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1. Η ομάδα μας 

 

Η εργασία αυτή αφορά την υλοποίηση ενός προγράμματος   πολιτιστικών θεμάτων και εντάσσεται 

στην κατηγορία «θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς». Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Τα 

τρένα που φύγαν, τα τρένα που έρχονται» και πραγματοποιήθηκε από την Γ τάξη  Γυμνασίου 

Αρχανών νομού Ηρακλείου Κρήτης(τμήμα Γ1). 

  Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε από τις ακόλουθες καθηγήτριες του σχολείου μας:  

1)  Συντονίστρια καθηγήτρια :Κουβαρά Σταματία ΠΕ02- Φιλόλογος 

2) Συμμετέχουσα καθηγήτρια :Παντελάκη Ελευθερία ΠΕ02- Φιλόλογος 

 

Στο πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές  και μαθήτριες της Γ τάξης 

του σχολείου μας : Αγγελάκη Παγώνα-Ευρυδίκη, Αναστασιάδη Ελένη, Αχινάς Ευάγγελος, Βαφάκη 

Μαρίνα, Βλαχάκης Γεώργιος, Βρέντζος Στέλιος-Μιχαήλ, Γενειατάκη Ζαχαρένια, Γενειατάκη Νίκη, 

Γενετζάκη Αγγελική, Γιαννιδάκης Εμμανουήλ, Γκιούζι Μιρέλα, Γριβάκη Εμμανουέλα, Δακανάλη 

Ελένη, Δημητράκη Μαρία, Δρακωνάκη μαρία, Καζαντζάκη Μαρία, Καλαθάκη Κρυστάλλη- Άννα, 

Καλαθάκης Εμμανουήλ, Καλαθάκης Σταύρος, Κανάκης Άγγελος. 

 

2. Η εργασία μας 

 

 Το πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα απασχόλησε τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες από το 

Νοέμβριο του 2015 μέχρι και τα μέσα Απριλίου 2016. Βασίστηκε σε συγκεκριμένους παιδαγωγικούς 

στόχους, τηρήθηκε μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος. Οι μαθητές 

που συμμετείχαν είχαν την ευθύνη της έρευνας για τη συλλογή του υλικού, την ανάλυσή του και 

τέλος την παραγωγή έργου. 

  Οι ενότητες που ερεύνησαν ήταν οι ακόλουθες:  

 Η ιστορία των  σιδηροδρόμων: από την ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης ως τη 

δημιουργία των πρώτων ελληνικών σιδηροδρομικών δικτύων  

 Ο ρόλος του τρένου στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και η προσφορά του στις  

μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας 

 Οι σταθμοί των δικτύων : η κοσμοπολίτικη διάσταση των δημόσιων  κτιρίων ως φορέων της 

ιστορικής και κοινωνικοοικονομικής πορείας της ευρύτερης περιοχής 

 Τα σιδηροδρομικά μουσεία ως μνημεία ενεργοποίησης της ιστορικής μνήμης του 

σιδηροδρομικού παρελθόντος   

 Μορφές τέχνης στην ιστορία του σιδηροδρόμου : λογοτεχνία, μουσική, ζωγραφική, οπτικός 

πολιτισμός (κινηματογράφος, φωτογραφία)   

 Παρόν και μέλλον του σιδηροδρόμου : προβλήματα και προοπτικές   εκσυγχρονισμού 

 Στις εξωσχολικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται η επίσκεψη στο σιδηροδρομικό μουσείο Βόλου 

στα πλαίσια του εκπαιδευτικού ταξιδιού στο Βόλο το διάστημα 13/4/2016-17/4/2016. Επειδή το 

σιδηροδρομικό μουσείο Βόλου είναι ανοιχτό στο κοινό μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τον υπεύθυνο κο 

Καρκαλά Απόστολο, τέως σιδηροδρομικό υπάλληλο, η συντονίστρια κα Κουβαρά Σταματία είχε 

τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του προκειμένου να γίνει η ξενάγηση των μαθητών στο χώρο κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψής τους στο Βόλο στις 14 Απριλίου 2016.  
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 Η εργασία αυτή έγινε από τους μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών έτσι ώστε να καλλιεργηθεί 

το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας , όπου οι μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους, ενώ ο 

καθηγητής συντονίζει, κατευθύνει και εμπνέει την ομάδα χωρίς να επιβάλλει τις απόψεις του. Γι’ αυτό 

ακολουθήθηκε η ομαδική και συνεργατική μέθοδος project, καθώς με τη μέθοδο αυτή ο μαθητής 

δεν είναι παθητικός δέκτης της γνώσης αλλά συμμετέχει στην ανακάλυψή της. Επιπλέον με τη μέθοδο 

αυτή ο κάθε μαθητής ασχολείται με την παραγωγή ενός  μέρους του υπό επεξεργασία σχεδίου, που είναι 

πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του. 

 

3. Στόχοι της εργασίας μας 

Οι στόχοι του Πολιτιστικού αυτού Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι : 

α) Σε επίπεδο γνώσεων οι μαθητές να ενημερωθούν για τη σιδηροδρομική μετακίνηση στη χώρα μας  σε 

συνδυασμό με τη σχεδόν ταυτόσημη ίδρυση του ελληνικού κράτους, την αλματώδη εξέλιξη  της βιομηχανίας και 

των μεταφορικών μέσων. 

β)  Να καλλιεργηθεί η ερευνητική διάθεση των μαθητών μέσα από τη διαπολιτισμική προσέγγιση του 

θέματος. 

γ) Να δραστηριοποιηθεί η δημιουργική  έκφραση και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα 

από πρακτικές όπως της συνεργασίας, προσαρμοστικότητας, επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνου, 

διαχείρισης της πληροφορίας, ευελιξίας, χρήσης νέων τεχνολογιών.  
 

δ) Να ενισχυθεί η κοινωνικοποίηση των μαθητών όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τη συμμετοχή 

τους σε επιμέρους ομάδες εργασίας, όπου προάγεται το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα.  

 

ε) Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός 

προγράμματος (project).  

 

Χρονοδιάγραμμα 

1ος 

ΜΗΝΑΣ 

Εισαγωγική συζήτηση. Διερεύνηση του θέματος. Καταιγισμός ιδεών. 

Δημιουργία ομάδων και πλάνου εργασίας. Ενημέρωση για τη διαδικασία 

συγκέντρωσης πληροφοριακού υλικού. 

2ος 
ΜΗΝΑΣ 

Έρευνα και συλλογή πληροφοριακού υλικού. Κατηγοριοποίησή του και 

παρουσίαση στις υπόλοιπες ομάδες των μαθητών. Διατύπωση 

προβληματισμών και στοχασμός. 

3ος 
ΜΗΝΑΣ 

Έρευνα και συλλογή πληροφοριακού υλικού (συνέχεια) . Παρακολούθηση 

σχετικών με το θέμα μας συναφούς ντοκιμαντέρ και συζήτηση. Διατύπωση 

προβληματισμών. Δημιουργία ιστοσελίδας για την ανάρτηση των εργασιών. 

4ος 
ΜΗΝΑΣ 

Προετοιμασία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού ταξιδιού στο Βόλο. 

Καταγραφή του τόπου (φωτογραφία, κάμερα) και της επίσκεψης στο 

σιδηροδρομικό μουσείο Βόλου. Αυτοαξιολόγηση. 
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5ος 
ΜΗΝΑΣ 

Συζήτηση στις ομάδες εργασίας. Σύνοψη αποτελεσμάτων. Τελική αξιολόγηση 

του προγράμματος. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα. 

 

Δραστηριότητες 

Δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας οι οποίες ανάλογα με τη θεματική ενότητα που ανέλαβαν να 

επεξεργαστούν ασχολήθηκαν με την έρευνα και τη συλλογή όλου αυτού του πληροφοριακού υλικού. 

Στη συνέχεια οι ομάδες εργασίας κατηγοριοποίησαν το υλικό που είχαν συλλέξει και το παρουσίασαν 

στις επιμέρους  υπόλοιπες ομάδες και μετέπειτα προετοίμασαν το υλικό εκείνο που σχετιζόταν με το 

ταξίδι μας στο Βόλο.  

Μετά την επιστροφή μας από το Βόλο έγινε μια τελική επεξεργασία του υλικού ώστε να δοθεί 

ολοκληρωμένη η μορφή της εργασίας καταγράφοντας και τις διαπιστώσεις-συμπεράσματα που 

προέκυψαν τόσο από τη διαχείριση της γνώσης και την επαφή με την πολυδιάστατη οπτική γύρω από τη 

ζωή των σιδηροδρόμων στη χώρα μας όσο και από την εμπειρία της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Βόλο. 

 

Διάχυση- προβολή του Π.Σ.Δ. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Βόλο το 

διάστημα 13 /4/2016-17/4/2016. Ωστόσο λόγω έλλειψης χρόνου , καθώς μεσολαβούν οι διακοπές του 

Πάσχα, όπως επίσης και μετά την περίοδο των διακοπών ξεκινά η εξεταστική περίοδος σχεδόν άμεσα, 

δεν είναι δυνατή η παρουσίαση της εργασίας μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. Υπάρχει σκέψη να γίνει 

παρουσίαση του Π.Σ.Δ. μετά το πέρας των σχολικών εξετάσεων ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει στη 

διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους.  
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4. Η ιστορία των  σιδηροδρόμων: από την ωρίμανση της βιομηχανικής 

επανάστασης ως τη δημιουργία των πρώτων ελληνικών σιδηροδρομικών δικτύων 

4.1 : Η βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη  

Η οικονομία της Ευρώπης στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν κατά βάση αγροτική. Ωστόσο μέσα στον 

προβιομηχανικό ευρωπαϊκό κόσμο υπήρχαν διάσπαρτες ορισμένες παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες  

οι περισσότερες των οποίων βρίσκονταν στην Αγγλία. 

Τρία ήταν τα βασικά γνωρίσματα αυτού του νέου συστήματος, του ιστορικού φαινομένου που 

ονομάστηκε Βιομηχανική Επανάσταση και που εκδηλώθηκε πρώτα στην Αγγλία. : α) η υποκατάσταση 

του ανθρώπου σε πολλούς τομείς της παραγωγικής διαδικασίας από τη μηχανή β) η αντικατάσταση των 

παραδοσιακών πηγών ενέργειας (υδατόπτωση, αιολική ενέργεια κ.ά.) από νέες, ιδιαίτερα τον 

γαιάνθρακα γ) η χρήση νέων και άφθονων πρώτων υλών, ιδιαίτερα ανόργανων.  

Ο λόγος για τον οποίο οι επαναστατικές αλλαγές στην τεχνολογία και στην οργάνωση της βιομηχανικής 

παραγωγής συνέβησαν πρώτα στην Αγγλία είναι ότι εκεί υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες. Αρχικά στην 

Αγγλία υπήρχαν τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις από τη συσσώρευση πλούτου που εξασφάλισε 

η Εμπορική Επανάσταση. Υπήρχε επίσης  το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, καθώς και το αγροτικό 

πλεόνασμα από τις περιφράξεις κοινοτικών γαιών από τους μεγάλους γαιοκτήμονες στα κτήματά τους. Η 

Αγγλία διέθετε επιπλέον, σε σύγκριση με τις  χώρες της Ευρώπης, ελεγχόμενες πηγές πρώτων υλών και 

αγορές των βιομηχανικών προϊόντων στις αποικίες της, καθώς και τον απαραίτητο εμπορικό στόλο για 

την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων. Η χώρα αυτή διέθετε ακόμη ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο 

σύστημα πλωτής και οδικής συγκοινωνίας, καθώς και μεγάλες ποσότητες γαιάνθρακα σε βάθος που 

επέτρεπε την εξόρυξή του με τα μέσα της εποχής. Τέλος, διάφορες εφευρέσεις και τεχνολογικά 

επιτεύγματα –στην Αγγλία στην αρχή και στη συνέχεια σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ- 

είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα η παραγωγικότητα και το κατά κεφαλήν εισόδημα του 

ανθρώπου. Συγκεκριμένα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, όπου συντελέστηκε πρώτα η 

εκβιομηχάνιση της παραγωγής, τη μηχανική ανέμη, την «κλώστρια Τζένη», όπως ονομάστηκε, 

ακολούθησαν άλλες εφευρέσεις και τεχνολογικές εφαρμογές τους στην παραγωγή, με αποκορύφωμα 

την ατμομηχανή. Ο Τζέιμς Βατ (James Watt)  κατασκεύασε την πρώτη ατμοκίνητη μηχανή, που 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, δίνοντας το έναυσμα για πολλές καινοτομίες, 

κυρίως στον χώρο της βιομηχανικής παραγωγής . 

Οι πρόοδοι στις συγκοινωνίες και στις επικοινωνίες επιτάχυναν τη βιομηχανική ανάπτυξη. Όλα άρχισαν 

με τον σιδηρόδρομο. Το 1825 ο Άγγλος μηχανικός Τζορτζ Στίβενσον (George Stephenson) κίνησε την 

πρώτη ατμάμαξα στη σιδηροδρομική γραμμή Λίβερπουλ-Μάντσεστερ. Το επίτευγμα ήταν τεράστιο, αν 

σκεφτεί κανείς ότι έως τότε τα χερσαία μέσα μεταφοράς λίγο διέφεραν από εκείνα της αρχαιότητας. 

Ξεκίνησε, έτσι, μια διαδικασία συνεχών βελτιώσεων του σιδηροδρόμου, που έφτασε, στα τέλη του 19ου 

αιώνα, μέχρι την κατασκευή ηλεκτροκίνητων τραμ και αστικών υπόγειων ηλεκτρικών σιδηροδρόμων 

(μετρό). Η χρησιμοποίηση ατμομηχανής για την κίνηση στη θάλασσα οδήγησε στο σιδερένιο ατμόπλοιο, 

που αντικατέστησε, βαθμιαία, το ξύλινο ιστιοφόρο πλοίο. Ο χρόνος και το κόστος του ταξιδιού 

μειώθηκαν θεαματικά. Ο σιδηρόδρομος και το ατμόπλοιο έγιναν τα σύμβολα της βιομηχανικής 

ανάπτυξης, τα σύμβολα της  εποχής. 

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η εξέλιξη των κινητήρων και η ενσωμάτωσή τους σε οχήματα είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία του αυτοκινήτου, αλλά και τον πειραματισμό στη δημιουργία ιπτάμενων 

μηχανών, των πρώτων αεροπλάνων. Παράλληλα, το καύσιμο των κινητήρων, το πετρέλαιο, άρχιζε να 

αποκτά μεγάλη αξία και σημασία. 
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Ο μηχανικός Τζορτζ Στίβενσον (George Stephenson, 1781-1848) κατασκεύασε την πρώτη ατμάμαξα το 

1821 για μεταφορά επιβατών και αγαθών, ενώ το 1825 με τη βελτιωμένη ατμομηχανή Ρόκετ έπεισε τους 

διευθυντές των σιδηροδρόμων Στόκτον-Ντάρλιγκτον να χρησιμοποιήσουν ατμό αντί για τα άλογα. Λίγο 

αργότερα κατασκεύασε την πρώτη τακτική σιδηροδρομική γραμμή, που συνέδεε τις βιομηχανικές πόλεις 

Μάντσεστερ και Λίβερπουλ. Για πρώτη φορά έγινε δυνατή η χερσαία μετακίνηση με ταχύτητα πάνω από 

40 χιλιόμετρα την ώρα. 

 

 

 

                      Σιδηρόδρομοι στη Βρετανία, 1800 περίπου. 
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4.2 Τα πρώτα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ελλάδα  

Πριν την ανακάλυψη του σιδηροδρόμου οι μεταφορές μέσω της ξηράς πραγματοποιούνταν επί χιλιετίες 

κατά τον ίδιο τρόπο: για την έλξη είτε επιβατικών είτε φορτηγών αμαξών χρησιμοποιούνταν η μυϊκή 

δύναμη των ζώων. Στις  πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα παρουσιάστηκε μια απροσδόκητη λύση . Η 

χρησιμοποίηση της κινητήριας δύναμης του ατμού είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή του 

σιδηροδρόμου, ο οποίος υπήρξε το πρώτο μηχανοκίνητο μέσο χερσαίων μεταφορών που άνοιξε ένα 

καινούριο κεφάλαιο στην παγκόσμια τεχνολογική εξέλιξη. 

Στη χώρα μας το πρώτο σιδηροδρομικό δίκτυο 8,5 χιλιομέτρων με αφετηρία το Θησείο λειτούργησε 

το 1869, στη διαδρομή Αθήνας-Πειραιάς και ανήκε στην « Εταιρεία του απ’ Αθηνών εις Πειραιά 

σιδηροδρόμου» (Σ.Α.Π.). Με την πάροδο του χρόνου η διαδρομή επεκτείνεται μέχρι την Ομόνοια και 

αργότερα προς την κατεύθυνση της Κηφισιάς, ενώ το 1904 η γραμμή ηλεκτροδοτείται. 

Την άνοιξη του 1882 η βουλή σε διαδοχικές συνεδριάσεις εξετάζει λεπτομερειακά την κατασκευή 

καινούριων σιδηροδρομικών διαδρομών μεγάλων αποστάσεων. Ο μεγαλύτερος χρόνος των συζητήσεων 

αφιερώνεται στη βασική διαφωνία σχετικά με το πλάτος των γραμμών ανάμεσα στην κυβέρνηση του Χ. 

Τρικούπη , που προτιμά την κατασκευή μετρικής γραμμής, και στην αντιπολίτευση, που προτιμά τη 

λεγόμενη πλατιά ή διεθνή γραμμή. Αν και η διάσταση των απόψεων φαίνεται εκ πρώτης όψεως 

ασήμαντη-απόσταση μεταξύ των σιδηροτροχιών ίση με 1 μέτρο για τις μεν  ή 1,44 για τις δε  , η 

πραγματικότητα είναι διαφορετική , καθώς η μετρική γραμμή έχει ως συνέπεια τεχνικά σιδηροδρομικά 

έργα (γέφυρες, σήραγγες κλπ) πολύ  μικρότερου κόστους, ενώ η διεθνής υπερτερεί σε ευστάθεια και σε 

ανάπτυξη μεγαλύτερης ταχύτητας. Τελικά επικράτησε η άποψη της κυβέρνησης, αφού τα οικονομικά 

πλεονεκτήματα της μετρικής γραμμής  ήταν μεγάλα, ενώ τα μειονεκτήματά της δεν ήταν τόσο έντονα 

όσο φαίνονταν.  

Παράλληλα η εδαφική ιδιομορφία της χώρας μας σε συνδυασμό με τις ήδη διαμορφωμένες 

συγκοινωνιακές συνθήκες στις θαλάσσιες μεταφορές συντέλεσαν ώστε να μην προτιμηθεί η κατασκευή 

ενός μεγάλου και ενιαίου πλέγματος σιδηροδρομικών γραμμών αλλά πολλών μικρών τοπικών και 

αυτόνομων δικτύων τα οποία θα συνέδεαν τις πόλεις και τις πεδινές περιοχές της ενδοχώρας με τα 

πλησιέστερα λιμάνια. Για την  κατασκευή των πρώτων μας σιδηροδρομικών δικτύων  ακολουθούνταν η 

παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, η  κυβέρνηση επέλεγε τις κατάλληλες σιδηροδρομικές διαδρομές και στη 

συνέχεια  πραγματοποιούνταν  δημόσιος διαγωνισμός στον οποίο λάμβαναν   μέρος Έλληνες και ξένοι 

κεφαλαιούχοι. Στη σύμβαση που υπογραφόταν μεταξύ του κράτους και του τελικού μειοδότη 

περιλαμβάνονταν οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οικονομικές υποχρεώσεις των δυο μερών και οι συνθήκες 

της μελλοντικής εκμετάλλευσης του υπό κατασκευή δικτύου. Ο εργολήπτης – χρηματοδότης που 

αναλάμβανε την κατασκευή συνεργαζόταν με αξιόπιστη ξένη κατασκευαστική εταιρεία και προχωρούσε 

στην υλοποίηση του έργου. Τέλος, ο εργολήπτης παρέδιδε το ολοκληρωμένο έργο σε ελληνική εταιρεία 

εκμεταλλεύσεως, η οποία είχε ιδρυθεί γι’ αυτό το σκοπό. Μέτοχοι της εταιρείας ήταν τράπεζες αλλά και 

Έλληνες κεφαλαιούχοι, οι περισσότεροι κάτοικοι του εξωτερικού. 

Τα υπόλοιπα σιδηροδρομικά δίκτυα εκτός του δικτύου Αθήνας – Πειραιά ήταν τα ακόλουθα: 

Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας ( Σ.Θ.) Η κατασκευή του δικτύου ξεκίνησε το 1882, αμέσως μετά την 

απελευθέρωση της Θεσσαλίας, και τελείωσε το 1886. Το μήκος της διαδρομής από Βόλο μέχρι Λάρισα 

ήταν 60 χιλιόμετρα και από Βόλο μέχρι Καλαμπάκα 160 χιλιόμετρα. Με αυτό τον τρόπο συνδέθηκε 

σιδηροδρομικά το μεγάλο λιμάνι του Παγασητικού τόσο με το ανατολικό όσο και με το δυτικό τμήμα της 

θεσσαλικής πεδιάδας. Στο ίδιο δίκτυο ανήκει και η σιδηροδρομική γραμμή που ενώνει το Βόλο με το 

χωριό Μηλιές του Πηλίου , η κατασκευή του οποίου δικτύου ξεκινά το 1894 με το γνωστό τρένο του 

Πηλίου, το «μουτζούρη». Η γραμμή κατασκευάστηκε σε δυο φάσεις, το πρώτο τμήμα την περίοδο 1894-

95 μέχρι τα Λεχώνια και το υπόλοιπο την περίοδο 1902-03,αφού το έργο συνάντησε εμπόδια όπως 

κακοκαιρία, της αντιδράσεις των κατοίκων στις απαλλοτριώσεις καθώς και απεργιακές κινητοποιήσεις. Το 

1955 οι σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας ενσωματώνονται στους Σ.Ε.Κ. 
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Σιδηρόδρομοι Πειραιώς- Αθηνών- Πελοποννήσου ( Σ.Π.Α.Π) Οι σιδηροδρομικές γραμμές του 

δικτύου ξεκινούσαν από τον Πειραιά, διέρχονταν από την Αθήνα, Ελευσίνα, Μέγαρα και ένωναν την 

Αττική με την Πελοπόννησο με συνολικό μήκος 650 χιλιομέτρων. Η κατασκευή του δικτύου άρχισε το 

1882 και τελείωσε το 1904, αφού αντιμετώπισε πολλές δυσχέρειες. Οι διαδρομές παραδίδονταν στο 

επιβατικό κοινό τμηματικά. Το πρώτο τμήμα που παραδόθηκε στην κυκλοφορία είναι η διαδρομή 

Κόρινθος – Καλαμάκι (1884) και αυτό λόγω της ανάγκης να ενωθεί έστω και σιδηροδρομικά ο 

Κορινθιακός με το Σαρωνικό κόλπο (δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα η διώρυγα της Κορίνθου), ώστε τα 

ατμόπλοια που έρχονταν  από το Ιόνιο να μην κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου και οι επιβάτες των 

πλοίων αυτών μεταφέρονταν σιδηροδρομικά από την Κόρινθο μέχρι το Καλαμάκι και από εκεί συνέχιζαν 

με άλλο πλοίο στον Πειραιά. Η δραστηριότητα αυτή έφερε πλούσια έσοδα  έως το 1893 που λειτούργησε 

η διώρυγα της Κορίνθου. Το 1962 οι Σ.Π.Α.Π. ενοποιούνται με τους ΣΕΚ (Σιδηροδρόμους του Ελληνικού 

Κράτους) , την εταιρεία που είναι πρόδρομος του σημερινού ΟΣΕ.    

Σιδηρόδρομοι Πύργου – Κατακόλου (Σ.ΠΥ.Κ.)  Πρόκειται για μικρό δίκτυο μήκους 12,5 χιλιομέτρων 

η λειτουργία του οποίου άρχισε το 1883 ,ένα χρόνο νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας του  πρώτου 

τμήματος των Σ.Π.Α.Π. , που συνέδεσε τον Πύργο με το επίνειό του το Κατάκολο και ανήκει σε 

αυτόνομη εταιρεία. Αιτία δημιουργίας της γραμμής αυτής ήταν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 

μεταφοράς της ελληνικής σταφίδας που γνώριζε τότε μεγάλες δόξες ύστερα από την καταστροφή των 

γαλλικών αμπελώνων από φυλλοξήρα. Στο σταθμό του Κατάκολου που βρισκόταν για χρόνια πάνω στο 

λιμάνι   γινόταν κάθε χρόνο λαμπρή γιορτή , όταν έφθανε το πρώτο τρένο με σοδειά σταφίδας. Στη 

γραμμή κυκλοφορούσαν και ξύλινα βαγόνια με εξώστες που τα ονόμαζαν «τρένα της αγάπης». Τις 

ατμάμαξες που έμοιαζαν με εκείνες του τραμ και είχαν «ποδιά» για να προστατεύονται από την άμμο της 

παραλίας τις ονόμαζαν οι ντόπιοι « Μαριγούλες».  Η παραγωγή της σταφίδας που γέννησε τη γραμμή 

έρχεται να της δημιουργήσει προβλήματα , όταν προκύπτει κρίση μετά το 1896. Τελικά ο Σ.ΠΥ.Κ 

συνεχίζει να λειτουργεί , ώσπου το 1951 ενσωματώθηκε στους Σ.Π.Α.Π.  

