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Πρόλογος 
Ζ αλά ρείξαο δηαηξηβή κειεηά ηελ ηζηνξία ησλ αηκακαμώλ ηηο νπνίεο εηζήγαγαλ θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

1868-1909, ηελ πεξίνδν, δειαδή, θαηά ηελ νπνία άξρηζε θαη νινθιεξώζεθε ε 

θαηαζθεπή ηνπ ειιεληθνύ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ. Δίλαη, ζπλεπώο, πξνθαλέο όηη ε 

δηαηξηβή εληάζζεηαη ζηελ Ηζηνξία ηεο Τερλνινγίαο. Αθνξκή γηα ηελ εθπόλεζή ηεο 

ζηάζεθε ε παληειήο έιιεηςε εξσηεκάησλ θαη αλαθνξώλ γηα ην θηλεηήξην πιηθό, 

έιιεηςε ε νπνία παξαηεξείηαη ζε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο ηζηνξηθέο κειέηεο γηα ηνπο 

ειιεληθνύο ζηδεξνδξόκνπο ηνπ 19
νπ

 αηώλα. 

Ωο πξνο ηελ δνκή ηεο, ε δηαηξηβή ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ελλέα θεθάιαηα. 

Τν Πξώην Μέξνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δύν θεθάιαηα, απνηειεί ηελ 

εηζαγσγηθή ζπληζηώζα ηεο όιεο κειέηεο. 

Σην 1
ν
 θεθάιαην (ζ.1-62), ην νπνίν έρεη ηνλ ηίηιν «Δηζαγσγή», εθηίζεληαη νη 

λνκηκνπνηεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνθείκελεο ηεο δηαηξηβήο: 

α) Δθηίζεηαη ε πνξεία ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηεο Τερλνινγίαο, νη ηζηνξηνγξαθηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί, ώζηε λα θαλεί 

πνύ εληάζζεηαη ε παξνύζα κειέηε θαη πώο λνκηκνπνηείηαη ε κειέηε ηνπ ηερλνινγηθνύ 

θαηλνκέλνπ ζε κηα ρώξα ε νπνία δελ παξήγαγε, αιιά εηζήγαγε θαη ρξεζηκνπνίεζε, 

ηερλνινγία ζηελ πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη.  

β) Αλαιύεηαη θαη ζρνιηάδεηαη ε κέρξη ηώξα ηζηνξηνγξαθία γηα ηνπο ειιεληθνύο 

ζηδεξνδξόκνπο, ώζηε λα θαλεί ζε πνηα ζεκεία ε παξνύζα κειέηε δηαθνξνπνηείηαη 

από ηηο πξνεγνύκελεο ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο.  

γ) Τνπνζεηείηαη ε κειέηε ζε ρσξνρξνληθό πιαίζην θαη επηρεηξεκαηνινγεί γηα ην 

γεγνλόο όηη αλαθέξεηαη ζηνλ 19
ν
 αηώλα, παξόιν πνπ έρεη θαηαιεθηηθό ζεκείν ην 

1909. 

δ) Αλαιύνληαη, θξίλνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη πξσηνγελείο πεγέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίρηεθε ε όιε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ αηκακαμώλ ηεο πεξηόδνπ. 

ε) Τέινο, ηίζεληαη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε κειέηε ηνπ πξσηνγελνύο 

πιηθνύ θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε ε πξνζπάζεηα γηα λα απαληεζνύλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα.  

Σην 2
ν
 θεθάιαην (ζ.63-102), κε ηίηιν «Ζ Αηκάκαμα», ηίζεηαη ην ηερλνινγηθό 

πιαίζην ηεο δηαηξηβήο, κε ζθνπό λα γίλεη θαηαλνεηό ην εύξνο ησλ επηινγώλ πνπ είραλ 

νη ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο: 

α) Παξνπζηάδεηαη, κε ζπληνκία, ε ηζηνξία ηεο εμέιημεο ησλ αηκακαμώλ ζηελ Δπξώπε 

θαη ηελ Ακεξηθή, από ηηο πξώηεο πεηξακαηηθέο θαηαζθεπέο έσο ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηώλα. 

β) Αλαιύνληαη ηα ζπζηήκαηα ζπκβνιηζκνύ θαζώο θαη ε νλνκαηνινγία ησλ 

αηκακαμώλ.  



 

 

γ) Αλαιύεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε ειθηηθή δύλακε κηαο 

αηκάκαμαο. 

δ) Παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαηξνύληαη νη αηκάκαμεο. 

ε) Γίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ θαιή ρξήζε κηαο αηκάκαμαο, ζύκθσλα κε ηε δηεζλή 

ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθήο ηεο επνρήο. 

Σην Γεύηεξν Μέξνο, απνηεινύκελν από επηά θεθάιαηα, εθηίζεληαη ηα επξήκαηα 

θαη ε επεμεξγαζία ηνπο θαζώο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

Σην 3
ν
 θεθάιαην (ζ.103-121) εμεηάδνληαη νη αηκάκαμεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηηο δύν αζηηθέο γξακκέο: i) Τνλ Σηδεξόδξνκν Αζελώλ-

Πεηξαηώο (ΣΑΠ) θαη ii) ηελ Δηαηξεία Τξνρηνδξόκσλ Αζελώλ-Πεηξαηώο-Πεξηρώξσλ 

(ΔΤΑΠΠ), εηαηξείεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηνλ ρώξν ηεο πξσηεύνπζαο θαη 

ηνπ Πεηξαηά. 

Σην 4
ν
 θεθάιαην (ζ.122-140) εμεηάδνληαη νη αηκάκαμεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δύν κηθξέο πεξηθεξεηαθέο γξακκέο: i) Tνλ Σηδεξόδξνκν 

Πύξγνπ-Καηαθώινπ (ΣΠΚ) θαη ii) ηνλ Σηδεξόδξνκν Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο 

(ΣΒΓΔ). 

Τν 5
ν
 θεθάιαην (ζ.141-161) αθνξά ηνλ Σηδεξόδξνκν Αηηηθήο (ΣΑ), ην 6

ν
 (ζ.162-

178) ηνλ Σηδεξόδξνκν Θεζζαιίαο (ΣΘ), ην 7
ν
 (ζ.179-220) ηνπο Σηδεξνδξόκνπο 

Αζελώλ-Πεηξαηώο-Πεινπνλλήζνπ (ΣΠΑΠ) θαη ην 8
ν
 θεθάιαην (ζ.221-232) ηελ 

Δηαηξεία Διιεληθώλ Σηδεξνδξόκσλ (ΔΔΣ). 

Σε θαζέλα από ηα θεθάιαηα απηά: 

α) Δθηίζεηαη ην ηζηνξηθό θαηαζθεπήο ηεο αληίζηνηρεο γξακκήο θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο (κήθνο, θιίζεηο, θακπύιεο), ώζηε λα θαλεί πνηεο ήηαλ νη αλάγθεο 

ζηηο νπνίεο έπξεπε λα αληαπνθξηζνύλ νη αηκάκαμεο ηεο εηαηξείαο.  

β) Δμεηάδνληαη νη ζεηξέο ησλ αηκακαμώλ πνπ αγόξαζε θαη ρξεζηκνπνίεζε θάζε 

εηαηξεία θαη δίλνληαη, ζε ζπλνπηηθό πίλαθα, ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

ζεηξάο, ελώ ηα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θάζε ζεηξάο αηκακαμώλ εθηίζεληαη ζηνπο 

Πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η.  

γ) Υπνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή θαη ε αλεγκέλε (αλά ρηιηόκεηξν γξακκήο) ειθηηθή 

δύλακε πνπ δηέζεηε θάζε έηνο ε εηαηξεία, ώζηε λα θαλεί ε εμειηθηηθή ηεο πνξεία. 

δ) Γίλνληαη ζπγθξίζεηο κε αηκάκαμεο πνπ αγόξαζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ αληίζηνηρεο 

ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο άιισλ, πην πξνεγκέλσλ ζηδεξνδξνκηθώο, ρσξώλ. Μηαο θαη 

ζηόρνο ηεο κειέηεο δελ είλαη κόλνλ ε απιή θαηαγξαθή ηεο ειιεληθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο πξαθηηθήο αιιά θαη ε ηζηνξηθή ηεο θαηάηαμε, νη ζπγθξίζεηο 

αλαδεηνύλ ηόζν ηηο δηαθνξέο όζν θαη ηηο νκνηόηεηεο, ώζηε λα ηαμηλνκεζνύλ νη 

ειιεληθέο εηαηξείεο ζην δηεζλέο πιαίζην ηεο επνρήο. 

ε) Γίλνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε ησλ αηκακαμώλ από ηελ αληίζηνηρε εηαηξεία 

γηα λα θαλεί εάλ νη ειιεληθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο αηκάκαμέο ηνπο ζύκθσλα 

κε ηα δηεζλώο θαζηεξσκέλα ηεο επνρήο. 

ζη) Σην θείκελν παξεκβάιινληαη θσηνγξαθίεο γηα όιεο, ζρεδόλ, ηηο ζεηξέο ησλ 

αηκακαμώλ. Οη θσηνγξαθίεο έρνπλ επηιεγεί κε ηα εμήο θξηηήξηα: i) λα είλαη όζν ην 

δπλαηόλ πην θνληά ζηελ επνρή πνπ αλαθέξνληαη, ii) λα δείρλνπλ ηνλ ηύπν ηεο 

αηκάκαμαο θαη, θπξίσο, ηε δηάηαμε ησλ αμόλσλ ηεο θαη iii) λα δηαθξίλεηαη ν αξηζκόο 

ηεο αηκάκαμαο θαη, εη δπλαηόλ, ην όλνκά ηεο. Οη πεγέο ησλ θσηνγξαθηώλ 

αλαθέξνληαη ζηε ιεδάληα ηνπο. Όπνπ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε πεγή, ε θσηνγξαθία 

πξνέξρεηαη από ηνπο αλαξίζκεηνπο δηαδηθηπαθνύο ζηδεξνδξνκηθνύο ηζηόηνπνπο. 

Τέινο, ζην 9
ν
 θεθάιαην (ζ.233-243) παξνπζηάδεηαη ε γεληθή ζπλνιηθή εηθόλα 

ηνπ ειιεληθνύ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ θαη εθηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηε κειέηε θαη ε απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία. 



 

 

Σηε Βηβιηνγξαθία, κε ηελ νπνία θιείλεη ην θπξίσο ζώκα ηεο δηαηξηβήο, 

παξαηίζεληαη όιεο νη πεγέο (αξρεηαθέο, πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο) νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε εμαληιεηηθό, ζέισ λα πηζηεύσ, ηξόπν γηα ηε ζύληαμή ηεο.  

Σεκαληηθό ηκήκα ηεο δηαηξηβήο απνηεινύλ θαη ηα Παξαξηήκαηα: Σην 

Παξάξηεκα Η εθηίζεληαη πιήξεηο πίλαθεο κε όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ειιεληθώλ αηκακαμώλ, ελώ ζην Παξάξηεκα ΗΗ παξαηίζεληαη πίλαθεο κε ζηνηρεία πνπ 

αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπο. 

Εσταριστίες 
Φηάλνληαο ζην ηέινο απηήο ηεο πνιύρξνλεο πξνζπάζεηαο ζέισ, θαη από απηή ηε 

ζέζε, λα αλαγλσξίζσ ηηο νθεηιέο κνπ θαη λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε 

όινπο απηνύο πνπ κε ζηήξημαλ, κνπ πξόζθεξαλ θαη κε βνήζεζαλ γηα ηελ επόδσζή 

ηεο. 

--Τνπο δαζθάινπο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα. Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ 

Δπηζηεκώλ θαη ηεο Τερλνινγίαο πνπ, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξόπν, κε ελέπλεπζαλ 

θαη κε θαζνδήγεζαλ ζ’ απηήλ ηελ πνιύρξνλε, αιιά ηόζν γνεηεπηηθή, πεξηπέηεηα.  

--Τνλ Κώζηα Γαβξόγινπ, επηβιέπνληα απηήο ηεο δηαηξηβήο, αιιά θαη δάζθαιν θαη 

ζπκπαξαζηάηε, γηα ηελ θαζνδήγεζε ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, γηα ηε ράξαμε ηνπ 

πιαηζίνπ θαη ηεο θαηεύζπλζεο ηεο κειέηεο. Αιιά θαη γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα, ηε 

κεγάιε θξνληίδα θαη ηελ απεξηόξηζηε θαηαλόεζή ηνπ. Φσξίο, θπξίσο, απηά ην όιν 

εγρείξεκα ζα ήηαλ θαηαδηθαζκέλν ζηελ απνηπρία.  

--Τνλ Τέιε Τύκπα, πνπ κνπ πξόζθεξε, κε ηα καζήκαηά ηνπ θαη ηηο ζπδεηήζεηο καο, 

ηε δπλαηόηεηα λα γλσξηζηώ θαη λα εμνηθεησζώ κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηζηνξηνγξαθία 

ηεο Τερλνινγίαο. Γηα ηα βηβιία, ηελ ελζάξξπλζε, ηε ζπκβνιή ηνπ, ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

ζηα θείκελα θαη, ην ζεκαληηθόηεξν, γηα ην ρξόλν πνπ, ρσξίο θεηδώ, κνπ δηέζεζε. 

--Τνλ Μηράιε Αζεκαθόπνπιν, ηνπ νπνίνπ ηα καζήκαηα θαη ηα ζεκηλάξηα κε 

βνήζεζαλ αθάληαζηα ζην λα ζπιιάβσ ην πλεύκα ηόζν ηνπ ειιεληθνύ όζν θαη ηνπ 

επξσπατθνύ 19
νπ

 αηώλα. 

--Τνλ Θόδσξν Αξακπαηδή, ζηα ζεκηλάξηα ηνπ νπνίνπ είρα ηελ επθαηξία λα 

θαηαλνήζσ πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαηά 

ην 19
ν
 αηώλα. 

--Τελ Φαίδξα Παπαλεινπνύινπ, ηνλ Κώζηα Γεκεηξαθόπνπιν, ηνλ Γηάλλε 

Φξηζηηαλίδε θαη ηνλ Σηάζε Αξαπνζηάζε, κέιε ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπο. 

--Τνλ Γηάλλε Αλησλίνπ, ν νπνίνο, ζηηο πνιύσξεο ζπδεηήζεηο πνπ είρακε, κε 

πξνζαλαηόιηζε ζηα κνλνπάηηα ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηεο ηερλνινγίαο. 

--Τνπο Γηάλλε Εαξηαινύδε, Κώζηα Αλδξνπιηδάθε θαη Γηώξγν Νάζελα, δξαζηήξηα 

κέιε ηνπ Σπιιόγνπ Φίισλ ηνπ Σηδεξνδξόκνπ, νη νπνίνη έζεζαλ πνιύ πξόζπκα ζηε 

δηάζεζή κνπ ηηο πινύζηεο βηβιηνζήθεο ηνπο, ηα πνιιά ζηνηρεία ησλ ζπιινγώλ ηνπο, 

ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ηνπο θαη ηηο αζηείξεπηεο γλώζεηο ηνπο. Οη ζπδεηήζεηο πνπ είρα 

καδί ηνπο ήηαλ γηα κέλα απνθαιππηηθέο γηα ηελ ηζηνξία ηόζν ηεο αηκάκαμαο όζν θαη 

ησλ ειιεληθώλ ζηδεξνδξόκσλ.  

--Τνλ Philippe Atkins, βηβιηνζεθάξην ηνπ National Railway Museum ηεο Υόξθεο, γηα 

ηελ πξόζπκε θαη ηαρύηαηε αληαπόθξηζή ηνπ ζηα αηηήκαηά κνπ. 

--Τνλ ππεύζπλν ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΟΣΔ Νίθν Γεξνύζε πνπ κε πξνζαλαηόιηζε ζηα 

πξώηα βήκαηα. Τε βηβιηνζεθνλόκν ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΜΠ Αλαζηαζία Γηακαιή 

θαη ηηο ππαιιήινπο ηνπ Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο Μαξία Καξακηθέ 

θαη Αιεμάλδξα Εαξλαβέιε, νη νπνίεο κε κεγάιε πξνζπκία θαη, αθόκε κεγαιύηεξε, 

ππνκνλή κε βνήζεζαλ ζηελ αλαδήηεζε δπζεύξεησλ αξρείσλ θαη βηβιίσλ ηεο 

ειιεληθήο θαη δηεζλνύο ζηδεξνδξνκηθήο βηβιηνγξαθίαο.  



 

 

--Τνπο ππαιιήινπο ηνπ Σηδεξνδξνκηθνύ Μνπζείνπ ηνπ ΟΣΔ γηα ηηο δηεπθνιύλζεηο 
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Κεθάλαιο 1: Διζαγωγή 

1. Η ζημαζία ηηρ μελέηηρ ηηρ Ιζηοπίαρ ηηρ Τεσνολογίαρ ζηη σπήζη 

Ζ εκθάληζε θαη ε θαζηέξσζε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σερλνινγίαο σο θιάδνπ ησλ ηζηνξηθψλ 

ζπνπδψλ είλαη θαηλφκελν ηνπ 20
νπ

 αηψλα.
1
 

 Ο 19
νο

 αηψλαο ραξαθηεξίζηεθε απφ απηφ πνπ νλνκάζηεθε machinery question 

θαη ηελ εκθάληζε ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο γηα λα δηεξεπλήζεη θαη λα απαληήζεη ζηα 

ζρεηηθά εξσηήκαηα.  Ζ Πνιηηηθή Οηθνλνκία, δειαδή, πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηεο αιιαγήο ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο ηελ νπνία επέθεξε 

ε αληηθαηάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ ρεξηψλ, θαηά βάζηλ, απφ ηηο αηκνκεραλέο.  

 Καη αλ ν 19
νο

 αηψλαο ζεκαδεχηεθε απφ ηελ εκθάληζε ελφο θχκαηνο κεραλψλ, 

θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα ηα θχκαηα απηά εκθαλίδνληαλ αιιεπάιιεια θαη κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο. Σα εξσηήκαηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απαληεζνχλ πιένλ απφ κφλε ηελ 

Πνιηηηθή Οηθνλνκία, ε νπνία, άιισζηε, είρε γελλεζεί γηα λα θάλεη θαηαλνεηφ ηνλ 

θφζκν ζηνλ νπνίν θπξηαξρνχζε ε αηκνκεραλή. Καηά ηνλ 20
ν
 αηψλα, θαζψο, κε ηελ 

εκθάληζε φιν θαη λέσλ κεραλψλ, νη αηκνκεραλέο ήηαλ ήδε μεπεξαζκέλεο, ήηαλ ε 

κειέηε ηνπ παξειζφληνο απηή πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ θνηλσλία λα 

θαηαλνήζεη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηερλνινγία. Έηζη ν 20
νο

 αηψλαο έγηλε ε επνρή θαηά 

ηελ νπνία εκθαλίζηεθε θαη θαζηεξψζεθε ε Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο σο έλαο 

δηαθξηηφο θιάδνο ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ. Δίλαη εκθαλέο φηη ε ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο 

ήηαλ αδχλαηε πξηλ απφ ηνλ 20
ν
 αηψλα, επεηδή ε ζχγρξνλε ρξήζε ηνπ φξνπ ηερλνινγία 

θαζηεξψζεθε κφιηο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα απηνχ. 

 Καζψο λέεο κεραλέο εκθαλίδνληαλ κε φιν θαη επηηαρπλφκελν ξπζκφ, ππήξμε 

καδηθή πεπνίζεζε γηα ηελ ηζνδπλακία αλάκεζα ζηελ ηερλνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθή 

πξφνδν, έλα ηδενιφγεκα ηνπ 20
νπ

 αηψλα αλάινγν κε ην ζξεζθεπηηθφ δφγκα ηνπ 

κεζαίσλα. Έηζη, νη κέζνδνη ηεο πξψηκεο ηζηνξηνγξαθίαο ηεο ηερλνινγίαο 

επηθαζνξίζηεθαλ απφ ηελ πξφθιεζε λα εξκελεχζνπλ ηε γνεηεία ηεο ηδενινγίαο ηνπ 

ιεγφκελνπ ηερλνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ. Έηζη, ε εζηίαζε γηλφηαλ ζηελ ηερλνινγηθή 

αιιαγή θαη νη ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη επλννχζαλ ηε κειέηε ηεο ηδησηηθήο 

δξάζεο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ έξεπλα ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ηεο 

πεξίγπξνπ.  

 Αλ πξέπεη λα πεξηνδνινγήζνπκε γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο, ηφηε ην 1958 

είλαη έλα θαιφ ρξνληθφ ζεκείν θακπήο, κε κεγάιε ζπκβνιηθή ζεκαζία. Απηή ηε 

ρξνληά ηδξχεηαη ζηηο ΖΠΑ ε Society for the History of Technology (SHOT). Ζ 

αθνξκή ήηαλ ε ξήμε κε ηελ History of Science Society, ηεο νπνίαο ν πξφεδξνο 

αξλήζεθε λα δερηεί γηα δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ Isis άξζξα κε ζέκαηα απφ ηελ 

ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο.
2
 Σν θιίκα, φκσο, ήηαλ ήδε ψξηκν θαη ην ζνθ ησλ δπηηθψλ 

θνηλσληψλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο ακεξηθαληθήο, απφ ηελ εθηφμεπζε, ην 1957, ηνπ 

                                                 
1
 Η δομή και το επιχείρημα αυτής της παραγράφου βασίζονται στο Tympas (2005). 

2
 την κοινότητα των ιστορικών της τεχνολογίας υπάρχει ομοφωνία ως προς την 

καθοριστική συμβολή του Melvin Kranzberg στην ίδρυση της SHOT. *Βλ. Staudenmaier 

(1985), σ.1-5, Braun (1999), σ.169 και Tympas (2005), σ.485.+ Μια διαφορετική, και μάλλον 

ανατρεπτική, περιγραφή των πραγμάτων παραθέτει ο Forman (2007), σ.56-57. 
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ζνβηεηηθνχ δνξπθφξνπ πνχηληθ, δελ είλαη θαζφινπ άζρεην.
3
  

 Χο επίζεκν φξγαλν ηεο SHOT εθδφζεθε ην πεξηνδηθφ Technology and Culture. 

