1 0+646 

10+660 

10+800 

1 0+930 

1 0+972 

1 1+335 

1 2+600 

12+700 

1 6+818 

18+200 

22+346 

Πίνακας lι. Κύρια Τοπόσημα της Διαδρομής. 
Table 4. Major Route Landmarks 

Σ.Σ. Διακοφτού, υψόμετρο 1 0  m .  D iakofto Station at 1 0  m asl. 

Ι.Δ. (παλαιά εθνική οδός). Leνel Crossing. 

Ε ίσοδος φαραγγιού Βουραϊκού. Entrance to Vou ra i kos Gorge. 

Π ρώτη σήραγγα. F i rst Tu nnel. 

Στάση Ν ιάματα (τ. Κάτω Μετόχι). N iamata Stoρ (former Kato Metoch i ). 

Λίθινη καμάρα (με  θυρεό 1890). Maso n ry arch with bu i lder's stone engraνed 1890. 

Μεταλλική γέφυρα (25.2 m). Steel Bridge. 

Αρχή 1 η ς  οδόντωσης. F i rst rack section starts. 

Ανοιχτή λαξευτή σή ραγγα ("Δικαστήρ ια"). Rock cutting ("Dikasti ria"). 

Μεταλλική γέφυρα (10 m) («Σιφώνι»). Steel br idge ("Sifon i"). 

Καταρράκτης. Waterfa ll. 

Αμυντική στοά (αντικατολισθητική). Rocksl ide Shed. 

Λίθινη εξάτοξη γέφυρα (38 m�Κοκκινόβραχος»). Six-arch maso n ry b ridge ("Koki noνrahos"). 

Μεταλλική τρίτοξη γέφυρα (60.9 m). Th ree-arch steel br idge. 

Δίδυμες μεταλλικές γέφυρες (σήμερα εγκιβωτισμένες). Twi n  steel b ridges (encased i n  
concrete). 

"Πλατάνα" (μέγιστη κλίση γραμμής  175 %ο). "Platana", maxi m u m  l ine gradient. 

Τέλος 1ης  οδόντωσης. F i rst rack section ends. 

Πλάτωμα "ιταλικής μόρτας" (αποξηλωμένη). Plateau of " ltal ian S id ing" (tracks l ifted) 

Μεταλλική γέφυρα (20 m). Steel br idge. 

Μεταλλική γέφυρα (20 m). Steel bridge. 

Μεταλλική γέφυρα (15 m ). Steel bridge. 

Στάση Τρικλιάς (ση μερ ινή). Tri klia Stop (present location). 

Αρχή 2ης οδόντωσης-Λίθινη καμάρα. Second rack section starts - Masonry arch. 

Στάση Τρικλιάς (παλαιά)(τ. Άνω Μετόχι). Tri kl ia Stop (old location, former Ano Metoch i ). 

Τέλος 2ης οδόντωσης. Second rack section ends. 

Στένωμα φαραγγιού ( "Πόρτες") - Μεταλλική γέφυρα (25 m). Gorge narrowi ng ("Portes") 
Steel bridge. 

Νέα σήραγγα («Πόρτες»). N ew tunnel  ("Po rtes"). 

Φυλάκιο "Π ροσκοπικό". Guard H ut "Proskopi ko". 

Αρχή 3η οδόντωσης. Th i rd rack section starts. 

Μεταλλική γέφυρα (15 m). Steel br idge. 

Τέλος 3ης οδόντωσης. Th i rd rack section ends. 

Σ.Σ. Μεγάλου Σπηλαίου-Ζαχλωρούς, υψόμετρο 650 m.  Mega Sp i leon - Zach lorou Station at 
650 m asl. 

Μεταλλική μονότοξη γέφυρα (20 m ). Arched steel b ridge. 

Μεταλλική γέφυρα (25.2 m ). Steel bridge. 

Στάση Κερπινής. Kerp in i  Stop. 

Σ.Σ. Καλαβρύτων, υψόμετρο 720 m.  Kalaνryta Station at 720 m asl. 
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Σ. I Ο Οδοντωτός έχει το πλεονέκτη μ α  να δ ιασχίζει μ ια  πανέμ ορφη περ ιοχή με μεγάλη βιοπο ικ ιλότητα και  σπάνια γεω μορφολογικά στοιχεία Για το υς λόγο υς 
αυτούς έχει ήδη  θεσμοθετηθεί ως « Εθνικό Πάρκο», αλλά και « Π αγκόσμ ιο Γεωπάρκο» της U N ESCO. Επάνω, μ ι α  άποψη των εντυπωσια κών βράχων κοντά στα Ν ιάματα 
14/8/2012, και , κάτω, έργα ανάδει ξης των β ιοτόπων της περ ιοχής κατασκευασμένα από τον «Φορέα Διαχε ίρ ισης  Χελμού-Βο υρα·ι κού». 23/3/2014 ( φωτ. Χ.Ζαχα ρής) .  
Odontoto5 i5 cro55ing αn  αreα of out5tαnding beαuty, h igh biodiver5ity αnd rαre geological formαtion5. Therefore, Vourαillo5 Gorge, including α /αrge 5urrounding 

zone, hα5 been de5ignαted α5 α "Nαtionαl Pαrll" αnd i5 li5ted by UNESCO α5 α "World Geopαrll': Aboνe, 5ome of the impre55ive 5αnd5tone rocl/5 neαr Niomota 14/8/2012 
αnd, below, one of the re5ting 5ite5 creαted by the "Mαnαgement Body of Chelmo5-Vourαillo5" for νi5itor5. 23/3/2014 ( both photo5 C. Zαchαri5). 
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Σ. Ι Οδωντοτός Δια κοφτο ύ-Καλα βρύτων: η φύση και ο σ ιδηρόδρομος σε αρ μονική συνύπαρξη. 9/6/1997. ( φωτ. Γ. Χανδρινός). 
Odontotos Diakofto-Kolovryto: noture's beouty ond the roilwoy in hormony. 9/6/1997 (photo G. Hondrinos). 
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