Σιδηρόδρομοι Βόρειο-Δυτικής Ελλάδος (Σ.Β.Δ.Ε.) Το δίκτυο αυτό είχε διαδρομή Κρυονέρι-

Μεσολόγγι- Αγρίνιο με συνολικό μήκος 61 χιλιόμετρα. Κατασκευάστηκε γύρω στα 1890 και αργότερα 

απέκτησε και μικρές διακλαδώσεις προς το κέντρο του Μεσολογγίου, το Αιτωλικό και τον ποταμό 

Αχελώο. Ο Χαρίλαος Τρικούπης κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του ότι το κατασκεύασε με δαπάνες 

του κράτους-πρώτη φορά χωρίς ευθύνη ιδιωτών- για ψηφοθηρικούς λόγους λόγω καταγωγής του από 

το Μεσολόγγι. Ο ίδιος όμως είχε σχέδια για επέκταση της γραμμής προς Ήπειρο και Θεσσαλία αλλά και 

ζεύξη στο Ρίο- Αντίρριο. Το χαρακτηριστικό του δικτύου είναι ότι η εταιρεία των Σ.Β.Δ.Ε., που το 

διαχειριζόταν και η οποία ενσωματώθηκε το 1952 στους Σ.Π.Α.Π.,  είχε στην κατοχή της ατμόπλοιο , τη 

θρυλική «Καλυδώνα», για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων από την αποβάθρα του χωριού 

Κρυονέρι στο λιμάνι της Πάτρας, όπου υπήρχε επίσης σταθμός της εταιρείας. Στην επιστράτευση του 

1940 η γραμμή έπαιξε καίριο ρόλο στη μεταφορά στρατευμάτων στα αλβανικά σύνορα, ενώ αργότερα οι 

Ιταλοί κατακτητές προσπάθησαν να την επεκτείνουν ξηλώνοντας τις γραμμές της διακλάδωσης του 

Αιτωλικού. Η γραμμή σταμάτησε να λειτουργεί στα χρόνια της δικτατορίας το 1970, λόγω υπερβολικών 

ελλειμμάτων, ενώ το 1995 ελήφθη η απόφαση για επαναλειτουργία της γραμμής χωρίς ωστόσο να 

υλοποιηθεί η απόφαση , καθώς τελικά θεωρήθηκε ότι πρόκειται για ένα ασύμφορο έργο, αφού δεν 

καταλήγει σε κάποιο λιμάνι. Στο μεταξύ, βέβαια, είχαν κατασκευαστεί δρόμοι και το πορθμείο Ρίου- 

Αντιρρίου που εξυπηρετούσε τα αυτοκίνητα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ κάποιες σκέψεις 

για εκμετάλλευση της γραμμής για τουριστικούς λόγους με παλαιές ατμάμαξες δεν έχουν μελετηθεί 

επισήμως.   

Σιδηρόδρομοι Αττικής ( Σ.Α.) Το δίκτυο αυτό κατασκευάστηκε από την Εταιρεία Μεταλλουργείων 

Λαυρίου το 1885 και συνέδεε την πρωτεύουσα με την Κηφισιά και το Λαύριο. Η συνολική διαδρομή 

Αθήνα- Λαύριο είχε μήκος 64 χιλιόμετρα και το ένα σκέλος της γραμμής που ξεκινούσε από την Αθήνα 

και έφθανε στην Κηφισιά είχε μήκος 15 χιλιόμετρα. Το δεύτερο σκέλος αποτελούσε διακλάδωση που 

ξεκινούσε από το Νέο Ηράκλειο, διέσχιζε Κορωπί, Μαρκόπουλο, Κερατέα και κατέληγε στο Λαύριο. Το 

1925 το τμήμα Αθήνα- Κηφισιά αναλαμβάνεται από της ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους, ενώ το 1929 

εξαγοράζεται από τους Σ.Π.Α.Π. το άλλο τμήμα Νέο Ηράκλειο –Λαύριο. Εφαρμόζουν δυναμικές πολιτικές 

μάρκετινγκ εκμεταλλευόμενοι μεταξύ των άλλων και τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι το 
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«τρένο των γλεντζέδων» που δρομολογήθηκε το 1930 και πρόσφερε στους επιβάτες του πολυτελή 

μετάβαση στο καζίνο του Λουτρακίου. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η γραμμή προς το Λαύριο καταργήθηκε 

το 1956 και οι γραμμές της ξηλώθηκαν. 

Ελληνικοί σιδηρόδρομοι ( Ε.Σ.)  Πρόκειται για το μεγάλο δίκτυο διεθνούς γραμμής με διαδρομή 

Πειραιάς-Θήβα-Λειβαδιά-Λιανοκλάδι-Λάρισα-Παπαπούλι (τα τότε ελληνοτουρκικά σύνορα). Η κατασκευή 

της γραμμής μήκους 400 χιλιομέτρων ανατέθηκε από το Χαρίλαο Τρικούπη σε αγγλικό όμιλο 

κεφαλαιούχων το 1889 , οι εργασίες ξεκίνησαν το 1900 και ολοκληρώθηκαν το 1909, αφού προηγήθηκε 

το 1900 νέα ανάθεση του έργου από την κυβέρνηση Θεοτόκη στο Συνδικάτο κατασκευής Σιδηροδρόμων 

εν Ανατολή, πίσω από το οποίο βρισκόταν η γαλλική Batignolles, κατασκευάστρια του Πύργου του 

Άιφελ. Η κατασκευή του δικτύου κρίθηκε απαραίτητη  για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ήταν αναγκαία 

από στρατιωτική άποψη η σύνδεση της πρωτεύουσας με τα σύνορα και ο άλλος ότι ωρίμαζε συνεχώς η 

ιδέα της σιδηροδρομικής συνδέσεως της χώρας με το εξωτερικό. Με τους Βαλκανικούς Πολέμους του 

1912-1913 απελευθερώνεται η Μακεδονία, οπότε τα σιδηροδρομικά της δίκτυα υπάγονται βαθμιαία υπό 

ελληνική διοίκηση. Αποτέλεσμα αυτού είναι η άμεση ανάγκη σύνδεσης των δικτύων της νότιας Ελλάδας 

με τα Μακεδονικά. Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων κατασκευάζεται μέσα από τα Τέμπη  του 

Πηνειού η ενωτική γραμμή Παπαπούλι-Κατερίνη-Πλατύ συνολικού μήκους 136 χιλιομέτρων. Ο πρώτος 

συρμός ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα δρομολογηθεί το 1918, όταν όλα τα μακεδονικά δίκτυα 

θα έχουν παραχωρηθεί από τους συμμάχους. Το 1920 ιδρύεται η εταιρεία των «Σιδηροδρόμων 

Ελληνικού Κράτους» (Σ.Ε.Κ.) στην οποία ενσωματώνονται σιγά-σιγά όλα τα επιμέρους σιδηροδρομικά 

δίκτυα γραμμών διεθνούς πλάτους, ενώ την 1η Ιουλίου του ίδιου χρόνου αρχίζει η κυκλοφορία της 

πρώτης διεθνούς ταχείας αμαξοστοιχίας Αθηνών- Παρισιού μέσω  της Γιουγκοσλαβίας με την επωνυμία 

Simplon Orient Express. Μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο οι συγκοινωνιακές συνθήκες έχουν μεταβληθεί 

αισθητά. Η λειτουργία των μικρού μήκους δικτύων είναι πια ασύμφορη και ο μόνος τρόπος διάσωσής 

τους είναι η υπαγωγή τους στα μεγαλύτερα. Αρχικά, όπως αναφέρθηκε, έγινε η προσχώρηση των 

επιμέρους δικτύων  στους  Σ.Π.Α.Π. , ώσπου και αυτοί με τη σειρά τους ενσωματώθηκαν στους Σ.Ε.Κ. Η 

τελευταία μεταβολή πραγματοποιείται το 1971 με την ίδρυση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

(Ο.Σ.Ε.) στον οποίο υπάγονται όλα τα σιδηροδρομικά μας δίκτυα εκτός από  εκείνο  των ηλεκτρικών 

σιδηροδρόμων , που εξακολουθεί να παραμένει ανεξάρτητο ως αστικό. 
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Η ατμομηχανή «Μαρίνα» της γραμμής Αθήνας – Πειραιά κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και 

εκτελούσε δρομολόγια μέχρι την ηλεκτροκίνηση της γραμμής το 1904. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις 

γραμμές Θεσσαλίας.  
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4.3 Ειδική αναφορά για το σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλίας  

Η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου Θεσσαλίας ήταν ένα έργο χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες 

και με εξασφαλισμένο κέρδος. Τι παραπάνω θα ζητούσε ένας ιδιώτης για να αναλάβει την κατασκευή 

σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία; Ο εύφορος κάμπος είχε γίνει ελληνικός το 1881, επιπλέον διέθετε άφθονα 

προϊόντα και ένα λιμάνι στο Βόλο που περίμενε τα καράβια για να φορτώσουν εξαγώγιμα είδη. 

Η ιστορία της κατασκευής του Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας (ΣΘ), αρχίζει ουσιαστικά στις 13 Σεπτεμβρίου 

του 1881, όταν υπογράφεται η πρώτη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου από την κυβέρνηση του 

Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και του μεγαλοτραπεζίτη της Κωνσταντινούπολης Θεόδωρου 

Μαυρογορδάτου, ο οποίος εκπροσωπείται από τον Ιταλό μηχανικό Ευαρίστο Ντε Κίρικο-τον πατέρα του  

υπερρεαλιστή ζωγράφου Τζόρτζιο Ντε Κίρικο που επηρεασμένος από το αντικείμενο δουλειάς του πατέρα 

του θα συμπεριλάβει και ένα τρενάκι σε όλους σχεδόν τους πίνακες της υπερρεαλιστικής του περιόδου-  

και τον Αρμάουντ Χενεβέρ. Η σύμβαση αυτή προβλέπει την κατασκευή μιας γραμμής από το Βόλο μέχρι 

τη Λάρισα, μήκους 60 χιλιομέτρων και πλάτους ενός μέτρου. Στόχος είναι να συνδεθεί σιδηροδρομικά ο 

κεντρικός θεσσαλικός κάμπος με το μεγαλύτερο λιμάνι της περιοχής. 

Οι μελέτες αρχίζουν αμέσως και τα έργα εγκαινιάζονται στις 28 Δεκεμβρίου στη Λάρισα. Όταν την 

άνοιξη του 1882, αλλάζει η κυβέρνηση και την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο Χαρίλαος Τρικούπης, 

αμφισβητεί την σύμβαση πιστεύοντας ότι η ανάθεση αυτού του τμήματος που χαρακτηρίζεται 

κατασκευαστικά εύκολο και εκμεταλλευτικά προσοδοφόρο, θα δυσκόλευε μελλοντική ανάθεση για το 

δύσκολο μέρος μέχρι την Καλαμπάκα. Έτσι μετά από επαναδιαπραγμάτευση στις 13 Μαΐου 1882 

υπογράφεται με τους εκπροσώπους του Μαυροκορδάτου νέα σύμβαση, όπου περιλαμβάνεται και η 

κατασκευή γραμμής μήκους 142 χιλιομέτρων από το Βελεστίνο προς Φάρσαλα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και 

Καλαμπάκα. Η ύπαρξη του λιμανιού του Βόλου βοηθά εξαιρετικά τα έργα, γιατί εδώ καταφτάνουν με 

πλοία τα υλικά και το τροχαίο υλικό. Τον σχεδιασμό και την επίβλεψη έχει αναλάβει ένας εμπνευσμένος 

μηχανικός, ο Ιταλός Ευαρίστο Ντε Κίρικο, ο οποίος θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην λειτουργία της 

γραμμής, αφού θα του ανατεθεί και η γενική διεύθυνση της Εταιρείας. Τα έργα προχωρούν γρήγορα και 

στις 22 Απριλίου του 1884, ο σταθμός του Βόλου από όπου θα ξεκινήσει το τρένο κατακλύζεται από 

επισήμους και πλήθος κόσμου, όπως και ο σταθμός της Λάρισας, όπου θα καταλήξει. Το έργο 

εγκαινιάζεται από τον τότε βασιλέα Γεώργιο Α� που αποκαλύπτει την γλυπτή μαρμάρινη σύνθεση του 

γλύπτη Πρεβιζάν, στο προαύλιο του Σταθμού. Από την επόμενη ημέρα αρχίζουν τα δρομολόγια, ενώ 

συγχρόνως εκτελούνται τα έργα στο τμήμα από Βελεστίνο προς Καλαμπάκα. Κάθε τμήμα που 

ολοκληρώνεται μεταξύ δυο πόλεων παραδίδεται αμέσως στην κυκλοφορία και στις 16 Ιουνίου 1886 

παραδίδεται και το τελευταίο κομμάτι της γραμμής.  

Ο ατυχής πόλεμος του 1897 φέρνει και πάλι τους Τούρκους στη Θεσσαλία. Ο σιδηρόδρομος όμως 

παραμένει υπό τη διοίκηση του Ντε Κίρικο και η λειτουργία ξαναρχίζει χάρη στις συνεννοήσεις του  

Μαυρογορδάτου με Τούρκους αξιωματούχους. Η γραμμή χαρακτηρίζεται από τη διέλευση πολλών 

ποταμών πάνω από πανέμορφα γεφύρια, με μακρύτερο εκείνο των Στεφανοσαίων στον Πηνειό. Το 1955 

η Εταιρεία του Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας περιέρχεται στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους 

(Σ.Ε.Κ.). Η πρώτη επέμβαση στο δίκτυο γίνεται το 1960, όταν η γραμμή Βόλου-Λάρισας γίνεται 

κανονικού πλάτους, αλλά στο τμήμα Βόλου-Βελεστίνου γίνεται και νέα χάραξη, παραμένοντας ως έχει η 

μετρική στην διαδρομή αυτή. Η ιστορία του Σ.Θ. σαν λειτουργική μετρική γραμμή, σταματάει στις 29 

Ιουνίου 1998, οπότε αρχίζουν τα έργα διαπλάτυνσης του τμήματος της γραμμής από τον 

Παλαιοφάρσαλο μέχρι την Καλαμπάκα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα από τον Βόλο μέχρι τον Παλαιοφάρσαλο, 

παραμένει εκτός εκμετάλλευσης και η γραμμή εγκαταλείπεται. 
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                Χάρτης της εποχής του δικτύου των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας  

 

                   Μετοχή σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, 1925 

 

Το 1883 έφθασαν ατμοπλοϊκώς στο Βόλο οι πρώτες ατμάμαξες από το Βελγικό εργοστάσιο Tubize και 

στις 22 Απριλίου 1884 γίνονται τα εγκαίνια της γραμμής Βόλου- Λάρισας. 
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Βιομηχανικός σιδηρόδρομος στην Κρήτη 

Επειδή το πολιτιστικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκπαιδευτική επίσκεψη στο σιδηροδρομικό 

μουσείο Βόλου, θεωρούμε χρήσιμο να αναφέρουμε στην εργασία μας μια αθέατη πτυχή της 

σιδηροδρομικής ιστορίας που γνώρισε στο παρελθόν η πόλη μας, το Ηράκλειο Κρήτης. Και αν για τη 

δημιουργία των σιδηροδρομικών δικτύων που προαναφέρθηκαν υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο σε έκταση 

πληροφοριακό υλικό, ωστόσο στους περισσότερους είναι άγνωστο ότι στο Ηράκλειο κατά τις δεκαετίες 

του 1920 και του 1930 λειτούργησε ένας μικρός βιομηχανικός σιδηρόδρομος μήκους 6 χιλιομέτρων που 

χρησίμευσε στη μεταφορά αδρανών υλικών για τη δημιουργία του μεγάλου μόλου στο λιμάνι της πόλης. 

Το λατομείο που προμήθευε τα οικοδομικά υλικά βρισκόταν στα δυτικά, έξω από την πόλη του 

Ηρακλείου και νότια από το σημερινό Παγκρήτιο Στάδιο. Από τη γραμμή αυτή, που ήταν μετρικού 

πλάτους, διασώζονται ακόμη τμήματα γραμμής στην παραλία του Ηρακλείου, στο Μπεντενάκι και κυρίως 

μία μεταλλική γέφυρα, έξω από την πόλη, στον ποταμό Γιόφυρο, απέναντι από το Παγκρήτιο. Έχει δύο 

λίθινα βάθρα στις όχθες του ποταμού και μεταλλική υπερκατασκευή.  

Σήμερα χρησιμοποιείται για περιορισμένη οδική διέλευση και είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι 

επεκτάθηκε κατά πλάτος με επανασυναρμολόγηση της υπερκατασκευής και επέκταση των λίθινων 

βάθρων. Η προέλευση των μεταλλικών τμημάτων ήταν αγγλική, από την εταιρεία Mabey & Jonson, κάτι 

που σχετίζεται προφανώς με την αγγλική κατασκευάστρια εταιρεία των λιμενικών έργων.  

  

        

                                     

 

      

 

         

 

 

 

https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd/ceb7cf81ceaccebacebbceb5ceb9cebf-1932/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd/dscn1519/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd/dscn1518/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd/dscn1517/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd/dscn1522/
http://3.bp.blogspot.com/-cz4SdrS3RwE/TsU6cOHDVUI/AAAAAAAAAMM/Npv1I63w3P4/s1600/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B11.JPG
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd/dscn1242/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd/dscn1244/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81%cf%8c%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bb%ce%b8%cf%8c%ce%bd/dscn1245/
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4.4 Ο αστικός σιδηρόδρομος(τραμ, ηλεκτρικός, μετρό) 

Μέγιστη είδηση για τα χρονικά του ελληνικού σιδηροδρόμου αποτέλεσε η λειτουργία του πρώτου 

ατμοκίνητου σιδηροδρόμου Αθήνας- Πειραιά στις 27 Φεβρουαρίου 1869 παρ’ όλο που μερικές δεκαετίες 

πριν είχαν εκφραστεί αντιρρήσεις για τη χρήση ατμού στη χερσαία συγκοινωνία θεωρώντας το 

εγχείρημα επικίνδυνο και αποκαλώντας το σιδηρόδρομο ως «διαβολόδρομο». Την ημέρα των εγκαινίων 

της γραμμής ξεκινά μέσα σε ζητωκραυγές και καπνούς η ατμομηχανή «Βασίλισσα Όλγα» καλύπτοντας 

την απόσταση από το Θησείο ως τον Πειραιά σε 15 λεπτά και πραγματοποιώντας 8-10 δρομολόγια 

ημερησίως ανά κατεύθυνση. Μια ακόμη  χαρακτηριστική φιγούρα ατμοκίνητου τρένου της εποχής 

εκείνης ήταν το «Θηρίο» της Κηφισιάς, που ονομάστηκε έτσι από τους βρυχηθμούς, τους τριγμούς και 

το μαύρο καπνό που συνόδευε την πορεία του ειδικά στις ανηφόρες, αλλά και από τις κατάρες που 

εκτόξευαν οι νοικοκυρές, επειδή λέρωνε τις μπουγάδες τους. Πραγματοποίησε το πρώτο δρομολόγιό του 

στις 4 Φεβρουαρίου 1885 έχοντας ως αφετηρία την Πλατεία Αττικής , η οποία πήρε το όνομά της από 

την εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Αττικής» στην οποία ανήκε το τρένο αυτό, ενώ  το τελευταίο του 

δρομολόγιο- με πλήθος κόσμου να το συνοδεύει στο τελευταίο του νυχτερινό δρομολόγιο με βεγγαλικά, 

κεριά ακόμα  και επιτάφιες ψαλμωδίες-πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου του  1938, αφού πλέον 

το σύνολο των γραμμών του αστικού σιδηροδρόμου είχε ηλεκτροδοτηθεί από το Σεπτέμβριο του 1904. 

Ο νεωτερισμός του 1904 ήταν η  ηλεκτροκίνηση για τον υπόγειο σιδηρόδρομο, ένα γεγονός που 

προκάλεσε  ανησυχίες στον κόσμο σε σημείο τέτοιο που ο διευθυντής του  Σ.Α.Π. Αλέξανδρος 

Βλάγκαλης ταξίδευε ο ίδιος μαζί με της σύζυγό του κάθε απόγευμα από και προς την Αθήνα , για να 

ξεπεραστούν οι φοβίες του κόσμου. Από το 1910 και μετά έχουν γίνει ηλεκτροκίνητες όλες οι γραμμές 

των τραμ, εγκαινιάζεται το 1928 το νέο μέγαρο του σταθμού Σ.Α.Π. (τους διαδέχτηκαν οι Ελληνικοί 

Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι ( Ε.Η.Σ.) οι οποίοι από το 1976 μετονομάστηκαν σε Η.Σ.Α.Π.) στον Πειραιά, 

ενώ  το 1930 εγκαινιάζεται ο νέος υπόγειος σταθμός της Ομόνοιας από τον πρωθυπουργό Ελευθέριο 

Βενιζέλο , που χαριτολογώντας έλεγε ότι οι αρχαιολόγοι θα δυσαρεστηθούν , διότι αρχίζει η Αθήνα να 

προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με έργα νεώτερου πρακτικού πολιτισμού εκτός των κλασικών 

αρχαιοτήτων. Το 1936 ξεκινά τη λειτουργία του το τρενάκι του Περάματος για την εξυπηρέτηση των 

μετακινήσεων από και προς το ναύσταθμο της Σαλαμίνας, ενώ στην περίοδο της Κατοχής η ηλεκτρικός 

και τα τραμ έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος των μεταφορών, αφού τα υγρά καύσιμα για τα 

υπόλοιπα μέσα έχουν εξαφανιστεί.  Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948, θα εγκαινιαστεί και ο 

υπόγειος σταθμός «Βικτώρια». Οι Ε.Η.Σ. συνεχίζουν τα έργα που ολοκληρώνονται σταδιακά το 1957 με 

τη λειτουργία του σταθμού της Κηφισιάς. Πλέον ο Ηλεκτρικός συνδέει τον Πειραιά με την Κηφισιά και 

δεν έχει επεκταθεί ξανά μέχρι σήμερα. 

Το 1960 αποτελεί έτος ολοκληρωτικής κατάργησης των γραμμών τραμ σε μια προσπάθεια 

ισχυροποίησης των λεωφορειούχων και των ιδιοκτητών αυτοκινήτων , που ενοχλούνταν από τα 

δυσκίνητα τραμ. Πρόκειται για ένα γεγονός που είχε ξεκινήσει με το ξήλωμα των γραμμών τραμ στην 

Πανεπιστημίου τα ξημερώματα της 16ης Νοεμβρίου 1953 μετά από απόφαση του υπουργού Δημοσίων 

Έργων. Κίτρινα και πράσινα τραμ αποχαιρετούν το ένα μετά το άλλο τους δρόμους σε Αθήνα και Πειραιά 

μετά από 52 χρόνια ζωής και έχοντας διακινήσει 3 δισεκατομμύρια επιβάτες. 

 Το 1992 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής δυο  νέων υπόγειων  γραμμών του μετρό. Οι δύο νέες 

γραμμές κατασκευάστηκαν με γενική ευθύνη της Αττικό Μετρό Α.Ε., της εταιρείας δημοσίου 

συμφέροντος που έχει αναλάβει την ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό της Αθήνας. Το δίκτυο μετρό της 

Αθήνας αποτελείται από τρεις γραμμές με 61 συνολικά σταθμούς. Σε καθημερινή βάση, με το μετρό 

μετακινούνται κατά μέσον όρο 614.000 επιβάτες στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Η Γραμμή 

του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1) λειτουργεί από το 1869 και είναι στο μεγαλύτερο μέρος της επίγεια – μόνο 

ένα μικρό τμήμα της στο κέντρο της πόλης είναι υπόγειο. Οι πιο σύγχρονες 

Γραμμές 2 και 3 λειτουργούν από το 2000 και είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου υπόγειες, καθώς επίγειο είναι 

μόνο το τμήμα της Γραμμής 3 στην ανατολική Αττική, το οποίο είναι κοινό με μία γραμμή 

του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_2_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_3_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_3_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Το διάστημα 2000 – 2013, προστέθηκαν 22 σταθμοί μετρό στο δίκτυο. Οι πιο πρόσφατες επεκτάσεις του 

δικτύου έγιναν το 2013, σε διάστημα οκτώ μηνών, μέσα στο οποίο παραδόθηκαν δύο επεκτάσεις της 

Γραμμής 2 με έξι συνολικά σταθμούς, και μία δυτική επέκταση της Γραμμής 3 με έναν σταθμό. Η 

επόμενη επέκταση του δικτύου μετρό αναμένεται το 2018, όταν προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα έργα 

της επέκτασης της Γραμμής 3 προς το κέντρο του Πειραιά, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία πέντε 

νέων σταθμών μετρό. 

 

  

Γραμμή Διαδρομή 
Αριθμός 

σταθμών 

Διάρκεια 

διαδρομής 

Πρώτο 

τμήμα 
Εγκαίνια 

Τελευταία 

επέκταση 

Παράδοση 

τελευταίας 

επέκτασης 

 

Πειραιάς – 

Κηφισιά 

24 51 λεπτά 
Πειραιάς – 

Θησείο 
1869 

Ηράκλειο – 

Κηφισιά 
1957 

 

Ανθούπολη – 

Ελληνικό 

20 29 λεπτά 
Σεπόλια – 

Σύνταγμα 
2000 

Άγιος 

Δημήτριος – 

Ελληνικό 

2013 

 

Αγία Μαρίνα – 

Αεροδρόμιο 

21 50 λεπτά 
Σύνταγμα – 

Εθνική Άμυνα 
2000 

Αιγάλεω – 

Αγία Μαρίνα 
2013 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_2_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_3_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_2_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_2_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_3_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_3_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_1_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_2_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE_3_(%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82)
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 Το γλωσσάρι των τρένων 

Ο κόσμος που δουλεύει για να κινηθεί ο σιδηρόδρομος έχει διεθνώς δημιουργήσει ένα δικό του 

λεξιλόγιο, που δεν οφείλεται μόνο στις τεχνικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις πολύπλοκων 

μηχανημάτων και διατάξεων. Πρόκειται για συγκεκριμένες συνθηματικές λέξεις αλλά και για μια 

σειρά από παρατσούκλια, όπως αυτά που συναντάμε ανάμεσα στους ανθρώπους. Τι σημαίνει όμως 

όταν αυτό συμβαίνει όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων αλλά μεταξύ ανθρώπων και μηχανών; Σημαίνει 

στενή επαφή ανάμεσα στις δυο πλευρές, καθημερινή τριβή, ίσως και στοργή , γιατί αυτό που δίνει 

ψυχή σε αντικείμενα άψυχα είναι η ικανότητά τους να μπαίνουν στη ζωή μας και να παίζουν ρόλους. 

Ας δούμε λοιπόν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά παρατσούκλια όπως και λέξεις από την καθημερινή 

σιδηροδρομική ορολογία : 

α) Χαρακτηριστικά παρατσούκλια 

Κωλοσούρτης : Το ατμήλατο τραμ Αθήνας-Φαλήρου που λειτούργησε το 1887 και καταργήθηκε το 

1909 έπειτα από ατύχημα αλλά και την έλευση των ηλεκτρικών τραμ. Ονομάστηκε έτσι γιατί ήταν 

βραδυκίνητο στις ανηφόρες και έμοιαζε να σέρνεται στο έδαφος λόγω του χαμηλού του ύψους. 

Γκαγκάριν :  Η μοναδική διζελάμαξα-η μηχανή της χρησιμοποιεί πετρέλαιο-ελληνικής κατασκευής, 

η πρώτη που κινήθηκε στο δίκτυο Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.) με αριθμό 9321. Για την κατασκευή της 

χρησιμοποιήθηκε φορείο από ατμομηχανή  και κινητήρας από αυτοκινητάμαξα. Πήρε αυτό το όνομα 

από τον πολυσυζητημένο για την εποχή εκείνη Ρώσο αστροναύτη. 

Καουμπόης : Το τραμ της παραλίας που εκτελούσε τη διαδρομή Φάληρο-Τελωνείο-Σταθμός 

Ηλεκτρικού. Οι Πειραιώτες το ονόμασαν έτσι γιατί η κίνησή του χαρακτηριζόταν από ένα έντονο 

σκαμπανέβασμα που θύμιζε έφιππο της άγριας Δύσης. Ονομάστηκε επίσης τραμ της Μελίνας, επειδή 

χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του Ζυλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή»(1960). 