Ήδε, ν ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη ελδεηθηηθφο ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ 

ησλ ηδξπηψλ γηα ηελ έληαμε ηνπ ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ ζην γεληθφηεξν 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην.
4
 Γειαδή, λα δνζεί ζεκαζία φρη κφλν ζην πνηνο έθαλε θαη ηη 

έθαλε, αιιά θαη ζην πνηεο ήηαλ νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνθείκελεο ησλ 

γεγνλφησλ, θαζψο θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλέπεηεο ησλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ. 

 Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο SHOT ν θιάδνο άξρηζε λα σξηκάδεη θαη λα απνθηά φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο παλεπηζηεκηαθνχ θιάδνπ (παλεπηζηεκηαθέο έδξεο, 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, εηδηθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα, ρξεκαηνδνηνχκελα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θιπ). Ζ ίδξπζε, κάιηζηα, ην 1968 ηεο International 

Committee for the History of Technology (ICOHTEC), ππφ ηελ αηγίδα ηεο UNESCO, 

κε έδξα ζηελ Δπξψπε θαη κέιε απφ φινλ ηνλ θφζκν (ησλ ΖΠΑ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ), ήξζε λα επηβεβαηψζεη ηελ πξφνδν απηή. Ζ ίδξπζε ηεο 

ICOHTEC είρε σο ζηφρν λα απνηειέζεη απηή ην forum πνπ ζα γεθχξσλε ηηο 

δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο ησλ δπηηθψλ ηζηνξηθψλ κε ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, δπζθνιίεο πνπ ήηαλ πνιχ κεγάιεο ελ κέζσ ηνπ θιίκαηνο ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ. Σα κέιε ηεο πξνζπαζνχλ λα κειεηήζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο κέζα 

ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο. 

Παξάιιεια, ε ζπδήηεζε ζηξέθεηαη θαη ζηε κειέηε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ ICOHTEC έρεη νξγαλψζεη πνιιά ζπλέδξηα, ζε πνιιέο επξσπατθέο, 

ελψ ην 1995 εθδφζεθε θαη ην πεξηνδηθφ ηεο, κε ηίηιν Icon. 

 Οη ηζηνξηθνί ηεο ηερλνινγίαο αλαγλσξίδνπλ φηη ε πξφνδνο ηνπ θιάδνπ ηνπο 

νθείιεηαη, ελ πνιινίο, ζηε ζψθξνλα ζπλαίλεζή ηνπο λα κελ εμαλαγθάζνπλ ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο λα απνδερζνχλ έλαλ θαη κνλαδηθφ νξηζκφ ηεο ηερλνινγίαο. Καζψο, 

ινηπφλ, ν νξηζκφο ηεο ηερλνινγίαο είλαη επξχο, ππάξρεη πινπξαιηζκφο ηφζν ζηηο 

απφςεηο γηα ην πνην πξέπεη λα είλαη ην αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σερλνινγίαο, φζν 

θαη ζηηο απφςεηο γηα ην πνηεο πξέπεη λα είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο. πλέπεηα απηνχ 

είλαη λα παξαηεξείηαη επίζεο πινπξαιηζκφο σο πξνο ηηο απνδεθηέο ηζηνξηνγξαθηθέο 

πξαθηηθέο θαη ηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο,
5
 νη νπνίεο, σο εθ ηνχηνπ, αλζίζηαληαη ζην λα 

ζηεγαζηνχλ θάησ απφ κία θαη κφλε ζεσξεηηθή νκπξέια. 

1.1.1 Η «εζωηεπιζηική» πποζέγγιζη 

Καηά ηελ πεξίνδν 1954-1962 εκθαλίδνληαη ζηε Βξεηαλία θαη ηε Γαιιία, αιιά θαη 

ζηε νβηεηηθή Έλσζε, πνιχηνκεο ηζηνξίεο ηεο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην 

θπξίαξρν ξεχκα ζηε ζρεηηθή ηζηνξηνγξαθία θαηά ηελ επνρή ηήο ίδξπζεο ηεο SHOT. 

Οη αθεγήζεηο απηέο είλαη, θπξίσο, έξγα ηζηνξηθψλ νη νπνίνη είηε είλαη νη ίδηνη 

κεραληθνί είηε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ θνηλφηεηα ησλ κεραληθψλ. Δίλαη αθεγήζεηο 

                                                 
3
 Βλ. Braun (1999), σ.170. 

4
 το καταστατικό της SHOT αναφέρεται: “κοπός της Εταιρείας θα είναι να ενθαρρύνει 

το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των σχέσεών της με την κοινωνία 

και τον πολιτισμό και να προαγάγει την εμβριθή μελέτη των τεκμηρίων και των 

αντικειμένων της Ιστορίας της Σεχνολογίας.” 
5
 Για να αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα: Αν κοιτάξει κανείς τη σελίδα τίτλου του 

περιοδικού History and Technology, στο κείμενο όπου εκτίθενται οι σκοποί και το πεδίο 

ενδιαφερόντων του (Aims and Scope) θα διαβάσει: < “Αυτό το περιοδικό ασχολείται με 

την έρευνα στην Ιστορία της Σεχνολογίας< Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και χωρίς να ευνοεί 

καμία μεθοδολογική μορφή προσέγγισης, δέχεται δημοσιεύσεις που αντιμετωπίζουν τις 

σχέσεις τεχνολογίας-κοινωνίας με νέους τρόπους<” 
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νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε απηφ θαζαπηφ ην ηέρλεκα θαη φρη ζην πψο ην ηέρλεκα απηφ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν· κ’ απηή ηελ έλλνηα απνηεινχλ 

«εζσηεξηζηηθέο» ηζηνξίεο ηεο ηερλνινγίαο θαη νη ξίδεο ηνπο βξίζθνληαη ζηηο 

ζεηηθηζηηθέο παξαδφζεηο ηφζν ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο φζν θαη ηεο Βξεηαλίαο. ηε 

κεζνδνινγία απηή είραλ πξνζρσξήζεη θαη πνιινί ακεξηθαλνί ηζηνξηθνί ηεο επνρήο, 

κε απνηέιεζκα ε εζσηεξηθηζηηθή αληίιεςε λα θπξηαξρεί θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ 

Αηιαληηθνχ. ηε νβηεηηθή Έλσζε, πάλησο, ε ηάζε απηή δελ ήηαλ ηδηαηηέξσο ηζρπξή, 

κηαο θαη ε αληίζηνηρε ηζηνξηνγξαθία επεξεαδφηαλ ηφζν απφ ηε ζχλδεζή ηεο κε ηε 

ζνβηεηηθή εζληθή ππεξεθάλεηα φζν θαη απφ ηε καξμηζηηθή εξκελεία ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ αιιαγψλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα.
6
 

 Μείδνλα έξγα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη απφ κελ ηε Βξεηαλία ην βηβιίν ησλ 

Charles Singer, E.J.Holmayard θαη A.R. Hall, History of Technology, απφ δε ηε 

γαιιηθή πιεπξά ην έξγν ηνπ Maurice Daumas θαη αξθεηψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, Histoire 

générale des Techniques. Ζ ζνβηεηηθή ζπκβνιή έγθεηηαη ζην δίηνκν έξγν Geschichte 

der Technik, πνπ εθδφζεθε ζηε νβηεηηθή Έλσζε ην 1962 θαη έγηλε γλσζηφ ζηε Γχζε 

απφ ηε γεξκαληθή ηνπ έθδνζε ζηε Λεηςία ην 1964.  

 Σν βξεηαληθφ έξγν είλαη πεληάηνκν, κε ρξνλνινγία έθδνζεο 1954-1958, θηάλεη 

κέρξη ην 1900
7
 θαη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Clarendon Press ηεο Ομθφξδεο 

κε ηε ρνξεγία ηεο Imperial Chemical Industries. Με ρνξεγία ηεο ίδηαο εηαηξίαο έρεη 

εθδνζεί ην 1960, ζ’ έλαλ νγθψδε ηφκν 800 πεξίπνπ ζειίδσλ θαη απφ ηνλ ίδην 

εθδνηηθφ νίθν, κηα ζχλνςε ηνπ έξγνπ. Πξφθεηηαη γηα ην βηβιίν ησλ T.K. Derry θαη T.I 

Williams, A Short History of Technology: from the Earliest Times to A.D. 1900.  

 Σν, θάπσο κεηαγελέζηεξν αιιά ηεο ίδηαο λννηξνπίαο, αληίζηνηρν γαιιηθφ 

πεξηιακβάλεη επίζεο πέληε ηφκνπο, κε ρξνλνινγίεο έθδνζεο 1962-1979, εθηείλεηαη ζε 

πεξίπνπ 3.500 ζειίδεο, θηάλεη κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ 

παξηζηλφ εθδνηηθφ νίθν Presses Universitaires de France. 

 Απηά ηα έξγα αθεγνχληαη ηε «ζπλνιηθή» ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο θαη θαιχπηνπλ 

κηα πνιχ κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηνλ 20
ν
 αηψλα. θνπφο, 

δειαδή, απηψλ ησλ έξγσλ είλαη ε ζπγθξφηεζε κηαο αθήγεζεο ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη, θαηά ην δπλαηφλ, φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. 

 Ο Staudenmaier
8
  ζεσξεί ηε βξεηαληθή έθδνζε σο έλα απφ ηα πιένλ εκβιεκαηηθά 

έξγα ηεο εζσηεξηθηζηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο, θαζψο ζην βηβιίν εμεηάδεηαη σο θεληξηθφ, 

αλ φρη  κνλαδηθφ, εξψηεκα γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο ην «ηη πξάγκαηα γίλνληαη 

θαη θαηαζθεπάδνληαη» θαη ην «πψο γίλνληαη ή θαηαζθεπάδνληαη ηα πξάγκαηα». Γελ 

θαίλεηαη, δειαδή, λα ππάξρνπλ άιια εξσηήκαηα πξνο απάληεζε, δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ ηζηνξηθά πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε. Οη πέληε ηφκνη ηνχ έξγνπ απνηεινχλ 

κηα εγθπθινπαίδεηα ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, ηα νπνία εμεηάδνληαη, θαηά 

θαλφλα, αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν θαη, ζρεδφλ πάληνηε, απνθνκκέλα απφ ηνλ 

πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξίγπξν πνπ ηα παξήγαγε. Γειαδή, ην βηβιίν, θαζψο θαη ε 

κεηαγελέζηεξε ζχλνςή ηνπ, έρνπλ γξαθηεί ζαλ ε ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο λα είλαη 

                                                 
6
 Λεπτομέρειες για την ιστορία αυτών των παραδόσεων στο Staudenmaier (1985), σ.8-9. 

7
 Σο έργο συμπληρώθηκε το 1978 με άλλους δύο τόμους που αναφέρονται στον 20ο αιώνα, 

1900-1950. 
8
 Ο John Staudenmaier θεωρείται ως ο κατ’ εξοχήν ιστορικός της εξέλιξης της Ιστορίας της 

Σεχνολογίας στις ΗΠΑ. το βιβλίο του Technology’s Storytellers. Reweaving the Human Fabric, 

που εκδόθηκε το 1985, κάνει μια ευρύτατη ανασκόπηση της πορείας του κλάδου και 

αναλύει όλα τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο Technology and Culture μεταξύ 1959 και 

1980 για να διαπιστώσει και να σχολιάσει, από θεματολογική, μεθοδολογική και 

ποσοτική άποψη, την εξέλιξη των τάσεων στην ιστοριογραφία της τεχνολογίας 
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ηαπηφζεκε κε ηελ ηζηνξία ησλ εθεπξέζεσλ θαη, έηζη, απνηπγράλεη λα ελζσκαηψζεη 

ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία.
9
  

 Καηά ηελ άπνςε πνιιψλ ζρνιηαζηψλ, ην βηβιίν απηφ, θαζψο θαη ηα νκφινγά ηνπ 

ζηε Γαιιία θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε, ζεκαηνδνηνχλ κφλν ηελ απαξρή ηεο 

εζσηεξηθηζηηθήο αληίιεςεο, θαζψο ην πεδίν ήηαλ ζρεηηθά λέν, νη αζρνινχκελνη 

ηζηνξηθνί ιίγνη θαη ηα έξγα ππέθεξαλ απφ ηελ έιιεηςε ηφζν ηεο θξηηηθήο φζν θαη ηεο 

ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο.
10

 

 ηα έξγα απηά θπξηαξρεί ε γξακκηθή, ζεηηθηζηηθήο πξνέιεπζεο, ηζηνξηθή 

αληίιεςε θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο εκθαλίδνληαη σο ην λνκνηειεηαθφ θαη 

αλακελφκελν απνηέιεζκα ησλ πξνεγνχκελσλ εθεπξέζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ. Έηζη, ζεσξείηαη φηη νη κεγάιεο εθεπξέζεηο θέξνπλ εγγελψο ην ζπέξκα 

ηεο αλάπηπμεο, ζπέξκα ην νπνίν απιψο πεξίκελε λα θαξπνθνξήζεη ζχκθσλα κε 

θάπνην «θπζηθφ λφκν» ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ηζηνξία, δειαδή, ηεο ηερλνινγίαο 

παξνπζηάδεηαη σο έλαο καθξχο θαηάινγνο έλδνμσλ ζηηγκψλ, επηηπρηψλ θαη ζξηάκβσλ, 

ζηνλ νπνίν νη απνηπρίεο, εάλ θαη φηαλ αλαθέξνληαη, ζεσξνχληαη σο αηπρείο, θαη θαηά 

ην κάιινλ ή ήηηνλ κε αλακελφκελεο, παξεθθιίζεηο απφ κηα αηαιάληεπηε θαη 

αλαπφδξαζηε πνξεία πξνο ηα κπξνο.  Δίλαη ζαλ  

 “όλη η ιστορία της τεχνολογικής εξέλιξης να έχει ακολουθήσει μια κανονική ή 

 ορθολογική πορεία, σαν να ήταν ο σημερινός κόσμος ο ακριβής στόχος προς τον 

 οποίο προσανατολίστηκαν συνειδητά όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν από την 

 αρχή της ιστορίας.”
11

  

Ζ ληεηεξκηληζηηθή ζεψξεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ είλαη εδψ έλα πνιχ βνιηθφ 

ζρήκα θαη έξρεηαη πξνο επίξξσζε ηνπ ηδενινγήκαηνο ηνπ ηερλνινγηθνχ 

επηθαζνξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο. Σνπ ηδενινγήκαηνο, δειαδή, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη ελδηάζεην θαη λνκνηειεηαθφ ραξαθηήξα θαη είλαη 

πξναπαηηνχκελν ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο πξνφδνπ.  

 Δίλαη δχζθνιν λα απνθχγεη θαλείο ηε ζθέςε φηη απηή ε αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία 

ηεο ηερλνινγίαο είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ γνπτγγηζκνχ (Whigism)
12

 γηα ηελ θνηλσληθή 

ηζηνξία, δειαδή ηεο ηδενινγηθήο ηάζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηδέα ηεο πξνφδνπ 

είλαη ελδηάζεην ζηνηρείν ηεο ηζηνξίαο. ην πιαίζην ηνπ γνπτγγηζκνχ, ε ηζηνξία ηνπ 

Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ ζεσξείηαη σο ην αξρείν ησλ κεγάισλ επηηεπγκάησλ, δειαδή 

γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα δηάλπζκα ηνπ νπνίνπ ην βέινο είλαη ζπλερψο ζηξακκέλν 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνφδνπ.
13

 

 Ζ εζσηεξηθηζηηθή αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο ήηαλ κελ θπξίαξρε 

πξηλ απφ ην 1958, δελ ήηαλ, σζηφζν, ε κφλε. Τπήξραλ θαη ξεχκαηα, φπσο ε ιεγφκελε 

«θνηλσληνινγία ηεο εθεχξεζεο», πνπ εξεπλνχζαλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν. Απηφο, αθξηβψο, ν 

θνηλσληθφο πεξίγπξνο εξεπλάηαη ζηα έξγα κεξηθψλ ζπγγξαθέσλ, ησλ νπνίσλ ε 

ζπκβνιή ζεσξείηαη ζεκαληηθφηαηε γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ πεξίνδν 

πξηλ απφ ην 1958. πγθεθξηκέλα, ηνπ ηζηνξηθνχ ηήο νηθνλνκίαο Abbot Payson Usher 

(A History of Mechanical Inventions, 1929), ηνπ θηινζφθνπ Lewis Mumford 

                                                 
9
 Hughes (1963), σ.417-418.  

10
 Για το βρετανικό βιβλίο βλ. Staudenmaier (1985), σ.11. Για το βιβλίο του Daumas σχόλια 

στο Russo (1986), σ.43-44. 
11

 Κατά τον E.S. Ferguson, στο Βογιατζής (2000), σ.30. 
12

 Ο όρος προέρχεται από τον τίτλο του βιβλίου τού H. Butterfield The Whig Interpretation of 

History (London, Bell, 1931). 
13

 Αντωνίου (2004), σ.74. Γενικότερα για το γουϊγγισμό βλ. στο Hall (1983). 
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(Technics and Civilization, 1934), ηνπ ηζηνξηθνχ ηήο ηέρλεο Sigfried Giedion 

(Mechanization Takes Command, 1948) θαη, θπξίσο, ε πξνζέγγηζε ηνπ Friedrich 

Klemm (Technik: eine Geschichte ihrer Probleme, 1954),
14

 πξνζέγγηζε ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί σο θιαζηθή απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ ηεο ηερλνινγίαο.
15

  

 Κχξηνο ζηφρνο ηνπ Klemm είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ επξχηεξε θαηαλφεζε θαη 

απνδνρή ηεο ηερλνινγηθήο ηζηνξίαο. Σν βηβιίν ηνπ έρεη ηελ πξσηνηππία, θαη ην 

πιενλέθηεκα, ηνπ φηη εληάζζεη ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο ζην γεληθφηεξν ηζηνξηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ. Ο ζπγγξαθέαο (ηφηε δηεπζπληήο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Deutsches 

Museum ηνπ Μνλάρνπ) ελδηαθέξεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηα γεληθά πξνβιήκαηα 

ηεο ηερλνινγίαο απ’ φζν αζρνιείηαη κε ηηο ηδηαίηεξεο πηπρέο ηνπ ηερλνινγηθνχ 

θαηλνκέλνπ. Θέινληαο λα πεξηιάβεη ην ζχλνιν ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο, επηιέγεη 

κηα κέζνδν ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ εθηεηακέλε θαη πινχζηα παξάζεζε 

απνζπαζκάησλ απφ πξσηνγελή θείκελα ηεο επνρήο κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ην θάζε 

θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ,
16

 απνζπάζκαηα ηα νπνία ζπλνδεχεη κε δηθά ηνπ, ελ πνιινίο 

ζχληνκα, ζρφιηα. Πξνζπαζεί, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, λα απνθαιχςεη ηηο δπλάκεηο 

εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο ηερλνινγίαο πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε 

θαηεχζπλζε. Οη δπλάκεηο απηέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηήο 

εθάζηνηε ηερληθήο θνηλφηεηαο είηε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Έηζη, αληιεί ηα 

παξαζέκαηά ηνπ απφ έλα επξχηαην ζχλνιν πεγψλ. Μαδί κε ηηο αλαθνξέο αλζξψπσλ 

ηεο ηερλνινγίαο ζπλππάξρνπλ θαη θείκελα θηινζφθσλ, θιεξηθψλ, θπζηνιφγσλ, 

νηθνλνκνιφγσλ, πνιηηηθψλ θαη πνηεηψλ. Γίλεηαη, ζπλεπψο, θαλεξφ φηη ε ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε επεξεάδεηαη απφ πνηθίιεο πλεπκαηηθέο θαη ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο. Οη 

δπλάκεηο θαη νη επηξξνέο πνπ θαζνξίδνπλ ην πλεπκαηηθφ θαη δηαλνεηηθφ πεξηβάιινλ 

κηαο επνρήο επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά, αληηζηξφθσο, θαη ε 

ηερλνινγία έρεη ηε δηθή ηεο επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ηνπ γεληθφηεξνπ πνιηηηζκηθνχ 

θιίκαηνο.  

1.1.2 Η πλαιζιοκπαηική πποζέγγιζη 

Ζ πιαηζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε έρεη σο αθεηεξία ηελ άπνςε φηη εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ 

«πνηνο ην έθαλε;», «ηη πξάγκαηα έγηλαλ;» ή «πφηε θαη πψο έγηλαλ ηα πξάγκαηα;» δελ 

είλαη, γηα λα κηιήζνπκε απζηεξά, ηζηνξηθά εξσηήκαηα. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα 

κειεηήζεη ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο ππφ ην πξίζκα απηψλ ησλ πεξηνξηζηηθψλ 

εξσηεκάησλ ηφηε δελ ηνπ αξκφδεη λα ιέγεηαη ηζηνξηθφο ηεο ηερλνινγίαο. Ο πην 

ηαηξηαζηφο ηίηινο πνπ ηνπ αμίδεη είλαη «ηζηνξηνδίθεο ηεο ηερλνινγίαο».
17

 

 Ζ πιαηζηνθξαηηθή κεζνδνινγία ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηεο ηφζν ηελ ηερλνινγηθή 

ζρεδίαζε φζν θαη ηνλ πεξίγπξν. Δπηδηψθεη λα εξεπλήζεη θαη λα δηαζαθελίζεη ηε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζά ηνπο, αιιά θαη λα θαηαλνήζεη ην πψο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνηρεία κηαο ηερλνινγηθήο ζρεδίαζεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ πεξίπινθν ηζηνξηθφ ηεο 

πεξίγπξν. Αληρλεχεη, επίζεο, ηνπο φξνπο αλάδπζεο ηνπ ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ, 

                                                 
14

 Σο βιβλίο του Klemm εκδόθηκε το 1959 σε αγγλική μετάφραση με τον, μάλλον ατυχή, 

τίτλο A History of Western Technology. Η ίδια μετάφραση εκδόθηκε και στις ΗΠΑ, το 1964, 

από τον εκδοτικό οίκο του MIT. Η γαλλική μετάφραση του έργου, με τίτλο Histoire des 

Techniques, εκδόθηκε το 1966. 
15

 Σύμπας (2004), σ.12. 
16

 Οι τίτλοι των επτά κεφαλαίων του βιβλίου είναι: 1. Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα, 2. Ο 

Μεσαίωνας, 3. Η Αναγέννηση, 4. Η Περίοδος του Μπαρόκ, 5. Η Εποχή του 

Ορθολογισμού, 6. Η Περίοδος της Εκβιομηχάνισης και 7. Η Σεχνολογία γίνεται 

παγκόσμια δύναμη. 
17

 Ο χαρακτηρισμός antiquarians of technology είναι του G. Daniels και αναφέρεται στο 

Staudenmaier (1985), σ.164.  
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απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, σο λένπ κνξθψκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

θνηλσλίεο αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηηο πξνζδηνξίδεη. Σν κφξθσκα πξνθχπηεη απφ ηε 

ζχγθιηζε επηζηήκεο θαη ηερληθήο αιιά θαη απφ ηε ζπλέξγεηα νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ, 

θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη πνιηηηθψλ επηινγψλ. Πξνζδηνξίδεηαη, επίζεο, απφ ηε 

δξαζηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ πεξί ηερλνινγίαο, απφ ηνπο ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηηο ηδενινγίεο πνπ θαζηζηνχλ δξψληα ηα ππνθείκελα απηνχ ηνπ 

ρψξνπ. Σν πιαίζην (context) νξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζρεδίνπ (design of function) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηερλήκαηνο θαη 

εθείλσλ ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ πεξίγπξνπ πνπ ν θάζε εξεπλεηήο ζεσξεί ζεκαληηθά.
18

  

 Ο Staudenmaier κεηξά θαη βξίζθεη φηη θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία, 1959-1968, ηεο 

δσήο ηνχ πεξηνδηθνχ ηεο SHOT Technology and Culture ην πνζνζηφ ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ πνπ εληάζζνληαλ ζηελ πιαηζηνθξαηηθή αληίιεςε ήηαλ 41%, 

ελψ θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ην πνζνζηφ απμήζεθε ζε 68%.  