Μουντζούρης :  Το τρενάκι του Πηλίου ονομάστηκε έτσι λόγω του πολύ καπνού που παρήγαγε 

ανηφορίζοντας το βουνό των Κενταύρων. 

Θηρίο : Ατμοκίνητο τρένο που έφευγε από την πλατεία Λαυρίου και έφτανε ως την Κηφισιά. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω στην 4.4 σελ.14, ονομάστηκε έτσι εξαιτίας των τριγμών και των 

βρυχηθμών που συνόδευαν την κίνησή του. Χρονικογράφοι της εποχής το χαρακτήρισαν «ράθυμο 

στις ανηφοριές, γρήγορο στις κατηφοριές». 

Ρουμάνα: Διζελάμαξα σειράς Α551-560.Παρελήφθη το 1982 και ονομάστηκε έτσι λόγω της 

κατασκευής στο εργοστάσιο Ελεκτροπούτερε-Κραϊόβα της Ρουμανίας(το δεύτερο παρατσούκλι της 

ήταν Κραϊόβα). 

 Β) Λέξεις από την καθημερινή σιδηροδρομική ορολογία  

Τριαμβαγέρης :Ο ηλεκτροδηγός του τραμ. Ονομάστηκε έτσι από την ελληνοποίηση του αγγλικού 

tramway. 

Υδατόπυργος: Δεξαμενή νερού που υπήρχε στους σταθμούς και άλλα σημεία του δικτύου για να 

ανεφοδιάζονται οι ατμομηχανές. 

Πασάγιο : Το σημείο που τέμνεται ισόπεδα η σιδηροδρομική γραμμή με δρόμο αυτοκινήτου. Είναι 

ένα σημείο μεγάλης επικινδυνότητας, καθώς συμβαίνουν ατυχήματα από αυτοκίνητα που βιάζονται 

να περάσουν τη διάβαση πριν από  το τρένο ή και λόγω μη λειτουργίας προειδοποιητικού σήματος. 

Παπαφίγκος : Ξύλινη υπερυψωμένη σκοπιά που υπήρχε παλιότερα στην άκρη κάθε βαγονιού , όταν 

οι συρμοί δεν είχαν αυτόματο σύστημα πέδησης. Φιλοξενούσε τον τροχοπεδητή, το σιδηροδρομικό 

δηλαδή που είχε ως έργο να ενεργοποιεί τα φρένα του βαγονιού όταν τον ειδοποιούσε ο 

μηχανοδηγός με τα ανάλογα σφυρίγματα. 
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Πόστα : Το τρένο που σταματούσε σε όλους τους σταθμούς της γραμμής. Αρχικά διακινούσε το 

ταχυδρομείο και από τη δραστηριότητα αυτή πήρε το όνομά του (Post). 

Σκευοφόρος : Βαγόνι ημιεπιβατηγό ή αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων που 

προστίθεται σε επιβατικό τρένο , ώστε να προκύψει χώρος μεταφοράς αποσκευών, εμπορευμάτων 

κ.λπ. 

Σκαμπαμέντο : Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια ατμομηχανή τη στιγμή που επιταχύνει 

έχοντας γεμίσει κάρβουνο. 

 

 

                         Ο σταθμός Η.Σ.Α.Π. στον Πειραιά  

 

        Το ατμήλατο τρένο της Αθήνας, το περίφημο «Θηρίο» 
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     Δεκαετία 1950: Τραμ στην  Αθήνα  

 

 

Το παραλιακό τραμ του Πειραιά, ο «Καουμπόης», στην ακτή Μιαούλη 
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5 Ο ρόλος του τρένου  στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και η προσφορά 

του στις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας 

5.1 Πρώιμη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας κατά το 19ο αιώνα  

Στο  πρώτο μισό του 19ου  αιώνα η Βιομηχανική Επανάσταση διαδίδεται  και φέρνει μεγάλες αλλαγές σε 

πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Νέες τεχνικές και ανακαλύψεις κάνουν πιο εύκολες τις μεταφορές και την 

επικοινωνία ανάμεσα της ανθρώπους. Πολλοί μετακινούνται από την ύπαιθρο στις πόλεις  ή 

μεταναστεύουν σε άλλες χώρες ή σε άλλες ηπείρους. Παράλληλα η απόλυτη μοναρχία επιστρέφει σε 

πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Σε όλη όμως την Ευρώπη διάφορες κοινωνικές ομάδες ζητούν ισότητα, 

περισσότερα δικαιώματα και εθνική αυτοδιάθεση (δηλαδή να μπορεί κάθε έθνος να αποφασίζει μόνο για 

την τύχη του). Όλα αυτά οδηγούν σε επαναστάσεις το 1820, το 1830 και το 1848. Την ίδια εποχή στην 

Ελλάδα βασιλεύει ο Όθωνας (1833-1862). Το νέο ελληνικό βασίλειο προσπαθεί να οργανωθεί , αλλά 

αντιμετωπίζει μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο κυβέρνησε ο 

Όθωνας και τα προβλήματα που προέκυψαν έφεραν μεγάλη δυσαρέσκεια και τελικά τον ανάγκασαν να 

φύγει από τη χώρα.   

Ωστόσο, από τα μέσα του 19ου αιώνα η κατάσταση στο ελληνικό τότε  βασίλειο αρχίζει να αλλάζει. 

Αρχικά η έκταση της Ελλάδας μεγάλωσε δύο φορές περιλαμβάνοντας στα σύνορά του τα Επτάνησα 

(1864), τη Θεσσαλία και την περιοχή της Άρτας (1881), ενώ ο πληθυσμός, περίπου 750.000 άνθρωποι 

το 1830, γνώρισε ομαλή αύξηση σε όλο τον 19ο αιώνα. Σημαντικά αστικά κέντρα ήταν η Αθήνα- 

πρωτεύουσα του κράτους από το 1834, που ο πληθυσμός της δεκαπλασιάστηκε την περίοδο 1840-

1907–,η Πάτρα και η Σύρος, ενώ προς τα τέλη του αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται και ο Πειραιάς. 

Η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη επηρεάζει την ελληνική οικονομία: ο αγροτικός τομέας 

δεσπόζει στην ελληνική οικονομία και  η αγροτική παραγωγή, που βασιζόταν στον μικρό αγροτικό κλήρο 

που καλλιεργούνταν από τον αγρότη και την οικογένειά του με εξαίρεση το πρόβλημα που προέκυψε με 

την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας (1881) και το ζήτημα των τσιφλικιών, αυξάνεται. Τα κυριότερα 

προϊόντα ήταν η σταφίδα, οι ελιές, τα καπνά και τα σιτηρά. Ιδιαίτερα η σταφίδα, λόγω της μεγάλης 

ζήτησής της από την ευρωπαϊκή αγορά, εξελίχθηκε, από τα μέσα του 19ου αιώνα, σε μοναδική 

καλλιέργεια (μονοκαλλιέργεια), κυρίως στη ΒΔ Πελοπόννησο. Αυτό σήμανε συσσώρευση πλούτου, αλλά 

έκανε τις τοπικές οικονομίες ευάλωτες στις διεθνείς κρίσεις. Όταν κάποιες χρονιές παρουσιάζονταν 

δυσκολίες στην πώληση της σταφίδας στο εξωτερικό, οι τοπικές κοινωνίες κλονίζονταν (σταφιδικές 

κρίσεις). Παράλληλα το εμπόριο, κυρίως  στο εξωτερικό, είχε μεγάλη βαρύτητα,  καθώς  πληθαίνουν οι 

εξαγωγές και οι θαλάσσιες μεταφορές. Εξάγονταν κυρίως σταφίδες, λάδι και άλλα αγροτικά προϊόντα. 

Εισάγονταν δημητριακά, κυρίως σιτάρι, υφάσματα και νήματα. Στα τέλη του αιώνα αυξήθηκαν οι 

εισαγωγές άνθρακα, ξυλείας και μηχανημάτων. Η ναυτιλία υπήρξε ο κύριος μοχλός οικονομικής 

ανάπτυξης. Η Πάτρα παρέμεινε το κύριο λιμάνι εξαγωγής σταφίδας. Η Σύρος αναδείχθηκε σε κύριο 

εμπορικό κέντρο της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα της Μεσογείου. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

του αιώνα άρχισε και η γρήγορη ανάπτυξη του Πειραιά. 

 Στις πόλεις εμφανίζονται νέα αστικά στρώματα (έμποροι, πλοιοκτήτες, επαγγελματίες), που 

συγκεντρώνουν πλούτο και δημιουργούν νέες επιχειρήσεις. Το τραπεζικό σύστημα άρχισε να 

αναπτύσσεται με την ίδρυση, το 1841, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ). Έως τότε δεν υπήρχαν 

τράπεζες και όσοι χρειάζονταν κάποιο δάνειο κατέφευγαν στον ιδιωτικό δανεισμό. Η ΕΤΕ ιδρύθηκε με 

πρωτοβουλία του κράτους και της παραχωρήθηκε το δικαίωμα να εκδίδει χαρτονομίσματα, όπως επίσης  

αρχίζει την περίοδο αυτή να δανείζει χρήματα σε επιχειρηματίες και κτηματίες.  

Η γενιά, που έζησε την Επανάσταση και τις δυσκολίες που συνάντησε το νέο κράτος, φεύγει σιγά-σιγά 

από την πολιτική ζωή. Εμφανίζονται νέοι πολιτικοί με νέες ιδέες. Οι πολιτικές εξελίξεις την περίοδο 

1862–1864 εκφράζουν μια κοινωνία που αλλάζει και που έχει πια νέες ανάγκες. Ο ρόλος του κράτους 

στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα υπήρξε σημαντικός. Κάνοντας επενδύσεις σε 
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έργα υποδομής και διαμορφώνοντας ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο, το ελληνικό κράτος επιδίωξε, ιδίως επί 

Τρικούπη, τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. 

5.2 Εκσυχρονιστική πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη  

Με την εμφάνιση του Χαρίλαου τρικούπη στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας το 1875 ως προσωρινός 

πρωθυπουργός από το βασιλιά Γεώργιο Α για την πραγματοποίηση των επικείμενων εκλογών, ξεκινάει 

μια νέα φάση στην πολιτική ζωή της χώρας. Οι στόχοι του Χ. Τρικούπη συνοψίζονταν στη δημιουργία 

ενός κράτους σύγχρονου και οικονομικά αναπτυγμένου προωθώντας ένα πρόγραμμα εσωτερικών 

θεσμικών μεταρρυθμίσεων και δημοσίων έργων. Κύριες πλευρές της πολιτικής του ήταν η κατασκευή 

μεγάλων έργων υποδομής (σιδηροδρομικό δίκτυο, οδοποιία, διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου κ.ά.) 

που θα στήριζαν την οικονομική ανάπτυξη, η ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων, η εξυγίανση της 

δημόσιας διοίκησης μέσω της θέσπισης αντικειμενικών κριτηρίων πρόσληψης και η επιδίωξη ειρηνικής 

συμβίωσης με την Οθωμανική αυτοκρατορία.  

Οι πρώτες ράγες στην ιστορία του ελληνικού κράτους –με σκοπό τη μεταφορά αγαθών και επιβατών- 

στρώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1850. Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου θα 

εγκαινιάσει τη σιδηροδρομική πολιτική της χώρας με την κατάθεση στα 1855 του νομοσχεδίου για την 

ίδρυση του σιδηροδρόμου Αθήνας – Πειραιά. «Εάν η εφεύρεσις της τυπογραφίας, της ναυτικής πυξίδος 

και της πυρίτιδος», έλεγε ο τότε πρωθυπουργός, «μεγίστας επέφερον εις τον κόσμον μεταβολάς, η του 

ατμού έφερε και υπόσχεται να φέρη έτι μεγαλυτέρας». Αν και η σιδηροδρομική περιπέτεια θα ξεκινήσει 

στις μεσογειακές και της παραδουνάβιες χώρες μεταξύ 1855 και 1870, η Ελλάδα, εξαιτίας της 

εσωτερικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, αλλά και πολιτικής καθυστέρησης, και του αποκλεισμού 

της από τη διεθνή χρηματαγορά δε θα μπορέσει να συμμετάσχει έγκαιρα στην περιπέτεια αυτή. Ο 

κυρίαρχος αγροτικός χαρακτήρας της χώρας, η σχετική αυτάρκεια της αγροτικής παραγωγικής μονάδας, 

ο χαμηλός βαθμός αστικοποίησης, η απουσία εγχώριας βιοτεχνίας και βιομηχανίας, παράλληλα με ένα 

αρκετά ανεπτυγμένο δίκτυο θαλασσίων συγκοινωνιών δεν επέτρεψαν να αναδειχθεί ο σιδηρόδρομος σε 

κοινωνικοοικονομικό αίτημα πριν τη δεκαετία του 1870 -1880. 

 Επομένως, τα τρένα σφύριζαν πολύ πριν την εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη όμως σε αυτόν οφείλεται το 

όραμα και η προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα ένα πλήρες σιδηροδρομικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον 

οραματιστή πρωθυπουργό, οι πολεμικές κινητοποιήσεις της χώρας καθιστούσαν επιτακτικότερη την 

ανάγκη κατασκευής γραμμών οι οποίες θα εξασφάλιζαν την ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων και 

εφοδίων χωρίς την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, που σε περιπτώσεις «διαφωνίας» απέκλειαν τα 

λιμάνια της χώρας. Επιπλέον, η οικονομική διάσταση δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί βασικό κριτήριο 

αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι την κατασκευή του δικτύου, η μεταφορά αλεύρων από την Λειβαδιά 

στην Αθήνα στοίχιζε περισσότερο από ότι η, μέσω θαλάσσης, μεταφορά τους από το εξωτερικό. Η 

απουσία οδικών μεταφορών –το αυτοκίνητο δεν είχε εφευρεθεί ακόμα- σήμαινε ότι ο σιδηρόδρομος 

ήταν το μόνο γρήγορο, μαζικό και κυρίως αξιόπιστο μέσο μεταφοράς. 

Έτος ορόσημο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο αποτέλεσε το 1882. Ο σιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς 

αρχίζει να μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης και ιδρύονται δεκάδες τραμ. Ο κόσμος έχει ξεπεράσει τις φοβίες 

του και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι καλύτερες για τη χώρα, αφού περισσότερα διεθνή 

κεφάλαια αναζητούν διέξοδο λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει προσαρτήσει τη 

Θεσσαλία με τον εύφορο κάμπο της. Η αγροτική παραγωγή αυξάνεται και αναζητεί οδό εξαγωγών, 

καθώς η εκβιομηχάνιση καθυστερεί λόγω έλλειψης κεφαλαίων, πρώτων υλών και καυσίμων. Όλα αυτά 

συνδυάζονται με την άνοδο του Χαρίλαου Τρικούπη στον πρωθυπουργικό θώκο, καθώς αναλαμβάνει και 

τις αποφάσεις χάρη στις οποίες η Ελλάδα αποκτά επιτέλους σιδηροδρομική συγκοινωνία ύστερα από 

πολλά χρόνια συζητήσεων. Στην ομιλία του στη συνεδρία της Βουλής της 20ης Μαΐου 1882 ο νέος 

πρωθυπουργός λέει : « Εντός τεσσάρων το πολύ πέντε ετών, ου μόνον ο απ’ Αθηνών έως Πατρών και 

Ναυπλίου σιδηρόδρομος αλλά και ολόκληρον το σύμπλεγμα των εσωτερικών ημών σιδηροδρόμων 

πρέπει να είναι κατεσκευασμένον...». Η εξαγγελία αυτή του Χαρίλαου Τρικούπη θα προκαλέσει θύελλα 
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συζητήσεων και πολιτικών διαφωνιών αφενός για τα βασικά τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και 

αφετέρου για τη φιλοσοφία του υπό κατασκευή δικτύου. 

Η κυβέρνηση προβάλλει τη λύση της στενής –προφανώς τοπικού χαρακτήρα- γραμμής του 1 μ., ενώ η 

αντιπολίτευση με τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο επιμένει στην ευρεία, διεθνή, γραμμή των 1,43 μ. Το 

δίκτυο που προτείνει η αντιπολίτευση, διεθνές και ακτινωτό από την πρωτεύουσα προς τα λιμάνια της 

χώρας, προϋποθέτει ότι ο πλούτος και η ανάπτυξη θα έρθουν απ’ έξω και ότι η χώρα –όντας γέφυρα 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης- μπορεί μετά βεβαιότητας να διεκδικήσει μερίδιο από το διεθνές εμπόριο. 

Αντίθετα ο Τρικούπης, πιο ρεαλιστής, πιστεύει πως μια τέτοια διεκδίκηση δεν είναι αυτονόητη αλλά μια 

ενδεχόμενη κατάκτηση που θα συμβαδίσει με την εσωτερική ανάπτυξη της χώρας, κάτι που θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνον με την κατασκευή ενός ευρύτατου ομοιόμορφου εσωτερικού 

δικτύου, το οποίο θα επιτρέψει την πολιτική ενοποίηση του τόπου, τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς 

και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις. Κι αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει παρά μόνον με 

την υιοθέτηση της στενής γραμμής, η οποία απαιτούσε σημαντικά μικρότερες δαπάνες κατασκευής 

(χωματουργικά, στρώση γραμμών, γέφυρες, σήραγγες κ.λπ.). 

 

Οι ενέργειες του Χαρίλαου Τρικούπη στο θέμα της κατασκευής του σιδηροδρόμου είναι οι ακόλουθες: 

 Ακυρώνει τις συμβάσεις που είχε υπογράψει ο προκάτοχός του Α. Κουμουνδούρος το 1881 για 

κατασκευή γραμμών διεθνούς πλάτους Πειραιώς-Πατρών και Πειραιώς-Λαρίσης με εγγύηση από 

το κράτος για ελάχιστο κέρδος 5%. Διαφωνεί όχι μόνο με το σύστημα της κρατικής εγγύησης για 

κέρδη αλλά και με το κανονικό πλάτος. Πιστεύει ότι το κράτος πρέπει να οργανωθεί εσωτερικά με 

τη μικρότερη επιβάρυνση και να κατασκευάσει εκτεταμένο δίκτυο επιδιώκοντας την ανάπτυξη. 

 Υπογράφει οριστικές συμβάσεις για τρία δίκτυα συνολικού μήκους 700 χιλιομέτρων στη 

Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στην Αττική, ενώ συνάμα καλύπτει την προοπτική κατασκευής 

άλλων 700 χιλιομέτρων στις γραμμές Πειραιάς-Λάρισα-Σύνορα, Κρυονέρι-Αγρίνιο και στην 

Πελοπόννησο. 

 Ακολουθεί διάφορες μορφές  συμφωνίας με τις εταιρίες που αναλαμβάνουν τη δημιουργία 

σιδηροδρόμου. Τελικά προκύπτει ένα δίκτυο που κατά ένα μέρος είναι ιδιωτικό ( Πειραιάς-

Κόρινθος-Ναύπλιο-Μύλοι, Πειραιάς-Πάτρα-Ολυμπία-Κατάκολο, Βόλος- Λάρισα, Βόλος-Καρδίτσα-

Καλαμπάκα, Βόλος-Πήλιο) και μετά την απροθυμία των ιδιωτών δίνει στο κράτος το ρόλο 

εργολάβου και προκύπτει  ένα άλλο τμήμα δικτύου που είναι  κρατικό ( Πειραιάς-Σύνορα, 

Αγρίνιο-Μεσολόγγι-Κρυονέρι, Μύλοι-Τρίπολη-Καλαμάτα-Κυπαρισσία). Όλες οι παραπάνω 

γραμμές είναι μετρικού πλάτους, εκτός της γραμμής Πειραιάς-Σύνορα που έγινε στα διεθνή 

πρότυπα. 

 

Για να πετύχει το αναπτυξιακό του πρόγραμμα, ο Τρικούπης επέβαλε βαρύτατη φορολογία και σύναψε 

μεγάλα δάνεια με τράπεζες του εξωτερικού. Επίσης, προσέφερε στους Έλληνες κεφαλαιούχους του 

εξωτερικού προνομιακούς όρους για επενδύσεις, αλλά η ελληνική οικονομία δεν άντεξε τελικά το βάρος 

του εξωτερικού χρέους και το Δεκέμβριο του 1893 ο Τρικούπης κήρυξε την πτώχευση της χώρας και 

παραιτήθηκε. Στην πενταετία που ακολουθεί κατασκευάζονται μόλις 50 χιλιόμετρα γραμμής, ενώ στην 

περίοδο 1897-1902 προστίθενται ακόμη 100 χιλιόμετρα αλλά το σημαντικότερο είναι ότι κλείνονται 

συμφωνίες για την κατασκευή άλλων 520 χιλιομέτρων. Το 1910 λειτουργούν πλέον 1600 χιλιόμετρα 

σιδηροδρομικής γραμμής , ενώ από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα το ελληνικό σιδηροδρομικό 

δίκτυο θα αυξάνεται μόνο όταν αλλάζει η γεωγραφική επέκταση  της Ελλάδας. 
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5.3 Η εθνική προσφορά του τρένου στους βαλκανικούς πολέμους  

Σημαντικός ήταν ο ρόλος του σιδηρόδρομου και  στις μεγάλες ιστορικές στιγμές του έθνους. Το 1886 

κατά τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τους στόλους των μεγάλων Δυνάμεων, οι μεταφορές, που δεν 

μπορούσαν να γίνουν όλες από τη θάλασσα, εξυπηρετήθηκαν από τα τρένα. Το 1897 στον ατυχή 

ελληνοτουρκικό πόλεμο, κατά τον οποίο η Θεσσαλία ανακαταλήφθηκε για ένα χρόνο από τους 

Τούρκους, φάνηκε η σημασία της απουσίας σιδηρόδρομου που να συνδέει την Αθήνα με τα σύνορα για 

την ταχεία μεταφορά του στρατού. Εξαιτίας της έλλειψης σιδηροδρόμου ο ελληνικός στρατός δεν 

μπορούσε να προλάβει τις εξελίξεις, όταν οι Τούρκοι βρίσκονταν βόρεια της Θεσσαλίας και ήταν εύκολο 

γι’ αυτούς να εισβάλλουν στη χώρα. Κάτω από αυτές τις κρίσιμες συνθήκες ήταν που αναδείχτηκε η αξία 

του σιδηροδρομικού δικτύου.  

Ωστόσο η πιο μεγάλη στιγμή του σιδηρόδρομου στην ιστορία του έθνους έφθασε το 1912, στον Α 

Βαλκανικό Πόλεμο, όταν οι Έλληνες κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη. Με το σιδηρόδρομο μεταφέρθηκε ο 

όγκος του στρατού προς βορρά από τα κέντρα επιβίβασης της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και 

της Θεσσαλίας , ακόμα και στη γραμμή μεταξύ Κρυονερίου-Αγρινίου. Νύχτα και μέρα λειτουργούσε ο 

σιδηρόδρομος για να εξυπηρετήσει τις μαζικές μεταφορές στρατού κατά τη γενική επιστράτευση. Το ίδιο 

έγινε και στο Β Βαλκανικό Πόλεμο όμως αυτή τη φορά για την απώθηση των Βουλγάρων από τη 

Μακεδονία. Τα μέσα ήταν πενιχρά και οι απαιτήσεις μεγάλες, όμως το προσωπικό κατέβαλε 

υπεράνθρωπες προσπάθειες για να καλύψει τις ανεπάρκειες του υλικού. Τη σημασία της προσφοράς του 

σιδηροδρόμου στους πολέμους του 1912-1913 επιβεβαιώνει η έκπληξη των μελών της γαλλικής 

αποστολής, που μετακλήθηκε το 1919 για την οργάνωση των ελληνικών σιδηροδρόμων, όταν 

πληροφορήθηκαν πως υπερκεράστηκαν οι ελλείψεις σε υλικό και πως επιτεύχθηκε η ταχεία προώθηση 

του στρατού στη διάρκεια αυτών των πολέμων. Επιπλέον στα γεγονότα του 1915-1917, όταν 

κηρύχθηκε νέα επιστράτευση λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) στον οποίο η Ελλάδα 

τάχθηκε στο πλευρό της Αντάντ, στον πόλεμο κατά της Γερμανίας, οι μετακινήσεις του ελληνικού και 

του συμμαχικού στρατού γινόταν με τρένα.  

 

 

 

 

Προεκλογικός λόγος του Χαρίλαου Τρικούπη στις 

7/10/1890 

 

«Ηνορθώθη το έθνος ηθικώς, ηνορθώθη το έθνος και 

υλικώς, εγένοντο όσα ο τόπος ηδύνατο να ευχηθή υπέρ 

της ιδίας αυτού αναπτύξεως. Εγένετο εργασία υπέρ της 

παραγωγής της χώρας, ηνοίχθησαν αι πάλαι αυτής 

προς την ατελή των γεωργικών προϊόντων εξαγωγήν, 

προεκλήθη διεθνώς η διάνοιξις των πυλών των ξένων 

αγορών, εγένετο εργασία και υπέρ της πολιτείας. 

Διερρυθμίσθησαν τα οικονομικά της χώρας, συνετόχθη 

δε αύτη και στρατιωτικώς, και μετ' ολίγον καταπλέει 

στόλος, όστις θέλει περιαγάγει την ελληνικήν σημαίαν 

ανά το Αιγαίον, όπως εις αυτήν προσήκει. Εγένετο 

εργασία προς διευκόλυνσιν της εμπορίας της χώρας και 

της επικοινωνίας των κατοίκων αυτής διά των 

σιδηροδρόμων, διά των αμαξιτών οδών, διά της 

ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας». 

 
Σπύρος Τζόκας, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η 

συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Οδοιπορικό 

στον 19ο αιώνα, Θεμέλιο, Αθήνα 1999, σ. 273. 
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Εικόνα εύγλωττη σε σταθμό τρένων κατά τη  στρατιωτική κινητοποίηση – επιστράτευση με την έναρξη των  

Βαλκανικών πολέμων. 
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5.4 Η εθνική προσφορά του τρένου στη μικρασιατική εκστρατεία και στην κατοχή  

Στη Μικρασιατική εκστρατεία, τα χρόνια 1921-1922 κατά την προέλαση του ελληνικού στρατού στην 

Ανατολική Θράκη πέρα από τον Έβρο μέχρι τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, ο σιδηρόδρομος 

χρησιμοποιήθηκε στις στρατιωτικές μεταφορές. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ως μέσο για την προσφορά 

οικονομικής και πολιτιστικής βοήθειας στους ελληνικούς πληθυσμούς που ζούσαν κάτω από τον 

τουρκικό ζυγό. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή κατά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού ο 

σιδηρόδρομος τέθηκε στη διάθεση του στρατού και του πληθυσμού. 