 Ζ επηθξάηεζε ηεο πιαηζηνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο ζπλδέεηαη, κε ηε γεληθφηεξε 

θηινζνθηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ, επεηδή  

“ο μύθος της προόδου αποτελεί ένα πρόβλημα ιδιαίτερα ενοχλητικό για τους 

 ιστορικούς. Σο να πιστεύουμε σε μια αυτόνομη πρόοδο, η οποία άρχισε στην 

 Ευρώπη με την Επιστημονική Επανάσταση και από τότε συνεχίζεται ως 

 αναπόφευκτη αναγκαιότητα στα πεδία τόσο της επιστήμης όσο και της 

 τεχνολογίας, υποδηλώνει έναν ριζικό διαχωρισμό της μεθόδου από τον 

 περίγυρο και, συνεπώς, του τεχνολογικού σχεδιασμού από τον ανθρώπινο 

πολιτισμό.”
19

  

Γειαδή, αλ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο είλαη γξακκηθή θαη αλαπφηξεπηε, αλ δελ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ εθάζηνηε πεξίγπξν, ηφηε νη ζεσξήζεηο θαη νη εξκελείεο πνπ 

ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ απηφλ ηνλ πεξίγπξν δελ έρνπλ θακηά αμία.  

 Μηα πην «ηξαβεγκέλε» κεζνδνινγία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ 

θαηλνκέλνπ είλαη απηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο εμσηεξηθηζηηθή. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

λαη κελ εμεηάδεη ην πιαίζην ησλ ηερλνινγηθψλ γεγνλφησλ, δίλεη, φκσο, έκθαζε 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ πεξίγπξν. ’ απηήλ ηελ ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ δελ εμεηάδεηαη ν ιεηηνπξγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ππφ εμέηαζε 

ηερλνινγηψλ, αιιά ε εζηίαζε γίλεηαη ζηνπο εμσηεξηθνχο φξνπο παξαγσγήο ηνχ 

ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ, φπσο ζεζκνχο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο θιπ. Ζ 

εμσηεξηθηζηηθή, δειαδή, ζεψξεζε ζρεηίδεηαη κε ηνπο πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο 

(culture-specific), ζε αληίζεζε κε ηελ εζσηεξηθηζηηθή ε  νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ 

απηνχο (culture-independent). Ζ δηαθνξά απηή, φκσο, δελ απνηειεί εκπφδην ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ ηζηνξηθή εξκελεία ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. 

Απηή ε ζπκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή, σζηφζν, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα σο πξνο ην 

βάξνο ηνπ επηθαζνξηζκνχ: είλαη ε ηερλνινγία πνπ επηθαζνξίδεη ηελ θνηλσλία ή ε 

θνηλσλία πνπ επηθαζνξίδεη ηελ ηερλνινγία;
20

 

 ηε ζπλνιηθή, πιένλ, θαηακέηξεζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ηνπ Technology 

and Culture θαηά ην δηάζηεκα 1959-1980, νη πιαηζηνθξαηηθέο ζεσξήζεηο απνηεινχλ 

ην 50%, νη εμσηεξηθηζηηθέο ην 17%, ελψ ηα άξζξα πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

                                                 
18

 Staudenmaier (1985), σ.205. 
19

 Staudenmaier (1985), σ.164. 
20

 Ο Staudenmaier, μολονότι αναγνωρίζει την ύπαρξη του προβλήματος, παραδέχεται ότι 

αυτές οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. *Βλ. 

Staudenmaier (1994)] 



 Διζαγωγή 

 7 

εζσηεξηθηζηηθή κεζνδνινγία απνηεινχλ ην 14%.
21

  

 Χο πξνο ηε ζεκαηνινγία ησλ άξζξσλ, ν Staudenmaier επηζεκαίλεη φηη νη 

ζπγγξαθείο αληινχλ, σο επί ην πιείζηνλ, απφ ηξεηο κεγάιεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Σν 

πξφβιεκα ηνπ πψο εκθαλίδνληαη λέεο ηερλνινγίεο, ηηο ζρέζεηο ηερλνινγίαο-επηζηήκεο 

θαη ηηο ζρέζεηο ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ επξχηεξν πνιηηηζκφ.  

 Οη δηαδηθαζίεο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ην πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη απφ ηα πιένλ 

πξνηηκψκελα πεδία έξεπλαο ησλ ηζηνξηθψλ ηεο ηερλνινγίαο. Σν πνιπζχλζεην δήηεκα 

ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ, θαη είλαη, έλα πνιχ εξεζηζηηθφ εξψηεκα γηα 

ηελ ελ γέλεη ηζηνξηθή έξεπλα.  

 Χο πξνο ηελ εκθάληζε λέσλ ηερλεκάησλ, ζηελ Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ηξεηο φξνη: εθεύπεζη (invention), ανάπηςξη 

(development) θαη καινοηομία (innovation).  

 Ζ εθεχξεζε, πνπ ζπρλά ζεσξείηαη σο ην πξψην βήκα γηα ηελ εκθάληζε 

ηερλνινγίαο, είλαη νπζηαζηηθά κηα κνλήξεο θαη πξνζσπηθή πξάμε, πνπ ζπλήζσο 

θαιχπηεηαη απφ κπζηήξην. Με ηνλ φξν αλάπηπμε, πνπ ζρεδφλ πάληα ζεσξείηαη σο 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα,  ελλνείηαη κηα ζεηξά απφ ηερληθέο δνθηκέο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

κηα εθεπξεηηθή ηδέα κεηαηξέπεηαη απφ αθεξεκέλε δπλαηφηεηα ζε κηα πξαγκαηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή θαηαζθεπή. Σέινο, σο θαηλνηνκία ελλννχληαη νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (παξαγσγή θαη πξνψζεζε ζηελ αγνξά) κέζσ ησλ νπνίσλ ε λέα 

ηερλνινγία εηζάγεηαη ζηελ επξεία ρξήζε. Οη ηξεηο απηνί φξνη γηα ηελ αλάδπζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, εθεχξεζε, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία, είλαη, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, 

γεληθψο απνδεθηνί, παξά ηελ χπαξμε λεφηεξσλ ζεσξήζεσλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο 

ηερλνινγίεο σο ζπζηήκαηα. 

 ζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη είλαη: δίκηςο ηεσνολογικήρ ςποζηήπιξηρ 

(technological support network), ηεσνική παπάδοζη (technical tradition) θαη ζύζηημα 

(system). 

 Χο δίθηπν ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο γηα κηα ρψξα ή κηα πεξηνρή λνείηαη ν 

ζπλδπαζκφο απφ ππάξρνπζεο δηεξγαζίεο, πιηθή ππνζηήξημε θαη πεπεηξακέλνπο 

ηερληθνχο ή ζπιινγηθά φξγαλα ηερληθψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ππφ εκθάληζε 

ηερλνινγία. Χο ηερληθή παξάδνζε λνείηαη κηα αξθεηά καθξνρξφληα πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία ε ηερλνινγία ηειεηνπνηείηαη απφ έλα δηαξθψο δηεπξπλφκελν ζψκα εηδηθεπκέλσλ 

ηερληθψλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ έγθεηηαη ζην φηη ην δίθηπν 

ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο ηερληθήο παξάδνζεο κε 

πεξηνξηζκέλε, φκσο, ρξνληθή θαη ρσξηθή έθηαζε. 

 Ζ ηξίηε ζεψξεζε γηα ην επλντθφ πεξηβάιινλ είλαη ζπζηεκηθή. Δίηε πξφθεηηαη γηα 

κηα θαη κνλαδηθή κεραλή είηε γηα κηα ζχλζεηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε έλλνηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγηθή απαίηεζε γηα ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε. Πην 

απιά, γηα λα ιεηηνπξγεί έλα νιφθιεξν ζχζηεκα κε επηηπρία πξέπεη φιεο νη 

                                                 
21 Σο υπόλοιπο 19% ανήκει σε άρθρα Μη-ιστορικής ανάλυσης (Nonhistorical analysis) που 

καταλαμβάνει το 12% και άρθρα με ιστοριογραφικές αναζητήσεις με 7%. Η μη-ιστορική 

ανάλυση είναι η τάση που συνδυάζει τη χρήση των οικονομικών επιστημών και της 

κοινωνιολογίας στη μελέτη του τεχνολογικού φαινομένου.  Για τις προσεγγίσεις αυτές, η 

Σεχνολογία, θεωρούμενη ως κοινωνικοοικονομική δύναμη, είναι πολύ σημαντικότερη 

από τις διάφορες τεχνολογίες. Προφανώς, η τάση αυτή βρίσκεται σε οξύτατη αντίθεση 

με την εσωτερικιστική θεώρηση. Βλ. Staudenmaier (1985), σ.10-13. 
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ζπληζηψζεο ηνπ λα είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο.
22

  

1.1.3 Το ππόγπαμμα ηηρ κοινωνικήρ καηαζκεςαζιοκπαηίαρ  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε ηδέα γηα κηα ηερλνινγία ε νπνία πνξεχεηαη 

αηαιάληεπηα πξνο ηα κπξνο, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα άιιε θαηεχζπλζε ή γηα 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηήο πνξείαο ηεο, δέρηεθε ηζρπξφηαηε θξηηηθή. Ακθηζβεηήζεθαλ 

φρη κφλν νη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ απζηεξνχ ηερλνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ πεξί 

αλαπφδξαζηεο εμειηθηηθήο πνξείαο είηε πξνο ηελ πξφνδν είηε πξνο ηελ θαηαζηξνθή, 

αιιά θαη νη πην ήπηεο.  

 Γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο απαξρέο ηεο ηερλνινγίαο κε επαξθέζηεξν ηξφπν, 

ηζηνξηθνί ηεο ηερλνινγίαο θαη θνηλσληνιφγνη ηεο επηζηήκεο (φπσο ν νιιαλδφο W.E. 

Bijker θαη ν βξεηαλφο T. Pinch), επεξεαζκέλνη απφ ην ιεγφκελν Ηζρπξφ Πξφγξακκα 

θνηλσληνινγίαο ηεο επηζηήκεο,
23

 εηζήγαγαλ ηελ ηδέα ηεο Κοινωνικήρ Καηαζκεςήρ ηηρ 

Σεσνολογίαρ (Social Construction of Technology=SCOT),
24

 κηα ηδέα ε νπνία απνηειεί 

ηε ζεκαληηθφηεξε, ίζσο, λέα ηδέα ηνπ θιάδνπ θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. 

Βέβαηα, ζε αληίζεζε κε ηελ επηζηήκε, ε ηδέα φηη ε ηερλνινγία έρεη θαη κηα πνιχ 

ζεκαληηθή θνηλσληθή ζπληζηψζα δελ ήηαλ θαη ηφζν λέα.
25

 Σν θαηλνχξην, σζηφζν, 

πνπ πξνηείλεη ην πξφγξακκα ηεο SCOT είλαη ε έκθαζε ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρεκαηηζκψλ πνπ επηδξνχλ ζην πεξηερφκελν θαη ηε ζρεδίαζε ηεο ηερλνινγίαο θαη φρη 

κφλν ζηελ θνηλσληθή επηξξνή ηεο. Γειαδή, ε ηζρχο θαη ε απνδνρή ελφο ηερλήκαηνο 

κειεηάηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ φξσλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη φρη 

απφ ηε ζθνπηά ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ. 

 ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο, ε ηερλνινγία θαη νη 

ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο απνηεινχλ κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

θαηαζθεπήο, κηα δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη λα θαζνδεγείηαη απφ ηα θνηλσληθά 

ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζ’ απηήλ. χκθσλα κε ηε SCOT ππάξρεη ε έλλνηα 

ηεο επμηνεςηικήρ εςελιξίαρ, φηαλ, δειαδή, ζπλαθείο θνηλσληθέο νκάδεο έρνπλ ίδηεο ή 

ηνπιάρηζηνλ πνιχ παξεκθεξείο αληηιήςεηο θαη, ζπλεπψο, απαηηήζεηο γηα έλα ηέρλεκα. 

Απηέο νη αληηιήςεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εξκελεχζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ηεο πνξείαο κε ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγία. 

πγθεθξηκέλα, νη αληηιήςεηο απηέο ελζσκαηψλνληαη ζην ηέρλεκα θαη κπνξνχκε λα 

αληρλεχζνπκε πξαθηηθέο θαηαζθεπήο πνπ ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο αληηιήςεηο ησλ 

νκάδσλ.  ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο επέξρεηαη ην κλείζιμο (closure) θαη ε 

ζηαθεποποίηζη (stabilization) ηεο κνξθήο ηνπ ηερλήκαηνο. Μεξηθέο θαηαζθεπέο 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα απφ ηηο άιιεο θαη γίλνληαη, ηειηθά, ε 

θπξίαξρε κνξθή κηαο ηερλνινγίαο. Σν θιείζηκν, δειαδή, είλαη ε ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία ηα κέρξη ηφηε δηαπξαγκαηεχζηκα ηερλνινγηθά γεγνλφηα παχνπλ λα είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζηελ θνηλσλία. Μεηαβάιινληαη, πιένλ, ζε μαύπο κοςηί (black 

                                                 
22

 Για λεπτομερή συζήτηση του ζητήματος της εμφάνισης νέων τεχνολογιών και του 

πλαισίου που την ευνοεί, βλ. Staudenmaier (1985), 2ο κεφάλαιο, με τίτλο “Emerging 

Technology and the Mystery of Creativity, σ.35-82. 
23

 Η βασική και κατευθυντήρια ιδέα του Ισχυρού Προγράμματος είναι ότι η επιστήμη 

είναι κοινωνικό εγχείρημα και, συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί και να μελετηθεί ως 

προϊόν της κοινωνίας μέσα στην οποία ασκείται η επιστήμη. 
24

 Θεμέλιος, κατά κάποιο τρόπο, λίθος του ρεύματος της SCOT θεωρείται το βιβλίο των 

W.E. Bijker, T. Hughes & T. Pinch, The Social Construction of Technological Systems: New 

Directions in the Sociology and History of Technology, The MIT Press, Cambridge Mass., 1987. 
25

 Από εδώ προέρχεται και μια από τις αμφισβητήσεις της νέας θεώρησης, αμφισβήτηση 

που συμπυκνώνεται στο ερώτημα: «Και λοιπόν; Αυτό το ξέραμε». (So what? It’s nothing 

new) [Βλ. Pinch (1996), σ.21].  
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box), ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν απνηειεί πιένλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο κφλν κεηαμχ εηδηθψλ, ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ κεραληθψλ.  

 Μπνξεί λα θάλεη θαλείο κηα πνιχ ρξήζηκε αληηπαξαβνιή ηεο πιαηζηνθξαηηθήο 

θαη ηεο θαηαζθεπαζηνθξαηηθήο ζεψξεζεο, βιέπνληαο πψο αληηκεησπίδνπλ ηελ 

ηζηνξία ηνπ πνδειάηνπ δχν εθπξφζσπνη ησλ αληίζηνηρσλ ηζηνξηνγξαθηθψλ ηάζεσλ, ν 

D. Hounshell θαη ν W.E. Bijker. Καη νη δχν έρνπλ εξεπλήζεη ηελ ηζηνξία ηεο 

βηνκεραλίαο ηνπ πνδειάηνπ θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ν κελ Hounshell ζηηο ΖΠΑ, 

ν δε Bijker ζηε Βξεηαλία.  

 Απφ ηε κηα πιεπξά, ε πιαηζηνθξαηηθή ζεψξεζε ηνπ Hounshell,
26

 εξεπλψληαο ην 

ακεξηθαληθφ ζχζηεκα καδηθήο παξαγσγήο, εμεηάδεη ηε βηνκεραλία ηνπ πνδειάηνπ, 

ζηελ Ακεξηθή ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, σο έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην πξνο ην θνξληηθφ 

ζχζηεκα ηεο καδηθήο παξαγσγήο απηνθηλήησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910. Καηά ηνλ 

ζπγγξαθέα ε πνδειαηνβηνκεραλία αθ’ ελφο ηειεηνπνίεζε πξνυπάξρνπζεο, απφ ηε 

βηνηερλία φπισλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860, ηερληθέο ζηελ θαηαζθεπή ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο, αθ’ εηέξνπ αλέπηπμε λέεο ηερληθέο ζηελ θαηεξγαζία θαη ηε 

ζπγθφιιεζε κεηάιισλ, δεκηνπξγψληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1910. Αιιά, θαη απηφ είλαη εμ ίζνπ ζεκαληηθφ, ε βηνκεραλία ηνχ 

πνδειάηνπ έζεζε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ δελ ην έιπζε, θαη ην βαζηθφηαην, γηα ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, πξφβιεκα ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, πξφβιεκα πνπ ιχζεθε απφ 

ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία Ford, κε ηε ιεγφκελε «γξακκή ζπλαξκνιφγεζεο» 

(assembly line).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο ηνπ 

Bijker
27

 ελδηαθέξεηαη, απφ φιε ηελ ηζηνξία ηνπ πνδειάηνπ ζηελ Αγγιία, γηα ηηο 

θνηλσληθέο ζπληζηψζεο ηεο δηακάρεο αλάκεζα ζην πνδήιαην κε κεγάιν ηξνρφ θαη ζε 

απηφ κε κηθξφ. Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ε εξκελεπηηθή επειημία επηηξέπεη ζηηο 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνδήιαην ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα λα 

βιέπνπλ ζ’ απηφ δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. Άιινη λα ην ζεσξνχλ σο κέζν θνηλσληθήο 

επίδεημεο, άιινη σο αζιεηηθφ εξγαιείν θαη άιινη σο κέζν κεηαθνξάο. πλέπεηα απηνχ 

είλαη ε απαίηεζή ηνπο λα έρεη ην πνδήιαην δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο φπσο θφζκηα 

εκθάληζε ζην πιαίζην ηεο βηθησξηαλήο εζηθήο, ηαρχηεηα ή επζηάζεηα. Σειηθά, κέζα 

απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ 

θηάλνπκε ζην θιείζηκν ηεο παξαγσγήο ηνπ θιαζηθνχ πνδειάηνπ, ζ’ απηφ πνπ 

ζήκεξα θαηαλννχκε σο πνδήιαην. Σν θιείζηκν απηφ ζπλδπάδεηαη, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, θαη κε ην ξεηνξηθφ αληίζηνηρν, δειαδή κε ηελ θνηλή αληίιεςε φηη 

πξαγκαηηθά απηφ είλαη ην πνδήιαην. 

 Ζ κεζνδνινγία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο έρεη αμηνζεκείσηε επηξξνή 

ζηε έξεπλα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σερλνινγίαο θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ αλάιπζε 

ηνπ ζρεδηαζηηθνχ ζηαδίνπ ελφο ηερλήκαηνο. Απηφο ήηαλ, άιισζηε, θαη ν ζθνπφο ησλ 

πξψησλ εθαξκνγψλ ηεο. Δδψ, φκσο, βξίζθεηαη θαη έλα απφ ηα βαζηθά ζεκεία ησλ 

αληηξξήζεσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ελαληίνλ ηεο. Καηεγνξείηαη, δειαδή, φηη δελ κπνξεί, 

ζρεδφλ εμ νξηζκνχ, λα αληηκεησπίζεη ηα πξάγκαηα ζε καθξά δηάξθεηα.
28

 Δζηηάδνληαο, 

δειαδή, ζηελ ηζηνξία κηθξήο δηάξθεηαο θαη κε έρνληαο αληίιεςε γηα ηελ χπαξμε 

«κεγάινπ πιάλνπ» ζηελ ηζηνξία, αθπξψλεη ηε κειέηε ηνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηε ρξήζε. πλεπψο, ρξεψλεηαη κε ην φηη ζπγρέεη ηελ ηζηνξία ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηελ ηζηνξία ησλ εθεπξέζεσλ θαη, έηζη, επαλαθέξεη ηηο 

                                                 
26

 Hounshell (1984), Chapter 5, “The Bicycle Industry in the Nineteenth Century”, p.189-215. 
27

 Bijker (1995), Chapter 2, “King of the Road: The Social Construction of the Safety Bicycle”, 

p.19-100. 
28

 Ο Bijker, π.χ., τελειώνει τη μελέτη του για το ποδήλατο στο 1890. 
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εζσηεξηθηζηηθέο κεζφδνπο πνπ επηθξαηνχζαλ πξηλ ην 1958 θαη νδεγεί, απφ άιιε 

πφξηα, μαλά ζηνλ ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ.  

 Μηα απφ ηηο αδπλακίεο πνπ ηεο ρξεψλνπλ είλαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

πνιηηηθή δνκή θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ επηθξαηνχλ φηαλ δηακνξθψλεηαη ε 

ηερλνινγηθή εμέιημε. Ζ απάληεζή ηεο είλαη φηη ν επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

ηερλνινγηθψλ κειεηψλ πξνο ηα δηάθνξα ηερλήκαηα είλαη δήηεκα ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο. ην θάησ-θάησ, κπνξεί λα βξεη θαλείο πάξα πνιιή θνηλσληθή ζεσξία ζε 

πξνεγνχκελεο ζεσξήζεηο. Δθείλν, φκσο, πνπ ιείπεη είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε 

ησλ ηερλεκάησλ θαη ηνπ ξφινπ πνπ έπαημε ε θνηλσλία ζηε ζρεδίαζή ηνπο.
29

 

 Σελ κέκθνληαη, επίζεο, γηα θπθιηθφηεηα, αλαγσγηζκφ θαη, πνιχ ζπρλά, γηα déjà 

vu. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αληηηείλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ είλαη, θαηά 

θχξην ιφγν, επξεηηθφ. Τπάξρνπλ, κάιηζηα, θνηλσληνιφγνη νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη έλαο 

ζπλδπαζκφο ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο (κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο ζηελ 

αλάιπζε ηεο ζρεδηαζηηθήο θάζεο ηεο ηερλνινγίαο) κε έλαλ ήπην ληεηεξκηληζκφ (κε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο) κπνξεί λα ζηήζεη έλα 

πνιιά ππνζρφκελν επξεηηθφ ζθεληθφ, κέζα ζην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα εληαζνχλ νη 

έξεπλεο ζηελ Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο.
30

  

 Χο πξνο ην déjà vu, ν Edgerton ζεκεηψλεη φηη ε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία ηεο 

ηερλνινγίαο, φπσο αζθείηαη απφ ηα κέιε ηεο SHOT, έρεη ήδε απνδερηεί ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Μάιηζηα, ραξηηνινγψληαο 

παξνκνηάδεη ηηο ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο SHOT κε ην κνληέιν Σ ηεο Ford 

θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο ηεο SCOT κε έλα Chevrolet θαη αλαξσηηέηαη:   

“Γιατί να διαλέξουμε το Chevrolet που κάθε χρόνο ξανασχεδιάζεται όταν το Σ 

μας  εξυπηρετεί τόσο καλά;”
31

  

Ζ απάληεζε ηνπ Pinch είλαη φηη απηφ ίζσο λα είλαη ζσζηφ, αιιά αθνξά κηα αζαθή 

εθδνρή ηεο SCOT θαη, πξάγκαηη, κηα ηέηνηα εθδνρή ηεο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπαζηνθξαηίαο, πνιχ ήπηα θαη αηειήο φκσο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ε 

πξφζζεζε ελφο ηειεπηαίνπ εμαξηήκαηνο  ζην κνληέιν Σ. κσο ε γλήζηα πξνζέγγηζε 

ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο είλαη θάηη πνιχ δηαθνξεηηθφ, αθνχ 

επηθεληξψλεη ζηελ ηδέα φηη ε ηερλνινγία είλαη ζε φιν ηεο ην θάζκα θνηλσληθή, κηα 

ηδέα νη ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο είλαη πνιχ ξηδνζπαζηηθέο.
32

  

 ρεηηθή κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο είλαη ε 

αλάιπζε κε βάζε ηελ έλλνηα ησλ Σεσνολογικών ςζηημάηων θαη ηεο Σεσνολογικήρ 

Οπμήρ (Technological Momentum), βαζηθφο εηζεγεηήο ηεο νπνίαο είλαη ν Thomas P. 

Hughes, ν ηζηνξηθφο πνπ κειέηεζε ηελ ηζηνξία ηνπ εμειεθηξηζκνχ ζηε Γχζε θαη ηνπ 

νπνίνπ ην βηβιίν Networks of Power: Electrification in Western Society (Βαιηηκφξε, 

1983) επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ ηζηνξηνγξαθία ηεο ηερλνινγίαο θαη ζεσξείηαη, πιένλ, 

έξγν αλαθνξάο.
33

  

 Ο Hughes βιέπεη σο θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

εμειεθηξηζκνχ ηελ αλάπηπμή ηεο σο έλα αλνηρηφ ζχζηεκα, σο έλα δίθηπν απφ 

αιιεινεμαξηψκελα ζηνηρεία θαη φρη σο άζξνηζκα αλεμάξηεησλ εθεπξέζεσλ. Χο πξνο 

                                                 
29

 Για περισσότερα βλ. Pinch (1996), σ.31-33. 
30

 Για περισσότερα βλ. Braun (1999), σ.171. 
31 Edgerton  (1993), σ.74-75. 
32

 Βλ. Pinch (1996), σ.21-22. 
33

 τον Hughes ανήκει ένας από τους πιο γνωστούς αφορισμούς για την εξέλιξη της 

τεχνολογίας. υγκεκριμένα, έχει πει ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να σχεδιάσεις 

ένα δυναμό, όπως δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ζωγραφίσεις την Παναγία. 
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ηελ ακεξηθαληθή πεξίπησζε, κεηά ηελ εθεχξεζε ηνπ ιακπηήξα ν Edison 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ν ειεθηξνθσηηζκφο δελ αξθνχζε 

κφλνλ ν ιακπηήξαο. Έπξεπε λα αλαπηπρζεί έλα νιφθιεξν ζχζηεκα απφ γελλήηξηεο, 

δίθηπα κεηαθνξάο θαη παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
34

 Αιιά, γηα ηνλ Hughes 

ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη κφλν νη ηερληθέο ηνπ 

ζπληζηψζεο, φπσο νη ιακπηήξεο, νη γελλήηξηεο θαη ηα θαιψδηα, αιιά θαη ζηνηρεία 

νηθνλνκηθά (ηξάπεδεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ειεθηξηθέο εηαηξείεο, νξπρεία πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηηο πξψηεο χιεο), πνιηηηθά θαη θνηλσληθά (λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ 

ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία εηαηξεηψλ), αιιά θαη ζηνηρεία πνιηηηζκηθά (ηδξχκαηα 

εθπαίδεπζεο κεραληθψλ). Καζψο, φκσο, ην ζχζηεκα κεγαιψλεη θαη γίλεηαη 

πνιπζχλζεην αλαπηχζζεη κηα δηθή ηνπ εζσηεξηθή δπλακηθή (technological 

momentum) θαη είλαη πηα πνιχ δχζθνιν ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο λα αιιάμνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμέιημήο ηνπ. ηαλ, δειαδή, ην ζχζηεκα απνθηήζεη ηερλνινγηθή 

νξκή είλαη απηφ πνπ ηείλεη λα δηακνξθψζεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, παξά ην 

αληίζηξνθν. ηνλ εμειεθηξηζκφ, π.ρ., ε θάζε απηή εκθαλίζηεθε φηαλ κεγάισζε ην 

κέγεζνο ησλ ειεθηξηθψλ εηαηξεηψλ, απμήζεθαλ νη ζρεηηθέο επελδχζεηο, 

ζεζκνζεηήζεθε ε εθπαίδεπζε ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ θαη ηζρπξνπνηήζεθαλ ηα 

ζπιινγηθά επαγγεικαηηθά φξγαλά ηνπο. 

 Ο Hughes εηζάγεη, επίζεο, θαη ηνλ φξν Σεσνολογικό ηςλ (technological style) γηα 

λα κειεηήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αλάπηπμεο ησλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ εμειεθηξηζκνχ ζε θάζε ρψξα. Με δεδνκέλν φηη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη θαη παξάγνληεο πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί, ηφηε ε, 

δηαθνξεηηθή ζε θάζε ρψξα, ζχλζεζε θαη αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα κε ηδηαίηεξα θαη δηαθξηηά 

«εζληθά» ραξαθηεξηζηηθά. 

 Μεξηθνί ζεσξνχλ φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ Hughes απνηειεί έλα είδνο «ήπηνπ 

ληεηεξκηληζκνχ», είλαη κηα κέζε νδφο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο πφινπο ηεο 

θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ, κηαο θαη 

αλαπηχζζεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε θνηλσληθή δπλακηθή δηακνξθψλεη ηελ ηερλνινγία 

αιιά θαη δηακνξθψλεηαη απ’ απηήλ.
35

 Καηά ηνλ ίδην, κάιηζηα, ηνλ Hughes, ε 

κεζνδνινγία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπαζηνθξαηίαο παξέρεη ηνλ νπιηζκφ γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ φζν απηά βξίζθνληαη 

ζηε λεαξή ηνπο θάζε, ελψ ν ηερλνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ φηαλ απηά σξηκάζνπλ.
36

   

 Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν ζην νπνίν έρεη αζθεζεί θξηηηθή ζηνλ Hughes είλαη φηη 

απηφο ελδηαθέξεηαη πξσηίζησο γηα ην ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο σο έξγν ππνδνκήο, θαη φρη γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλέπεηεο ηεο καδηθήο 

παξαγσγήο θαη ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο ηερλνινγηθψλ αγαζψλ. Ζ έλλνηα, δειαδή, 

ηνπ Σερλνινγηθνχ πζηήκαηνο είλαη έλλνηα κεγάιεο θιίκαθαο θαη, έηζη, κπνξεί λα 

πεξηιάβεη ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο, ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, 

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ θιπ. Αθνξά, δειαδή, κεξηθνχο κφλν ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη, ζπλεπψο, δελ είλαη δπλαηφλ λα έρεη γεληθή εθαξκνγή.  

 Ζ πξνζπάζεηά ηνπ, κάιηζηα, λα αληρλεχζεη κηα κέζε νδφ αλάκεζα ζηελ 

                                                 
34

 Αντιθέτως, ο βρετανός Swan, που είχε και αυτός επινοήσει, ανεξάρτητα από τον 

Edison, τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, συγκέντρωσε όλη του την προσοχή μόνο σ’ αυτό το 

στοιχείο και δεν είχε αποτελέσματα. *Βογιατζής (2000), σ.33] 
35

 Βλ. Braun (1999), σ.172. 
36

 Hughes (1994), σ.102 και σ.112.  



Διζαγωγή 

 12 

θνηλσληθή θαηαζθεπαζηνθξαηία θαη ηνλ ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ
37

 δελ είλαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, αληηκεησπίδεηαη κε αξθεηφ ζθεπηηθηζκφ.
38

 

1.1.4 Οι νεόηεπερ (ππο)ηάζειρ 

Έλα απφ ηα πην ελνριεηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ηζηνξηθνί 

ηεο ηερλνινγίαο σο πξνο ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηνπ έξγνπ ηνπο, είλαη ην γεγνλφο φηη 

νη ηζηνξηθνί ηεο γεληθήο ηζηνξίαο ηνπο ζεσξνχλ κάιινλ πεξηζσξηαθνχο θαη δελ ηνπο 

«παίξλνπλ ζηα ζνβαξά». Γελ δείρλνπλ, δειαδή, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ νχηε γηα ην 

εξεπλεηηθφ νχηε θαη γηα ην ζπγγξαθηθφ ηνπο έξγν. Σελ θαηάζηαζε έρεη πεξηγξάςεη 

επηγξακκαηηθά έλαο ηζηνξηθφο ηεο ηερλνινγίαο ιέγνληαο φηη  

“περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο ιστορικών σπουδών, οι ασχολούμενοι με 

την  Ιστορία της Σεχνολογίας μιλούν και γράφουν ο ένας για τον άλλον.”
39

  

Απηφ, θαηά ηνλ David Edgerton, δελ πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε θαη νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη ηζηνξηθνί ηεο ηερλνινγίαο εζηηάδνπλ ηηο κειέηεο ηνπο ζηελ έξεπλα ησλ 

εθεπξέζεσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζέκαηα πνπ πνιχ κηθξφ αληίθξηζκα 

έρνπλ ζηε γεληθφηεξε ηζηνξία, θαη φρη ζηελ έξεπλα γηα ηε δηάδνζε θαη ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο.
40

 Πηζηεχεη, δειαδή, φηη είλαη νη ηζηνξηθέο αθεγήζεηο ηεο ηερλνινγίαο, νη 

εζηηαζκέλεο ζηελ εθεχξεζε θαη ηελ θαηλνηνκία, απηέο πνπ θάλνπλ δχζθνιε ηε 

ζνβαξή ζχλδεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηερλνινγίαο κε ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή ηζηνξία.  

Ο ίδηνο, κάιηζηα, πηνζεηεί ηε ξήζε ελφο ακεξηθαλνχ ηζηνξηθνχ, ν νπνίνο έρεη 

εθθξάζεη ηε γλψκε φηη  

“όταν κατανοήσουμε σωστά την ιστορία της αμερικανικής επιστήμης και 

τεχνολογίας, τότε θα αναγκαστούμε να ξαναγράψουμε την αμερικανική 

ιστορία  στο  σύνολό της.”
41

  

Γειαδή, ην πξφβιεκα δελ έγθεηηαη ζηελ Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο θαζ’ εαπηή, αιιά 

ζηε ζηξεβιή θαηαλφεζή ηεο. 

 Ο Edgerton δελ είλαη νχηε ν πξψηνο νχηε ν κφλνο πνπ έρεη εθθξάζεη απηή ηελ 

άπνςε. Ήδε ην 1982 ν N. Rosenberg παξαηεξνχζε φηη 

“Για πολλές δεκαετίες, πολλοί ιστορικοί, ακόμη και της οικονομικής ιστορίας 

είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους σε μία μόνο πτυχή της τεχνικής 

προόδου: «Ποιος το έκανε πρώτος;»<Αυτά τα ερωτήματα είναι όντως 

σημαντικά, αλλά για την ιστορία των εφευρέσεων. Πολύ λιγότερη προσοχή 

δόθηκε, αν δόθηκε καθόλου, στο ρυθμό με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες 

υιοθετήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην παραγωγική διαδικασία. την πράξη, 

δηλαδή, οι διαδικασίες διάδοσης της τεχνολογίας θεωρήθηκαν είτε ως μη 

υπάρχουσες είτε ανάξιες μελέτης.”
42

    

Δλψ ην 1995 ν C. Pursell ζεκεηψλεη φηη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ 

κειεηψλ γηα ηελ ηερλνινγία ζπλερίδεη λα εζηηάδεη ζηηο εθεπξέζεηο, ηηο θαηλνηνκίεο, 

                                                 
37

 Η πολυσημία του όρου τεχνολογία φαίνεται ότι είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που 

ευθύνεται για την πολύπλευρη και, μερικές φορές, αναπάντεχη καταφυγή των 

ιστορικών της τεχνολογίας στον τεχνολογικό ντετερμινισμό.  
38

 Για περισσότερα βλ. Braun (1999), σ.172. 
39

 Πρόκειται για πολύ γνωστή φράση του Glenn Porter στην ετήσια συνάθροιση της SHOT 

το 1979. Βλ. Staudenmaier (1985), σ.165. 
40

 Edgerton (1999), σ.119. 
41

 Σο έχει υποστηρίξει ο Hunter Dupree, βλ. Edgerton (1999), σ.135. 
42

 Rosenberg (1982), σ.19. Η έμφαση ανήκει στο συγγραφέα. 
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ζην θαηλνχξην θαη ζηελ αιιαγή: 

“Η ιστορία της τεχνολογίας, όπως ασκείται σήμερα, ευνοεί τη σχεδίαση σε 

σχέση με τη χρήση, την παραγωγή σε σχέση με την κατανάλωση και τις 

περιόδους των αλλαγών σε σχέση με περιόδους που φαίνονται στατικές.”
43

  

 Ο Staudenmaier ζηελ θιαζηθή, πιένλ, αλαζθφπεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ Technology and Culture παξαηεξεί φηη νη πεξηζζφηεξεο δεκνζηεχζεηο 

αληινχλ ην πιηθφ ηνπο απφ ηξεηο κεγάιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) Σν πξφβιεκα ηεο 

εθεχξεζεο, β) ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε θαη γ) ηηο 

ζρέζεηο ηεο ηερλνινγίαο κε ην πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη. Γελ παξαηεξεί, φκσο, φηη, 

πέξαλ απφ ην απηνλφεην γηα ηελ πξψηε ελφηεηα, θαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ελφηεηεο 

είλαη νη κειέηεο γηα ηηο εθεπξέζεηο θαη ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο απηέο πνπ 

θπξηαξρνχλ.
44

  

 Σν ίδην, φκσο, παξαηεξείηαη θαη ζε πην πξφζθαηεο εθδφζεηο πνπ θηινδνμνχλ λα 

απνηειέζνπλ γεληθφηεξεο ηζηνξίεο ηεο ηερλνινγίαο. Σν έξγν, π.ρ., ηνπ R.A. Buchanan 

The Power of the Machine: the Impact of Technology from 1700 to the Present 

(έθδνζε 1992), παξ’ φιν πνπ ζα ήηαλ αλακελφκελν λα εξεπλά θαη ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, κηαο θαη ν ζπγγξαθέαο πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο Βηνκεραληθήο 

Αξραηνινγίαο, είλαη απεξίθξαζηα επηθεληξσκέλν ζηηο ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζην «Γπηηθφ πνιηηηζκφ».
45

  

 Αιιά θαη ζην βηβιίν ηνπ D. Cardwell The Fontana History of Technology, 

(έθδνζε 1994),
46

 ε αθήγεζε δίλεη έκθαζε ζηελ αιιαγή κέζσ ησλ εθεπξέζεσλ ρσξίο 

λα εμεηάδεη θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο ηερλνινγηθέο 

επηηπρίεο ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηηο απνηπρίεο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνχ 

έξγνπ, πνπ είλαη θαη απηφ απφξξνηα ηεο εζηίαζεο ζηηο εθεπξέζεηο, απνηειεί ην φηη ε 

αθήγεζε είλαη γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο θαη ηδηαίηεξα ζηε 

Βξεηαλία, επεηδή ζηε Γχζε έγηλαλ νη βαζηθέο ηερληθέο θαηλνηνκίεο θαη απφ ηε 

Βξεηαλία μεθίλεζε ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε.
47

 κσο, θαηά ην 19
ν
 θαη ηνλ 20

ν
 

αηψλα ν γεσγξαθηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν δηαδφζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ηερλνινγία 

είλαη αζχγθξηηα κεγαιχηεξνο απφ ην ρψξν ζηνλ νπνίν έγηλαλ εθεπξέζεηο θαη 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. 

1.1.5 Γιάδοζη και σπήζη vs εθεύπεζη και καινοηομία 

Φαίλεηαη φηη είλαη θνηλφο ηφπνο ην λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε έξεπλα γηα ηηο ζρέζεηο 

ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ θνηλσλία νθείιεη, ππνρξεσηηθά, λα αζρνιείηαη θαη κε ηελ 

ηερλνινγία πνπ βξίζθεηαη ζε επξεία ρξήζε, κηαο θαη εθείλν πνπ θαζνξίδεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ κηαο ηερλνινγίαο δελ είλαη ε εθεχξεζή ηεο 

αιιά ε έθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο. κσο, grosso modo, ζπκβαίλεη ην αθξηβψο αληίζεην: 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο θαη γηα ηηο ζρέζεηο 

ηερλνινγίαο-θνηλσλίαο αθνξνχλ ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ.  

 Μπνξεί λα δεη θαλείο ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο εκκνλήο απφ δχν πιεπξέο: 

 Απ’ ηε κηα πιεπξά είλαη πνιχ ιίγεο, θαη κάιινλ αηειείο, νη κειέηεο γηα ηελ 

                                                 
43

 Pursell (1995), σ.9. 
44

 Edgerton (1999), σ.114. 
45 Βλ. Edgerton (1999), σ.114-115. 
46

 Ελληνική έκδοση με τίτλο Ιστορία της Τεχνολογίας (2004). 
47

 Βλ Cardwell (1994), σ.18. 
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επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία.
48

 Απηή ε ηερλνινγία είλαη θαηά θαλφλα 

παιαηά θαη ζπλήζσο θαίλεηαη παιηνκνδίηηθε θαη μεπεξαζκέλε. Σν απνηέιεζκα είλαη 

λα εθιακβάλεηαη σο δεδνκέλε, ε έξεπλα γη’ απηήλ λα κελ είλαη εξεζηζηηθή θαη 

ζπαλίσο λα ηίζεληαη εξσηήκαηα γηα ηε ζεκαζία ηεο. Οη εθεπξέζεηο, φκσο, απνθηνχλ 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ζεκαζία κφλνλ σο ζπλάξηεζε ηεο επξείαο 

δηάδνζήο ηνπο, ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
49

 

Απηφ πνπ θαζνξίδεη ηε βειηίσζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα θαη εληζρχεη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ είλαη ν ξπζκφο ζρεδίαζεο λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά ε 

ηαρχηεηα θαη ην εχξνο ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Γειαδή, ε δηάδνζε θαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ είλαη εμ ίζνπ 

ζεκαληηθή, αλ δελ είλαη ζεκαληηθφηεξε, κε ηελ επηλφεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ην δήηεκα ησλ «απνηπρηψλ». Αλ θαη ην πξνθαλέο, 

αιιά θαη ην ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελν, θξηηήξην γηα ηελ θνηλσληθή απήρεζε ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη ε έθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο, πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςε φηη ε 

δηεηζδπηηθφηεηα κηαο ηερλνινγηθήο θαηαζθεπήο δελ είλαη πάληα ην απφιπην κέηξν ηεο 

ζπνπδαηφηεηάο ηεο. Μειέηεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ επηινγή ηερλνινγίαο
50

 

δείρλνπλ φηη ζρεδφλ πάληα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, θαη ην γεγνλφο φηη κηα 

ηερλνινγία επηιέγεηαη αληί κηαο άιιεο δελ είλαη πάληα απφδεημε ηεο ππεξνρήο ηεο, 

αθνχ ζηελ επηινγή ππεηζέξρνληαη θαη πνιινί άιινη παξάγνληεο. κσο, παξά ηελ 

εζηίαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηηο εθεπξέζεηο θαη ηηο θαηλνηνκίεο, είλαη 

πνιχ ζπάληεο, αλ ππάξρνπλ, νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερλνινγηθέο «απνηπρίεο».
51

 

Οη δηάθνξεο, φκσο, εθεπξέζεηο θαη θαηλνηνκίεο ζπαλίσο θζάλνπλ ζε ρξήζε, ελψ ε 

ρξήζε πνιχ ζπρλά νδεγεί ζε λέεο εθεπξέζεηο θαη θαηλνηνκίεο. Ο George Basalla 

ππνγξακκίδεη φηη  

“Έχουν υπάρξει εναλλακτικές προτάσεις<σχεδόν για κάθε μείζονα σύγχρονη 

 εφεύρεση. Η παραγωγή καινοτομιών είναι τόσο πλούσια που υπάρχει 

ορυμαγδός σχετιζόμενων καινοτομιών, οι οποίες περιμένουν να επιλεγούν και 

πρακτικά να ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία μας, κάθε ανάγκη μας ή ακόμα και 

κάθε παραξενιά μας.”
52

  

Οη θνηλσλίεο, δειαδή, έρνπλ απνξξίςεη πνιχ πεξηζζφηεξεο εθεπξέζεηο απφ φζεο 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη 

φηη έλα πνιχ κεγάιν πιήζνο ηερλνινγηψλ απνξξίθζεθαλ θαη έπξεπε, ίζσο, λα 

απνξξηθζνχλ. Παξφια απηά, ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ γηα ηηο εθεπξέζεηο 

θαη ηηο θαηλνηνκίεο αθνξά κφλν ηηο ηερλνινγίεο πνπ είραλ επηηπρή δηάδνζε. 