Μεγάλη ήταν η προσφορά του σιδηρόδρομου και στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο το 1940. Μέσα σε ένα 

μήνα από την επίθεση της φασιστικής Ιταλίας, στις 28 Οκτωβρίου, ο σιδηρόδρομος κατόρθωσε να 

μεταφέρει προς βορρά όλο τον όγκο του ελληνικού στρατού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε πέντε 

μέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη από το Γενικό Επιτελείο επιστράτευση, γεγονός που συνέβαλε 

αποφασιστικά στην επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων για την απόκρουση του εισβολέα. Ο μέσος 

ημερήσιος όρος σε αριθμό αμαξοστοιχιών που κυκλοφόρησαν στη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης ήταν 

84. Η απόδοση μονής γραμμής προκάλεσε το ενδιαφέρον των γερμανικών αρχών , όταν κατέλαβαν την 

Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941, που ζήτησαν να ενημερωθούν για το σχετικό πίνακα κυκλοφορίας των 

τρένων.  

Η κατάληψη της Ελλάδας από της Γερμανούς την περίοδο 1941-1944 επεφύλασσε για το σιδηρόδρομο 

και τους σιδηροδρομικούς ιδιαίτερο πατριωτικό καθήκον. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου 

(νότια της Λαμίας) το Νοέμβριο του 1942, που έκοψε στα δυο τη γραμμή ώστε να μην μπορεί ο 

κατακτητής να μεταφέρει στρατό και εφόδια στη Μέση Ανατολή, καθώς και το πλήθος των  άλλων 

σαμποτάζ σε όλες τις γραμμές από την Πελοπόννησο ως τη Θράκη, αποτελούν μια μεγάλη στιγμή του 

έθνους στην οποία ο σιδηρόδρομος έχει το μερίδιό του. Η απελευθέρωση το 1944 βρήκε τους 

σιδηρόδρομους κατεστραμμένους. Το βάρος της εκ βάθρων ανοικοδόμησης, που σε πρώτο στάδιο 

τελείωσε το 1949, έπεσε στους ώμους των σιδηροδρομικών. 

 

Πολίτες της Αθήνας, στοιβαγμένοι και γαντζωμένοι όπως-όπως, ξεκινούν για το αλβανικό μέτωπο 

 

   1940: Γενική επιστράτευση και μεταφορά Ελλήνων στρατιωτών 
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Όψη της κατεστραμμένης γέφυρας του Γοργοποτάμου μετά από την ανατίναξή της το Νοέμβριο του 

1942 
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6. Οι σταθμοί των δικτύων : η κοσμοπολίτικη διάσταση των δημόσιων  

κτιρίων ως φορέων της ιστορικής και κοινωνικοοικονομικής πορείας της 

ευρύτερης περιοχής 

 

6.1 Οι σταθμοί των δικτύων 

Στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα ο χερσαίος επαρχιακός ελλαδικός χώρος θα γνωρίσει εξαιτίας 

της ραγδαίας ανάπτυξης των σιδηροδρομικών δικτύων ένα νέο είδος κτιρίων και τεχνικών έργων. 

Πρόκειται για έργα και μορφές που χαρακτηρίζονται από τεχνική αρτιότητα, προσεκτικό σχεδιασμό της 

κάθε λεπτομέρειας και από συστηματική ενιαία αντιμετώπιση. Φορείς των έργων είναι ευρωπαϊκές 

εξειδικευμένες εταιρείες με τεχνογνωσία πολλών δεκαετιών και τυποποίηση των κατασκευών τους, που 

θα αλλάξουν το σκηνικό στην ελληνική επαρχία εισάγοντας μαζί με το μηχανολογικό θαύμα του τρένου 

και την αλλαγή της έννοιας του χρόνου, της επικοινωνίας, της οικονομίας και της κοινωνικής 

κινητικότητας.  

Εντυπωσιακές γέφυρες και σήραγγες θα αρθρώσουν μια νέα ραχοκοκαλιά στην ορεινή επαρχία, 

υδατόπυργοι, υπόστεγα, μηχανοστάσια θα ζωντανέψουν το νέο ιστό και κομψά πρωτόγνωρα κτίρια 

σταθμών θα στολίσουν με τον κοσμοπολίτικό τους αέρα  πόλεις και χωριά, χαρίζοντάς τους κάτι 

απρόσμενο : τη νέα είσοδό τους, την πύλη στον αναπτυσσόμενο βιομηχανικό κόσμο. Οι σιδηροδρομικοί 

σταθμοί, επομένως, δεν ήταν απλά και μόνο ένα απόκτημα καθαρά χρηστικής αξίας για τον δειλά και 

σταδιακά αστικοποιημένο κόσμο της Παλαιάς Ελλάδας. Αντίθετα, αποτέλεσαν τεχνουργήματα-

σηματοδότες της ανάπτυξης αλλά και χώροι προσμονής, ελπίδας και αλλαγής, νέοι πόλοι στους 

πολεοδομικούς σχηματισμούς αλλά και ιδιόμορφα περιαστικά τοπία για περίπατο και μέθεξη της νέας 

διάστασης του χρόνου, της εναλλαγής των εικόνων, των ήχων, των μηχανών και των ανθρώπων. Σε μια 

τέτοια πολυλειτουργική παρουσία του σταθμού στον κόσμο της Μπελ Επόκ (Belle Epoque) δεν θα είναι η 

αρχιτεκτονική που θα έχει τον πρώτο ρόλο με την έννοια της πρωτότυπης και μονοσήμαντης 

δημιουργίας. Άλλωστε οι σιδηροδρομικοί σταθμοί δεν είναι μόνο τα κτίρια αλλά ένας μικρόκοσμος δίπλα 

και έξω από την πόλη, συντεθειμένος από ακίνητα και κινητά τεχνικά έργα και φυσικό περιβάλλον. 

Σιδηροτροχιές, κλειδιά και υδατόπυργοι, αποθήκες, μηχανουργεία και υπόστεγα, μηχανές, βαγόνια και 

εμπορεύματα, κατοικίες υπαλλήλων, βοηθητικά κτίσματα , κήποι και κυρίως το κτίριο των επιβατών-που 

στοιχειοθετεί το μέτωπο επαφής του στατικού κόσμου, της καθημερινότητας της πόλης με τον άλλο 

κόσμο, εκείνο του ταξιδιού και του ονείρου- όλα αυτά μαζί συναπαρτίζουν περισσότερο μια ατμόσφαιρα 

παρά ένα αρχιτεκτονικό γεγονός. Επομένως ο σιδηροδρομικός σταθμός μιας πόλης, ένα από τα πιο 

σημαντικά δημόσια κτίρια της,  χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή, συμπυκνώνει και μαρτυρεί την 

ιστορική και κοινωνικοοικονομική της πορεία.  

Και είναι κυρίως η τεχνολογική έκφραση των βιομηχανικών κατασκευών του 19ου αιώνα που δίνει τη 

σφραγίδα της στην ατμόσφαιρα αυτή και που  κατατάσσει αυτά τα σύνολα στο πλαίσιο μελέτης της 

βιομηχανικής αρχαιολογίας. Οι σταθμοί που κατασκευάστηκαν στην πρώτη ηπειρωτική γραμμή του 

σιδηροδρόμου ταυτίστηκαν με την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης στη χώρα μας. Ο σταθμός με το 

ρολόι του στη στέγη-συχνά εντεταγμένο σε ψευδοαέτωμα ή σε σοφίτα- είναι ένα σημάδι της πόλης 

καθόλου τυχαίο: πρόκειται για κτίρια επώνυμα στο λαό, κτίρια που ταίριαξαν ή χώρισαν ανθρώπους, 

επιστρατεύτηκαν αλλά και υποδέχτηκαν πρώτα τα τρένα της ειρήνης. Η τυπολογία των παλιών 

ελληνικών σιδηροδρομικών σταθμών είναι ευανάγνωστη : απλές, λειτουργικές κατόψεις στην εμπειρία 

της εφαρμοσμένης στρατιωτικής αρχιτεκτονικής και συμμετρικές όψεις σε βασικά γεωμετρικά σχήματα 

(τετράγωνο, κύκλος, τρίγωνο) με στοιχεία των αρχιτεκτονικών τάσεων της εποχής ( νεοκλασική, 

παραδοσιακή, κεντροευρωπαϊκή, οθωμανική). Η επαναληψιμότητα της κατασκευής τους με τα 

τυποποιημένα σχέδια ανάγει τους σταθμούς και τα βοηθητικά τους κτίρια σε ένα μαζικό βιομηχανικό 

προϊόν της εποχής εκείνης.  

Οι επαρχιακοί σταθμοί χωρίζονται σε τέσσερις τάξεις Α, Β, Γ και Δ ανάλογα με τον πληθυσμιακό  φόρτο 

που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Συνήθως για κάθε τάξη υπήρχαν τυποποιημένα σχέδια εφαρμογής. 

Ειδικότερα, τα κτίρια της  Α τάξης, όπου ανήκουν οι σταθμοί των κυριότερων πόλεων, έχουν το μεσαίο 

τμήμα τους διώροφο υπερυψωμένο από τις πλευρικές πτέρυγες. Η διαρρύθμιση της κάτοψης είναι απλή 
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και συμμετρική. Το κεντρικό τμήμα του ισογείου καταλαμβάνει η αίθουσα υποδοχής του κοινού με τα 

εκδοτήρια εισιτηρίων. Στις πλευρικές πτέρυγες διατάσσονται αίθουσες αναμονής και γραφεία των 

σιδηροδρομικών υπαλλήλων. Στον όροφο είναι η κατοικία του σταθμάρχη. Τα κτίρια της Β τάξης ήταν 

μικρότερα από τα προηγούμενα , πάλι με διώροφο το κεντρικό τους τμήμα, που τονίζει τον άξονα 

συμμετρίας. Η ίδια διαρρύθμιση εξυπηρετεί μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο και λειτουργικές ανάγκες. 

Τα κτίρια της Γ τάξης είναι ακόμη μικρότερα, διαθέτουν απλούστερη αρχιτεκτονική παρουσία, καθώς 

είναι απλά διώροφα κτίσματα και εξυπηρετούν τις ανάγκες ενδιαμέσων σταθμών σε χωριά. Τέλος, τα 

κτίρια της Δ τάξης είναι μονώροφα  στεγάζοντας κυρίως το εκδοτήριο εισιτηρίων. 

Στο πρώτο ηπειρωτικό σιδηροδρομικό δίκτυο ( Πειραιάς-Δεμερλή- Σύνορα) που παραδόθηκε από τη 

γαλλική εταιρεία Batignolles, οι σταθμοί ήταν απλοί όγκοι  με νεοκλασικά και τοπικά στοιχεία. Κυρίαρχος 

σταθμός αυτού του δικτύου ήταν ο κεντρικός σταθμός Αθηνών, ο γνωστός σταθμός Λαρίσης. Ως έτος 

κατασκευής του θεωρείται το 1904. Στη σύνθεση κυριαρχεί ο κεντρικός διώροφος όγκος ανάμεσα σε 

δυο ισόγειες πτέρυγες. Οι όψεις του σταθμού ήταν τυπικές νεοκλασικές συνθέσεις με αετώματα, 

παραστάδες και οριζόντιες ταινίες με σκοτίες, ενώ εκλεκτικιστική διάθεση χαρακτήριζε τα μεταλλικά 

στοιχεία του κτιρίου (στέγαστρα). Το στέγαστρο με περίτεχνες λεπτομέρειες στις κομβώσεις , ως 

αναπόσπαστο στοιχείο προστασίας της αναμονής στην αποβάθρα, υπαινίσσεται τη μετάβαση από τη 

λίθινη συμβατική αρχιτεκτονική της πόλης στην ανανεωτική , δυναμική όσο και διακοσμητική 

μεταλλοτεχνία της νέας βιομηχανικής εποχής. 

Εξίσου σημαντικός σταθμός του δικτύου είναι ο σταθμός του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά, που συνδέει 

άμεσα το λιμάνι με το υπόλοιπο ηπειρωτικό δίκτυο. Η μορφολογία του-επίμηκες, διαμπερές και 

συμμετρικό κτίριο με υπερυψωμένο διώροφο το μεσαίο του τμήμα- παραπέμπει περισσότερο στη 

βιομηχανική αρχιτεκτονική με νεοκλασικά στοιχεία παρά στη  δημόσιου χαρακτήρα μνημειακή 

αρχιτεκτονική των αθηναϊκών σταθμών. 

Στο δίκτυο Μακεδονία-Θράκη κυριάρχησε ο κεντροευρωπαϊκός τύπος σταθμού, αποστασιοποιημένος από 

κάθε τοπικό ιδίωμα, που εισήγαγε ο Αυστριακός αρχιτέκτονας Josef Willas για λογαριασμό της αναδόχου 

εταιρείας κατασκευής του δικτύου-Γαλλική Εταιρεία Ανατολικών Σιδηροδρόμων-που τότε βρισκόταν υπό 

οθωμανική κατοχή. Στην περιοχή του Έβρου αξιόλογοι αισθητικής ήταν οι σταθμοί Αλεξανδρούπολης, 

Διδυμοτείχου και Πυθίου , που ήταν ξύλινοι και διώροφοι. 

Από τα παλαιότερα σιδηροδρομικά δίκτυα ήταν και οι Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας. Εκεί μεσουρανεί ο 

σταθμός του Βόλου, έργο του Ιταλού μηχανικού Ευαρίστο ντε Κίρικο, πατέρα του μετέπειτα 

υπερρεαλιστή ζωγράφου Τζιόρτζιο ντε Κίρικο. Πρόκειται για ένα μακρόστενο και συμμετρικό κτίριο με 

διώροφο το μεσαίο τμήμα που απολήγει σε τριγωνική σοφίτα με ρολόι. Ο αποικιακός χαρακτήρας του 

όγκου αυτού συνδιαλέγεται με τοπικά παραδοσιακά αλλά και ρομαντικά στοιχεία του ύστερου 

νεοκλασικισμού στην Ελλάδα. Ο σταθμός αυτός, ο μοναδικός στην Ελλάδα που   φιλοξενεί τρία 

διαφορετικά πλάτη γραμμών (1,43 μέτρα για το δίκτυο Λάρισας-Θεσσαλονίκης, 1 μέτρο για τη γραμμή 

της Καλαμπάκα, 60 εκατοστά για το τρενάκι του Πηλίου) αποτέλεσε πρότυπο για το θεσσαλικό δίκτυο. 

Οι σταθμοί της Πελοποννήσου συνταίριαξαν το λιτό νεοκλασικό ύφος με την παραδοσιακή τεχνολογία 

της κάθε περιοχής καθιερώνοντας ένα καθαρό δικό τους τύπο στα σιδηροδρομικά χρονικά. Κτίρια που 

ξεχωρίζουν, ο σταθμός της Αρχαίας Ολυμπίας, ύμνος στον αμιγή νεοκλασικισμό, ο επίσης νεοκλασικός 

σταθμός Πύργου, οι σταθμοί Άργους, Μύλων, Ναυπλίου, Τρίπολης και Καλαμάτας, που παραλλάσσουν 

τοπικά τη βασική τυπολογία. Όμως δυο σταθμοί του δικτύου Πελοποννήσου αποτελούν πολύ σημαντικά 

κτίρια της εποχής: ο σταθμός Πελοποννήσου (Σ.Π.Α.Π.) στην Αθήνα και εκείνος στον Πειραιά. Ο  

σταθμός Πελοποννήσου , που γειτνιάζει με το σταθμό Λαρίσης, είναι ένα κτίριο, όπου η ανάμειξη 

νεοκλασικών, κεντροευρωπαϊκών και αρτ νουβό (Art Nouveau) στοιχείων στο κέλυφός του τονίζουν την 

ξεχωριστή αρχιτεκτονική του ταυτότητα καταξιώνοντάς το ως αληθινό κόσμημα μιας εξαιρετικής 

αισθητικής. Ξεχωριστό σε σύνθεση είναι και το κτίριο του σταθμού Σ.Π.Α.Π. στον Πειραιά, καθώς είναι ο 

μοναδικός σταθμός «κατά κεφαλήν», που σημαίνει ότι κτίστηκε κάθετα στις ράγες, στη λογική του 

τέρμιναλ. Λιτό, διαμπερές και καθόλου ογκώδες κτίριο, συνυπάρχει μαζί με τους άλλους δυο 
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σημαντικούς πειραϊκούς σιδηροδρομικούς σταθμούς , του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο και του Ηλεκτρικού 

(Η.Σ.Α.Π.). 

Ωστόσο, ο νέος επιβατικός σταθμός Θεσσαλονίκης ( Ν.Ε.Σ.Θ.)κατέχει τον τίτλο του πληρέστερου και 

μεγαλύτερου τέρμιναλ στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Σταθμός μητροπολιτικού χαρακτήρα και 

σημείο αναφοράς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης , καθώς είναι 

σημείο τομής σημαντικών σιδηροδρομικών αξόνων. Συνδυάζεται άμεσα με λεωφορειακές γραμμές προς 

όλα τα σημεία της πόλης και ειδική γραμμή σύνδεσης με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Γειτονεύει με όλα 

σχεδόν τα πρακτορεία των υπεραστικών λεωφορείων, έχει ειδικό χώρο για ταξί και μεγάλους χώρους 

στάθμευσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων. Μορφολογικά ανήκει στη σχολή του μοντέρνου κινήματος και 

αποτελεί αφετηρία αστικού σχεδιασμού και πολεοδομικής ανασυγκρότησης της δυτικής εισόδου της 

πόλης, διότι  μελετήθηκε και κατασκευάστηκε στη λογική του οικοδομικού τετραγώνου και όχι ενός 

αυτόνομου κτιρίου. Ο αυστηρός μοντερνισμός με την καθολική επικράτηση του μπετόν διαδέχεται το 

μνημειακό εκλεκτικισμό της αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα. Το κτίριο των επιβατών και η 

πλατεία είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και έτσι διαφοροποιείται από τη λογική 

των ευρωπαϊκών σταθμών, όπου μια μεγάλη μεταλλική κατασκευή στεγάζει αποβάθρες και τρένα. Η 

λειτουργική του σύσταση προσφέρει σωρεία εξυπηρετήσεων : μεγάλη αίθουσα αναμονής, εστιατόριο, 

κυλικεία, πληροφορίες, εκδοτήρια εισιτηρίων, ταχυδρομείο, χώρο φύλαξης αποσκευών, υπηρεσία 

αποστολής δεμάτων. Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος διάδρομος που τροφοδοτεί τις αποβάθρες με 

κλιμακοστάσια και στις δυο πλευρές του , έτσι ώστε από το επίπεδο του δρόμου και του σταθμού να 

φθάνει κανείς στο επίπεδο των τρένων χωρίς να χρειάζεται η επικίνδυνη διέλευση των γραμμών. 

Τέσσερα επιμήκη τσιμεντένια στέγαστρα προστατεύουν της οκτώ γραμμές επιβίβασης-αποβίβασης, ενώ 

πολύ κοντά βρίσκεται ο χώρος φορτοεκφόρτωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων στα ειδικά οχήματα των επιβατικών 

συρμών. 

 

Ο σιδηροδρομικός  σταθμός Ολυμπίας: μοναδική νεοκλασική σύνθεση φτιαγμένη ειδικά για τον τόπο 
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    Ο σιδηροδρομικός σταθμός Τρικάλων 

 

  Ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου (Αθήνα)  
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    Ο σιδηροδρομικός σταθμός Λαρίσης (Αθήνα) 

 

 

     Ο νέος επιβατικός σταθμός Θεσσαλονίκης (Ν.Ε.Σ.Θ.) 
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6.2 Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Βόλου 

Αναφερόμενοι στα κτίρια των σιδηροδρομικών σταθμών δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μια 

ειδικότερη μνεία για το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού του Βόλου, μια και η εργασία αυτή 

περιλαμβάνει και επίσκεψη στα πλαίσια της προβλεπόμενης εκπαιδευτικής εκδρομής στην περιοχή της 

Θεσσαλίας. Το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού, του οποίου  η κατασκευή  ολοκληρώθηκε το 1884, 

ως μέρος του έργου του Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου που θα συνέδεε το λιμάνι του Βόλου με τον 

θεσσαλικό κάμπο και την πόλη της Λάρισας, είναι ένα από τα λίγα κτίρια που επιβίωσαν μετά τους 

σεισμούς στη δεκαετία του 1950, διατηρώντας αναλλοίωτα τα βασικά του χαρακτηριστικά. Το ιδιαίτερο 

αυτό κτίριο ακολουθεί τη νεοκλασική τυπολογία και έναν πειθαρχημένο στις κλασικές μορφές 

σχεδιασμό, που εκφράζει τη μνημειακότητα και την αξιοπιστία της έντονα «γραφικής» αρχιτεκτονικής. Η 

ανάδειξη των όγκων με τα κατακόρυφα ανοίγματα και την εξέχουσα δίρικτη στέγη με τον πλούσιο 

ξύλινο διάκοσμο στο περίγραμμά της, χαρίζουν μια μοναδική πλαστική ομοιογένεια και ισορροπία στο 

κτίριο δηλώνοντας έτσι το ταλέντο του σχεδιαστή του, του Ιταλού μηχανικού Ευαρίστο ντε Κίρικο. Η 

σύνθεση διακρίνεται επίσης για την εφαρμογή διακοσμητικών στοιχείων στις δύο βασικές ζώνες που 

περιστοιχίζουν το κτίριο, αλλά και την ήρεμη επιβλητικότητα της πρόσοψης που υπογράμμιζε τον τότε 

ανερχόμενο αστικό χαρακτήρα του Βόλου. Το κτίριο συνδυάζει τη λειτουργική αναγκαιότητα με την 

αισθητική και λειτουργική του αξία.  

Τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο στολίζει το άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Αυτή η μεγάλων διαστάσεων 

μνημειακή σύνθεση είναι το έργο του Ιταλού γλύπτη Ι. Previsan. Η παρουσία του αγάλματος στο 

συγκεκριμένο χώρο είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ίδρυση του σιδηροδρομικού σταθμού και τη 

λειτουργία της πρώτης αμαξοστοιχίας. Το μνημείο προσφέρει μία ξεχωριστή αισθητική αξία και αρμονία 

και δένει απόλυτα με το κομψό και επιβλητικό κτίριο του σταθμού.  

Σήμερα, στον πρώτο όροφο του κτιρίου λειτουργεί το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλίας. Στο μουσείο 

εκτίθενται πλούσια κειμήλια σχετικά με την ιστορία των σιδηροδρόμων. Παλιές φωτογραφίες, 

τηλέγραφοι, ρολόγια σταθμού, στολές εποχής, εκδοτήρια εισιτηρίων, εξαρτήματα μηχανών, αρχεία, 

βιβλία για την αρχιτεκτονική των σιδηροδρόμων και σχέδια του Ευαρίστο Ντε Κίρικο είναι μερικά μόνο 

από τα ποικίλα εκθέματα που αποτελούν σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα. Το μουσείο, που βρίσκεται 

ακόμη στα αρχικά του βήματα, εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό και στοχεύει να γίνει ένα 

διεθνούς  φήμης σταθμός για τους φίλους του σιδηροδρόμου. 

 

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Βόλου-το 1930 κέρδισε το τρίτο βραβείο του ΕΟΤ στο διαγωνισμό  

εξωραϊσμού σταθμών 
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Από τη ζωή των σιδηροδρομικών  

Μια άλλη πτυχή του θέματος που οφείλουμε να εξετάσουμε στην ιστορία του σιδηροδρόμου είναι και 

εκείνη που σχετίζεται με τη ζωή των σιδηροδρομικών υπαλλήλων, του ανθρώπινου δυναμικού που 

υπηρέτησε το θεσμό σε όλη αυτή τη μακραίωνη πορεία του. Με την έναρξη της λειτουργίας των 

σιδηροδρομικών δικτύων είχαν ήδη συνταχθεί λεπτομερειακοί αυστηροί κανονισμοί οι οποίοι 

κατεύθυναν  κάθε υπηρεσιακή δραστηριότητα. Στα πλαίσια αυτά δεν είναι τυχαίο ότι οι σιδηροδρομικοί 

υπάλληλοι  φορούσαν ομοιόμορφες στολές και οι βαθμοί τους διακρίνονταν από τα σειρήτια και τα 

άστρα που έφεραν στο πηλίκιο και τα πέτα τους. Η ασφάλεια της κυκλοφορίας των τρένων απαιτούσε 

στρατιωτική οργάνωση και πειθαρχία που εκφραζόταν και με τα διακριτικά των στολών. Ανεξάρτητα 

όμως από τις αυστηρές υπηρεσιακές διαδικασίες, το προσωπικό των εταιρειών, προερχόμενο όχι μόνο 

από διάφορες κοινωνικές τάξεις αλλά και από διάφορες χώρες με διαφορετική μόρφωση και συνήθειες, 

ζούσε μια καθημερινή πραγματικότητα έξω από τα στενά όρια των κανονισμών. Ήταν η απλή ζωή των 

ανθρώπων του τρένου με τις χαρές και τις λύπες της, τα σοβαρά και τα ευτράπελά της.  

Σε αντίθεση με τους σταθμούς των ορεινών χωριών , όπου η ζωή των σιδηροδρομικών ήταν σκληρή, 

στους πεδινούς ή παραθαλάσσιους σταθμούς η ζωή κυλούσε σε μια ευχάριστη , ειδυλλιακή ατμόσφαιρα. 

Οι σταθμοί αυτοί ξεχώριζαν για την αρχιτεκτονική και την προσεγμένη τους εμφάνιση και αποτελούσαν 

το επίκεντρο της εμπορικής , οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ο σταθμάρχης μαζί με το δήμαρχο, τον 

παπά και το δάσκαλο αποτελούσε μία από τις προσωπικότητες της περιοχής.  

Σε πολλές περιπτώσεις ο χώρος των σιδηροδρομικών σταθμών έσφυζε από κοσμοπολίτικη ζωή, καθώς 

εκεί έκαναν οι κάτοικοι τους περιπάτους τους τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά απογεύματα. Πολύ συχνά 

συντροφιές εκδρομέων έπαιρναν το τοπικό τρένο και περνούσαν τα βράδια τους στο σιδηροδρομικό 

σταθμό κάποιου προαστίου, όπως οι Αθηναίοι στο σταθμό της Κηφισιάς. Η προτίμηση των εκδρομέων 

για τους σταθμούς είναι κατανοητή, αν λάβουμε υπόψη τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι 

σιδηροδρομικές εταιρείες για τον εξωραϊσμό των σταθμών και των γύρω περιοχών. Απόδειξη αποτελούν 

οι δενδροφυτεύσεις κατά μήκος των γραμμών ακόμα και σε περιοχές που δεν είχαν ιδιαίτερη τουριστική 

σημασία, καθώς και οι όμορφοι κήποι που κοσμούσαν τον περίγυρο των σταθμών. Η δουλειά αυτή 

γινόταν με ζήλο , με μεράκι και αυτό μαρτυράει η ύπαρξη της ειδικότητας του σιδηροδρομικού 

κηπουρού και η θέσπιση κινήτρων για τον καλλωπισμό των σταθμών, όπως η απόφαση του ΕΟΤ να 

βραβεύσει το 1930 τους τρεις πιο όμορφους σταθμούς των τρένων της χώρας. Νικητές στο διαγωνισμό 

των καλλιστείων σταθμών ήταν οι σταθμοί Βελεστίνου, Στεφανοσσαίων και Βόλου, στους υπαλλήλους 

των οποίων απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία και έπαινοι.   