 Ζ εζηίαζε ηεο έξεπλαο ζηε δηάδνζε θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζα επηθέξεη 

θαη δηεχξπλζε ηεο αηδέληαο ησλ εξεπλψλ θαη ζα ζπληειέζεη ζηελ έληαμε ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο Σερλνινγίαο ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία. 

 ινη νη κεζνδνινγηθνί θαη εξεπλεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ εθηέζεθαλ γηα ηελ 

Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε ηνπ 

                                                 
48

 Για τις μελέτες με αυτόν τον προσανατολισμό βλ. Edgerton (1999), σ.114 και υποσ.14 και 

15. 
49

 Rosenberg (1982), σ.55. 
50

 Π.χ. η μελέτη του Eric Schatzberg για τη χρησιμοποίηση ξύλινων ή μεταλλικών 

πτερύγων στα σκάφη της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. *Βλ. Edgerton (1999), 

σ.123, υποσ.64.+ 
51

 Η ισχνότητα των μελετών για τις «αποτυχημένες» τεχνολογικές κατασκευές έχει 

επισημανθεί και στο Staudenmaier (1985), σ.5 και σ.175-176. 
52

 Παρατίθεται στο Edgerton (1999), σ.123. 
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ηερλνινγηθνχ θαηλνκέλνπ ζηηο κεγάιεο δπηηθέο ρψξεο. ηηο ρψξεο, δειαδή, ζηηο 

νπνίεο ππήξμαλ κείδνλεο εθεπξέζεηο θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο.
53

 Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, φκσο, είλαη παγθφζκην θαηλφκελν. Ση έγηλε, ινηπφλ, ζηε (Μέζε θαη 

Άπσ) Αλαηνιή, ηη έγηλε ζηελ Αθξηθή θαη ζηε Νφηηα Ακεξηθή; Ση έγηλε ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο επξσπατθέο ρψξεο; ’ απηέο ηηο πεξηνρέο, φλησο, δελ εκθαλίζηεθαλ 

κείδνλεο εθεπξέζεηο. Γελ ρξεζηκνπνίεζαλ, φκσο, ηερλνινγία; Ζ ηζηνξία πνπ αθήλεη 

εθηφο κειέηεο έλαλ ηφζν κεγάιν γεσγξαθηθφ ρψξν είλαη κηα πνιχ ζηελή ηζηνξία.   

 πλεπψο, ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, απφ ηελ εθεχξεζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία ζηε δηάδνζε θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, νδεγεί ηελ Ηζηνξία ηεο 

Σερλνινγίαο ζε κηα πνιχ εληππσζηαθή κεγέζπλζε ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ ηεο 

έξεπλαο.  

 Σαπηφρξνλα, φκσο, νδεγεί ηελ έξεπλα ζε κηα κεγάιε, θαη εμ ίζνπ εληππσζηαθή, 

ρξνλνινγηθή δηεχξπλζε, κηαο θαη ε ηερληθή ζέιεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα επεθηαζεί.  

 Γηα παξάδεηγκα, ε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ε 

αηκνθίλεζε, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφηεξε ην 1900 απ’ φ,ηη ην 1800, φρη κφλν ζε 

απφιπηα αιιά θαη ζε αλεγκέλα κεγέζε. ε παγθφζκην επίπεδν, ε θαηαλάισζε 

γαηαλζξάθσλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Αθφκε θαη ζηε 

Βξεηαλία ε θαηαλάισζε απηή έθζαζε ζηελ θνξχθσζή ηεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1950. Οη λέεο, βαζηζκέλεο ζηελ επηζηήκε, ηερλνινγίεο, ν εμειεθηξηζκφο θαη ε ρεκηθή 

βηνκεραλία, πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα έθζαζαλ ζην δηθφ ηνπο, 

απφιπην αιιά θαη  αλεγκέλν, απνθνξχθσκα κφλν κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Αιιά, αθφκε θαη παιηέο ηερλνινγίεο βξήθαλ λένπο ηξφπνπο λα εμαπισζνχλ. Καλέλαο 

δελ θαίλεηαη λα δίλεη ζεκαζία ζην γεγνλφο φηη, παξ’ φιν πνπ ε παξαγσγή 

απηνθηλήησλ θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα δηαξθψο απμάλεηαη κε εληππσζηαθφ ξπζκφ, απφ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 παξάγνληαη θάζε ρξφλν παγθνζκίσο πνιχ πεξηζζφηεξα 

πνδήιαηα απ’ φ,ηη απηνθίλεηα.
54

  

 Ζ κεηαηφπηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ εθεχξεζε ζηε δηάδνζε 

θαη ηε ρξήζε αλνίγεη θαη άιινπο νξίδνληεο, αθνχ ζηήλεη ην ζθεληθφ θαη γηα κειέηεο 

πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηε θπιή θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηερλνινγία.
55

 Οη εθεπξέηεο, νη κεραληθνί θαη νη νξγαλσηέο ησλ ζπζηεκάησλ 

είλαη, θαηά θαλφλα άλδξεο, ιεπθνί θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ κεζαία ηάμε. 

Μειεηψληαο, ινηπφλ, κφλν ηηο εθεπξέζεηο θαη ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο αθήλνπκε 

εθηφο ηζηνξηθήο κειέηεο ηηο γπλαίθεο, ηνπο έγρξσκνπο θαη ηνπο νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνπο, δειαδή έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν, 

φκσο, ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία. Καη ε ηζηνξία πνπ αθήλεη εθηφο ζθελήο έλα ηφζν 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ είλαη, πξνθαλψο, κηα πνιχ 

πεξηνξηζκέλε ηζηνξία. 

1.1.6 Σςμπέπαζμα 

Ζ πξνεγεζείζα αλαζθφπεζε ησλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη ησλ εξκελεπηηθψλ 

κνληέισλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σερλνινγίαο δείρλεη φηη δελ ππάξρεη κηα γεληθή ζεσξία γηα 

ηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Μεξηθέο αξρέο πξνζηδηάδνπλ, θαη είλαη 

                                                 
53

 την ανασκόπηση των δημοσιεύσεων του Technology and Culture, ο Staudenmaier 

παρατηρεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο από 80% των άρθρων αφορούν τις ΗΠΑ και τη 

Δυτική Ευρώπη, ενώ οι μελέτες που αφορούν την Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική 

και την Αυστραλία δεν φτάνουν, συνολικά, ούτε το 8%. *Staudenmaier (1985), σ.26-28.] 
54

 Σα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο υπάρχουν στο Edgerton (1999), σ.116. 

Περισσότερα για τις «παλιές και ξεπερασμένες» τεχνολογίες στο Edgerton (2008), in 

passim. 
55

 Βλ. Pursell (1995), in passim. 
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πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο απφ άιιεο, φηαλ εθαξκφδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο, 

ρψξεο, πεξηνρέο ή ζέκαηα. Μπνξεί κεξηθέο αξρέο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα 

πιενλεθηήκαηα απφ θάπνηεο άιιεο, είλαη γεγνλφο, φκσο, φηη φιεο έρνπλ ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπο, εηδηθά φηαλ εθαξκφδνληαη ζε ζχλζεηα θαη κεγάιεο θιίκαθαο 

πξνβιήκαηα. Απηφ δελ ζεκαίλεη, βέβαηα, φηη πξέπεη λα ηηο θαηαξγήζνπκε. Οη 

ζεσξεηηθέο αξρέο παίδνπλ λνκηκνπνηεηηθφ ξφιν ζηελ Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο. 

Απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ επξεηηθφ εξγαιείν πνπ βνεζά ζηε δηακφξθσζε ησλ 

εξσηεκάησλ, αιιά θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεγψλ θαη ησλ καξηπξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ππφ κειέηε εξσηήκαηα. Γηα λα παξαθξάζνπκε κηα γλσζηή ξήζε: Ζ 

Ηζηνξία ζπληίζεηαη απφ γεγνλφηα, φπσο έλα ζπίηη θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνχβια. Αιιά 

έλαο ζσξφο γεγνλφησλ δελ είλαη Ηζηνξία, φπσο θαη έλαο ζσξφο απφ ηνχβια δελ είλαη 

ζπίηη. Σα γεγνλφηα ηνπ ηζηνξηθνχ δίλνληαη ζπλπθαζκέλα κε εξκελείεο, αλ θαη δελ 

πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ε πξνηεξαηφηεηα ηνπ γεγνλφηνο έλαληη ηεο εξκελείαο. Έηζη, 

αθφκε θαη νη πην «αζεσξεηηθέο» θαη, θαηλνκεληθά, «απιψο ζπκβαληνινγηθέο» 

αθεγήζεηο ηήο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο είλαη γεκάηεο απφ ππφγεηεο ζεσξεηηθέο 

παξαδνρέο, ηηο νπνίεο νη ζπγγξαθείο ηνπο είηε δελ ηηο έρνπλ θάλεη ζαθείο είηε δελ ηηο 

έρνπλ θαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη. πλεπψο, ε πξνζεθηηθή, επηιεθηηθή, αιιά θαη 

πξαγκαηηζηηθή ρξήζε ησλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ είλαη, θαη πάληνηε ζα είλαη, ρξήζηκε 

γηα ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ηερλνινγίαο. 

 Οη πξνβιεκαηηζκνί απηνί αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ 

δηεξγαζηψλ: δελ ππάξρνπλ απηνηειείο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο νχηε ηερλνινγηθή 

εμέιημε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, δελ ππάξρνπλ απηφλνκεο, αληδηνηειείο 

επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο, δελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο θαη 

απηνηειψο ζρεδηαζκέλεο επηδηψμεηο θνηλσληθψλ νκάδσλ. Τπάξρεη ζπλδηακφξθσζε, 

ζχκπιεπζε φισλ απηψλ ελ θηλήζεη, ζε αμεδηάιπηε ελφηεηα κεηαμχ ηνπο θαη καδί κε 

ηηο ηδέεο πνπ δηακνξθψλνπλ γηα φια απηά νη άλζξσπνη. 

 Ζ γξαθή ηεο Ηζηνξίαο, θαη ε Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο δελ κπνξεί λα απνηειεί 

εμαίξεζε, αθφκε θαη αλ ζηεξίδεη ηελ επηζηεκνληθή ηεο αμηνπηζηία ζηελ εμνλπρηζηηθή 

αθξίβεηα ησλ γεγνλφησλ πνπ πεξηγξάθεη, πνηέ δελ νδεγεί ζε κηαλ «απφιπηε 

αιήζεηα».  

 Ζ Ηζηνξία δελ είλαη έλα ζηαηηθφ απφζεκα απφ θαζηεξσκέλα ζπκβάληα θαη 

παγησκέλεο πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ παξειζφληνο, αιιά είλαη κηα αηέξκνλε πξνζπάζεηα 

ησλ ηζηνξηθψλ, ζπρλά κάιηζηα φρη κφλν ησλ ηζηνξηθψλ, λα μαλαδνχλ ην αληηθείκελφ 

ηνπο, δειαδή ην αηειψο θαηεξγαζκέλν παξειζφλ. πλεπψο, ε Ηζηνξία έρεη αλάγθε 

απφ ζπλερή αλαζεψξεζε, αλαζεψξεζε πνπ γίλεηαη κε λένπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

λέα εξσηήκαηα, λέεο έξεπλεο θαη λέεο απαληήζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα αλνηρηή 

δηαδηθαζία, ε νπνία, ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ ζεσξήζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

αιιαγψλ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, δελ έρεη ηέινο. Σν παξειζφλ δελ παξακέλεη 

ακεηάβιεην, αιιά αιιάδεη κε βάζε ηα λέα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπκε θαη ηηο λέεο 

εξκελείεο πνπ αλαδεηνχκε. Δξσηήκαηα θαη εξκελείεο πνπ εθθηλνχλ απφ ην παξφλ, 

απφ ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα. Με κηα επηγξακκαηηθή δηαηχπσζε: 

“Καθώς μεταβάλλεται το εκάστοτε παρόν, μεταβάλλεται μαζί του και το 

εκάστοτε παρελθόν, γιατί μεταβάλλονται τα ζητούμενα της ιστορίας.”
56

 

 Με απηή ηελ έλλνηα, ε ηζηνξηνγξαθία είλαη πάληα ζχκθπηε κε ηελ επηινγή, ηελ 

εξκελεία θαη ηε ζπλάξζξσζε δηάζπαξησλ πεξηζηαηηθψλ, επεηζνδίσλ θαη αλαθνξψλ. 

Καη ην λφεκα πνπ επηδηψθεηαη λα παξαρζεί δελ αλαδχεηαη παξά κφλν ζην πιαίζην 

ηζηνξηθψλ εξσηεκάησλ, πξνηεηλφκελσλ εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ, ρξνληθψλ 

                                                 
56

 Ληάθνο (2007), ζ.179. 
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αιιεινπρηψλ θαη αηηηαθψλ ζπλαξηήζεσλ. Καη κάιηζηα, ε εγθαηάιεηςε ηεο 

κνλνγξακκηθήο αηηηφηεηαο θαη ησλ κνλνθαηεπζπλζηαθψλ κνληέισλ ηνχ ρξφλνπ δελ 

αλαηξεί ηελ αλάγθε γηα ηελ αλαδήηεζε κηαο ηεξαξρίαο ησλ αηηίσλ θαη ηελ εμήγεζε 

ηεο ζρέζεο ηνχ ελφο αηηίνπ πξνο ην άιιν. 

 Σα ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα εξσηήκαηα θαη νη εξκελείεο ηνπο απνηεινχλ ζπλήζσο 

έλα φινλ. Με απηή ηελ έλλνηα, ε ζεκαζηνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ ππεξβαίλεη ηα ίδηα 

ηα γεγνλφηα, αθξηβή ή ςεπδή.  πλεηδεηά ή φρη, ν ηζηνξηθφο ιφγνο είλαη κηα ζχλζεζε 

πνπ αληαλαθιά ηδέεο, εθθξάδεη πξνηηκήζεηο θαη, κεξηθέο θνξέο, ππεξεηεί 

ζθνπηκφηεηεο θαη εμνπζίεο. Σα θξηηήξηα ηεο επηινγήο θαη ηεο δηάηαμεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, φπσο θαη ε κνξθή ηεο αθεγεκαηηθήο ηνπο παξνπζίαζεο, δελ κπνξεί 

πνηέ λα είλαη νχηε απηνλφεηα, νχηε «αληηθεηκεληθά», νχηε «νξηζηηθά». Γη’ απηφλ, 

αθξηβψο, ηνλ ιφγν ε Ηζηνξία κπνξεί λα μαλαγξάθεηαη. 

 

1.2 Η ιζηοπιογπαθία για ηοςρ ελληνικούρ ζιδηποδπόμοςρ  
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηελ ηζηνξηνγξαθηθή παξαγσγή γηα ηνπο ειιεληθνχο 

ζηδεξνδξφκνπο, είλαη αλαγθαίν λα δνχκε, κε ζπληνκία, ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ επνρή ηήο θαηαζθεπήο ηνπο.  

 Καηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηελ Διιάδα έρεη γεληθεπηεί 

ε αίζζεζε ηεο αλάγθεο λα αθνινπζήζεη ε ρψξα ηε ζχγρξνλε εμέιημε θαη λα εληαρζεί 

ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξνέθπςε απφ ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Έρεη 

σξηκάζεη, δειαδή, ην αίηεκα ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηνλ θφζκν ηνπ ζχγρξνλνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, αίηεκα ην νπνίν κπνξεί, κε ηε ζχγρξνλε νξνινγία, λα 

νλνκαζηεί εθζπγρξνληζηηθφ. ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία ζπλέπηπηαλ ηφζν νη αλάγθεο 

ηεο αλεξρφκελεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο φζν θαη ε δηάζεζε επηζηξνθήο ησλ 

νκνγελψλ θεθαιαηνχρσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, επηζηξνθή ζηελ νπνία ηνπο σζνχζε, 

κεηά ην 1870, ε δηεζλήο νηθνλνκηθή χθεζε.  

 Ο εθζπγρξνληζκφο είλαη έλα πνιχπιεπξν θαηλφκελν θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

πνιηηηθέο δνκέο, ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηηο λννηξνπίεο. Πξνο ηα 

ηέιε, φκσο, ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κεηά ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, ην πεδίν πνπ 

απνηειεί ην ζθιεξφ ππξήλα ηνχ πξαγκαηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, θαη ζην νπνίν 

ζπγθιίλνπλ φινη νη κεηαζρεκαηηζκνί, είλαη ην πεδίν ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία 

δηαπεξλά φια ηα νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά θαζήθνληα ελφο θξάηνπο, απφ ηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο, ην ζρεκαηηζκφ ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο, ηνπο ζηξαηησηηθνχο εμνπιηζκνχο 

κέρξη ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

 Με ην εγρείξεκα απηφ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε ηελ πξνζπάζεηα, δειαδή, λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ ηζηνξηθή δπλακηθή θαη ηελ πξννπηηθή πνπ δηακνξθψζεθε απφ 

ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, ζπλδέζεθε ε πνιηηηθή ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε. Δίραλ 

πξνεγεζεί θηλήζεηο θαη απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ (Βνχιγαξεο, Γειεγηψξγεο, 

Κνπκνπλδνχξνο), αιιά νη θηλήζεηο απηέο είραλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα, δελ ήηαλ, 

δειαδή, θαξπνί κηαο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο ζχιιεςεο θαη, γη’ απηφ, είραλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλε επηηπρία. Αληηζέησο, ν Σξηθνχπεο πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί ζην 

αίηεκα ησλ θαηξψλ κε ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ πξφγξακκα. Θα ζηεξίμεη ηελ 

αλαπηπμηαθή ηνπ πνιηηηθή ζηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο, ζηελ νξγάλσζε, δειαδή, 

ηνπ «δεκφζηνπ ρψξνπ». 

 Βαζηθή, αιιά φρη κνλαδηθή,
57

 ζπληζηψζα ηνχ εθζπγρξνληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ Σξηθνχπε είλαη ε θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. Ήδε, ην 1869, έρεη 

αξρίζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Αζελψλ-Πεηξαηψο, κήθνπο 9km. Γέθα 

                                                 
57

 Ο Σρικούπης έχει, κατά προτεραιότητα, στο πρόγραμμά του και την ανάπτυξη του 

οδικού δικτύου της χώρας, καθώς και την κατασκευή της διώρυγας της Κορίνθου. 



Διζαγωγή 

 18 

ρξφληα αξγφηεξα, φκσο, ν ζηδεξφδξνκνο είλαη ε ιέμε-θιεηδί γηα ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα φζα είπε ν Σηκνιέσλ Φηιήκσλ ζε πξνεθινγηθή 

ηνπ νκηιία ην 1879: 

“Πρὸ ὀλίγου εἶπον ὅτι εἶμαι ἐνάντιος τῶν δανείων. Ὀφείλω, ὅμως, μίαν 

 ἐξήγησιν: εἶμαι ἐνάντιος τῶν δανείων τὰ ὁποῖα πρόκειται νὰ καταναλωθοῦν εἰς 

 ἐπιδείξεις. Εἶμαι, ὅμως, ὑπὲρ τῶν δανείων ἅτινα ἤθελον συντελέσει εἰς τὴν 

 ἀνάπτυξιν τῆς βιομηχανίας τοῦ Σόπου, τῆς γεωργίας καί, πρὸ πάντων, τῆς 

συγκοινωνίας. Θέλω παράσχει προθύμως τὴν ψῆφόν μου εἰς δάνειον διὰ τὴν 

 κατασκευὴν κυρίως σιδηροδρόμων. Διότι πᾶσα πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ τοιούτου 

 ἔργου δαπάνη, ὅσον καὶ ἂν εἶναι μεγάλη, ἔσται παραγωγικὴ…” 

Καη έλαο άιινο ζε αληίζηνηρε νκηιία ηνπ, ην 1881, έδσζε γιαθπξά ην πλεχκα ησλ 

θαηξψλ: 

 “Γνωρίζω ὅτι σήμερον ὑπάρχει πνεῦμα πυρετοῦ κατασκευῆς σιδηροδρόμων καὶ 

 ὅστις θέλει ἐρευνήσει κριτικῶς τὸ ζήτημα ἴσως θὰ θεωρηθῆ ἀντιπατριώτης καὶ 

 ὅτι  πολεμεῖ καὶ  τὸν Ἑλληνισμὸν αὐτόν.”
58

 

 Σν 1882, ε θπβέξλεζε ηνπ Σξηθνχπε εηζεγήζεθε ζηε Βνπιή έλα νινθιεξσκέλν 

ζρέδην, έρνληαο ιάβεη ππ’ φςηλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ην δχζθνιν γεσγξαθηθφ 

ηεο αλάγιπθν, ηελ θαηαλνκή ηνχ νηθνλνκηθνχ ηεο δπλακηθνχ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

επηδηψμεηο. Ο ζηφρνο είλαη ε δηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ, αιιά ππάξρνπλ θαη 

ιφγνη ζηξαηησηηθνί, νη νπνίνη, γηα ηε ζηηγκή ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε, είλαη ιφγνη 

εζληθνί. Δλ νιίγνηο, πξφθεηηαη γηα ηελ νξγάλσζε κηαο ζηνηρεηψδνπο, αιιά απνιχησο 

απαξαίηεηεο, ππνδνκήο. Σν ζρέδην πεξηιάκβαλε ηηο γξακκέο Πεηξαηψο-Αζελψλ-

Πεινπνλλήζνπ, ην ζηδεξφδξνκν ηεο Θεζζαιίαο, κηθξέο ηνπηθέο γξακκέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ πξφβιεςε γηα γξακκή Πεηξαηψο-Λαξίζεο (ή 

Πεηξαηψο-πλφξσλ), ε νπνία πξννξηδφηαλ λα ελψζεη ηελ Διιάδα (κέζσ 

Θεζζαινλίθεο) κε ην επξσπατθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. 

 Οη γξακκέο αληαπνθξίλνληαλ ζε ελφηεηεο νηθνλνκηθνχ ρψξνπ:  

α) Ζ Πεινπφλλεζνο ήηαλ ε πεξηνρή ηεο ζηαθηδνθαιιηέξγεηαο θαη ε Πάηξα ην ιηκάλη 

εμαγσγήο ηήο ζηαθίδαο, ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ εμαγσγηθνχ ειιεληθνχ πξντφληνο γηα ην 

19
ν
 αηψλα. Ζ γξακκή ζρεδηάζηεθε λα ζπλδέεη, κε επίθεληξν ηελ Πάηξα, ηα δπηηθά θαη 

ηα βφξεηα παξάιηα ηήο Πεινπνλλήζνπ, αιιά θαη ηελ Αξγνιίδα, κε ηελ Αζήλα θαη ηνλ 

Πεηξαηά. Ζ επηινγή ηεο παξαιηαθήο γξακκήο ήηαλ αληίζηνηρε κε ηελ νηθνλνκηθή 

δπλακηθή πνπ είρε ε παξάιηα νηθνλνκηθή δψλε ζε ζρέζε κε ηελ πεινπνλλεζηαθή  

ελδνρψξα. Ο ζηδεξφδξνκνο πξνβιεπφηαλ λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

κεηαθνξά ηεο ζηαθίδαο απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ζην θπξηφηεξν εμαγσγηθφ 

ιηκάλη. Αξγφηεξα, ην 1887, ν Σξηθνχπεο εηζεγήζεθε, κεηά απφ κειέηε θαη πξφηαζε 

ηεο Γαιιηθήο Απνζηνιήο Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Μχισλ-

Σξίπνιεο-Καιακάηαο.  

β) Ζ Θεζζαιία, πνπ ήηαλ ν κεγάινο ζηηνβνιψλαο κε έλα ιηκάλη, ην Βφιν, πνπ είρε 

πξννπηηθέο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, απνηεινχζε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ρψξν ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ κεηαθνξά ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην ιηκάλη γηλφηαλ κε 

ππνδχγηα θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν επηθνηλσλνχζαλ νη δπν κεγάιεο πφιεηο ηεο πεξηνρήο, 

ε Λάξηζα θαη ν Βφινο. Σν έξγν είρε μεθηλήζεη ην 1881, φηαλ ε θπβέξλεζε 

Κνπκνπλδνχξνπ αλέζεζε ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Βφινπ-Λάξηζαο, κήθνπο 

60km, ζην Θ. Μαπξνθνξδάην, ηξαπεδίηε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ θπβέξλεζε 

Σξηθνχπε, φκσο, ακθηζβήηεζε ηε ζπκθσλία θαη, κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, 
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 Διζαγωγή 

 19 

ππέγξαςε λέα ζχκβαζε ζηελ νπνία πξνβιεπφηαλ θαη ε θαηαζθεπή, πέξα απφ ην 

ηκήκα Βφινο-Βειεζηίλν-Λάξηζα, κηαο γξακκήο, κήθνπο 142km, πνπ ζα ζπλέδεε ηα 

Φάξζαια κε ηελ   Καξδίηζα, ηα Σξίθαια θαη ηελ Καιακπάθα.  

 Μεγάιε θαη έληνλε ήηαλ ε θνηλνβνπιεπηηθή ζπδήηεζε, πνπ έγηλε ην 1882, 

ζρεηηθά κε ην πιάηνο ησλ ππφ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ. Ζ 

αληηπνιίηεπζε Κνπκνπλδνχξνπ ππνζηήξημε γηα ηε γξακκή Αζελψλ-Παηξψλ ηελ 

επηινγή ηεο επξείαο γξακκήο, πιάηνπο 1,44m, πιάηνο ην νπνίν είρε θαζηεξσζεί γηα 

ηηο δηεζλείο γξακκέο. Ζ θπβέξλεζε Σξηθνχπε επέκεηλε ζηελ επηινγή ζηελήο γξακκήο, 

πιάηνπο 1m. Πνιιά επηρεηξήκαηα αληαιιάρηεθαλ θαη πνιιέο εθηηκήζεηο έγηλαλ, πνπ 

αθνξνχζαλ ην θφζηνο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα νθέιε γηα θάζε γξακκή. Ζ επξεία 

γξακκή ζαθψο επλνεί κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη άλεζε απφ φ,ηη ε ζηελή θαη επηηξέπεη 

βαγφληα κε κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηεο. Δίλαη, δειαδή, θαιχηεξε γηα ηε κεηαθνξά 

ηφζν ησλ επηβαηψλ φζν θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πνιχ 

αθξηβφηεξε ηφζν ζηελ θαηαζθεπή φζν θαη ζηελ εθκεηάιιεπζή ηεο θαη ε θπβέξλεζε 

ακθέβαιιε αλ ε επξεία γξακκή κπνξνχζε λα απνθηήζεη, ζε κηα ρψξα 

αξαηνθαηνηθεκέλε θαη κε ρακειή γεσξγηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε, ηελ θίλεζε 

πνπ ζα ηελ έθαλε θεξδνθφξα. Ο Σξηθνχπεο επέκεηλε ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην 

δηεζλέο θαη ην ηνπηθφ ζηδεξνδξνκηθφ ζχκπιεγκα. Γηα ην δηεζλέο, κε ην νπνίν ζα 

ζπλδεφηαλ ε γξακκή Πεηξαηψο-πλφξσλ, εηζεγήζεθε ηελ επξεία γξακκή, ελψ γηα ην 

ηνπηθφ, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ην δχζθνιν νξεηλφ ραξαθηήξα ηεο ρψξαο, 

εηζεγήζεθε ηε ζηελή γξακκή. Ζ αληηπνιίηεπζε επεζήκαλε ηελ αλάγθε λα ζπλδεζεί ε 

Πάηξα, ην θέληξν ηνπ ζηαθηδηθνχ εκπνξίνπ, κε ην δηεζλέο δίθηπν. Ο Σξηθνχπεο 

αληέηεηλε φηη, αλ ε γξακκή Αζελψλ-Παηξψλ γηλφηαλ κε δηεζλέο πιάηνο, ζα έπξεπε λα 

γίλεη ην ίδην ζε φιν ην δίθηπν ηεο Πεινπνλλήζνπ. Μ’ απηφ ην ελδερφκελν, φκσο, ην 

θφζηνο ηεο γξακκήο γηλφηαλ εληειψο αζχκθνξν θαη ε θαηαζθεπή ηεο έπξεπε λα 

αλαβιεζεί γηα 10-15 ρξφληα, ελψ απηφο πίζηεπε φηη ην ζχκπιεγκα έπξεπε λα 

νινθιεξσζεί ζε κηα πεληαεηία θαη ραξαθηήξηζε «έγθιεκα» ηελ νπνηαδήπνηε 

αλαβνιή. Με ηελ επηινγή ηνπ απηή, ε νπνία θαη επηθξάηεζε, πεξηφξηζε ην δίθηπν ηεο 

Πεινπνλλήζνπ ζε ηνπηθή ιεηηνπξγία θαη κηθξή ηαρχηεηα. Σαπηφρξνλα, φκσο, πέηπρε 

πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη, σο εθ ηνχησλ, ηελ 

ηαρεία θαηαζθεπή ηνπ.  

  

Ζ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθηθή παξαγσγή, πνπ ζθνπεχεη λα αλαδείμεη, λα αλαιχζεη θαη 

λα θαηαλνήζεη ηηο πνηθίιεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ραξαθηεξηζηεί πινχζηα· κφιηο ηέζζεξηο είλαη νη ακηγψο ζηδεξνδξνκηθέο ηζηνξηθέο 

κειέηεο. Καη αλ ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε είλαη ην έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηήο ππάξρνπζαο 

ηζηνξηνγξαθηθήο παξαγσγήο, ην άιιν είλαη ν κνλνκεξήο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο, 

δεδνκέλνπ φηη θαη νη ηέζζεξηο κειέηεο πξέπεη λα θαηαηαγνχλ, αλ βέβαηα ζειήζνπκε 

λα ηηο εληάμνπκε ζηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ εμσηεξηθηζηηθή ηζηνξηνγξαθηθή 

πξνζέγγηζε.  

 πγθεθξηκέλα, θαη ζηηο ηέζζεξηο απηέο ηζηνξηνγξαθηθέο απφπεηξεο εμεηάδεηαη, 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ν πεξίγπξνο, δειαδή ην πεξηβάιινλ θαη ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ θαη πξσηνιεηηνχξγεζαλ νη ειιεληθνί ζηδεξφδξνκνη. Απηφ 

πνπ ελδηαθέξεη ηνπο ζπγγξαθείο απηψλ ησλ κειεηψλ (κε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

Κνξψλεο, Παδειφπνπινο, Κηεληάδεο θαη Παπαγηαλλάθεο) είλαη ην γεσπνιηηηθφ, ην 

θνηλσληθφ θαη, θπξίσο, ην νηθνλνκηθφ, δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ, πιαίζην, κέζα ζην 

νπνίν ην ειιεληθφ θξάηνο πξνρψξεζε ζην ζηδεξνδξνκηθφ ηνπ εγρείξεκα. Κάησ απφ 

απηφ ην πξίζκα, θαη ζηηο ηέζζεξηο κειέηεο ππάξρνπλ ειάρηζηεο, κάιινλ κεδακηλέο, 

αλαθνξέο ζηελ ηερληθή θαη ηερλνινγηθή πιεπξά ηνχ φινπ εγρεηξήκαηνο, δειαδή ζηηο 

ζηδεξνηξνρηέο, αιιά θαη ζηηο αηκάκαμεο θαη ην ππφινηπν ηξνραίν πιηθφ ησλ 
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ειιεληθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ. Φπζηθά, θακία λχμε δελ γίλεηαη νχηε γηα ηελ 

πξνέιεπζε θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο νχηε θαη γηα ηε ρξήζε ησλ αηκακαμψλ. 

 Οη ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νη ελ ιφγσ κειέηεο δελ 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηπραίεο. Οη ηξεηο απ’ απηέο έρνπλ εθδνζεί θαηά ηελ επνρή ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, ελψ ε ηέηαξηε εθδίδεηαη ην 1982, ιίγα ρξφληα κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε 

ηνπ 1974, θαη ελψ ε Διιάδα κπαίλεη επίζεκα ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. ε δπν 

πεξηφδνπο, δειαδή, θαηά ηηο νπνίεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηίζεληαη επηηαθηηθά 

εξσηήκαηα θαη πξνθαινχληαη έληνλεο ζπδεηήζεηο. ην κελ Μεζνπφιεκν ην εξψηεκα 

αθνξά ηελ αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο, ελψ ζηε κεηαπνιηηεπηηθή επνρή 

ππάξρεη έληνλν ην αίηεκα ηεο θαηεχζπλζήο ηεο πξνο ηνλ επξσπατθφ εθζπγρξνληζκφ. 

Εεηήκαηα, δειαδή, θαη εξσηήκαηα ηα νπνία είλαη, grosso modo, αλάινγα κε απηά 

πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

 ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα αλαιπζνχλ, κε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηήο 

έθδνζήο ηνπο, νη απηνηειείο κειέηεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί γηα ηνπο ειιεληθνχο 

ζηδεξνδξφκνπο, νχησο ψζηε λα αλαδεηρηνχλ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ θαη εξεπλνχλ, 

νη απφςεηο, αιιά θαη νη δηαθνξέο ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο θαη λα γίλεη ζαθέο ην πξίζκα 

θάησ απφ ην νπνίν απηνί βιέπνπλ ην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ εγρείξεκα. Δθηφο, 

φκσο, απφ ηηο ηέζζεξηο ακηγψο ζηδεξνδξνκηθέο κειέηεο, ζα αλαιπζεί θαη ε ζέζε ελφο 

άιινπ ηζηνξηθνχ, ηνπ Γηψξγνπ Γεξηηιή, ν νπνίνο δελ έρεη γξάςεη νχηε ζηδεξνδξνκηθή 

νχηε ηερλνινγηθή ηζηνξία. Αλαπηχζζεη, σζηφζν, κεξηθέο πνιχ ελδηαθέξνπζεο θαη 

«αηξεηηθέο» απφςεηο θαη επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε ε θαηαζθεπή 

ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Μέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ζα γίλεη θαηαλνεηφ ην ηζηνξηθφ, ην 

γεσπνιηηηθφ, ην νηθνλνκηθφ, θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη θαη ε αλά 

ρείξαο κειέηε. Ζ αλάιπζε, φκσο, απηή έρεη ζθνπφ λα αλαδείμεη θαη ηα εξσηήκαηα 

πνπ δελ έζεζαλ θαη δελ εξεχλεζαλ νη ζπγγξαθείο, νχησο ψζηε λα γίλεη, ειπίδνπκε, 

ζαθήο ε δηάθξηζε ηεο αλά ρείξαο δηαηξηβήο, ε νπνία έρεη ζθνπφ λα αλαδείμεη, λα 

εξεπλήζεη θαη, θαηά ην δπλαηφλ, λα απαληήζεη ηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηερληθφ ηνκέα ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ εγρεηξήκαηνο, ηνλ ηνκέα ηεο 

θηλεηήξηαο δχλακεο.   

1.2.1 Ο Σ. Κοπώνηρ 
Ζ πξψηε ηζηνξηνγξαθηθή απφπεηξα είλαη κηα κηθξή κελ, κε έθηαζε 40 ζειίδσλ, αιιά 

πνιχ ελδηαθέξνπζα κειέηε ηνπ ππξίδσλνο Κνξψλε
59

 κε ηίηιν Ἱζηοπικαί ζημειώζειρ 

ἐπί ηῆρ ἑλληνικῆρ ζιδηποδπομικῆρ πολιηικῆρ, πνπ έρεη εθδνζεί ζηελ Αζήλα ην 1934. Ο 

ζπγγξαθέαο ηεο ήηαλ θαζεγεηήο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζην Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν θαη, ηαπηφρξνλα, απφ ην 1926 έσο ην 1935, Γεληθφο Γηεπζπληήο ησλ 

ΔΚ (ηδεξφδξνκνη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο).
60

 Σν έξγν είλαη ηκήκα κηαο επξχηεξεο 

ηζηνξηθήο κειέηεο ηνπ ζπγγξαθέα, ε νπνία γξάθηεθε γηα λα πεξηιεθζεί ζηελ έθδνζε 

Βίβλορ Αἰῶνορ 1821-1931, αιιά δελ δεκνζηεχηεθε. Σν ηκήκα απηφ, πνπ εθδφζεθε 

ηειηθά απηφλνκα ην 1934, αθνξά ηα ειιεληθά ζηδεξνδξνκηθά πξάγκαηα, ηνπιάρηζηνλ 

ηππηθά, κέρξη ην 1913.
61

  

                                                 
59

 Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας των Τπουργείων Οικονομίας και υγκοινωνίας, 

Γενικός Διευθυντής των ιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους (ΕΚ), Γενικός 

Γραμματέας του Ανωτάτου Οικονομικού υμβουλίου, Τπουργός υγκοινωνίας και 

Τπουργός Εθνικής Οικονομίας. *Βλ. Αντωνίου (2004), σ.188+ 
60

 Παδελόπουλος (1935), σ.352. 
61

 Τπάρχει και μία μελέτη του Κορώνη σε γαλλική γλώσσα, με τίτλο Les Chemins de fer et la 

Politique Ferroviaire de la Grèce. Αυτή είναι ανάτυπο από την οικονομική επιθεώρηση Proche 
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 Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε ε νπνία εζηηάδεη θπξίσο ζην γεσπνιηηηθφ πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν έγηλε ε ζρεδίαζε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. 

Σα ρξνληθά ηεο φξηα εθηείλνληαη, νπζηαζηηθά, απφ ην 1882 έσο ην 1910. Ο 

ζπγγξαθέαο ηεο ζηακαηά ηε κειέηε ηνπ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ, ηηο 

παξακνλέο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, ρσξίο λα παξαιείςεη λα θάλεη, ζην ηέινο ηνπ 

βηβιίνπ, θεθάιαην Ε΄ ζ.35-38, κεξηθέο ζχληνκεο επηζεκάλζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ηδίσο ηεο γξακκήο Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο, κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πνιέκσλ απηψλ. Ο Κνξψλεο δελ αλαθέξεη ηηο πεγέο ηνπ θαη νη 

ππνζεκεηψζεηο ηνπ είλαη ιίγεο, θπξίσο δηεπθξηληζηηθέο ησλ φζσλ γξάθεη. Πάλησο, ε 

αλάγλσζε ηεο κειέηεο δείρλεη φηη έρεη ζηεξίμεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ ζηα Πξαθηηθά 

ηεο Βνπιήο, ζηα θείκελα ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ.  

ηελ αξρή ηεο αθήγεζήο ηνπ, (ζ.3-8), ν Κνξψλεο θάλεη κηα ζχληνκε 

ζθηαγξάθεζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο θαηάζηαζεο ζην Διιεληθφ Βαζίιεην θαη κηα 

ζρεδφλ επηγξακκαηηθή αλαθνξά ζηηο πξν ηνπ 1880, θαη ελ πνιινίο 

αλαπνηειεζκαηηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο απφπεηξεο ησλ θπβεξλήζεσλ Μαπξνθνξδάηνπ 

(είρε, ην 1855, θαηαζέζεη ηνλ πξψην ζηδεξνδξνκηθφ λφκν γηα γξακκή Αζελψλ-

Πεηξαηψο, ε νπνία άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην 1867), Βνχιγαξε (είρε αλαζέζεη, ην 

1870, ηελ θαηαζθεπή γξακκήο Πεηξαηψο-Λακίαο) θαη Γειεγηψξγε (ςήθηζε, ην 1873, 

λφκν γηα ηελ θαηαζθεπή γξακκήο Πεηξαηψο-Λακίαο θαη Πνξηνξάθηη-Αζελψλ-Αηγίνπ-

Παηξψλ, κε ζπλέρεηα Αληίξξην-Μεζνιφγγη-Ακβξαθηθφο). 

ηε ζπλέρεηα, κπαίλνληαο ζηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη 

φηη νη ζπνπδαηφηεξεο, κέρξη ηελ επνρή ηεο έθδνζεο, ζπδεηήζεηο γηα ην ζηδεξνδξνκηθφ 

πξφβιεκα ηεο Διιάδαο έγηλαλ θαηά ηα έηε 1881-1882. Καη ζέηεη ην ηζηνξηθφ 

εξψηεκα: πνηα ήηαλ ε ζπγθπξία ψζηε ε ηφζν ζεκαληηθή απηή δξαζηεξηφηεηα λα 

πάξεη ηφζν κεγάιεο δηαζηάζεηο κεηά ην 1881;  

Σν αμηνζεκείσην ζηελ απάληεζή ηνπ είλαη ην φηη ζεσξεί ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν 

(ηεο νπνίαο ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε άξζε ηνπ πηζηνιεπηηθνχ 

απνθιεηζκνχ ηήο ρψξαο κεηά ην 1878
62

 θαη ε έθξεμε ησλ ζηαθηδηθψλ εμαγσγψλ) σο 

δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, ηα νπνία δελ αξθνχλ γηα λα εμεγεζεί ε δξαζηεξηφηεηα απηή. 

Πην ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ζεσξεί ην εθζπγρξνληζηηθφ πξφγξακκα ηνπ Υ. 

Σξηθνχπε θαη ηελ ηάζε εμαγσγήο ησλ επξσπατθψλ θεθαιαίσλ ζηελ πεξηθέξεηα. 