Χαρακτηριστικό επίσης της υποδομής αυτών των σιδηροδρομικών εταιρειών είναι ότι είχαν πολύ καλές 

ταχυδρομικές, τηλεγραφικές και μετέπειτα τηλεφωνικές υπηρεσίες. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί 

αποτελούσαν συνάμα και ταχυδρομικά γραφεία σε πόλεις και χωριά , όπου δεν είχαν ιδρυθεί ακόμη 

ταχυδρομεία του δημοσίου. Σε εμπόλεμες καταστάσεις, που οι ανάγκες για επικοινωνία ήταν αυξημένες, 

τα τηλεγραφεία των σιδηροδρόμων χρησιμοποιούνταν και από το στρατό. Ανάλογης ποιότητας ήταν και 

τα τηλεφωνικά δίκτυα των τρένων που κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν μεταγενέστερα. 

 

               Σιδηροδρομικός υπάλληλος του 1914 (γραμμές Πελοποννήσου) 
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     Ο σιδηροδρομικός σταθμός Κηφισιάς των Σιδηροδρόμων Αττικής στις αρχές του 20ου αιώνα.  

 

 

    Ο σιδηροδρομικός σταθμός στο Βελεστίνο στις αρχές του  20ου αιώνα 
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7. Τα σιδηροδρομικά μουσεία ως μνημεία ενεργοποίησης της ιστορικής 

μνήμης του σιδηροδρομικού παρελθόντος 

 

7.1 Τα σιδηροδρομικά μουσεία  

Τα μουσεία μεταφορών ήταν κάτι εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα ως πρόσφατα σε αντίθεση με το 

εξωτερικό , όπου ο κλάδος της βιομηχανικής αρχαιολογίας είναι πολύ αναπτυγμένος και υπάρχουν 

διάσημα «Τεχνικά Μουσεία» και «Μουσεία Μεταφορών» ή «Σιδηροδρομικά και Τροχιοδρομικά Μουσεία» 

όπως του Μονάχου, της Βιέννης, του Γιορκ, της Λουκέρνης κ.λπ. Στην Ελλάδα η πλέον οργανωμένη 

προσπάθεια στον τομέα αυτό ανελήφθη τη δεκαετία του 1970 από τον ΟΣΕ με πρωτοβουλία του τότε εν 

ενεργεία αρχιμηχανικού έλξης κ. Χρ. Χριστοδούλου και τη συνδρομή μιας μικρής ομάδας εργαζομένων 

και στελεχών του Οργανισμού. Συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν και άρχισαν να 

αντικαθίστανται παλαιές ατμάμαξες , οχήματα, εξαρτήματα και άλλα κειμηλιακής αξίας αντικείμενα των 

ελληνικών σιδηροδρόμων, τα οποία στη συνέχεια εκτέθηκαν στο χώρο που από το 1979 αποτελεί το 

πρώτο ελληνικό σιδηροδρομικό μουσείο, το Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθήνας. 

1. Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών 

Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών (ή Μουσείο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων) που ιδρύθηκε το 1979 

μετά από εθελοντική προσπάθεια των υπαλλήλων του ΟΣΕ και εγκαινιάστηκε το 1996, βρίσκεται στα 

Σεπόλια  και αποτελεί το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό Μουσείο της Ελλάδας. Αποτελείται από δύο κύρια 

κτίρια και τον προαύλιο χώρο που έχει διαμορφωθεί για υπαίθριες εκδηλώσεις, όπου περιλαμβάνεται και 

το παιδικό ψυχαγωγικό τρένο. 

 Στις αίθουσές του συνολικής έκτασης 1.200 τ.μ. μεταξύ άλλων εκτίθενται: 

 Η «ΤΥΡΙΝΘΑ», των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ), η παλαιότερη διασωθείσα ατμάμαξα 

γερμανικής κατασκευής του 1884. 

 Το μοναδικής ιστορικής αξίας βαγόνι-καπνιστήριο του σουλτάνου Αβδούλ – Αζίζ, που υπήρξε 

λάφυρο του ελληνικού στρατού το 1913. Ο συρμός αυτός, που αποτελούνταν από 5 οχήματα-

κοιτώνα, σαλόνι, καπνιστήριο, υπασπιστήριο, μαγειρείο-, υπήρξε δώρο της αυτοκράτειρας 

Ευγενίας της Γαλλίας (1826-1920) στο σουλτάνο Αβδούλ – Αζίζ. 

 Το βασιλικό όχημα του Γεωργίου Α΄ το οποίο κατασκευάστηκε στον Πειραιά και συγκέντρωσε το 

θαυμασμό της Διεθνούς Έκθεσης του Ζαππείου το 1888 λόγω της πρωτοφανούς για την εποχή 

πολυτέλειάς του . 

 Το ιστορικό τραμ της Παραλίας του Πειραιά, ο περίφημος «Καουμπόης» της Μελίνας και του «Ποτέ 

την Κυριακή». 

Ο εκθεσιακός χώρος του Σιδηροδρομικού Μουσείου της Αθήνας εκτείνεται σε έξι αίθουσες, όπου 

εκτίθενται χειροκίνητες και ποδοκίνητες δρεζίνες, μακέτες, φωτογραφικό υλικό, σπάνια έντυπα, παλιές 

στολές, όργανα κ.λπ.  

 

Ατμομηχανή Α4 «ΤΙΡΥΝΘΑ» των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου. Έτος κατασκευής το 1884 
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Το πολυτελές βαγόνι-καπνιστήριο του σουλτάνου  Αβδούλ–Αζίζ 

2. Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων (Πειραιάς) 

Το Μουσείο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων βρίσκεται εντός του Μεγάρου του ΗΣΑΠ στο σταθμό του 

Πειραιά. Ήταν το όραμα του Μανώλη Φωτόπουλου, υπαλλήλου του ΗΣΑΠ ο οποίος άρχισε να 

συγκεντρώνει παλιές στολές, φωτογραφίες, βιβλία, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών. Η 

διεύθυνση των ΗΣΑΠ παραχώρησε το χώρο εντός του σταθμού του Πειραιά και το Μουσείο 

εγκαινιάστηκε το 2005. Στη συλλογή του έχει 2000 αντικείμενα (έκθεση έκτασης 1.000 τ.μ. και 

αποθήκη), καθώς και 3000 και πλέον βιβλία, έντυπα και φωτογραφίες. 

 

Το Μουσείο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων στο σταθμό του Πειραιά 
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Από το εσωτερικό του Μουσείου των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 

3. Σιδηροδρομικό μουσείο Βόλου ή Θεσσαλίας 

Στο κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού, στον πρώτο όροφο, ο οποίος άλλοτε χρησίμευε ως χώρος 

κατοικίας για τον εκάστοτε σταθμάρχη, ιδρύθηκε το 2006 μέσω της συνεργασίας του ΟΣΕ Α.Ε. και του 

Θεσσαλικού Συλλόγου Σιδηροδρομικών με το Δήμο Βόλου, τον Πολιτιστικό Φορέα «Φίλοι των Τρένων» 

της Θεσσαλίας και μελών του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ) το  Σιδηροδρομικό Μουσείο 

Βόλου ή Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλίας (όπως είναι πιο διαδεδομένο). Στο μουσείο διασώζεται και 

εκτίθεται ένα πλούσιο τεκμηριακό και κειμηλιακό υλικό σχετικά με την ιστορία των σιδηροδρόμων. 

Συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να θαυμάσει παλιές φωτογραφίες, τηλέγραφους, ρολόγια σταθμού, στολές 

εποχής, εκδοτήρια εισιτηρίων, εξαρτήματα μηχανών, έγγραφα, αρχεία, βιβλία για την αρχιτεκτονική των 

σιδηροδρόμων, σχέδια του Ευαρίστο Ντε Κίρικο και πλήθος άλλων μικροαντικειμένων που αποτελούσαν 

σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα για την εποχή. Μιας εποχής που αφήνει πινελιές νοσταλγίας στην 

μνήμη των παλαιότερων και αποτελεί μάθημα για της νεότερους, καθώς φανερώνει τον σημαντικό ρόλο 

που έπαιξε ο σιδηρόδρομος στην ανάπτυξη της πόλης του Βόλου, αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλίας.  
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Φωτογραφία από το εσωτερικό του Σιδηροδρομικού Μουσείου Βόλου 

 

4. Σιδηροδρομικό Μουσείο Λάρισας 

Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Λάρισας, που ιδρύθηκε το 2005 από σιδηροδρομικούς και μέλη του 

Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Λάρισας (Σ.Φ.Σ.Λ.),στεγάζεται σε βοηθητικά οικήματα  του κτιρίου 

του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας. Για την συλλογή των εκθεμάτων του Μουσείου, φροντίζουν τα 

μέλη του Συλλόγου. Ξεκινώντας αρχικά από δύο σφυρίχτρες και ένα καπέλο, τα μέλη του Συλλόγου 

έχουν συγκεντρώσει σήμερα περισσότερα από 2000 σπάνια αντικείμενα συλλεκτικής αξίας που 

διακοσμούν τους χώρους του μουσείου. Ο επισκέπτης θα μπορέσει να θαυμάσει από κοντά διάφορα 

χρηστικά αντικείμενα, εργαλεία, εξαρτήματα αλλά και ρουχισμό παλαιότερων εποχών. Προς το παρόν η 

συλλογή περιλαμβάνει στολές και καπέλα σταθμάρχη και προϊσταμένου αμαξοστοιχίας, σφυρίχτρες, 

καραμούζες, τσιμπίδες ακύρωσης εισιτηρίων, φανοί θυέλλης (πετρελαίου), ασετιλίνης, ηλεκτρικοί και 

αλλαγής τροχιάς, τηλέγραφοι, τηλέφωνα, ρολόγια τσέπης και τοίχου και σημαιάκια. Ο εμπλουτισμός του 

Σιδηροδρομικού Μουσείου και  με άλλα αντικείμενα συνεχίζεται. Μια επίσκεψη στο Σιδηροδρομικό 

Μουσείο Λάρισας δίνει την ευκαιρία στους μεγάλους να αναπολήσουν νοσταλγικά ταξίδια του 

παρελθόντος και στους μικρούς να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το τρένο. 

 



[40] 
 

 

5. Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ή Σιδηροδρομικό Μουσείο Ελευθερίου Κορδελιού) 

εγκαινιάστηκε το 2001 και στεγάζεται σε κτίριο του 1894, το οποίο χρησίμευε ως στρατιωτικός σταθμός. 

Για το λόγο αυτό καλούνταν Στρατιωτική Στάση-Σταθμός Διαλογής. Στο Σιδηροδρομικό Μουσείο 

Κορδελιού το παρελθόν αναβιώνει μέσα από χάρτες, σάλπιγγες μετάδοσης ακουστικών σημάτων, 

σήμαντρα ακύρωσης εισιτηρίων, μαγνητικά τηλέφωνα, τηλέγραφο, φανάρια, ρολόγια, γραφεία, 

γραφομηχανές, σημάνσεις και ό,τι άλλο έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τα μέλη του Μουσείου. 

Στον προαύλιο χώρο  του μουσείου σταθμεύει ένα από τα πιο διάσημα βαγόνια του «Orient Express». 

Πρόκειται για ένα βαγόνι-ρεστοράν του «Orient Express», αγγλικής κατασκευής και χρονολογείται από 

το 1900. Αποτέλεσε κομμάτι του αυθεντικού Όριεντ Εξπρές, που από το 1883 ταξίδευε με αφετηρία το 

Παρίσι έως την Κωνσταντινούπολη και ήταν το περιβόητο τρένο για το οποίο γυρίστηκαν περισσότερες 

από 1800 ταινίες και αυτό που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη διάσημη συγγραφέα αστυνομικών 

μυθιστορημάτων Αγκάθα Κρίστι.  

 

Το ανακαινισμένο κτίριο της Στρατιωτικής Στάσης που φιλοξενεί τις συλλογές του Σιδηροδρομικού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης 

https://el.wikipedia.org/wiki/1894
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  To βαγόνι-ρεστοράν του «Orient Express» 

6. Σιδηροδρομικό Μουσείο Δράμας 

Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Δράμας, σε μια γωνιά της εισόδου του επιβλητικού κτιρίου 

του σιδηροδρομικού σταθμού Δράμας, ένα κτίσμα του 1893, είναι το νεότερο μέλος που προστέθηκε 

στην οικογένεια των Σιδηροδρομικών Μουσείων και οφείλεται  στην  πρωτοβουλία της Λέσχης 

Σιδηροδρομικών και φίλων Σιδηροδρόμου «Ήφαιστος», που πλέον λειτουργεί κι ως μοχλός αναβίωσης 

μνήμης από μία άλλη εποχή. Μια εποχή που η Δράμα γνώριζε την ανάπτυξη στην οποία συνέβαλε κατά 

πολύ και ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας, ο οποίος σήμερα   έχει υποβαθμιστεί λόγω της 

συρρίκνωσης των δρομολογίων του ΟΣΕ. Τα εγκαίνια του μουσείου  πραγματοποιήθηκαν της 27 Ιουνίου 

2007 στην αίθουσα «Μακεδονία» του Μ.Ε.Α.Σ «Ήφαιστος» δίπλα στο Μηχανοστάσιο του 

Σιδηροδρομικού Σταθμού Δράμας. Ανάμεσα στα εκθέματα συγκαταλέγονται δύο πολυτελή βαγόνια 

υψηλής αισθητικής αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιήθηκαν και στο θρυλικό Όριεντ Εξπρές, δυο 

ατμομηχανές που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1940 αλλά και δεκάδες χρηστικά αντικείμενα 

από τις αρχές του περασμένου αιώνα. 

 

Έμβλημα της Λέσχης Σιδηροδρομικών και φίλων Σιδηροδρόμου «Ήφαιστος» 

http://drama.e-citymap.gr/category/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
http://drama.e-citymap.gr/%CE%BF-%CF%83-%CE%B5-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82/
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Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Δράμας 
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7.2 Μουσειακοί σιδηρόδρομοι – Σιδηροδρομικά πάρκα 

   Μουσειακοί σιδηρόδρομοι 

1. Μουσειακός Σιδηρόδρομος Ακτής Πλαταμώνα Πιερίας 
    

Εντός του νέου Σιδηροδρομικού σταθμού Νέων Πόρων Πιερίας υπάρχει η διασταύρωση της 5ης γραμμής 

η οποία οδηγεί στην παλαιά γραμμή Πλαταμώνα. Η γραμμή του Πλαταμώνα κατασκευάστηκε το 1916 και 

ήταν στην αρχή της ενωτικής γραμμής Παπαπουλίου Λάρισας – Πλατέος Ημαθίας. Η γραμμή αυτή 

σύνδεσε τον Λαρισαϊκό Σιδηρόδρομο με το δίκτυο της S.M. (Chemins de fer de Salonique à Monastir) 

στη Μακεδονία και κατ’ επέκταση σύνδεσε σιδηροδρομικά την πρωτεύουσα με την υπόλοιπή Ευρώπη. 

Επίσης μετά τη Μάχη του Πλαταμώνα (15-16 Απριλίου 1941) τα γερμανικά στρατεύματα προέλασαν 

προς νότο μέσω του διαδρόμου των γραμμών Πλαταμώνα & Τεμπών. Η γραμμή έχει έτσι και ιστορική 

σημασία πέρα από φυσικό κάλλος. Η γραμμή συνεχίζει «αγκαλιάζοντας» τη θάλασσα σε ένα μαγευτικό 

τοπίο με πλούσια βλάστηση. Στη συνέχεια διέρχεται μέσα από σήραγγα κάτω από το Κάστρο του 

Πλαταμώνα και μετά την ανοιχτή γαλαρία συγκλίνει με τη νέα χάραξη στην τοποθεσία Παραλία Αγίου 

Παντελεήμονα Πιερίας (βόρεια έξοδος της σήραγγας Πλαταμώνα). Και σ’ αυτό το σημείο οι χαράξεις 

συγκλίνουν τόσο κοντά, ώστε να παρέχεται μεγάλη ευκολία για την ολιγοδάπανη κατασκευή αλλαγής 

τροχιάς. 

 

Η μουσειακή σιδηροδρομική γραμμή στον Πλαταμώνα 

2. Μουσειακός Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας 

Η γραμμή των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, που ολοκληρώθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά στην 

πλήρη της μορφή το 1886, είναι μία ιστορική γραμμή, καθώς  έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και στη ζωή των κατοίκων για τους οποίους για πολλά χρόνια ήταν το 

μοναδικό μεταφορικό μέσο. Σήμερα που οι επιβεβλημένοι ρυθμοί προόδου, έχουν επιφέρει την ριζική 

αλλαγή του μισού τμήματος της γραμμής, από τον Παλαιοφάρσαλο μέχρι την Καλαμπάκα, λόγω της 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Chemins_de_fer_de_Salonique_%C3%A0_Monastir&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
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μετατροπής της σε κανονικού εύρους, και την αναστολή των δρομολογίων στο υπόλοιπο μισό τμήμα, 

από τον Παλαιοφάρσαλο μέχρι το Βόλο, οι Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας ανήκουν πλέον στην ιστορία. Την 

ιστορία αυτή, η Εταιρεία Μουσειακών Σιδηροδρόμων (ΕΜΟΣ) η οποία είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και 

ιδρύθηκε το 2003 από τον Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόμου (ΣΦΣ), καθώς και ο Οργανισμός 

Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) έχουν   αναλάβει να την διατηρήσουν λειτουργώντας την γραμμή αυτή 

σε μουσειακή. Αυτό θα γίνει με την κυκλοφορία μουσειακών τρένων αναψυχής. Τα τρένα αυτά θα είναι 

εκείνα τα οποία για δεκαετίες λειτούργησαν στην γραμμή του Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας και θα 

επισκευαστούν για τον σκοπό αυτό. 

 

Αυτοκινητάμαξα Linke Hoffman (Ιπτάμενος Αμβουργιανός) μοναδικό δείγμα στους λόφους του Αερινού 
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3. Μουσειακός Σιδηρόδρομος Κοιλάδας Τεμπών 

Η γραμμή της Κοιλάδας των Τεμπών περιλαμβάνει τον Σιδηροδρομικό σταθμό  Τεμπών στη νότια είσοδο 

της κοιλάδας, την Σιδηροδρομική στάση της Αγίας Παρασκευής στο μέσον της κοιλάδας και τον 

Σιδηροδρομικό σταθμό Ραψάνης στο βόρειο άκρο της κοιλάδας. Όλη η διαδρομή είναι παράλληλη με το 

ρου του Πηνειού Ποταμού. Το περιβαλλοντικό σωματείο «ΔΡΥΑΣ», που  αναπαλαιώνει και χρησιμοποιεί 

τα υπόλοιπα κτίρια του Σιδηροδρομικού σταθμού , δημιούργησε ένα μικρό παραποτάμιο θέατρο δίπλα 

στην αποθήκη του σιδηροδρομικού σταθμού Τεμπών και επιδίδεται σε διάφορες περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες. Επίσης έμπροσθεν του Σιδηροδρομικού σταθμού  Αγίας Παρασκευής είναι η αποβάθρα 

στην οποία δένει το νέο ποταμόπλοιο «Αγία Παρασκευή», το οποίο εκτελεί τουριστικά δρομολόγια εντός 

της κοιλάδας σε μήκος 4,5 χιλιομέτρων. Έτσι προσφέρεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για συνεργασία 

των δύο μέσων. Έπειτα από προσπάθειες του περιβαλλοντικού σωματείου «ΔΡΥΑΣ» καθώς και  τη 

βοήθεια και στήριξη των «Φίλων του Πηνειού», του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Λάρισας, των 

τοπικών Ο.Τ.Α. αλλά και την αποφασιστική συμβολή κρατικών φορέων, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν 

μια ποιοτική κυψέλη πολιτισμού, ευαισθησίας και οικολογικής συνείδησης, μέσω του Κέντρου 

Ενημέρωσης για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον στα Τέμπη.  

 

 

Ταξίδι με το τρενάκι στην  παλιά γαλαρία των Τεμπών  
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Σιδηροδρομικά πάρκα  

1. Σιδηροδρομικό πάρκο Καλαμάτας  

Το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, το οποίο είναι γνωστό σε όλους τους φίλους των 

Σιδηροδρόμων ανά τον κόσμο, είναι το μοναδικό στο είδος του υπαίθριο μουσείο στην Ελλάδα που έγινε 

μέσα σε ένα μεγάλο πάρκο, γιατί αποτελεί πιστή αναπαράσταση της επαρχιακού σιδηροδρομικού 

σταθμού με αναπαλαιωμένο σταθμαρχείο, πλατφόρμες, πεζογέφυρα, φανάρια κ.λπ. Ιδρύθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 1986, αλλά λόγω του καταστρεπτικού σεισμού που έπληξε την πόλη το ίδιο διάστημα η 

ολοκλήρωσή του έγινε το 1990.Ο χώρος, που επιλέχθηκε για να δημιουργηθεί το ανοιχτό αυτό μουσείο– 

εκθετήριο συνολικής έκτασης 54 στρεμμάτων , ήταν ο παλαιός σταθμός «Καλαμάτα – Λιμήν», καθώς και 

η γειτονική έκταση του ΟΣΕ Α.Ε., που την εποχή του ατμού ήταν χώρος με καρβουναποθήκες. 

Εκτίθενται επτά ατμάμαξες και μια ντηζελάμαξα, ένας χειροκίνητος γερανός (1890), δύο δραιζίνες 

(ποδήλατη και χειροκίνητη), τρία επιβατηγά οχήματα Α’ θέσης, πέντε Α’-Β’ θέσης (1885), οκτώ φορτηγά 

οχήματα διαφόρων τύπων (1885-1947). Το πάρκο, εκτός των σιδηροδρομικών εκθεμάτων που 

περιλαμβάνει, διαθέτει γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ καθώς και τις εγκαταστάσεις για την ψυχαγωγία των 

παιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βασικό κτίριο του πάρκου είναι ο ανακαινισμένος σταθμός 

«Καλαμάτα – Λιμήν» που σήμερα εκτελεί χρέη αναψυκτήριου στο ισόγειο και την έδρα του Συλλόγου 

Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας  (ΣΦΣΜ) στον όροφο και έχει παραχωρηθεί για χρήση από την Λέσχη 

Σιδηροδρομικών και τον ΟΣΕ Α.Ε. 
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2. Σιδηροδρομικό πάρκο Ναυπλίου 

Ο παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, αποτελεί ένα από τα πολλά όμορφα σημεία της πόλης. Το 1884, η 

περιοχή αυτή επελέγη για τη δημιουργία του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Τον επόμενο χρόνο 

κατασκευάστηκαν τα κτίρια του σταθμού και το 1886 άρχισαν τα τακτικά δρομολόγια προς την Αθήνα. Η 

σιδηροδρομική γραμμή του Ναυπλίου λειτούργησε μέχρι το 1963. Τριάντα χρόνια αργότερα, το 1993, η 

γραμμή επαναλειτούργησε, αλλά ο σταθμός του Ναυπλίου μεταφέρθηκε στο λιμάνι. Σήμερα η περιοχή 

του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού λειτουργεί ως χώρος αναψυχής με ανθοστόλιστα παρτέρια, 

παλαιά τρένα και αναψυκτήριο. Στο κτίριο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού στεγάζεται σήμερα το 

Δημοτικό Ωδείο Ναυπλίου «Κωνσταντίνος Νόνης», με σημαντική συμβολή στην καλλιτεχνική ζωή της 

πόλης. Σε άλλο κτίριο, πρώην αποθήκη του Σταθμού, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 

διαμόρφωσε μουσειακό χώρο αφιερωμένο στο παιδί και οι θεματολογίες του έχουν σχέση με τη 

γέννηση, τη βάπτιση, το σχολείο, τα παιχνίδια ως αντικείμενο και ως δραστηριότητα, φιγούρες από το 

κουκλοθέατρο και τον Καραγκιόζη. Παράλληλα ο «Σταθμός» λειτουργεί και ως χώρος πρωτοποριακών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 

Η περιοχή του παλαιού Σιδηροδρομικού σταθμού στο Ναύπλιο λειτουργεί ως πάρκο και χώρος αναψυχής 

 

7.3 Μουσειακά εκθετήρια 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

1. Μουσειακό εκθετήριο Διακοπτού  

Στο Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο του Διακοπτού εκτίθεται η ατμομηχανή της γραμμής 

Διακοπτού – Καλαβρύτων ΔΚ 8003. Η ατμομηχανή κατασκευάστηκε στο Παρίσι (Anciens Etab ts Cail) το 

1891. Επίσης στον ίδιο χώρο και έναντι της ΔΚ 8003 βρίσκεται παλαιό βαγόνι μεταφοράς εμπορευμάτων 

της ίδιας γραμμής. 

2. Μουσειακό Εκθετήριο Καλαβρύτων 

Στο Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο των Καλαβρύτων εκτίθεται η ατμομηχανή ΔΚ 8001 της 

γραμμής Διακοπτού – Καλαβρύτων  η οποία παραμένει λειτουργική και εκτελεί κατά καιρούς δρομολόγια 
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(κυρίως επετειακά). Η ατμομηχανή, η επονομαζόμενη και «Μουντζούρης», φτιάχτηκε στο Παρίσι 

(Anciens Etab ts Cail) και έχει ως έτος κατασκευής το 1891. 

 

  Ο   Μουντζούρης 

3. Μουσειακό Εκθετήριο Κυπαρισσίας 
 

Στο Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο Κυπαρισσίας εκτίθεται η ατμομηχανή της γραμμής 

Κυπαρισσίας- Πάτρας των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ), με αριθμό Ζς 7.536 

τύπου Krauss, με περίοδο κατασκευής στο Μόναχο, μεταξύ των ετών 1911-1925. 
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4. Μουσειακό Εκθετήριο Πάτρας 

Στο Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο Πάτρας εκτίθεται η ατμομηχανή της γραμμής Πειραιώς- 

Αθηνών-Πάτρας των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ) με αριθμό Ζς 7.532. 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

5. Μουσειακό Εκθετήριο Μεσολογγίου 

Στο Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο Μεσολογγίου απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό 

Μεσολογγίου εκτίθεται η ατμομηχανή Α 7003 της γραμμής Κρυονερίου-Αγρινίου των Σιδηροδρόμων 

Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ) που φέρει την ονομασία «ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ». 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

6. Μουσειακό Εκθετήριο Λάρισας 

Στο Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο Λάρισας σε πλατεία απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό 

Λάρισας εκτίθεται παλαιά ατμομηχανή του Δικτύου των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων που έχει 

ανακαινιστεί με την ευθύνη του Πολιτιστικού Κέντρου Σιδηροδρομικών Λάρισας. 