Αιιά θαη απηνί νη παξάγνληεο δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμήγεζε ηεο έληνλεο ζπδήηεζεο 

γηα ηα ειιεληθά ζηδεξνδξνκηθά πξάγκαηα: 

“Ἡ οἰκονομική ἐξέλιξις τῶν μέχρι τοῦ σημείου τούτου ἐτῶν, αἱ πρόοδοι τῆς 

χώρας μόναι δέν ἀρκοῦν νά δικαιολογήσουν τήν μεταβολήν. Βεβαίως τό 

μεγαλοπράγμον πρόγραμμα τοῦ Φ. Σρικούπη καί μία ἐξόρμησις, μή 

συναντωμένη πρίν, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κεφαλαίου πρός κατάκτησιν Ἀγορῶν 

ἀποτελοῦν σοβαρούς συντελεστάς, ἀλλά καί χωρίς τόν Φ. Σρικούπην τά 

πράγματα θά ἔπαιρναν τόν δρόμον τους<”
63

 

Καηά ηνλ Κνξψλε δχν κεγάια ηζηνξηθά θαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα ζπλεηέιεζαλ 

                                                                                                                                            
et Extrème Orient, έχει έκταση 73 σελίδες, περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό της ελληνικής 

μελέτης και έχει εκδοθεί στην Αθήνα το 1924. 
62

 Από το 1844 έως το 1878 η Ελλάδα δεν μπορεί να συνάψει εξωτερικά δάνεια, λόγω της 

πτώχευσης του 1843 και του μη διακανονισμού των δανείων της Επανάστασης. Κατά την 

περίοδο αυτή το δημόσιο προσφεύγει στον εσωτερικό δανεισμό, με πολύ δυσμενείς 

όρους. 
63

 Κορώνης (1934), σ.9. 
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ζην λα γίλεη ηφζν έληνλε ε ζπδήηεζε γηα ηα ζηδεξνδξνκηθά πξάγκαηα ηεο 

ρψξαο: ε θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη ε πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο: 

“Σό πρῶτον εἶναι ἡ συντελεσθεῖσα τῷ 1869 διάνοιξις τῆς διώρυγος τοῦ ουέζ 

καί ἡ ἀποκαλυφθεῖσα κατά τήν μετ’ αὐτήν δεκαετίαν σημασία τῆς νέας αὐτῆς 

διεθνοῦς ὁδοῦ, λόγῳ τῶν μεταβολῶν ἅς ἐπέφερεν εἰς τόν χάρτην τῶν διεθνῶν 

συγκοινωνιῶν καί τήν θέσιν τῆς Μεσογειακῆς ὁδοῦ ἐν τῷ χάρτῃ τούτῳ. Σό 

δεύτερον εἶναι ἡ γενομένη τῷ 1880 προσάρτησις τῆς Θεσσαλίας καί ὁ ἐντεῦθεν 

πλησιασμός τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν κορμόν τῆς Βαλκανικῆς Φερσονήσου, ὁ ὁποῖος 

διετρέχετο ἤδη ἀπό τά νήματα τῆς Αὐστροουγγρικῆς συγκοινωνιακῆς 

πολιτικῆς, ἐξασφαλισάσης πρωτοβουλίαν σημαντικήν διά τῆς Βερoλινείου 

συνθήκης μετά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τοῦ 1878, διά τῆς ὁποίας ἡ 

Αὐστροουγγρική πολιτική ἤρχισε ν’ ἀσκῇ κηδεμονίαν ἐπί τῶν συγκοινωνιῶν 

τῆς Βαλκανικῆς, προέκτασιν τῆς ὁποίας, μηκυνθείσαν διά τῆς προσαρτήσεως 

τῆς Θεσσαλίας, ἀπετέλει ἡ Ἑλλάς.”
64 

Απηά ηα δχν γεγνλφηα είλαη, θαηά ηνλ Κνξψλε, ηα αίηηα γηα ηα νπνία κφιηο ην 1881 

αξρίδεη, επί ηεο νπζίαο, ε κειέηε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Δίλαη 

ηα αίηηα πνπ έδσζαλ ηελ θξίζηκε ψζεζε ηφζν γηα ηελ νπζηαζηηθή κειέηε φζν θαη γηα 

ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε ιχζε ησλ δεηεκάησλ: 

“Εἰς τό βάθος τῆς σκέψεως τῶν πολιτικῶν καί τῆς κοινῆς γνώμης 

ἀποκρυσταλλούται ἡ σκέψις ποία εἶναι ἐφεξῆς ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος 

συγκοινωνιακῶς εἰς τό νέον πλαίσιον, πού ἐδημιούργησαν τά δυό αὐτά 

γεγονότα καί ποία σιδηροδρομική πολιτική προσαρμόζεται εἰς τήν θέσιν 

αὐτήν. Σό ἄνοιγμα τοῦ ουέζ μετέτρεψε τήν ὁδόν τῶν μεταφορῶν τῆς Εὐρώπης 

καί τάς ὁδήγησε καί πάλιν μετά πολλάς ἐκατονταετίας πρός τήν Ἀνατολήν διά 

τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, αἱ δέ χῶραι τῆς Μεσογείου ἐζήτουν νά εὕρουν τήν 

θέσιν των καί τήν σχέσιν των πρός τήν ὁδόν αὐτήν.”
65

 

Πξάγκαηη, ην θεληξηθφ ζέκα φισλ ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπδεηήζεσλ, είηε πξφθεηηαη 

γηα ην ζηδεξφδξνκν πξνο ηα βφξεηα ζχλνξα, είηε γηα ηηο πεινπνλλεζηαθέο γξακκέο, 

είηε, αξγφηεξα ην 1887, γηα ηε γξακκή ηεο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο, απνηειεί ν 

πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα δχν ζεκειηψδε εξσηήκαηα: α) Πψο ζα ζπλδεζνχκε 

θαιχηεξα κε ην επξσπατθφ δίθηπν θαη β) πνην είλαη ην θαιχηεξν ζεκείν ησλ 

ειιεληθψλ αθηψλ γηα λα πιεζηάζνπκε επσθειέζηεξα ηε λέα κεζνγεηαθή αξηεξία 

Γηβξαιηάξ-νπέδ. Σν ζπκπέξαζκα, δε, ηνπ ζπγγξαθέα είλαη θαηαιπηηθφ: 

 “Αἱ δυό αὗται σκέψεις διαφαίνονται σαφῶς εἰς τάς σχετικάς συζητήσεις τῆς 

δεκαετίας αὐτῆς, κατά τήν ὁποίαν ἐτέθησαν αἱ βάσεις τῆς σιδηροδρομικῆς 

πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος ὡς πρός τάς θεμελιωδεστάτας της γραμμάς, ἀπό 

διεθνοῦς ἐμπορικῆς καί γεωγραφικῆς ἀπόψεως, ἀπό τήν ὁποίαν καί σήμερον 

καί αὔριον δέν θά δυνηθῶμεν νά ξεφύγωμεν.”
66

 

ην δήηεκα πνπ αθνξά ην πιάηνο ησλ γξακκψλ, ν Κνξψλεο δελ απνδίδεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ δέρεηαη πιήξσο ηελ πξαγκαηηζηηθή άπνςε ηνπ Σξηθνχπε, 

δειαδή ην φηη πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ γξακκψλ θαη φηη 

                                                 
64

 Κορώνης (1934), σ.9-10. Σην προσάρτηση της Θεσσαλίας, πάντως, θεωρεί μία από τις 

κύριες συνιστώσες της ευνοϊκής για την κατασκευή σιδηροδρόμων συγκυρίας και ο 

Παπαγιαννάκης, δίνοντας βάρος στην αυτάρκεια σε δημητριακά.  
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 Κορώνης (1934), σ.10. Βλ. και Cheston (1887), σ.18-19. 
66

 Κορώνης (1934), σ.13-14. 
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ην νξεηλφ αλάγιπθν, ε αξαηή θαηνίθεζε θαη ην δαπαλεξφ ηεο επξείαο γξακκήο ηελ 

θάλνπλ απαγνξεπκέλε γηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα. Λέεη, ζπγθεθξηκέλα: 

“Διά τήν ἐποχήν ἐκείνην πάντως, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἑλλάς ἦτο 

σιδηροδρομικῶς ἄγνωστος γῆ, αἱ ἀγορεύσεις τοῦ Σρικούπη δίδουν ἐντύπωσιν 

κατ’ ἐξοχήν πραγματολογοῦντος  πολιτικοῦ, ἀποφεύγοντος νά ἐκτείνεται εἰς 

ἐπικινδύνους καί ἀορίστους ὑποθέσεις.”
67

 

 Τπάξρεη, φκσο, έλα ζεκείν, πνπ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γξακκψλ, ζην 

νπνίν ν Κνξψλεο εθθξάδεη ηελ έληνλε δηαθσλία ηνπ κε ηελ άπνςε ηνπ ηφηε 

πξσζππνπξγνχ:  

πγθεθξηκέλα, ζηε ζπδήηεζε ηεο 20
εο

 Μαΐνπ 1882 γηα ην ζεζζαιηθφ ζηδεξνδξνκηθφ 

ζχκπιεγκα, 

“<ρίπτεται ὑπὸ βουλευτοῦ ἡ σκέψις περὶ τοῦ συμφέροντος ν’ ἀναλάβῃ μία 

 Ἐπιχείρησις ὅλους τοὺς ἐν Ἑλλάδι σιδηροδρόμους, μὲ τὸ πολὺ ὀρθὸν 

ἐπιχείρημα ὅτι οὕτω μόνον θὰ δύνανται νὰ συμψηφισθοῦν τ’ ἀποτελέσματα 

καλῶν καὶ πτωχῶν γραμμῶν καὶ νὰ εξασφαλισθῇ ἑπομένως ἡ κατασκευὴ 

πλήρους Ἑλληνικοῦ δικτύου. Σοῦτο ὁ Σρικούπης τὸ ἀποκρούει μὲ 

ἐπιχειρήματα, ὡς π.χ. τὸ τῆς ἀποκεντρώσεως, ἀκατάληπτα καὶ μὴ βάσιμα καθ’ 

ἡμᾶς.”
68

 

 Έρνληαο σο θξηηήξην ην ξπζκφ θαηαζθεπήο, ν Κνξψλεο δηαθξίλεη ηξεηο 

πεξηφδνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ: 

α) Ζ πεξίνδνο 1882-1892, ε νπνία είλαη ε είλαη ε δεθαεηία ηεο έθξεμεο, ε δεθαεηία 

θαηά ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ν βαζηθφο θνξκφο. 

β) Ζ πεξίνδνο 1893-1900, Καηά ηελ νπνία ε έληνλε πξνζπάζεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ ραιαξψλεη θαη θαηαζθεπάδνληαη κφλνλ 127km. Ζ ραιάξσζε απνδίδεηαη 

ζηελ θξίζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, ζηελ θξίζε ηεο ζηαθίδαο απφ ην 

1892 θαη έπεηηα, ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επέβαιε ν Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο. Τπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο νχηε ζθέςε γηα 

λέεο γξακκέο δε κπνξνχζε λα γίλεη θαη νη λφκνη ηνπ 1890, γηα ηελ θαηαζθεπή 

γξακκψλ Πχξγνπ-Μειηγαιά θαη Σξίπνιεο-πάξηεο-Γπζείνπ, δελ είραλ θαλέλα 

απνηέιεζκα.  

γ) Ζ πεξίνδνο 1901-1910, θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο 

ρψξαο, νινθιεξψζεθε ην δίθηπν ηεο Πεινπνλλήζνπ κε ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο 

Πχξγνπ-Μειηγαιά, θαηαζθεπάζηεθε ε γξακκή Βφινπ-Πειίνπ θαη, ην 

ζεκαληηθφηεξν, θαηαζθεπάζηεθε ε πεξηπεηεηψδεο γξακκή Πεηξαηψο-Λαξίζεο-

πλφξσλ. 

 Μηθξφ είλαη ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη ν Κνξψλεο ζηελ ηερληθή πιεπξά ησλ 

ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Γελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα ηελ αληνρή ησλ γξακκψλ, ελψ 

έρεη κφλν, ζηε ζ.31, κηα πνιχ κηθξή αλαθνξά ζην ηξνραίν πιηθφ, ζπγθεθξηκέλα έλαλ 

πίλαθα κε ην πιηθφ ην νπνίν δηαζέηεη, ην 1911, θάζε ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία. Πξέπεη, 

κάιηζηα, λα παξαηεξήζνπκε φηη ν πίλαθαο δελ είλαη ζε φια ηα ζεκεία αθξηβήο. Π.ρ. 

αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξεία ΠΓ (Λαξηζατθφο) δηαζέηεη 10 αηκάκαμεο θαη 26 

επηβαηηθά βαγφληα, ελψ ε ελ ιφγσ εηαηξεία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο απνινγηζκνχο 

ηεο, απφ ην 1904 έσο ην 1908 είρε ζπκπιεξψζεη ηελ πξψηε αγνξά ησλ αηκακαμψλ 

ηεο θαη, ήδε ην 1908, δηέζεηε 30 αηκάκαμεο θαη 58 επηβαηηθά βαγφληα. 

 Κξίλνληαο ην φιν εγρείξεκα θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο 
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ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αξρηθφ ζχζηεκα θαηαζθεπήο 

θαη εθκεηάιιεπζεο, δειαδή ηδησηηθνί ζηδεξφδξνκνη κε ην θξάηνο λα εθρσξεί ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε γηα νξηζκέλα ρξφληα ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε 

ρηιηνκεηξηθή επηρνξήγεζε θαη φρη κε εγγχεζε ρηιηνκεηξηθήο πξνζφδνπ, ήηαλ 

απνιχησο ζχκθσλν κε ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο: 

“Ἡ χώρα ἦτο ἀδοκίμαστος διὰ τὰ σιδηροδρομικὰ ἔργα, ἡ γεωγραφικὴ φύσις 

 καθίστα διστακτικοὺς τοὺς ἀναλαμβάνοντας τοιαῦτα ἔργα, ἡ ἀσφάλεια ἦτο 

ἀκόμη εἰς νηπιώδη κατάστασιν, ἡ κοινωνικὴ οἰκονομία εἰς τάς ἀπαρχὰς της, ἡ 

 οἰκονομική ἐκμετάλλευσις πρωτόγονος, ἐν γένει ἐπεκράτουν συνθῆκαι ὄχι 

 ἐνθαρρυντικαὶ διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ ἐκμετάλλευσιν ἔργων σπουδαιότητος, 

ὡς  τὰ σιδηροδρομικά, ἀπαιτοῦντα κεφάλαια μεγάλα<.Ἂν εἰς τὰς συνθήκας 

αὐτὰς προσθέσωμεν, ὅτι τὴν ἐποχὴν ἐκείνην τὸ Κράτος εἶχεν ἀναλάβει τὸν 

ἀγῶνα τῆς μεταρρυθμίσεως τῆς ἐσωτερικῆς διοικήσεως, ὅτι ἐπάλαιεν ὄχι μόνον 

κατὰ ἐσωτερικῶν δυσχερειῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν διαρκῶς ὀγκουμένων ἐξωτερικῶν 

 τοιούτων, ὅτι αἱ δυσχέρειαι αὖται ἐπακόλουθον εἶχον τὴν ὑπὲρ δύναμιν ἔντασιν 

τῆς οἰκονομικῆς ἀντοχῆς τοῦ Κράτους ἥτις τὸ ἔφερεν τέλος εἰς τὸ χεῖλος τοῦ 

 οἰκονομικοῦ βαράθρου, συμπεραίνομεν ὅτι τὸ ἀκολουθηθὲν σύστημα ἦτο τὸ 

ἐπιβαλλόμενον διὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην.”
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 Δάλ ζειήζνπκε λα θάλνπκε κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο 

απφπεηξαο ηνπ Κνξψλε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα λεθάιηα θαη 

αξθεηά αλαιπηηθή πξνζέγγηζε, ηεο νπνίαο ην θέληξν βάξνπο βξίζθεηαη ζηε 

γεσπνιηηηθή θαη, δεπηεξεπφλησο, ηελ νηθνλνκηθή ζπληζηψζα ηνπ ειιεληθνχ 

ζηδεξνδξνκηθνχ εγρεηξήκαηνο. Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε ε νπνία ράξαμε ην δξφκν 

γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε ηεο ζχιιεςεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Γξφκν ζηνλ νπνίν βάδηζαλ, κε κηθξέο απνθιίζεηο, θαη νη 

άιινη δχν ζπγγξαθείο ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ.  

1.2.2 Ο Α. Παδελόποςλορ 

ηαλ ν Αζαλάζηνο Παδειφπνπινο, ην 1935, γξάθεη έλα εθηεηακέλν ηζηνξηθφ 

ζεκείσκα γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο ππεξεηεί ζηνπο ΔΚ σο Γηεπζπληήο 

Δθκεηαιιεχζεσο. Σν ζεκείσκα απηφ δεκνζηεχεηαη ζηνλ πξψην ηφκν ηνπ έξγνπ 

Σεσνικὴ Ἐπεηηπὶρ ηῆρ Ἑλλάδορ, ην νπνίν εθδίδεηαη ην 1935 ππφ ηελ επηκέιεηα ηνπ 

Νίθνπ Κηηζίθε, θαη θαηαιακβάλεη 42 ζειίδεο (313-354) ηνπ ηφκνπ. Ο ηφκνο απηφο 

θηινδνμνχζε λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ ηερληθψλ 

ζεζκψλ θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ απφ ηδξχζεσο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ηνλ 

πξφινγν, κάιηζηα, ν Κηηζίθεο, αμηνινγψληαο ην έξγν, κηιάεη γηα κηα πιήξε «ηερληθή 

ηζηνξία ηεο εθαηνληαεηίαο». 

Σν ζεκείσκα είλαη δηαξζξσκέλν ζε ελφηεηεο θαηά ζηδεξνδξνκηθή εηαηξία: α) 

ηδεξφδξνκνο Αζελψλ-Πεηξαηψο §2, ζ.314-319, β) ηδεξφδξνκνο Πχξγνπ-

Καηαθψινπ §3, ζ.320, γ) ηδεξφδξνκνο Πεηξαηψο-Αζελψλ-Πεινπνλλήζνπ §4, ζ.321-

331, δ) ηδεξφδξνκνο Θεζζαιίαο §5, ζ.331-334, ε) ηδεξφδξνκνο Αηηηθήο §6, ζ.334-

335, ζη) ηδεξφδξνκνο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο §7, ζ.335-336, δ) ηδεξφδξνκνο 

Πεηξαηψο-Γεκεξιή-πλφξσλ §8Α, ζ.336-344. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ηειεπηαίαο 

ελφηεηαο αθηεξψλεηαη ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο (ζ.344-

354).  

Ο ζπγγξαθέαο, ζηε γεληθή ηνπ ζεψξεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ειιεληθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ (§1, ζ.313-314), αζπάδεηαη πιήξσο ηελ άπνςε ηνπ Κνξψλε. Θεσξεί, 

δειαδή, φηη ε θαηαζθεπή ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ θαη ε πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο 
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δεκηνχξγεζαλ δσηηθά δεηήκαηα γηα ηελ Διιάδα θαη έθαλαλ επηβεβιεκέλε ηε 

ζπδήηεζε αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ.
70

 

Χο πξνο ην πιάηνο ησλ γξακκψλ, ν Παδειφπνπινο θάλεη κφλν κηα απιή αλαθνξά ζηε 

δηακάρε ησλ παξαηάμεσλ Κνπκνπλδνχξνπ-Σξηθνχπε (ζ.321), ρσξίο λα αλαιχεη θαη 

λα ζρνιηάδεη ηηο ζεσξήζεηο ησλ δχν παξαηάμεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Πεξηνξηζκέλεο είλαη θαη νη αλαθνξέο ηνπ ζην ηερληθφ κέξνο ησλ ζηδεξνδξφκσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εθηεηακέλε ελφηεηα γηα ηνπο ΠΑΠ, ππάξρεη κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα αλάιπζε γηα ηε ράξαμε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αληνρή ηεο γξακκήο, 

κε πνιιά ζηνηρεία γηα ην είδνο ησλ ζηδεξνηξνρηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (ζ.327-

329). Δπίζεο, ζηελ ελφηεηα γηα ην Θ θάλεη κία αλαθνξά, ιέγνληαο φηη ην ηξνραίν 

πιηθφ είλαη βειγηθήο πξνειεχζεσο θαη φηη ε γξακκή είλαη ελ γέλεη νκαιή θαη φηη 

βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε κνίξα απφ ηηο άιιεο εηαηξείεο (ζ.333). Κακία, σζηφζν, 

αλαθνξά δελ γίλεηαη ζην δήηεκα ηνπ είδνπο, ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ 

αηκακαμψλ. 

Οη πεγέο πνπ ξεηψο αλαθέξεη ν Παδειφπνπινο είλαη νη λφκνη θαη ηα δηαηάγκαηα 

γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ γξακκψλ θαη ηα αληίζηνηρα Πξαθηηθά ηεο 

Βνπιήο. Φαίλεηαη, αλ θαη δελ ην αλαθέξεη, φηη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνπο 

Απνινγηζκνχο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξηψλ, σο πξνο ην ζθέινο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ γξακκψλ. 

Γηα ηε κειέηε ηνπ Παδειφπνπινπ είλαη δχζθνιν λα πνχκε φηη ζπληζηά 

ηζηνξηνγξαθηθή άπνςε. Δίλαη, φκσο, λφκηκν λα ηελ εληάμνπκε ζηελ ηδενινγία ηεο 

επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ γηα ην «ηερληθφ θξάηνο», ελφο ξεχκαηνο ηνπ νπνίνπ 

εκβιεκαηηθή κνξθή ήηαλ ν Ν. Κηηζίθεο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ξεχκαηνο, νη 

κεραληθνί εκθαλίδνληαη σο ε εγεκνληθή δχλακε γηα ηελ έμνδν ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ 

αλαηαξαρή θαη ηνπο αλνξζνινγηζκνχο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο.
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Πξέπεη, σζηφζν, λα ηεο αλαγλσξηζηεί ην ζεηηθφ ζεκείν φηη πεξηέρεη πιήζνο 

ζηνηρείσλ: αξηζκνχο θαη εκεξνκελίεο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, εκεξνκελίεο παξάδνζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ γξακκψλ, θφζηνο θαηαζθεπήο θαζεκηάο 

γξακκήο, αιιά θαη ζρέδηα πνπ έγηλαλ γηα άιιεο γξακκέο θαη δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Δίλαη, δειαδή, κηα εξγαζία πνιχ ρξήζηκε γηα ηνλ ηζηνξηθφ κειεηεηή σο ζπζηεκαηηθή 

θαη θαζνδεγεηηθή πεγή ζηνηρείσλ. 

1.2.3 Ο Ν. Κηενιάδηρ  

Σν βηβιίν ηνπ Νηθφιανπ Κηεληάδε Οἱ ππῶηοι ἑλληνικοὶ ζιδηπόδπομοι, ππωηόηςπορ 

ἱζηοπικὴ μελέηη, πνπ εθδφζεθε ζηελ Αζήλα ην 1936, απνηειεί πνιηηηθννηθνλνκηθή 

κειέηε, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ειάρηζηα θαζαξψο ηερλνινγηθά ζηνηρεία. Σα ρξνληθά 

φξηα ηεο κειέηεο εθηείλνληαη απφ ην 1855, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν 

πξψηνο ζηδεξνδξνκηθφο λφκνο, έσο ην 1909, ρξνληά θαηά ηελ νπνία νινθιεξψζεθε 

ην ειιεληθφ δίθηπν, ελψ νη πεγέο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, νη 

ζρεηηθνί λφκνη, νη ζπκβάζεηο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ θαη ν Σχπνο ηεο επνρήο.  

 Ζ βαζηθή παξάκεηξνο πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη ν ζπγγξαθέαο είλαη ε πνιηηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ εγρεηξήκαηνο. Γηα ηα βαζηθά δεηήκαηα ηεο 

ζχιιεςεο, ηεο ράξαμεο θαη ηνπ πιάηνπο ηεο γξακκήο, αθήλεη λα κηιήζνπλ νη 

πνιηηηθνί πξσηαγσληζηέο. Έηζη, κεγάιε έθηαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ην 1855 (ζηηο ζ.29-33 παξαζέηεη ζρεδφλ 

νιφθιεξε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Αιέμαλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ), ην 1882 

γηα ηηο γξακκέο Θεζζαιίαο θαη Πεινπνλλήζνπ (ζ.48-58), ην 1887 γηα ηηο γξακκέο 
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Βνξεηνδπηηθήο Διιάδαο θαη Μχισλ-Καιακάηαο (ζ.105-112), ην 1889 γηα ηε γξακκή 

Πεηξαηψο-πλφξσλ (ζ.115-124) θαη ην 1900, κε πξσζππνπξγφ ηνλ Γεψξγην Θενηφθε 

ηψξα, γηα ηελ νξηζηηθή ζχκβαζε ηεο γξακκήο Πεηξαηψο-πλφξσλ (ζ.127-139). 