 

 



[50] 
 

7. Μουσειακό Εκθετήριο Τρικάλων 

Το Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο Τρικάλων  βρίσκεται σε πλατεία έναντι του Σιδηροδρομικού 

Σταθμού Τρικάλων και αποτελείται από μια ατμομηχανή μετά μικρού συρμού δύο βοηθητικών βαγονιών 

του παλαιού Θεσσαλικού Δικτύου. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

8. Μουσειακό Εκθετήριο Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) 

Στο Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο που βρίσκεται έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του 

Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης εκτίθεται παλαιά ατμομηχανή που χρησιμοποιήθηκε στις γραμμές 

Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου. Στην εσωτερική είσοδο του 

Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης που οδηγεί προς τις γραμμές βρίσκεται επίσης παλαιά χειροκίνητη 

δραιζίνα του 1892 που αποκαταστάθηκε στην αρχική της μορφή τον Μάιο του 1988. 
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9. Μουσειακό Εκθετήριο Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης 

Στο Σιδηροδρομικό Μουσειακό Εκθετήριο του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης εκτίθεται η ατμομηχανή Δα 

61 που ανακαινίσθηκε από το προσωπικό του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

8. Μορφές τέχνης στην ιστορία του σιδηροδρόμου : λογοτεχνία, ζωγραφική, 

μουσική, οπτικός πολιτισμός (κινηματογράφος, φωτογραφία) 

 

8.1 Λογοτεχνία και τρένο 

 

Η αναμφισβήτητη γοητεία του τρένου και του σιδηροδρομικού ταξιδιού συγκίνησε ιδιαίτερα τόσο 

Έλληνες όσο και ξένους λογοτέχνες και γενικότερα  καλλιτέχνες . Για το σιδηρόδρομο , τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του, έγραψαν αρκετοί δημοσιογράφοι και συγγραφείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

αποσπάσματα από έργα ορισμένων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων χωρίς φυσικά να εξαντλείται η 

θεματολογία αυτή στα παρακάτω αντιπροσωπευτικά δείγματα. 

ΠΟΙΗΣΗ 

Ένας  από αυτούς είναι ο Γιώργος Σουρής , ο κορυφαίος σατυρικός ποιητής , ο οποίος περιέγραψε 

έμμετρα ένα ταξίδι του με τρένο στην Κόρινθο, που διοργάνωσε η Πιστωτική Τράπεζα τον Απρίλιο του 

1885 με την ευκαιρία της επετείου ενός χρόνου λειτουργίας των σιδηροδρόμων Πελοποννήσου :«Και 

ανεχώρησε λοιπόν περί ενάτην ώραν/ο σιδηρόδρομος Πατρών προς του Ισθμού την χώραν/ και μετά 

τρίωρον σχεδόν λαμπράν ατμοπορίαν/αφίκετο εις Κόρινθον κατά την μεσημβρίαν. Εδώ σπουδαίον 

πρόγευμα τον κόσμον περιμένει/ και τρώγουν τετρακόσιοι σχεδόν προσκεκλημένοι. Και τώρα στην 

Πιστωτικήν καθείς ημών οφείλει/ θερμά συγχαρητήρια εμμέτρως ν’ αποστείλει,/διότι ως γνωρίζετε 

κεφάλαια σπουδαία/ της απερρόφησεν αυτή η εθνική ιδέα. Πλην τούτου εις το γεύμα της οι καλεσμένοι 

μόνοι/βεβαίως θα της έφαγον ολόκληρον βαγόνι».  

Επίσης, ο Κώστας Ουράνης συγκλόνισε τους πάντες με τους πολυδιαβασμένους στίχους από το ποίημά 

του «Περαστικές», μια και σε αυτό το ποίημα το μοτίβο της περαστικής γυναίκας, που βρίσκεται 

δεσμευμένη σε διάφορες  ασχολίες, όπως είναι το ταξίδι ή ο αγαπημένος της, καταλήγει σχεδόν πάντα 

σε συναισθηματική αβεβαιότητα και επιβεβαίωση των ανεπαρκών σχέσεων που μπορεί να συνάψει ο 

ποιητής. Το σύμβολο τον πρόδωσε, η γυναίκα χειραφετήθηκε : « Γυναίκες που σας είδα σ’ ένα τραίνο/ 

τη στιγμή που κινούσε γι’ άλλα μέρη/ γυναίκες που σας είδα σ’ άλλου χέρι/με γέλιο να περνάτε 
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ευτυχισμένο/γυναίκες, σε μπαλκόνια να κοιτάτε/στο κενό μ’ ένα βλέμμα ξεχασμένο,/ή από ένα πλοίο 

σαλπαρισμένο/μ’ ένα μαντήλι αργά να χαιρετάτε:/ να ξέρατε με πόση νοσταλγία,/στα δειλινά τα 

βροχερά και κρύα,/σας ξαναφέρνω στην ανάμνησή μου,/γυναίκες, που περάσατε μίαν ώρα/απ’ τη ζωή 

μου μέσα-και που τώρα/κρατάτε μου στα ξένα την ψυχή μου!» 

Για  τον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη, τα τρένα θα θυμίζουν τα χαμένα όνειρά του στο ποίημα «Βράδυ» : 

« τ’ ανοιχτά παραθύρια που ανασαίνουν την ώρα,/η αδειανή κάμαρά μου,/ένα τρένο που θα ‘ρχεται από 

μια άγνωστη χώρα,/τα χαμένα όνειρά μου…»  

Στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου το τρένο είναι δεμένο με τους αγώνες του λαού για ελευθερία και 

κοινωνική δικαιοσύνη όπως καταγράφει ο ποιητής στο «Καπνισμένο τσουκάλι»: «Κάθε δείλι  τα 

πράγματα κοκκινίζουν πριν σβήσουν κι  ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω απ’ τα κάγκελα είναι οι φωνές 

των παιδιών και το σφύριγμα του τραίνου… Η ανάσα τους είναι ο καπνός ενός τραίνου που πάει μακριά, 

πολύ μακριά… Τα χοντρά τους παπούτσια είναι σα βαγόνια με κάρβουνο… τα δαχτυλικά τους 

αποτυπώματα  είναι οι πυκνές σιδηροδρομικές γραμμές που διασχίζουν το μέλλον». 

 Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος έχει πει ότι ποτέ δεν έγραψε πράγματα τα οποία δεν πέρασαν από 

μέσα του, γιατί το θέμα αυτό που πάει να γεννηθεί περνώντας από μέσα μας τροφοδοτείται από την ίδια 

μας την ψυχή. Στο ποίημα του «Τα τραίνα» καταγράφει στιγμές της προσωπικής περιπέτειάς του μετά 

την αυτοεξορία του στο εξωτερικό στη διάρκεια της δικτατορίας στην Ελλάδα : «Με παίρνουν κάθε τόσο 

και με γυρίζουν τα τρένα,/ σαν έναν εξόριστο που δεν ξέρουν πού να τον αφήσουν,/ σαν έναν 

κρατούμενο που δεν εμπιστεύονται σε καμιά φυλακή/-έναν κρατούμενο που δεν γνωρίζει το λάθος του/ 

εκτός αν ἡ λύπη για τη ζωή είναι φόνος, εκτός αν/ η  καρδιά που αγαπά έχει χάσει τη λογική της./ 

Ανοίγουν τις γραμμές οι σηματοδότες,/ τα τρένα περνάνε τα σύνορα προς τα κει,/ τα σύνορα προς τα δω 

κι εγώ βρίσκομαι στο παράθυρο/ ταξιδεύοντας πάντοτε. Εξετάζουν οι ελεγκτές τα χαρτιά μου/ 

κοιτάζοντας, προσεχτικά, το βαθιά/ ρυτιδωμένο μου πρόσωπο, το γιομάτο/ υπογραφές και σφραγίδες: 

«περάστε...»/ Και συνεχίζω, ωσότου, δεν ξέρω πού, πότε και πώς/ θα μου αφαιρέσει ὁ μεγάλος 

σταθμάρχης το διαβατήριο». 

Η ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη  περιγράφει το επώδυνο αίσθημα του αποχωρισμού από την αγαπημένη 

μορφή  στο ποίημά της «Ένα βράδυ στο σταθμό» : «Τι θλιβερό πράμμα ο Σταθμός,/ που μόλις νάχη 

φύγει το τραίνο. /Ούτε στιγμή, μόλις που εδώ/ στις ράγιες του βαριά σταματημένο/ και πηγαινόρχονταν 

γοργά, /ανίδεα γελώντας ταξειδιώτες. /Κι' όσοι που μείνανε κι' αυτοί/ δεν έχουνε την όψη τους σαν 

τότες./ Η άδεια θέση κ' η σιωπή /μέσ' στο Σταθμό που τούφυγε το τραίνο. /Κι' αυτοί που μείνανε 

σκορπούν/ κ' έχουν το βήμα το αποφασισμένο /όσων τη μοίρα ακολουθούν./ Κάθε φορά τούς φεύγει κι' 

από κάτι /και κείνοι μένουν στο Σταθμό /λυγίζοντας το θολωμένο μάτι./ Στρέφουν στα ίδια θαρρετοί/ 

δήθεν κ' η πλάτη τους κυρτώνει πίσω./ - Καταραμένε χωρισμέ /όμως και σένα απόψε θ' αγαπήσω. /Γιατί 

το «χαίρε» ήταν γλυκό /καθώς το χέρι σειόταν στον αέρα/ απ' το μαντήλι πιο λευκό /κι' απ' τον ανθό, 

σα φως που έφευγε πέρα, /που δεν το είχα ιδή ποτέ. 

Τα πρόσωπα στον ηλεκτρικό, τα σώματα στον ηλεκτρικό. Η αντιστροφή της επαφής, όταν βασική 

μέριμνα του κάθε κινούμενου είναι να αποφύγει το σώμα του άλλου, την ξαφνική χειραψία, την επαφή 

με τον άγνωστο. Και ενώ παρατηρείς έτσι στα όρθια, κάποιος βιαστικός σε ταρακουνά. Λίγοι στίχοι σού 

πέφτουν απ’ την τσέπη από δύο ομότιτλα ποιήματα «Ο σταθμός» δύο ποιητών: α) του Βύρωνα 

Λεοντάρη: «Μόνος κι άλλος κανείς εδώ/ με το μέτωπο κολλημένο στις ράγες/ να λογαριάζω τα σάπια 

βαγόνια/ εδώ κι όχι αλλού, καμιά υπεκφυγή γι' αλλού/ τα τρένα όλα φευγάτα/ κι οι μέρες μας 

ατέλειωτες…» και β) του  Μίλτου Σαχτούρη: «Ο σταθμάρχης μαζεύει μαργαρίτες/ που φύτρωσαν πάνω 

στις ράγιες/ γιατί έχει πολύν καιρό να 'ρθει/ τραίνο σ’ ετούτον το σταθμό/ και ξάφνου πέρασαν τα 

χρόνια».  

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 

Με την περιγραφή μιας συνάντησης στο σιδηροδρομικό σταθμό του Άργους ολοκληρώνει ο Νίκος 

Καζαντζάκης το ταξιδιωτικό του διήγημα για την Πελοπόννησο. «Όταν πια τελείωνα το ταξίδι και 
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περίμενα στο σταθμό του Άργους, κάτω από τις μεγάλες λεύκες, το τρένο, ένας νέος με τουριστική 

στολή απόθεσε το σακίδιό του στο παγκάκι όπου καθόμουν κι έπιασε κουβέντα. Έγραφε τραγούδια 

υπερρεαλιστικά, είχε γυρίσει την Ευρώπη, μα τώρα πιάστηκε στη φάκα και πήρε το σακίδιό του, το 

κοντό παντελονάκι του και το ραβδί του και περιεργάζεται την Ελλάδα».  

Ο συγγραφέας Μ. Καραγάτσης στο ανολοκλήρωτο βιβλίο του το «10», που μας παρέδωσε σε μπλοκ 

χειρόγραφων αποσπασματικών σημειώσεων, και στο οποίο φωτογραφίζει και ανατέμνει ένα μικρόκοσμο 

αμέσως μετά από έναν παγκόσμιο και έναν εμφύλιο και όπου καλείται να ξεδιαλύνει ενώπιόν μας 

ιστορίες απροσδόκητων ερώτων, σεξουαλικής πείνας και δίψας, πλεονεξίας και απάτης, εξευτελισμών 

αλλά και υπέρτατης αρετής, αναφέρει τα εξής: « Τώρα, το τραμ διάβηκε το στενό δρομάκι, πλάι στον 

Άγιο Νικόλαο, που οδηγεί απ’ την πλατεία του Τελωνείου στις προκυμαίες του Ξαβέριου. Απότομη 

αλλαγή σκηνοθεσίας. Από την αριστερή μεριά φτωχομάγαζα φτωχοφωτισμένα, σπίτια παλιά και φτωχά, 

μισοσκόταδο παντού, ερημιά. Από δεξιά, η καγκελόφραχτη προκυμαία με το συνωστισμό των 

κοιμισμένων βαποριών. Όλο αυτό το κομμάτι του λιμανιού, που την ημέρα έσφυζε από ζωή, τώρα έχει 

πέσει σε νάρκη. Σιωπηλά τα εργοστάσια, έρημοι οι ντόκοι μερικοί τελωνοφύλακες έκαναν τη βάρδια 

τους, καθισμένοι έξω απ’ τα φυλάκια. Καναδυό ναύτες του Λιμεναρχείου βημάτιζαν σιγανά, μην 

ξέροντας πώς να σκοτώσουν την ώρα τους, βέβαιοι πως τίποτα τ’ ανώμαλο δεν ήταν πιθανό να ταράξει 

την τάξη του λιμανιού». 

Από το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη «Κοντά στις ράγες», τις ράγες εκείνες  που οδηγούν σε μια 

καινούρια ζωή όπως κοιτάει κάθε μέρα από το παράθυρό της η δεκάχρονη Σάσα στην προεπαναστατική 

Ρωσία,   παραθέτουμε το ακόλουθο απόσπασμα: « Κάθομαι κοντά στο παράθυρο και κοιτάζω τις ράγες 

του τραίνου που τραβάνε πέρα μακριά. Τις ίδιες ράγες, που περνάνε εδώ μπροστά μου, αν τις πάρεις 

ίσια-ίσια φτάνεις ίσαμε την Πετρούπολη. Η μαμά κάθε τόσο λέει: -Ν’ αλλάξουμε σπίτι. Δεν μπορώ μέσα 

στη νύχτα όταν σφυρίζει το τραίνο. Εμένα μου αρέσει και μέσα στη νύχτα ακόμα να ακούω το σφύριγμα 

του τραίνου, μα πιότερο απ’ όλα να κοιτάζω τις ράγες, έτσι γυαλιστερές, γυαλιστερές που τραβάνε πέρα 

μακριά». 

Με προορισμό την παιδική ψυχή ταξιδεύει γράφοντας ο Ευγένιος Τριβιζάς το μυθιστόρημα «Όταν είναι 

να φύγει το τρένο» από όπου και το έμμετρο απόσπασμα που ακολουθεί : « Ναι, όταν είναι να φύγει το 

τρένο,/το τρένο που πάει παντού,/στη Χώρα της Πρωταπριλιάς,/και τη Χώρα του Χασμουρητού,/στο 

Τρενιντάτ, την Ντολμανδία,/στο Πιπερού, τη Φρουτοπία,/στην Ισπεπονία, την Κουμασιλάνδη,/τη 

Μασουλία και τη Μουσμουλάνδη,/στο Μαρμελαδίρ και το Λιχουδιστάν,/το Κουφέιτ και το 

Αβγατηγανιστάν,/όταν είναι να φύγει το τρένο/ /και λείπει ένα βαγόνι,/ο σταθμάρχης ο καημένος/ 

παλαβώνει, πελαγώνει,/ υποφέρει, κρυφολιώνει/και μαντίλια δακρυσμένα να στεγνώσουμε απλώνει». 

 

8.2 Ζωγραφική και τρένο 

Η προσφορά του σιδηρόδρομου στον άνθρωπο δεν περιορίζεται μόνο στη χερσαία μεταφορά. Ο 

σιδηρόδρομος έχει επηρεάσει τον άνθρωπο σε διάφορους  τομείς της καλλιτεχνικής ζωής , όπως είναι η 

ζωγραφική, η λογοτεχνία, η ποίηση κ.α. Ειδικότερα στη ζωγραφική υπάρχει ένα τεράστιο εύρος 

εμπνεύσεων, από τις ρωμαλέες και εντυπωσιακές ρεαλιστικές απεικονίσεις, μέχρι τις πιο μοντέρνες και 

πρωτοποριακές εικαστικές εκφράσεις. Στη χώρα μας ο σιδηρόδρομος εμπνέει τους καλλιτέχνες από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του. Στην εργασία αυτή θα περιοριστούμε  ενδεικτικά στην 

αναφορά δυο Ελλήνων ζωγράφων , του Ηρακλειώτη Κωνσταντίνου Βολανάκη και του εκ Πτολεμαΐδας 

ζωγράφου Στέλιου Μαυρομάτη καθώς και ενός ξένου καλλιτέχνη , του Ιταλού   Τζιόρτζιο ντε Κίρικο. 

Ο μεγάλος νεοέλληνας ζωγράφος Κωνσταντίνος Βολανάκης σταματάει κατά καιρούς να δουλεύει τις 

περίφημες θαλασσογραφίες και ναυμαχίες του και μας παρουσιάζει, απροσδόκητα σχεδόν, πίνακες με 

τρένα, όπως η «Η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου» και το « Το λιμάνι του Βόλου» 
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«Η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου» 

 

 

«Το λιμάνι του Βόλου» (Εθνική Πινακοθήκη) 
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Ο  Στέλιος Μαυρομάτης, ο αυτοδίδακτος αυτός ζωγράφος, γεννήθηκε το 1930 στην  Πτολεμαΐδα και 

αργότερα εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη. Η γειτονιά του ήταν κοντά στις εγκαταστάσεις του 

σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης  και επομένως οι εικόνες της σιδηροδρομικής ζωής αποτελούσαν 

μεγάλο μέρος των καθημερινών εμπειριών του. Συρμοί ή ξεχωριστά βαγόνια, ατμομηχανές, 

σιδηροδρομικοί σταθμοί, κολόνες, ράγες, κλειδιά, σήματα, γίνονται τα σύμβολα με τα οποία ο 

καλλιτέχνης εκφράζει τον ψυχικό του κόσμο. Ο Μαυρομάτης, λοιπόν, λόγω των πολλών χρόνων 

συγκατοίκησης  με τα τρένα έχει ένα  ιδιαίτερο και παραστατικό τρόπο να εκφράζεται με πίνακες τρένων 

και έτσι προκύπτει και η ονομασία που του αποδόθηκε ως «ο ζωγράφος των τρένων». Το φως που 

λούστηκε, οι ήχοι που αφουγκράστηκε, οι εικόνες που αποτύπωσε , όλα αυτά μιλούν μέσα από την 

τέχνη του.  Πολλές φορές έχει μια ιδιαίτερη τεχνική στα έργα του, την δική του «μεικτή τεχνική», 

καθώς ενσωματώνει στους πίνακές του διάφορα υλικά όπως σύρματα, ξύλα, χαρτόνια, γυαλιά και άλλα, 

τα οποία κολλά στον πίνακα χαρίζοντας στο ζωγραφικό επεισόδιο μια εντυπωσιακή τρίτη διάσταση μέσα 

από τη σχηματιζόμενη ανάγλυφη παράσταση. 

 

«Βαγόνια» (Μεικτή τεχνική) 

 

«Σύνθεση» (Μεικτή τεχνική) 
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Ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο ήταν γιος του Ιταλού μηχανικού Ευαρίστο Ντε Κίρικο, ο οποίος κατασκεύασε 

τους Σιδηροδρόμους της Θεσσαλίας. Ο Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο γεννήθηκε το 1888 στο Βόλο, έζησε στην 

Ελλάδα μέχρι το 1906 και  θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του 20ου αιώνα. Σε ένα 

αυτοβιογραφικό σημείωμα περιέγραψε τα παιδικά του χρόνια με αναφορά στην αρχαία ελληνική 

μυθολογία , και ειδικότερα στον μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας, γράφοντας : «πέρασα τα πρώτα 

χρόνια της ζωής μου στη γη του Κλασικισμού, έπαιξα στις ακτές που είδαν την Αργώ να ξεκινά το ταξίδι 

της, στους πρόποδες του βουνού που ήταν μάρτυρας στη γέννηση του γοργοπόδαρου Αχιλλέα και των 

Μυρμιδόνων του». Από νωρίς ενσωμάτωσε στους πίνακές του μυθολογικά στοιχεία, 

άρρηκτα  συνδεδεμένα με αυτοβιογραφικές αναφορές. Δημιούργησε την λεγομένη «Μεταφυσική 

Ζωγραφική», μια καθαρά προσωπική του τεχνοτροπία σύμφωνα με την  οποία παραθέτει στους πίνακές 

σε ρεαλιστική απεικόνιση μικρά απλά αντικείμενα τα οποία δεν ταιριάζουν λογικά μεταξύ τους, ωστόσο 

ως ολική σύνθεση  δίνουν στους πίνακές του μια  έντονη αλλά και παράξενη εντύπωση. Η μεταφυσική 

εικονογραφία του συνδέθηκε με το έργο του Φρειδερίκου Νίτσε και ειδικότερα με ορισμένα από τα 

σημαντικότερα  φιλοσοφικά του κείμενα, όπως «Ιδού ο άνθρωπος»  και «Τάδε έφη Ζαρατούστρας». 

Αυτή η παράθεση των αντικειμένων δίνουν την αίσθηση ότι μεταξύ των αντικειμένων αυτών υπάρχει 

μυστική σχέση και ότι σημασία δεν έχει αυτό που φαίνεται αλλά αυτό που κρύβεται κάτω και πέρα από 

τη φαινομενική πραγματικότητα.  

Και ξαφνικά σε πολλούς «μεταφυσικούς» πίνακες ξεπροβάλλει από κάποια γωνιά η φιγούρα μιας 

ατμομηχανής. Είναι φιγούρα μικρή αλλά ζωγραφισμένη με σκούρο χρώμα, που έρχεται σε έντονη 

αντίθεση με το ανοιχτόχρωμο περιβάλλον και γι’ αυτό διακρίνεται εύκολα. Ωστόσο , όσοι γνωρίζουν για 

τα παιδικά χρόνια του ζωγράφου στην Ελλάδα, θα καταλάβουν ότι τα ετερόκλητα αντικείμενα του 

ζωγραφικού του κόσμου αποτελούν κομμάτια παιδικών του αναμνήσεων στη χώρα μας. Ιδιαίτερα, οι 

αναμνήσεις που σχετίζονται με τα τρένα, προέρχονται από το Βόλο, όταν τη διετία  1896-1898 ζούσε 

από κοντά  τη σιδηροδρομική ζωή, αφού ο πατέρας του υπηρετούσε ως Διευθυντής του θεσσαλικού 

δικτύου. Οι αναμνήσεις αυτές προέρχονται τόσο από τις γραφικές ατμομηχανές όσο και από τις άλλες 

σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Τα κτίρια στις έρημες πλατείες του μοιάζουν με τα  κτίρια των 

σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων του μεγάλου θεσσαλικού λιμανιού. Οι καμάρες που χρησιμοποιεί 

πολλές φορές μας θυμίζουν έντονα τις καμάρες των μεγάλων πέτρινων γεφυριών του μικρού τρένου 

του Πηλίου. Όσο αφορά στις φιγούρες των ατμομηχανών του έχουμε να παρατηρήσουμε ότι μέσα στην 

απόλυτη ακινησία των μεταφυσικών του πινάκων ίσως είναι τα μόνα ζωγραφικά στοιχεία που 

προσδίδουν στο χώρο κάποια κίνηση, καθώς σε μερικές από αυτές ο καπνός βγαίνοντας από την 

καπνοδόχο παρουσιάζεται να έχει κάποια κλίση , σαν να φεύγει προς τα πίσω, καθώς ο συρμός 

προχωράει μπροστά. 

 

«Ο τροβαδούρος» (1938) 
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«Η ώρα της σιωπής» (1943) 

8.3 Μουσική και τρένο 

Τα τρένα διανύουν ήδη τον τρίτο αιώνα παρουσίας από την ημέρα που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά. 

Σημαντική είναι η επίδραση αυτού του μεταφορικού μέσου στους μουσικοσυνθέτες, με τραγούδια που 

άρχισαν να αναφέρονται στα τρένα από τις πρώτες μέρες που παρουσιάστηκαν, στις αρχές του 19ου 

αιώνα. Μέσα από τη γοητεία του σκληρού άφθαρτου σίδερου, το ρυθμό της μηχανής και την ταξιδιάρα 

ελληνική ψυχή , που ως τότε τραγουδούσε μόνο για θάλασσα και τα πλεούμενα σε αυτή, γεννήθηκε μια 

νέα τραγουδιστική Μούσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο «Σιδηρόδρομος» του στιχουργού 

Κώστα Βίρβου, που αφηγείται μια εκδοχή για το πώς έγινε δεκτό στα τέλη του 19ου αιώνα το «φίδι» 

που «έβγαζε φλόγες και καπνό»  και στη συνέχεια έγινε τραγούδι στη δεκαετία του 1970 από το 

συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο («Θεσσαλικός Κύκλος») : « Είδα ένα φίδι κάτω στον κάμπο σα δέκα 

έλατα τρανό/κι από του στόμα του γρια-μπάμπω έβγαζε φλόγες και καπνό./ Κι άντε να το παραβγείς 

μπάμπωμ’ στον ποδαρόδρομο/ κι είχε ένα όνομα να δεις το λεγαν σιδηρόδρομο./ Έκανα μπάμπωμ’ το 

σταυρό μου σαν είδα τέτοιο παγανό/ και κόσεψα το γάιδαρό μου μακριά τ’ να φύγω στο βουνό». 

https://www.youtube.com/watch?v=j0ZAhV727G0 (σιδηρόδρομος) 

Από τότε δεκάδες τραγούδια με τρένα, τραμ, βαγόνια και σταθμούς έχουν γραφτεί, αν και όλο και 

λιγότεροι αναλογικά Έλληνες χρησιμοποιούσαν το σιδηρόδρομο στην καθημερινή τους ζωή, μια και 

αυτοκίνητα και λεωφορεία είχαν ήδη πάρει πρώτο ρόλο και οι γραμμές του τραμ είχαν ξηλωθεί. Ωστόσο 

οι σκηνές του αποχωρισμού, η απουσία του αγαπημένου προσώπου που έφυγε με το τρένο και δεν 

γυρνά, τροφοδότησαν την καλλιτεχνική φαντασία σε πολλά ελληνικά τραγούδια. Σε ένα από τα 

ελάχιστα σιδηροδρομικά ρεμπέτικα που γράφτηκε τη δεκαετία του 1930, ο Απόστολος Χατζηχρήστος 

τραγουδά: « Πάνε τα τρένα  κι έρχονται/κι ακόμα να ‘ρθεις πίσω/ και τη ζωή μου θα ‘δινα /να σε 

ξαναντικρύσω» https://www.youtube.com/watch?v=1bw93_6fQfk (πάνε τα τρένα). Ο Βασίλης 

Τσιτσάνης θα χρησιμοποιήσει το τραμ για να κολακέψει την ομορφιά μιας γυναίκας : «Απόψε κάνεις 

μπαμ/σε βλέπουν και φρενάρουνε/και σταματούν τα τραμ» 

https://www.youtube.com/watch?v=qiV2TO6P-O0 (απόψε κάνεις μπαμ).  «Το τραμ το τελευταίο» θα 

https://www.youtube.com/watch?v=j0ZAhV727G0
https://www.youtube.com/watch?v=1bw93_6fQfk
https://www.youtube.com/watch?v=qiV2TO6P-O0
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πρωταγωνιστήσει και σε ένα από τα πιο γνωστά αρχοντορεμπέτικα των Αλέκου Σακελλάριου και 

Χρήστου Γιαννακόπουλου, που περιλαμβάνει όμως και μια σαφή ταξική αναφορά : «Εμείς με τραμ 

πηγαίνουμε και άλλοι με ταξάρες, για μας τα ντόρτια κι οι διπλές και γι' άλλους οι εξάρες» 

https://www.youtube.com/watch?v=6K1fqduUC9A (το τραμ το τελευταίο)  

Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και στιχουργούς, ο Νίκος Γκάτσος, επιλέγει το τρένο 

σε πολλά τραγούδια του όπως τα δύο επόμενα με μουσική του Μάνου Χατζιδάκι: «Πάει έφυγε το 

τρένο» ερμηνευμένο από τη Ζωή Φυτούση  https://www.youtube.com/watch?v=nh8N9P9gZ6c και 

«στου ήλιου τ’ αλώνι»: «Πού πάτε καράβια και τρένα/ κι αδέρφια μου εσείς πικραμένα/γιατί με ξεχάσατε 

εμένα/ στην έρμη του κόσμου γωνιά» ερμηνευμένο από τη Δ. Γαλάνη 

https://www.youtube.com/watch?v=wUP2WiGuhgk. Ακόμα, το «Κάποιο τρένο» του Δήμου Μούτση, 

σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, ήταν το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε σε δίσκο η Δ. Γαλάνη: «Χτες 

το βράδυ κάποιο τρένο στο σκοτάδι χάθηκε, μου πες να σε περιμένω, κι η καρδιά ζεστάθηκε» 

https://www.youtube.com/watch?v=I7fL0nBFukM. Επίσης σε στίχους πάλι του Νίκου Γκάτσου και 

μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου  η Νανά Μούσχουρη θα τραγουδήσει : « Φεύγει κάποιο τρένο/ σ’ 

έρημο σταθμό/φεύγει δίχως φρένο/δίχως αριθμό/πάει στην Ασία/στην αθανασία/κάθε μέρα και 

παντού/μακριά στο Κατμαντού» https://www.youtube.com/watch?v=VGwAcuNJ7ow (μακριά στο 

Κατμαντού). Το τρένο ως σύμβολο σφύριζε και σε αρκετά ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου που έγιναν 

τραγούδια στο «Καπνισμένο Τσουκάλι» και μελοποίησε ο Νίκος Μαμαγκάκης : « Κι όλο στον ουρανό 

το τρένο πήγαινε/άιντε και νύχτωνε/πίσω του δάσος ορφανό/άφηνε μιαν ουρά καπνό/στο ματωμένο 

δειλινό/άιντε ντε»  https://www.youtube.com/watch?v=slNNScPgm1A (άιντε και ντε) 

Το φευγιό των Ελλήνων μεταναστών μετά τον  Β παγκόσμιο πόλεμο συνδέθηκε άρρηκτα με το 

σιδηρόδρομο και τους σταθμούς. Ο Στέλιος Καζαντζίδης  τραγουδά με πόνο για το «τρένο Γερμανίας-

Αθηνών» https://www.youtube.com/watch?v=K98q_8e-C6Y , ενώ ο Άκης Πάνου γράφει : «Στο 

σταθμό του Μονάχου/ με πέταξε άχου/ η μαύρη μοίρα μου/ μάνα κακομοίρα μου» 

https://www.youtube.com/watch?v=DkJYQL6GYRI (στο σταθμό του Μονάχου). Ένα από τα κλασικά 

σιδηροδρομικά τραγούδια αποχωρισμού είναι και εκείνο των στιχουργών  Βαγγέλη Γκούφα και Βασίλη 

Ανδρεόπουλου σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου : « Τα τρένα που φύγαν/ αγάπες μου 

πήρανε/αγάπες και κλαίνε/ποια μοίρα τις μοίρανε» https://www.youtube.com/watch?v=iJI-HamuntI (τα 

τρένα που φύγαν). Με στίχους του Κώστα Κινδύνη και σε μουσική του Γιάννη Γλέζου ο Γ. 

Πουλόπουλος θα τραγουδήσει: « Αχ να μπορούσα τα λιμάνια να τα κλείσω/να σταματήσω τα τρένα στο 

σταθμό» https://www.youtube.com/watch?v=5ECyWFg8wBc (Να ‘χα τη δύναμη), ενώ ο Μάνος 

Ξυδούς πολλά χρόνια μετά επανέρχεται με αυτή τη θεματική  με ένα τραγούδι ερμηνευμένο από το Γ. 

Νταλάρα: «Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν/λίγο έξω απ’ το σταθμό/ το θυμάμαι που μου είπες/γεια σου 

μάγκα σ’ αγαπώ» https://www.youtube.com/watch?v=MKyab-3ws1Q (Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν). Το 

«Κάνε κάτι να χάσω το τρένο» του Τάκη Μουσαφίρη με τον Δημήτρη Μητροπάνο, δεν είχε την κριτική 

αποδοχή όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1976. Παραμένει όμως σήμερα ένα από τα σημαντικότερα 

τραγούδια του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή : «Αυτό το τσιγάρο που καίει, είναι το τελευταίο/τα μάτια 

σου κλείσε δεν θέλω να δεις ότι κλαίω/ γιατί είναι μοιραίο να φύγω/ σε λίγο σε λίγο σε λίγο. Κάνε κάτι 

λοιπόν να χάσω το τρένο/ αγκάλιασε με φίλησέ με/ μέσα στα χέρια σου τα δυο φυλάκισέ με»  

https://www.youtube.com/watch?v=haZ6j51N3Us 

Γεμάτα αποχωρισμούς και φαντάρους σε σταθμό είναι όμως και πολλά τραγούδια του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου όπως «Το παλιό ρολόι» που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος ερμηνευμένο από το Γ. 

Καλατζή« Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού/ στάθηκε στην ώρα του αποχωρισμού/είχε βασιλέψει και 

με φίλαγες/κοίταζες τα τρένα και δεν μίλαγες» https://www.youtube.com/watch?v=-EemTah5v7w.  Το 

μουσικό τοπίο όμως γεμίζει με τη χαρά της επιστροφής στο «Γύριζαν τα τρένα» σε στίχους του Λευτέρη 

Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Σπανού με ερμηνεύτρια τη Χάρις Αλεξίου 

https://www.youtube.com/watch?v=DvOr-izADCQ και την ελπίδα της προσμονής στο «Πάρε το τρενάκι, 

βρε μελαχροινάκι» https://www.youtube.com/watch?v=hmCqnPT5iuc (το μελαχροινάκι). Σκοτεινιάζει 

και πάλι όταν η Χ. Αλεξίου τραγουδά σε μουσική Γ. Σπανού και στίχους του Λ. Παπαδόπουλου : «Σε 

ψάχνω στους σταθμούς/ στους αποχωρισμούς/στις χαμένες συντροφιές μας/στα φώτα της γιορτής/μα 

https://www.youtube.com/watch?v=6K1fqduUC9A
https://www.youtube.com/watch?v=nh8N9P9gZ6c
https://www.youtube.com/watch?v=wUP2WiGuhgk
https://www.youtube.com/watch?v=I7fL0nBFukM
https://www.youtube.com/watch?v=VGwAcuNJ7ow
https://www.youtube.com/watch?v=slNNScPgm1A
https://www.youtube.com/watch?v=K98q_8e-C6Y
https://www.youtube.com/watch?v=DkJYQL6GYRI
https://www.youtube.com/watch?v=iJI-HamuntI
https://www.youtube.com/watch?v=5ECyWFg8wBc
https://www.youtube.com/watch?v=MKyab-3ws1Q
https://www.youtube.com/watch?v=haZ6j51N3Us
https://www.youtube.com/watch?v=-EemTah5v7w
https://www.youtube.com/watch?v=DvOr-izADCQ
https://www.youtube.com/watch?v=hmCqnPT5iuc
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εσύ δεν θα βρεθείς» https://www.youtube.com/watch?v=pAUe0OFcupI (Σε ψάχνω), ενώ «Η Ταχεία» 

που ερμηνεύει η  Ελένη Βιτάλη είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια της και γράφτηκε από τον Τάκη 

Σούκα σε στίχους του Νίκου Μπακογιάννη :»Κοίτα με στα μάτια και θα καταλάβεις/ όλα όσα θέλω να 

σου πω/Της χαράς το τρένο τρέχα να προλάβεις/ πάνω στο εισιτήριο γράφει «σ' αγαπώ». 

https://www.youtube.com/watch?v=D2ha0AfLQRc 

Ξεχωριστό μελωδικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε με τα τρένα που περνούν από την Κατερίνη. Ο Μάνος 

Ελευθερίου μέσα από το μεγάλο ποιητικό και στιχουργικό του έργο είναι δύσκολο να απουσιάζει από 

κάθε θεματική αναζήτηση τραγουδιών. Εδώ μάλιστα έχει μία από τις σημαντικότερες παρουσίες με τη 

σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη «Το τρένο φεύγει στις 8», που τραγουδά η αξέχαστη Μαρία 

Δημητριάδη, μεταφέροντάς μας, Νοέμβρη μήνα, σύμφωνα και με τον στίχο, στην Κατερίνη το 1970 

https://www.youtube.com/watch?v=CbVJ4tMB8Bw. Πάλι σε μουσική Γ.Σπανού ο Λ. Παπαδόπουλος στις 

«Κυριακές στην Κατερίνη» γράφει : « Και τα φαντάρια σαν εσένα/στριφογυρνάνε στο σταθμό/κι όπου 

ανταμώνουνε με τρένα/κάτι τους πνίγει στο λαιμό» https://www.youtube.com/watch?v=d2ZKm0m5YsI  

Ο σιδηρόδρομος όμως πέρασε και από ροκ διαδρομές χάρη στο Δημήτρη Πουλικάκο με τα «Χτεσινά 

τραίνα» https://www.youtube.com/watch?v=BxWG1A1sb5g , το Τζίμη Πανούση με το «Τραίνο» 

https://www.youtube.com/watch?v=LkKZz2JPyp0, το Μανώλη Φάμελο στο «Τι σημαίνει ένα τρένο;» 

και τέλος το συγκρότημα οι Τρύπες, στο άλμπουμ 9 πληρωμένα τραγούδια μάς παρουσιάζουν «Το 

τρένο», όπου σύμφωνα με τον στίχο του Γιάννη Αγγελάκα : «Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε τα 

άλλα τρένα να περνούν» https://www.youtube.com/watch?v=dEsBqCwvsic  

8.4  Οπτικός πολιτισμός(κινηματογράφος- φωτογραφία)  

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Πολλές φορές ο κινηματογράφος επέλεξε το σιδηρόδρομο ως ζωντανό σκηνικό. Για το πόσο σημαντική 

είναι η παρουσία του σιδηροδρόμου στον κινηματογράφο, αρκεί να θυμηθούμε ότι πρωταγωνίστησε 

στην πρώτη δημόσια προβολή ταινιών με εισιτήριο που έγινε στο «Γκραν Καφέ» του Παρισιού το 

Δεκέμβριο του 1895. Το φιλμ, δημιούργημα των εφευρετών του κινηματογράφου αδελφών Λυμιέρ, 

ονομαζόταν «Η άφιξη του τρένου» και παροιμιώδεις έχουν μείνει οι αγωνιώδεις αντιδράσεις ορισμένων 

θεατών που πετάχτηκαν από τα καθίσματα φοβούμενοι ότι η τεράστια ατμάμαξα που έβλεπαν να 

πλησιάζει με ταχύτητα θα έπεφτε επάνω τους. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε χαρακτηριστικές ταινίες, 

όπου το τρένο υπήρξε τόπος δράσης μιας κινηματογραφικής μυθοπλασίας. Από τις καλύτερες κωμωδίες 

του Μπάστερ Κίτον ήταν η ταινία του «Ο Στρατηγός» (The General)  το 1926, όπου ο 

ανεπανάληπτος ηθοποιός ερμηνεύει από τη μεριά των Νοτίων  το μηχανοδηγό ενός τρένου, ο οποίος 

στη διάρκεια του αμερικάνικου  εμφύλιου πολέμου αναλαμβάνει να κάνει το δικό του πόλεμο για να 

σώσει από τα χέρια των Βορείων την αγαπημένη του αμαξοστοιχία με την επωνυμία Ο Στρατηγός αλλά 

και την αγαπημένη του γυναίκα, την Άναμπελ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pAUe0OFcupI
https://www.youtube.com/watch?v=D2ha0AfLQRc
https://www.youtube.com/watch?v=CbVJ4tMB8Bw
https://www.youtube.com/watch?v=d2ZKm0m5YsI
https://www.youtube.com/watch?v=BxWG1A1sb5g
https://www.youtube.com/watch?v=LkKZz2JPyp0
https://www.youtube.com/watch?v=dEsBqCwvsic
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 Μια από τις ιδιαίτερες ερμηνείες της καταγράφει το 1931 η θρυλική Μάρλεν Ντίτριχ στην ταινία 

«Σαγκάη Εξπρές» (Shanghai Express) του Γιόζεφ Φον Στέρνμπεργκ, που ξετυλίγεται μέσα στην 

ατελείωτη πορεία ενός τρένου με φόντο την επαναστατημένη Κίνα. 

 

 Το 1938, και ενώ τα σύννεφα του Β Παγκόσμιου Πολέμου είχαν συγκεντρωθεί πυκνά πάνω από την 

Ευρώπη, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ γύρισε την ταινία «Η κυρία εξαφανίζεται» (The lady vanishes), στην 

οποία ο μετρ του σασπένς συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το λαμπερό ύφος, τη διασκέδαση και το 

μυστήριο βάζοντας μια γηραιά κυρία να εξαφανίζεται μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια ενός 

σιδηροδρομικού ταξιδιού και ένα νεαρό ζευγάρι να την αναζητά. 

[https://www.youtube.com/watch?v=P3nHJzbBghI : The lady vanishes (1938) με ελληνικούς 

υπότιτλους].Δεκατρία χρόνια αργότερα, το 1951, ο ίδιος σκηνοθέτης επιλέγει και πάλι το σιδηρόδρομο 

στην ταινία «Ο άγνωστος του εξπρές» (Strangers on a train), όπου μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα 

μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ σύμφωνα με το οποίο δυο άγνωστοι συναντώνται σε ένα τρένο και ο 

ένας πάσχοντας από ψυχοπάθεια ζητά από τον άλλο που είναι τενίστας να σκοτώσει τον πατέρα του. Ο 

ψυχοπαθής προσφέρει σε αντάλλαγμα να απαλλάξει τον τενίστα από τη γυναίκα του. Πάνω σε αυτή την 

ιδέα στηρίζεται και η ταινία «Πέτα τη μαμά από το τρένο» που γυρίζεται το 1987 από τον Ντάνι ντε 

Βίτο. 

Το 1940 γυρίστηκε η μαυρόασπρη αγγλική ταινία «Νυχτερινό τρένο» (Night train to Munich) σε 

σκηνοθεσία του Κάρολ Λιντ, όπου ο  ηθοποιός Ρεξ Χάρισον υποδύεται ένα Άγγλο πράκτορα, που για να 

σώσει ένα Τσέχο επιστήμονα από την Γκεστάπο, παρουσιάζεται ως ναζί, ενώ η αγωνία ισορροπεί σοφά 

με το χιούμορ. Το 1946 προβάλλεται το γαλλικό φιλμ «Η μάχη των σιδηροδρόμων» (La bataille du 

rail) του Ρενέ Κλεμάν, με θέμα την αντίσταση των Γάλλων σιδηροδρομικών ενάντια στους Γερμανούς 

στα χρόνια του Β Παγκόσμιου Πολέμου [https://www.youtube.com/watch?v=bDa9Qg6EgtE : La bataille 

du rail]. Το 1952 σε σκηνοθεσία του Φρεντ Τσίνεμαν προβάλλεται η ταινία γουέστερν «Το τρένο θα 

σφυρίξει τρεις φορές» (High Noon) , όπου ο σερίφης μιας μικρής πόλης αντιμετωπίζει μια ομάδα 

πιστολέρο που έρχεται για εκδίκηση. «Ο τελευταίος σταθμός» (Stazione Termini) ονομάζει ο Βιτόριο 

Ντε Σίκα  την ταινία που γυρίζει το 1954 με θέμα τη σύντομη συνάντηση στο σταθμό της Ρώμης μιας 

Αμερικανίδας με ένα Ιταλό καθηγητή [https://www.youtube.com/watch?v=TUddXNFrQzY : Stazione 

https://www.youtube.com/watch?v=P3nHJzbBghI
https://www.youtube.com/watch?v=bDa9Qg6EgtE
https://www.youtube.com/watch?v=TUddXNFrQzY
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Termini]. 

 

 Το 1963 με σκηνικό το Όριαν Εξπρές, το θρυλικό τρένο που ταξίδευε ακούραστα με τους κοσμοπολίτες 

Ευρωπαίους και τους πλούσιους Ανατολίτες από την καρδιά της Ευρώπης στην Κωνσταντινούπολη, 

γυρίζεται η δεύτερη ταινία της σειράς με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Μποντ με τίτλο  « Από τη Ρωσία με 

αγάπη» (From Russia with love), όπου ο πρωταγωνιστής Σον Κόνερι ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη 

για να κλέψει μια σοβιετική εφεύρεση αποκωδικοποίησης. Στο ταξίδι του καλείται να αντιμετωπίσει την 

εγκληματική οργάνωση «Φάσμα» και διπλούς κατασκόπους, Ρώσους και Βούλγαρους, με πιο εφιαλτική 

ανάμεσά τους εκείνη που υποδύεται η Λότε Λένια. [https://www.youtube.com/watch?v=t9AeIdMQqR8 

:From Russia with love (1963) Official trailer]. Το 1965 ο Βρετανός δημιουργός επικών ταινιών, 

Ντέιβιντ Λιν, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο του Μπόρις Πάστερνακ «Δόκτωρ Ζιβάγκο»( 

Doctor Zhivago). Ως σκηνικό είναι το τρένο που διασχίζει την παγωμένη Σιβηρία, ενώ βρίσκεται σε 

εξέλιξη η θύελλα του Α Παγκόσμιου Πολέμου και της Οκτωβριανής Επανάστασης. Μέσα τους ξετυλίγεται 

η ιστορία του νεαρού γιατρού Γιούρι Ζιβάγκο και της αγαπημένης του Λάρα.[ 

https://www.youtube.com/watch?v=KugLpMFXNeI : Doctor Zhivago] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t9AeIdMQqR8
https://www.youtube.com/watch?v=KugLpMFXNeI
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Άλλη μια κατασκοπευτική ταινία γυρίζεται το 1966 από το Φίλιπ Νταν με τίτλο « Το εξπρές των 

κατασκόπων» (Blindfold). Η Κλαούντια Καρντινάλε πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Ροκ Χάτσον, ο 

οποίος υποδύεται το διάσημο ψυχολόγο που στρατολογείται από τη CIA και μπλέκει στον κόσμο της 

διεθνούς κατασκοπείας. Με σκηνικό και πάλι το Όριαν Εξπρές η ταινία  «Έγκλημα στο Όριαν Εξπρές»  

(Murder on the Orient Express) το 1974  σε σκηνοθεσία του Σίντεϊ Λουμέτ ήταν η πρώτη πλούσια 

υπερπαραγωγή βασισμένη σε βιβλίο της Αγκάθας Κρίστι. Ο σιδηροδρομικός σταθμός της 

Κωνσταντινούπολης και τα βαγόνια του τρένου γίνονται ο χώρος, όπου δένουν με εντυπωσιακό τρόπο 

το μυστήριο, το σασπένς και γενικά η ατμόσφαιρα της Αγγλίδας συγγραφέως καθώς και το δαιμόνιο 

πνεύμα του ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.  

 

Τους έρωτες μιας γυναίκας σε κάποια μικρή κλειστή κοινωνία της Βαυαρίας του 1920, όπου η γυναίκα 

του σταθμάρχη απατάει τον άντρα της και εκείνος κάνει ότι το αγνοεί τη στιγμή που όλη η πόλη 

συζητάει το γεγονός, περιγράφει ο Ράινερ Φασμπίντερ στην ταινία του «Η γυναίκα του σταθμάρχη» 

(Bolwieser) το 1977. Ο Φασμπίντερ καταγράφει πολύ πειστικά όλο το μικροαστικό φόβο και την 

αδυναμία των ανθρώπων ν' αντιμετωπίσουν κατάματα τα προβλήματά τους. 
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Το 1978 γυρίστηκε από τον Μάικλ Κράιτον η ταινία «Η μεγάλη ληστεία του τρένου» (The first 

great train robbery) , στο επίκεντρο της οποίας είναι η κλοπή μέσα στο τρένο  των χρημάτων που 

προορίζονται για τη μισθοδοσία των Βρετανών στρατιωτών στη διάρκεια του πολέμου της Κριμαίας από 

τρεις τυχοδιώκτες.  Σε ξέφρενο ρυθμό κινείται η δράση στο «Τρένο της μεγάλης φυγής» (Runaway 

train) την αμερικανική ταινία που γυρίστηκε το 1985 από τον Αντρέι Κοντσαλόφσκι. Δυο κατάδικοι 

δραπετεύουν για να βρεθούν ξαφνικά απομονωμένοι σε ένα τρένο, με μια γυναίκα που βρέθηκε μέσα 

του τυχαία, κυνηγημένοι από ένα μοχθηρό δεσμοφύλακα. Το τρένο χωρίς μηχανοδηγό και φρένα, 

τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς το τέλος της γραμμής και τον αναμενόμενο εκτροχιασμό του.[ 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ0LBcmQO5o : το τρένο της μεγάλης φυγής, απόσπασμα ]. Την 

ίδια χρονιά, το 1985, ο Λικ Μπεσόν περιγράφει στην ταινία του «Μια νύχτα στον υπόγειο» 

(Subway) την ερωτική ιστορία που αναπτύσσεται στον υπόγειο ( Μετρό) του Παρισιού ανάμεσα σε ένα  

περιθωριακό τύπο και μια νεαρή και πλούσια γυναίκα που έχει παντρευτεί ένα πολύ μεγαλύτερό της 

άντρα, ενώ γεμάτη βαγόνια είναι και η ταινία του Εμίρ  Κουστουρίτσα «Ο μπαμπάς λείπει σε ταξίδι 

για δουλειές» (When Father Was Away on Business), που μιλά για τις περιπέτειες ενός οικογενειάρχη 

στη Γιουγκοσλαβία του 1952 που εξορίζεται στην επαρχία για τις υποτιθέμενες σταλινικές πεποιθήσεις 

του, όταν ο Τίτο έστελνε τους αντιφρονούντες στα «περιβόητα ταξίδια για δουλειές», δηλαδή σε 

στρατόπεδα αναγκαστικής εργασίας. [https://www.youtube.com/watch?v=IWCVsB0dEN4 : When 

Father Was Away on Business]. 

Από ελληνικής πλευράς ένας Έλληνας σκηνοθέτης, ο Τζορτζ Κοσμάτος, γύρισε στο Χόλλυγουντ το 

1976 μία από τις πιο περιπετειώδεις σιδηροδρομικές ταινίες με τίτλο «Το πέρασμα της Κασσάνδρας» 

(The Cassandra crossing), όπου οι επιβάτες ενός εξπρές έχουν μολυνθεί από μια θανάσιμη μεταδοτική 

ασθένεια ύστερα από μια αποτυχημένη επίθεση τρομοκρατών στο Διεθνή Οργανισμό Υγείας. Το τρένο 

τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα κινδυνεύοντας να εκτροχιαστεί, καθώς πλησιάζει μια μισοκατεστραμμένη 

γέφυρα.  Η δολοφονία μιας γυναίκας  στο εξπρές Μασσαλίας-Παρισιού είναι η αφορμή το 1965 και για 

την πρώτη ταινία του Κώστα Γραβά «Το τρένο των δολοφόνων» (The sleeping car murder) , ένα 

αστυνομικό θρίλερ στο στιλ του αμερικάνικου φιλμ νουάρ.  

[ https://www.youtube.com/watch?v=qBwEFvHv2mM :The sleeping car murder, απόσπασμα ] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ0LBcmQO5o
https://www.youtube.com/watch?v=IWCVsB0dEN4
https://www.youtube.com/watch?v=qBwEFvHv2mM
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Το τρένο όμως διαπερνά και ταινίες στην Ελλάδα, όπως αξέχαστος θα μείνει ο ρόλος του το 1960 ειδικά 

στην ταινία του Ζυλ Ντασέν  «Ποτέ την Κυριακή» (Never on Sunday), όπου το τραμ της παραλίας 

πλαισιώνει με τον καλύτερο τρόπο τη Μελίνα Μερκούρη.  

 

Αξέχαστες θα μείνουν επίσης σκηνές με τραμ από ταινίες του Νίκου Κούνδουρου, όπως η « Μαγική 

πόλις» το 1954  και «Ο δράκος» το 1956, καθώς επίσης είναι παροιμιώδης η ερμηνεία του Μίμη 

Φωτόπουλου ως σταθμάρχη το 1955 στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Ούτε γάτα ούτε ζημιά» 

που έλεγε για το σταθμό που διοικούσε το αμίμητο: «Θυμαριά, αλλά… κόμβος». 

[https://www.youtube.com/watch?v=ltrGSILfQLY : Ούτε γάτα ούτε ζημιά, απόσπασμα] 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Για το «ερωτικό» δρομολόγιο του φακού μέσα από ένα φωτογραφικό οδοιπορικό ανάμεσα σε 

σιδηροδρομικούς σταθμούς και ράγες θα αναφερθούμε στην εμπειρία που καταγράφει στο λεύκωμά του 

«ΣΤΑΘΜΟΙ- Τρένα και ορίζοντες» ο φωτογράφος Γιάννης Σκουλάς. Μέσα από τη δειγματοληπτική ματιά 

του συγκεκριμένου φωτογράφου θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια εικόνα της εσωτερικής 

αναζήτησης που διατρέχει το φωτογραφικό κλείστρο ενός ατόμου που περπατάει στις ράγες μέσα από 

σκουριά και χαλάσματα για να γαντζωθεί  με ένα κλικ στο σιδηροδρομικό παρελθόν. Αυτό που 

κινητοποιεί τη φαντασία και οξύνει τις αισθήσεις για μια φωτογραφική διαδρομή αρχικά καθοδηγείται 

από την οσφρητική λειτουργία. Είναι η μυρωδιά του σίδερου καθώς ψήνεται στο ελληνικό 

καταμεσήμερο, οι αναθυμιάσεις από την πίσσα και το λάδι που στάζουν οι μηχανές ντίζελ, συστατικά της 

χαρακτηριστικής μυρωδιάς που συναντά κανείς δίπλα στις γραμμές του ελληνικού σιδηρόδρομου, μιας 

οσμής «που μια φορά να την μυρίσεις δεν την ξεχνάς ποτέ» κατά τα λεγόμενα του φωτογράφου. 

https://www.youtube.com/watch?v=ltrGSILfQLY
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 Ένα οδοιπορικό στις ράγες του τόπου μας είναι ένα οδοιπορικό στο παρελθόν που ακόμα παραμένει 

παρόν και βέβαια, περιλαμβάνει συναντήσεις με συρμούς κάθε λογής, από μοντέρνα Intercity μέχρι 

αυτοκινητάμαξες (οτομοτρίς) και εμπορικά. Τα πρώτα περνούν σχεδόν αθόρυβα, γρήγορα σαν κόκκινη 

φλόγα, σφυρίζοντας από υποχρέωση και φόβο μη σε πατήσουν, και χάνονται στη στιγμή πέρα μακριά κι 

ούτε που προλαβαίνεις να διακρίνεις οδηγούς ή επιβάτες. Με τα εμπορικά όμως έχει γούστο. Τα ακούς 

να αγκομαχούν από χιλιόμετρα μακριά κι όλο λες «τώρα θα φανεί», κι αυτό όλο αργεί. Κι όταν φτάνει 

επιτέλους το πέρασμά του είναι γιορτή. Με τριάντα και βάλε βαγόνια περνάει μπροστά σου ώρες 

ατέλειωτες, και αν είναι ανηφόρα και αυτό γεμάτο, μπορείς να περπατάς στο πλάι του. Και κάπου εδώ 

κάνουν μεγαλοπρεπώς την είσοδό τους οι σταθμοί. Χτισμένοι με πέτρες, συχνά δίχρωμοι, με τις κόκκινες 

γωνίες τους να προεξέχουν κόντρα στο γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο των βουνών. Κι όπου το 

έδαφος είναι χέρσο, όπου το χώμα παραμένει ξερό, αυτοί σε πείσμα της φύσης είναι πνιγμένοι στα 

πλατάνια, τις λεύκες, τις ακακίες ή τα κυπαρίσσια, όαση μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού. Είναι 

παντού εκεί που δεν τους περιμένεις. Μέσα στα πιο απίθανα φαράγγια, σκαρφαλωμένοι σε πλαγιές, μέσα 

στη μέση του τίποτα, ή πάλι πλάι σε δρόμους αμαξιτούς που η βουή τους δεν κατόρθωσε ακόμα να τους 

αποσπάσει από την αιώνια αταραξία τους, προστατευμένοι θαρρείς μέσα στις πυκνές συστάδες των 

δένδρων. Και είναι τόσο ευχάριστη η έκπληξη να ξαναανακαλύπτεις το παρελθόν και, κρυμμένος μέσα 

του, να ακούς τον απόηχο από τα μεγάλα καμιόνια που περνάνε σφυρίζοντας στην εθνική.  
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[Φωτογραφία :Αίθουσα αναμονής από το παρελθόν στο σταθμό του Φωτολίβους, 14χλμ. από τη Δράμα 

στον άξονα Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. Ο σιδηροδρομικός μύθος θέλει το όνομά του να είναι 

παραφθορά του «Φωτολείβαδο», επειδή το έδαφος είναι επίπεδο και όταν πέρναγε το τρένο φώτιζε με 

το φανάρι του όλα τα καπνολείβαδα της περιοχής.] 

Μέσα σε αυτό το τοπίο μπορεί κανείς να συναντήσει και τους φύλακες των γραμμών, που ο καθένας 

τους επιτηρεί γύρω στα 20χλμ. Ελέγχουν την καλή κατάσταση της γραμμής και αναφέρουν στον 

κοντινότερο σταθμάρχη με το τέλος της βάρδιας οτιδήποτε παράξενο δει το μάτι τους, όπως ένα 

φούσκωμα της ράγας από τη ζέστη, κάποια μπουλόνια λασκαρισμένα, πιθανές κατολισθήσεις, μια φωτιά. 

Φαίνεται όμως πως δεν είναι μόνο η ανθρώπινη παρουσία και το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον που 

δίνουν κίνηση στο φωτογραφικό κλείστρο του συγκεκριμένου φωτογράφου αλλά και η ενέργεια που 

έχει συσσωρευτεί από την αύρα χιλιάδων ανθρώπων που πέρασαν από ένα σταθμό ακόμη κι αν αυτός 

είναι για χρόνια κλειστός. «Μια ενέργεια που την αισθάνεσαι σαν ρίγος στη ραχοκοκαλιά πλάι σε 

μαυρισμένους τοίχους, φθαρμένα πατώματα και χαραγμένα παγκάκια.[…] Πίσω σε μικρούς ορεινούς 

σταθμούς λίγο έξω από το χωριό, σταθμούς πλημμυρισμένους από την ιδιαίτερη αυτή μυρωδιά του 

τρένου, που, όπως λέει και ο Ίταλο Καλβίνο, «δεν φεύγει ακόμα κι όταν όλα τα τρένα έχουν πια φύγει». 
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[Φωτογραφία: Ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός της Νέας Ορεστιάδας. Χτίστηκε το 1928 και έδωσε 

ώθηση στην πόλη που με την εγκατάσταση των προσφύγων από την Αδριανούπολη μετατράπηκε σε 

εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της περιοχής. Το 1996 εγκαινιάστηκε ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός, 

αλλά ο παλιός δεν θα ξαναδεί ποτέ τρένα να περνούν, καθώς εκτός από την εγκατάλειψή του αυτό το 

δημόσιο κτίριο ιστορικής σημασίας κάηκε ολοσχερώς.] 

 

[Φωτογραφία: Ένα μικρό διαμάντι σιδηροδρομικού σταθμού ανάμεσα στον Αχλαδόκαμπο και την 

Τρίπολη στο νομό Αρκαδίας, που πρωτολειτούργησε το 1892. Αποτελείται από τρία ισόγεια κτίρια, το 

λιθόκτιστο σταθμό, την αποθήκη του και το καφενείο.] 
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9. Παρόν και μέλλον του σιδηροδρόμου: προβλήματα και προοπτικές 

εκσυγχρονισμού 

 

9.1 Η ίδρυση του ΟΣΕ 

Η ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, συμβαδίζει με την ιστορία του νεώτερου ελληνικού κράτους. Η 

ζώσα αυτή ιστορία των σιδηροδρόμων τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα, ταυτίζεται με τον ΟΣΕ. Ο 

ΟΣΕ είναι μία εταιρία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και 

εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής μέσω της θυγατρικής του την ΕΡΓΟΣΕ. Ο Ο.Σ.Ε. 

ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1971 με το Ν.Δ. 674/1970, ως μετεξέλιξη των Σιδηροδρόμων 

Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.), ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο με έδρα την Αθήνα και 

λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Κράτους. 

Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών 

υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικό τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, 

ικανοποιώντας την ανάγκη των πολιτών και των λοιπών φορέων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη και 

οικονομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας. 

Αποστολή του ΟΣΕ είναι να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο να: 

 Καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων. 

 Μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 

 Υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της 

χώρας. 

9.2 Το παρόν του σιδηροδρόμου  

 

Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός άρχισε να εκσυγχρονίζει το δίκτυό του προγραμματίζοντας την 

κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων, κανονικού εύρους, που θα ενώνει 

την Αθήνα και τον Πειραιά με το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και μονής 

γραμμής προς τα σύνορα σε Ειδομένη και Προμαχώνα. 

Τα τρένα θα αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι και 200 km/h σε ορισμένα σημεία, ενώ για την κίνησή τους 

θα χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Το δίκτυο σήμερα είναι ολοκληρωμένο σε μεγάλο βαθμό, με 

εξαίρεση τα τμήματα Τιθορέα-Λειανοκλάδι-Δομοκός,Πολύκαστρο-Ειδομένη και Κιάτο-Πάτρα. Ακόμη, 

έχουν εκπονηθεί μελέτες για τα τμήματα Θριάσιο-Σφίγγα (συντόμευση κατά 30 χλμ της απόστασης 

Αθηνών - Θεσσαλονίκης) και Αιγίνιο-Σίνδος, τα οποία θα συντομεύσουν περαιτέρω την απόσταση 

Αθήνας-Θεσσαλονίκης. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1971
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%C2%AB%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82%C2%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
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   Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας 

 

Έργα υπό κατασκευή στον άξονα ΠΑΘΕΠ 

Τμήμα Υποδομή Επιδομή 
Τηλεδιοίκηση-

Σηματοδότηση 
Ηλεκτροκίνηση 

Σταθμοί που θα 

κατασκευαστούν 

Θεσσαλονίκη - 

Προμαχώνας 
 

(2016)  

  

Θεσσαλονίκη - 

Ειδομένη 
  

Πολύκαστρο - 

Ειδομένη 

(παραλλαγή)
[4]

  

Πολύκαστρο, Μικρό 

Δάσος 

Θεσσαλονίκη -

 Δομοκός 
 

(2016)  

  

Δομοκός -

 Λειανοκλάδι -Τιθορέα 
(μέσα 2017)  

Μώλος, Θαυμακός, 

Αγγείες, Άγιος Στέφανος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
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Τιθορέα - ΣΚΑ 

 

(2016)  (Μάρτιος 2015)  

 

Παράκαμψη 

Αχαρνών με 

σήραγγα
[7]

   

ΣΚΑ - Τρεις 

Γέφυρες(τετραπλός 

διάδρομος)  

(2016)  (Μάρτιος 2015)  

 

Τρεις Γέφυρες -

 Αθήνα 
 

(2016)  (Μάρτιος 2015)  Αθήνα (νέες αποβάθρες) 

Αθήνα - Πειραιάς 

    

Τρεις Γέφυρες -

 Πειραιάς(νέα) 
μερική υπογειοποίηση τμημάτων Κεραμεικός 

Οινόη - Χαλκίδα 

  

Αεροδρόμιο - ΣΚΑ -

 Κιάτο 
(Μάρτιος 2016) Ζεφύρι 

Κιάτο - Ροδοδάφνη
[9]

 
(μέσα 

2017) 
(2016)  

 

Διμηνιό, Ξυλόκαστρο, 

Λυκοποριά, Λυγιά, 

Ακράτα, Πλάτανος, 

Διακοπτό, Ελίκη, Αίγιο, 

Ροδοδάφνη 

Ροδοδάφνη - 

Ψαθόπυργος 

(μέσα 

2017)  
 

Σελινιάτικα, Καμάρες, 

Ψαθόπυργος 

Ψαθόπυργος - Ρίο 

  

Αραχοβίτικα, Άγιος 

Βασίλειος, Ρίο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%9A%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%9A%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82_(%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82_(%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82_(%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82_(%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%9A%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
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Ρίο - Νέος 

ΛιμέναςΠάτρας 
 

Πάτρα, Πάτρα (Λιμένας) 

Λάρισα - Βόλος (2016)  

  

Παλαιοφάρσαλος -

Καλαμπάκα 
   

      Ολοκληρώθηκε 

      Υπό κατασκευή/αναβάθμιση (αναμενόμενη ολοκλήρωση) 

      Υπό μελέτη 

 

                                       

Το παλιό έμβλημα του ΟΣΕ                           Το νέο έμβλημα του ΟΣΕ  

 

9.3 Το μέλλον του σιδηροδρόμου 

Το σημερινό δίκτυο ανέρχεται σε 2265 χλμ (γραμμές σε εκμετάλλευση), εκ των οποίων το 80% αφορά 

σε γραμμή κανονικού εύρους (1435 χιλιοστών), όπως έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. 

Η ανώτατη ταχύτητα είναι σήμερα 160 km/h, η οποία εφαρμόζεται στο 19% του σιδηροδρομικού 

δικτύου. Στο 23% εφαρμόζεται ταχύτητα από 120 έως 159 km/h, στο 39% από 80 έως 119 km/h και 

στο 19% έως 79 km/h.  

                                                                   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B1
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Η ποιότητα των υπηρεσιών στον άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης ανέβηκε αισθητά από το 1989 όταν 

κυκλοφόρησαν οι συρμοί Ιντερσίτυ, που κατασκευάστηκαν ειδικά για τον ΟΣΕ από κοινοπραξία μιας 

δυτικογερμανικής και μιας ανατολικογερμανικής εταιρείας (AEG-LEW). Ο συρμός Ιντρεσίτυ έχει πετύχει 

και το ρεκόρ ταχύτητας στο ελληνικό δίκτυο τρέχοντας με 165 χιλιόμετρα στις 21 Νοεμβρίου 1989 στο 

τμήμα Δομοκός-Παλαιοφάρσαλος. 

 

Σε παγκόσμιο    επίπεδο ως τα  10 καλύτερα τρένα στον κόσμο από τεχνολογική άποψη αλλά και λόγω 

των εξυπηρετήσεων που προσφέρουν  θεωρούνται τα ακόλουθα :  

 

1. TGV 

Γαλλία  

 

Το «Τρένο Υψηλής Ταχύτητας» (ακρωνύμιο του TGV) που ταξιδεύει στη Γαλλία 

θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα και γρηγορότερα τρένα του κόσμου.  

Με ταχύτητα που φτάνει τα 160 μέτρα το δευτερόλεπτο εξυπηρετεί καθημερινά 

τις περιοχές γύρω από το Παρίσι αλλά και την ενδοχώρα της Γαλλίας.  

Η μεγαλύτερη διαδρομή που πραγματοποιεί είναι Λορέν- Σαμπάν- Αρντέν.  

 

2. Japan Railways Group 

Ιαπωνία  

 

Η γρήγορη σιδηροδρομική γραμμή της Ιαπωνίας μπορεί να μην «φτάνει» τα 

αρχικά υποσχόμενα 161 μέτρα το δευτερόλεπτο, αλλά κανείς δεν έχει αργήσει 

να φτάσει στον προορισμό του με ταχύτητα 83m/s.  

Συνδέει τις περιοχές Τόκιο, Σιν και Οσάκα και είναι άρτιο από τεχνολογικής και 

μηχανολογικής πλευράς.  

 

3. Eurostar 

Αγγλία  

 

Τα Eurostar θεωρούνται από τα πιο εξυπηρετικά τρένα της Ευρώπης καθώς 

συνδέουν πολλές χώρες και περιοχές.  
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Κατά μέσο όρο τα τρένα αυτά φτάνουν μέχρι και τα 83m/s σε ταχύτητα και η «κορυφαία» διαδρομή του 

είναι εκείνη που ενώνει το Λονδίνο με την πρωτεύουσα της Γαλλίας με το Eurotunnel , την υποθαλάσσια 

σήραγγα της Μάγχης μήκους 51 χιλιομέτρων.  

4.ICE/NachtZug  

Γερμανία  

 

Οι επιβάτες της Deutsche Bahn έχουν την επιλογή να ταξιδέψουν την ημέρα με 

την γραμμή InterCityExpress (ICE) και τις βραδινές ώρες με το νυχτερινό τρένο 

(NachtZug) στα υπερμοντέρνα τρένα της εταιρίας.  

Οι πιο εξυπηρετικές διαδρομές είναι το Βερολίνο- Φρανκφούρτη (ICE) και Χάγη- 

Πράγα(NachtZug).  

 

5.TAV  

Ιταλία  

 

Μπορεί οι περισσότεροι Ιταλοί να προτιμούν το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο για 

τα εσωτερικά τους ταξίδια, αλλά τα τελευταία χρόνια τα τρένα TAV κερδίζουν 

έδαφος στην προσπάθεια τους να γίνουν αντάξια των άλλων ευρωπαϊκών 

σιδηροδρομικών γραμμών. Η καλύτερη γραμμή θεωρείται αυτή που συνδέει τη  

Ρώμη με τη Φλωρεντία. 

 

6.RussianRailways  
Ρωσία  

 
 Εκείνοι που έχουν πολύ χρόνο στη διάθεση τους μπορούν να καθίσουν και να απολαύσουν το μεγάλο 

ταξίδι που καλύπτει σχεδόν 10 χιλιάδες χιλιόμετρα ή αν θέλουν να δουν αξιοθέατα να επιλέξουν τη 

γραμμή που κάνει στάσεις σε πολλές ρωσικές πόλεις. Η καλύτερη διαδρομή των ρωσικών γραμμών είναι 

Αγία Πετρούπολη-Μόσχα.  

 7.KTX  

ΝότιαΚορέα  

 

Η αρχική γραμμή που συνέδεε τη Σεούλ με το Πουσάν τελείωσε μόλις το 2004 

και δεν ενθουσίασε τους επιβάτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το KTX δεν 

συνεχίζει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, επεκτείνοντας το δίκτυο του, 

προσπαθώντας να καλύψει κι άλλες διαδρομές. Μέχρι στιγμής η πιο εξυπηρετική 

διαδρομή είναι η Σεούλ-Πουσάν. 

 

8. AVE  

Ισπανία 

 

Το ΑVE υποδεικνύει το Alta Velocidad Espanla, που σημαίνει Υψηλή Ταχύτητα 
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της Ισπανίας, και είναι πολλά παραπάνω από υψηλή ταχύτητα. Η σιδηροδρομική γραμμή της Ισπανίας 

είναι τόσο σωστή που κάνει έκπτωση στο εισιτήριο στην περίπτωση που το τρένο αργήσει παραπάνω από 

πέντε λεπτά. Καλύτερη διαδρομή θεωρείται εκείνη που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη. 

 

9.GreatSouthernRailLimited  

Αυστραλία  

 

Είναι ο καλύτερος τρόπος και ο πιο άνετος για να γνωρίσει κανείς την 

Αυστραλία. Μπορεί να θαυμάσει από κοντά δεκάδες περιοχές επιλέγοντας να 

ταξιδέψει με την μεγαλύτερη (και καλύτερη) διαδρομή που συνδέει το Σίδνεϊ με 

το Περθ. 

 

 

10. VR  

Φινλανδία  

 

Γενικότερα, οι σιδηροδρομικές γραμμές της Φινλανδίας είναι γνωστές για την 

άριστη εξυπηρέτηση, την καθαριότητα και τις καλές τιμές. Φυσικά, η VR δεν  

αποτελεί εξαίρεση, αφού θεωρείται η καλύτερη επιλογή αν θέλεις να φύγεις από 

το Ελσίνκι για να ταξιδέψεις στην εξοχή. 

 

 

10. Συμπεράσματα 

Θεωρούμε ότι η πορεία υλοποίησης αυτού του πολιτιστικού προγράμματος  αλλά και το τελικό 

αποτέλεσμα αξιολογούνται θετικά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έδειξαν 

ικανοποίηση από τη συνολική εμπειρία, καθώς σε επίπεδο γνώσεων είχαν τη δυνατότητα να 

ενημερωθούν για τη σιδηροδρομική μετακίνηση στη χώρα μας  σε συνδυασμό με τη σχεδόν ταυτόσημη 

ίδρυση του ελληνικού κράτους, την αλματώδη εξέλιξη  της βιομηχανίας και των μεταφορικών μέσων. 

Επιπλέον η επίσκεψη στο σιδηροδρομικό μουσείο Βόλου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της  

εκπαιδευτικής εκδρομής   στο Βόλο στις  14 Απριλίου 2016 τους έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή με όλο εκείνο το μνημειακό υλικό του σιδηροδρόμου που έχει συλλεχθεί από τους φίλους του 

σιδηροδρόμου της περιοχής προκειμένου να διατηρείται ζωντανή η ιστορική μνήμη των πρώτων 

σιδηροδρομικών μετακινήσεων στη χώρα μας και ειδικότερα στην περιοχή της Μαγνησίας . Να 

επισημάνουμε ότι για την ξενάγηση στο χώρο του σιδηροδρομικού μουσείου Βόλου είχε προηγηθεί από 

τη συντονίστρια καθηγήτρια του πολιτιστικού προγράμματος κα Κουβαρά Σταματία τηλεφωνική 

επικοινωνία με   τον κο  Καρκαλά Απόστολο,  συνταξιούχο σιδηροδρομικό υπάλληλο  και πλέον αρμόδιο 

για την ξενάγηση στο χώρο του μουσείου, έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν την επιμέρους ιστορία 

των εκθεμάτων μέσα από την αφηγηματική εξιστόρηση ενός ανθρώπου που είχε και βιωματική εμπειρία 

λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας. 

Παράλληλα με τη διαχείριση της γνώσης  και όλου αυτού του γνωστικού υλικού με το οποίο ήρθαν σε 

επαφή οι μαθητές, η συμμετοχή στο πρόγραμμα τους έδωσε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις 

δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την υπευθυνότητα, την αυτοπεποίθηση και την  προσωπικότητά τους 

μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να οδηγηθούν στην παραγωγή της γνώσης.  Με αυτό τον 

τρόπο η διδακτική διαδικασία εμπλουτίστηκε με την εισαγωγή νέων στρατηγικών μέσω της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου που συνέβαλε στην ακόμα μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση των μαθητών και 

στην ενδυνάμωση του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας. 
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11. Βιβλιογραφία 

 Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, Η ιστορία του σιδηροδρόμου (αφιέρωμα), 3 Ιουλίου 1999 

 

 Εφημερίδα Καθημερινή, Η ιστορία των σιδηροδρόμων (αφιέρωμα), 15 Οκτωβρίου 1995 

 

  Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου,  Γ Γενικού  Λυκείου-Γενικής Παιδείας των Ιωάννη 

Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά & Χάρις 

Σχολινάκη-Χελιώτη, κεφάλαιο 6: Η βιομηχανική επανάσταση  

 

 

 Νεότερη και σύγχρονη ιστορία, Γ Γυμνασίου των Ευαγγελία Λούβη & Δημήτριου Χρ. Ξιφαρά, , 

ενότητα 12η : Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης , ενότητα 20η : Από την έξωση του 

Όθωνα (1862) ως το κίνημα στο Γουδί (1909), ενότητα 23η : Η ελληνική οικονομία και κοινωνία 

κατά το 19ο αιώνα 

 

 http://e-thessalia.gr/sidirodromikos-stathmos-volou-to-kosmima-tis-polis-axiotheato-ton-

touriston-photos/ 

 

 http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=5 

 

 http://www.ose.gr/el/ 

 

 https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%CE%BF-

%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC

%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-thessalia.gr/sidirodromikos-stathmos-volou-to-kosmima-tis-polis-axiotheato-ton-touriston-photos/
http://e-thessalia.gr/sidirodromikos-stathmos-volou-to-kosmima-tis-polis-axiotheato-ton-touriston-photos/
http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=1&id=5
http://www.ose.gr/el/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD/
https://koukou.wordpress.com/2009/01/18/%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%8C%CE%BD/
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12. Φωτογραφικό υλικό από την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από την επίσκεψή μας στο σιδηροδρομικό μουσείο Βόλου στις 14 

Απριλίου 2016.(Γ τάξη Γυμνασίου Αρχανών, τμήμα Γ1) . Η λήψη των φωτογραφιών στον 

εσωτερικό χώρο του σιδηροδρομικού μουσείου Βόλου έγινε από τους μαθητές του Γ1 τμήματος 

Γυμνασίου Αρχανών, Δακανάλη Ελένη και Κανάκη Άγγελο, ενώ η λήψη των φωτογραφιών στον 

εξωτερικό χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Βόλου έγινε από μία εκ των συνοδών καθηγητριών 

την  κα Σκυβαλάκη Χρυσοβαλάντη ΠΕ06.  

Α: Από τον εξωτερικό χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού στο Βόλο. Το κτίριο του σιδηροδρομικού 

σταθμού, του οποίου  η κατασκευή  ολοκληρώθηκε το 1884, , είναι ένα από τα λίγα κτίρια που 

επιβίωσαν μετά της σεισμούς στη δεκαετία του 1950, διατηρώντας αναλλοίωτα τα βασικά του 

χαρακτηριστικά. Το ιδιαίτερο αυτό κτίριο ακολουθεί τη νεοκλασική τυπολογία και έναν πειθαρχημένο της 

κλασικές μορφές σχεδιασμό, που εκφράζει τη μνημειακότητα και την αξιοπιστία της έντονα «γραφικής» 

αρχιτεκτονικής. Η ανάδειξη των όγκων με τα κατακόρυφα ανοίγματα και την εξέχουσα δίρικτη στέγη με 

τον πλούσιο ξύλινο διάκοσμο στο περίγραμμά της, χαρίζουν μια μοναδική πλαστική ομοιογένεια και 

ισορροπία στο κτίριο δηλώνοντας έτσι το ταλέντο του σχεδιαστή του, του Ιταλού μηχανικού Ευαρίστο 

ντε Κίρικο. Ο σιδηροδρομικός σταθμός Βόλου-το 1930 κέρδισε το τρίτο βραβείο του ΕΟΤ στο διαγωνισμό  

εξωραϊσμού σταθμών. 

Τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο στολίζει το άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Αυτή η μεγάλων διαστάσεων 

μνημειακή σύνθεση είναι το έργο του Ιταλού γλύπτη Ι. Previsan. Η παρουσία του αγάλματος στο 

συγκεκριμένο χώρο είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ίδρυση του σιδηροδρομικού σταθμού και τη 

λειτουργία της πρώτης αμαξοστοιχίας. Το μνημείο προσφέρει μία ξεχωριστή αισθητική αξία και αρμονία 

και δένει απόλυτα με το κομψό και επιβλητικό κτίριο του σταθμού.  
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 Β : Από τον εσωτερικό χώρο του σιδηροδρομικού μουσείου στο Βόλο. Παλιές φωτογραφίες, 

τηλέγραφοι, ρολόγια σταθμού, εκδοτήρια εισιτηρίων, εξαρτήματα μηχανών, αρχεία, βιβλία για την 

αρχιτεκτονική των σιδηροδρόμων και σχέδια του Ευαρίστο Ντε Κίρικο είναι μερικά μόνο από τα ποικίλα 

εκθέματα που αποτελούν σημαντικά ιστορικά ντοκουμέντα. Ανάμεσα στα εκθέματα από τη ζωή των 

σιδηροδρομικών συμπεριλαμβάνεται και ένας πίνακας που, αν και είναι ανυπόγραφος, θεωρείται από 

τους ειδικούς της τέχνης ότι αποτελεί έργο της πρώιμης δημιουργίας  του Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο. 
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