Τπάξρνπλ, επίζεο, εθηελή απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαςε ην θξάηνο 

κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο.  

 Μεγάιε ζεκαζία απνδίδεη ν Κηεληάδεο ζηελ θνηλσληθή απήρεζε ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ, παξαζέηνληαο εθηελή δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ ηφζν γηα ηα 

παλεγπξηθά εγθαίληα
72

 ησλ γξακκψλ, φζν θαη γηα ηηο πξψηεο εληππψζεηο απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη αλαθέξνληαο πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη 

δνιηνθζνξψλ, ήζζνλνο πάλησο ζεκαζίαο, πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ.
73

 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δείρλεη ν ζπγγξαθέαο θαη γηα ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνηάζεηο 

πνπ είραλ ππνβιεζεί ζηελ θπβέξλεζε κεηαμχ 1865 θαη 1880. Ζ εθηεηακέλε θαη 

αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ θαηαιακβάλεη ηθαλφ ηκήκα ηνπ βηβιίνπ, 

ζ.10-25. Σα ζρέδηα απηά λαη κελ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αιιά νη επ’ απηψλ ζρεηηθέο 

ζπδεηήζεηο δηακφξθσζαλ εηθφλεο θαη απφςεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ ζπκπιέγκαηνο. Σα ζρέδηα απηά, είλαη, ελ ζπληνκία, ηα 

αθφινπζα: 

Σν ζρέδην Hahn: Σν 1868 ν Hahn, ηφηε πξφμελνο ηεο Απζηξίαο ζηε χξν, δεκνζίεπζε 

έλα βηβιίν κε ηίηιν Πεπὶ ηῆρ εὐπωπαϊκῆρ ζημαζίαρ ηοῦ ζςζηήμαηορ ηῶν 

οὐγγποαςζηπιακῶν ζιδηποδπόμων, ζην νπνίν αλαπηχζζεη ηελ άπνςε φηη ε γξακκή 

Βηέλλεο-Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα αμηνπνηεζεί κφλν αλ ζπλδεζεί κε ηε Θεζζαινλίθε. 

ην βηβιίν πεξηέρνληαη θαη δηάθνξεο ζθέςεηο γηα πηζαλέο κειινληηθέο γξακκέο. Μία 

απ’ απηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη απφ ηνλ Πεηξαηά ζηα παξάιηα ηεο Αθαξλαλίαο (γηα 

ζχλδεζε κε ην Μπξίληεδη), κηα άιιε απφ ηνλ Πεηξαηά γηα ην Λνλδίλν, κέζσ 

Θεζζαινλίθεο, Πέζηεο θαη Βηέλλεο. Οη ζθέςεηο απηέο παξέκεηλαλ ζεσξεηηθέο θαη δελ 

έθηαζαλ πνηέ ζε επίπεδν πξνηάζεσλ. Χζηφζν, ην βηβιίν ηνπ Hahn πξνθάιεζε πνιιέο 

ζπδεηήζεηο θαη αξθεηνί βνπιεπηέο εμέθξαζαλ, ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο ηνπ 

1882, γλψκεο ζηεξηγκέλεο ζηηο απφςεηο ηνπ.
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Ζ πξφηαζε Βηηάιε: Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1869 ν κεραληθφο Μ. Βηηάιεο, γλσζηφο απφ 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Καιαβξίαο-ηθειίαο, θαηαζέηεη ζηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή γξακκήο, κήθνπο 305km.
75

 Ζ 

γξακκή ζα μεθηλνχζε απφ ηελ Αζήλα θαη ζα θαηέιεγε ζηε Βφληηζα, πεξλψληαο απφ 

ηε Θήβα θαη ηηο λφηηεο φρζεο ηεο Κσπαΐδαο θαη δηαζρίδνληαο κέζσ ζήξαγγαο ηνλ 

Παξλαζζφ.
76

 Σν ζρέδην ζεσξεί ηε Βφληηζα «θαηαιιεινηάηελ αθεηεξίαλ δηα ηελ 

Γπηηθήλ Δπξψπελ». Σν παξάηνικν απηφ ζρέδην πξνθάιεζε πνιχ ζφξπβν θαη πνιιέο 

ζπδεηήζεηο, κεηαμχ εηδηθψλ θαη κε, αιιά απνξξίπηεηαη σο αλέθηθην, κηαο θαη ε 

δαπάλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ αλέξρεηαη (θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 

κεραληθνχ) ζε 67.000.000 δξρ, δειαδή 220.000δξρ/ρικ, πνζφ κπζψδεο γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα ηεο επνρήο.
77
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 Σα εγκαίνια του ΑΠ στις σ.38-40, του Θ στις σ.65-72, των ΠΑΠ στις σ.79-82 και 84-

89, του Α στις σ.102-104 και του ΠΔ στις σ.139-150. 
73

 Βλ. σ.45-46, σ.82-84, σ.93-96. 
74

 Για τις σιδηροδρομικές απόψεις του Hahn, βλ. Κτενιάδης (1936), σ.21-25. 
75

 Αν και δεν αναφέρεται σε καμία πηγή, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι η πρόταση 

ήταν για γραμμή διεθνούς πλάτους. 
76

 Τπήρχε και πρόβλεψη για προέκταση της γραμμής από τη Βόνιτσα, μέσω 

Καρπενησίου, προς την Ανατολική τερεά, με κατάληξη στον Παγασητικό Κόλπο. 
77

 Για το σχέδιο Βιτάλι, βλ. Κτενιάδης (1936), σ.10-15 και Παπαγιαννάκης (1982), σ.56. 
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Ο ζηδεξφδξνκνο Πεηξαηψο-Λακίαο: Σν 1872 ππνβάιινληαη ζηελ θπβέξλεζε δχν 

πξνηάζεηο απφ έιιελεο θεθαιαηνχρνπο. Ζ πξψηε απφ ηνλ φκηιν Μπαιηαηδή θαη 

αθνξά ηελ θαηαζθεπή δχν γξακκψλ, Πνξηνξάθηε-Αζήλα-Κφξηλζνο-Αίγην-Πάηξα θαη 

Αληίξξην-Μεζνιφγγη-Πξέβεδα, κε πνξζκηαθή ζχλδεζε Ρίν-Αληίξξην. Ζ δεχηεξε 

πξνέξρεηηαη απφ ηελ νκάδα πγγξνχ-θνπινχδε θαη αθνξά ηε γξακκή Πεηξαηάο-

Λακία-χλνξα, κε πξννπηηθή ηελ έλσζε κε ηα νζσκαληθά δίθηπα ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ 

πξψηε απνξξίπηεηαη. Ζ δεχηεξε, φκσο, γίλεηαη δεθηή θαη ππνγξάθεηαη ζχκβαζε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1873, ε νπνία θπξψλεηαη κε λφκν ζηηο 30 Μαΐνπ 1873. Σα εγθαίληα γηα 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ έγηλαλ, κέζα ζε γεληθφ ελζνπζηαζκφ, ζηηο 30/10/1873, κε 

ηελ παξνπζία ηνπ πξσζππνπξγνχ Δπακεηλψλδα Γειεγηψξγε. Οη εξγαζίεο άξρηζαλ 

ακέζσο, ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ γάιινπ κεραληθνχ Πηάη. Χζηφζν, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα 

ηα έξγα ζηακάηεζαλ, φηαλ πξνέθπςε ξηδηθή δηαθσλία αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη 

ηελ εηαηξεία γηα ηε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ ζηνλ Πεηξαηά. Ζ δηαθσλία απηή θαηέιεμε ζε 

καθξνρξφλην δηθαζηηθφ αγψλα, κε απνηέιεζκα ε θαηαζθεπή ηεο γξακκήο λα 

καηαησζεί νξηζηηθά.
78

  

Ζ πξφηαζε de Mutrecy: Σν Ηνχιην ηνπ 1879, θη ελψ γίλνληαη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 

ηελ παξαρψξεζε ηεο Ζπεηξνζεζζαιίαο ζηελ Διιάδα, ππνβάιιεηαη ζηελ θπβέξλεζε 

έλα νινθιεξσκέλν ζηδεξνδξνκηθφ ζρέδην απφ ηνλ θφκε de Mutrecy. Ζ πξφηαζε 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο γξακκέο δηεζλνχο πιάηνπο: α) Πεηξαηάο-Λακία-χλνξα-

Λάξηζα-Θεζζαινλίθε (κε δηαθιαδψζεηο Θήβα-Υαιθίδα, Ληβαδεηά-Άζπξα πίηηα, θαη 

Λακία-ηπιίδα) β) Πνξηνξάθηε-Κφξηλζνο-Πάηξα θαη, κέζσ πνξζκείνπ, Μεζνιφγγη-

Κξαβαζαξάο-Ησάλληλα (δηαθιαδψζεηο γηα Βφληηζα θαη Πξέβεδα) γ) Ησάλληλα-

Μέηζνβν-Σξίθαια-Λάξηζα θαη δ) Κφξηλζνο-Σξίπνιε-Καιακάηα (δηαθιαδψζεηο γηα 

Άξγνο-Ναχπιην θαη Μεγαιφπνιε-πάξηε). Οη φξνη, φκσο, πνπ έζεηε ε εηαηξεία γηα 

ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ γξακκψλ, φξνη πνπ ήηαλ ζπλήζεηο ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

ακεξηθαληθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ήηαλ επαρζέζηαηνη γηα ην ειιεληθφ θξάηνο θαη, 

ζπλεπψο, ε πξφηαζε απνξξίθζεθε.
79

 

 Χο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα, ελδηαθέξνπζα είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ειιεληθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ πνπ επηρεηξεί ν Κηεληάδεο. Θεσξψληαο σο θξηηήξην ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε, ηαμηλνκεί ηηο γξακκέο ηνπ 

ειιεληθνχ δηθηχνπ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. 

α) Σνπο ακηγψο ηδησηηθνχο ζηδεξνδξφκνπο, νη νπνίνη θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηδησηηθά 

θεθάιαηα, ρσξίο θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε ηδησηηθή 

εθκεηάιιεπζε. Απηνί είλαη ν ηδεξφδξνκνο Αζελψλ-Πεηξαηψο, ν ηδεξφδξνκνο 

Αηηηθήο θαη ν ηδεξφδξνκνο Πχξγνπ-Καηαθψινπ. 

β) Σνπο ηδησηηθνχο, νη νπνίνη θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηδησηηθά θεθάιαηα θαη ππφθεηληαη 

ζε ηδησηηθή εθκεηάιιεπζε απφ εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο θαηέβαιε ρηιηνκεηξηθή 

επηρνξήγεζε θαη αλέιαβε ηελ απαιινηξίσζε ηεο γεο θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηεο. Απηνί νη ζηδεξφδξνκνη είλαη ν ηδεξφδξνκνο Θεζζαιίαο (καδί κε ηε 

γξακκή Βφινπ-Πειίνπ), ην πξψην δίθηπν ησλ ΠΑΠ (δειαδή ηα ηκήκαηα Αζήλα-

Πάηξα-Πχξγνο θαη Κφξηλζνο-Άξγνο-Ναχπιην) θαη ην ηκήκα Κξπνλέξη-Μεζνιφγγη 

ηνπ ΒΓΔ. Γη' απηέο ην θξάηνο δαπάλεζε 12.000.000 δξαρκέο γηα ρηιηνκεηξηθέο 

επηρνξεγήζεηο θαη 3.500.000 γηα απαιινηξηψζεηο. 

γ) Σνπο ζηδεξνδξφκνπο, νη νπνίνη θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο 

ηνπ θξάηνπο, ελψ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο αλέιαβε ηδησηηθή εηαηξεία. Δίλαη ε 

                                                 
78

 Για το σιδηρόδρομο Πειραιώς-Λαμίας, βλ. Κτενιάδης (1936), σ.15-19 και Παπαγιαννάκης 

(1982), σ.58-59.  
79

 Για το σχέδιο και τους όρους της πρότασης de Mutrecy, βλ. Κτενιάδης (1936), σ.19-21 και 

Παπαγιαννάκης (1982), σ.59-60. 
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πεξίπησζε ησλ πεινπνλλεζηαθψλ γξακκψλ Μχισλ-Σξηπφιεσο-Καιακψλ [ε αξρηθή 

εηαηξεία ήηαλ ε Δηαηξεία Μεζεκβξηλψλ ηδεξνδξφκσλ (ΔΜ)], Πχξγνπ-

Κππαξηζζίαο-Μειηγαιά θαη Γηαθνθηνχ-Καιαβξχησλ, ησλ νπνίσλ ε εθκεηάιιεπζε 

παξαρσξήζεθε ζηνπο ΠΑΠ. Οη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο 

απαιινηξηψζεηο ήηαλ 37.000.000 δξαρκέο.  

δ) Ηδησηηθνχο ζηδεξνδξφκνπο, πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δεκφζηνη νηθνλνκηθψο, 

αθνχ ηε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο αλέιαβε ην θξάηνο κε ηε ζχλαςε δαλείσλ. 

Απηνί είλαη ην ηκήκα Μεζνινγγίνπ-Αγξηλίνπ ηνπ ΒΓΔ θαη φιε ε γξακκή ηνπ 

ηδεξνδξφκνπ Πεηξαηψο-Γεκεξιή-πλφξσλ.  

 Χο πξνο ηα ππφινηπα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, γηα ηελ νξζφηεηα ηεο πνιηηηθήο, ππφ ην 

πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε ρψξα θαη γηα ηελ 

πξφνδν ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ, ζε ζρέζε κε ηελ αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή 

ηεο αλάπηπμε, θαηαθεχγεη, ιέγνληαο φηη ν ίδηνο δελ είλαη εηδηθφο αιιά κφλνλ έλαο 

ηζηνξηθφο εξεπλεηήο, ζηηο απφςεηο ηνπ Κνξψλε, απφ ην έξγν ηνπ νπνίνπ παξαζέηεη 

απηνχζηεο ηηο ζρεηηθέο ζειίδεο κε ηα ζηνηρεία θαη ηνπο πίλαθεο. Μάιηζηα, 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ, ιαλζαζκέλν, πίλαθα ηνπ Κνξψλε γηα ην ηξνραίν πιηθφ πνπ 

ππήξρε ην 1911.  

 Γηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Ν. Κηεληάδε, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη εδψ 

έρνπκε κηα απιντθή θαη κάιινλ δεκνζηνγξαθηθή δηαπξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Πξέπεη, πάλησο, λα ηνπ αλαγλσξηζηεί, εθηφο απφ ην 

γεγνλφο φηη είλαη ν πξψηνο πνπ αζρνιείηαη ζε έθηαζε βηβιίνπ κε ηελ ηζηνξία ησλ 

ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ε πινχζηα παξάζεζε ζηνηρείσλ, φρη φκσο ηερλνινγηθψλ, 

φπσο είλαη νη θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο, νη γιαθπξέο πεξηγξαθέο ησλ εγθαηλίσλ, ε 

αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ζρεδίσλ πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κεξηθψλ 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη νη εκεξνκελίεο ησλ πξψησλ δξνκνινγίσλ θαη νη 

ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ.  

1.2.4 Ο Λ. Παπαγιαννάκηρ 
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ιίγα ρξφληα κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε ηνπ 1974 θαη 

κε ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, εκθαλίδεηαη ζηελ ειιεληθή 

ηζηνξηνγξαθία έλα ξεχκα ην νπνίν εζηηάδεη ζηηο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ θαη 

απφθηεζεο ππνδνκψλ ηεο Διιάδαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ εκθάληζε απηνχ ηνπ ξεχκαηνο 

δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί άζρεηε κε ηα εξσηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα ζην 

ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Αλ ην 19
ν
 αηψλα ηα δεηήκαηα ήηαλ ε 

εθβηνκεράληζε, ην νδηθφ θαη ιηκεληθφ δίθηπν, νη ζηδεξφδξνκνη, ε απνμήξαλζε ηεο 

Κσπαΐδαο θαη ε Γηψξπγα ηεο Κνξίλζνπ, ηνλ 20
ν
 αηψλα ηα εξσηήκαηα είλαη 

αληίζηνηρα θαη αθνξνχλ πάιη ηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ απφθηεζε 

ππνδνκψλ: είλαη ην νδηθφ δίθηπν θαη νη ζπγθνηλσλίεο, ε γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ, ε 

Δγλαηία Οδφο, ην αεξνδξφκην (ηφηε) ησλ πάησλ, ην κεηξφ ηεο Αζήλαο, ε είζνδνο 

ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.  

 Θεκέιηνο ιίζνο, αιιά θαη εκβιεκαηηθφ έξγν, απηνχ ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ 

ξεχκαηνο πξέπεη λα ζεσξεζεί ην βηβιίν ηνπ Λεπηέξε Παπαγηαλλάθε Οι ελληνικοί 

ζιδηπόδπομοι (1882-1910): Γεωπολιηικέρ, οικονομικέρ και κοινωνικέρ διαζηάζειρ, ην 

νπνίν έρεη εθδνζεί ην 1982, απφ ην Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο (ΜΗΔΣ).
80
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 ’ αυτό το ιστοριογραφικό ρεύμα πρέπει να ενταχθούν, με χρονολογική σειρά, οι εξής 

μελέτες: του Βάσια Σσοκόπουλου Πειραιάς, 1835-1870: Εισαγωγή στην ιστορία του 

Ελληνικού Μάντσεστερ(1984), της Φριστίνας Αγριαντώνη Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης 

στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα (1986), του Κ. Παπαθανασόπουλου Εταιρεία Ελληνικής 

Ατμοπλοΐας 1855-1872 (1988), της Μαρίας υναρέλλη Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 

1830-1880 (1989), της Ε. Παπαγιαννοπούλου Η διώρυγα της Κορίνθου. Τεχνικός άθλος και 
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Σν λα εληάμνπκε ην έξγν ζηελ εμσηεξηθηζηηθή άπνςε ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σερλνινγίαο 

ίζσο λα βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο, κηαο θαη ν ζπγγξαθέαο, νηθνλνκνιφγνο 

θαζεγεηήο ζην ΔΜΠ, δελ εμεηάδεη ηερληθά εξσηήκαηα,
81

 ην βηβιίν εθδίδεηαη ζε ζεηξά 

κε ηίηιν «Μειέηεο Οηθνλνκηθήο Ηζηνξίαο» θαη ε νπζία ηνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππφηηηιν. 

Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ην ζπγγξαθέα είλαη ην νηθνλνκηθφ αιιά θαη ην γεσπνιηηηθφ 

πιαίζην, κέζα ζην νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ θαη άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη νη πξψηνη 

ζηδεξφδξνκνη ζην ειιεληθφ Κξάηνο, πιαίζην ην νπνίν αλαιχεη εμαληιεηηθά. Σν 

γεγνλφο, φκσο, απηφ, δειαδή ε κε εμέηαζε ηερληθψλ εξσηεκάησλ, δελ εκπνδίδεη ην 

βηβιίν απφ ην λα ζεσξείηαη, θαη λα είλαη, έξγν αλαθνξάο ηφζν γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή, 

φζν θαη γηα ηελ επξχηεξε ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ηζηνξία. 

ιεο νη ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθηεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη ηηο 

ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ αλέιαβαλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γξακκψλ 

απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηνπ Παπαγηαλλάθε. Οη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ 

πεξηγξάθνληαη θαη ζρνιηάδνληαη αλαιπηηθά. Δμ ίζνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαη νη 

φξνη θαη ηα πξνλφκηα πνπ παξαρψξεζαλ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ζηηο εηαηξείεο 

θαηαζθεπήο θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απέξξεαλ απφ 

ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο.  

Με αθνξκή ηελ θαηαζθεπή ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ θαηά ην 19
ν
 αηψλα, ν 

Παπαγηαλλάθεο δηαηππψλεη θαη κειεηάεη ηζηνξηθά έλα εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Απηφ ην εξψηεκα, πνπ 

δηαηππψλεηαη ήδε ζηνλ Πξφινγν ηνπ βηβιίνπ, είλαη ην εμήο: Ζ αλαγθαία ζπλζήθε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο είλαη ε χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ. Σν δήηεκα είλαη αλ ε ζπλζήθε απηή είλαη θαη ηθαλή. Γειαδή, ε 

εμαζθάιηζε ησλ ππνδνκψλ είλαη απφ κφλε ηεο ηθαλή λα πξνσζήζεη ηελ ππφζεζε ηεο 

αλάπηπμεο; Ζ απάληεζή ηνπ είλαη φηη  

“Ἡ ἀναπτυξιακὴ διαδικασία δὲν εἶναι ἕνα σύνολο αὐτοματισμῶν. Πολὺ 

 περισσότερο, δὲν εἶναι ἕνα ἁπλὸ ἐξωγενὲς φαινόμενο ποὺ «μεταφέρεται». Ἡ 

 σιδηροδρομικὴ προσπάθεια τῆς Φώρας, ὅπως σχεδιάστηκε καὶ ὑλοποιήθηκε, 

ἦταν ἰδιοφυὴς καὶ γιγάντια ἀπὸ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἄποψη, φορτισμένη 

ὅμως ἰδεολογικὰ καὶ γεωπολιτικὰ καὶ ἀνεπαρκὴς κοινωνικά. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν 

 μεταφορῶν δὲν συνεπάγεται τὴ μεταφορὰ τῆς ἀνάπτυξης.”
82

 

 Ζ ρξνλνιφγεζε ηνπ ζπγγξαθέα κπνξεί λα εγείξεη κεξηθέο αληηξξήζεηο. Δλψ ζηνλ 

ηίηιν αλαθέξεηαη ε πεξίνδνο 1882-1910, ελ ηνχηνηο παξνπζηάδεη θαη αλαιχεη, έζησ 

θαη σο "Πξντζηνξία", ηφζν ηα κε πξαγκαηνπνηεζέληα ζρέδηα, φζν θαη φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηδεξνδξφκνπ Αζελψλ-Πεηξαηψο (ΑΠ), ν νπνίνο 

θαηαζθεπάζηεθε θαη πξσηνιεηηνχξγεζε ην 1869. Μηαο θαη ην βηβιίν εθδίδεηαη ην 

1982, είλαη δχζθνιν λα κελ εηθάζνπκε φηη, ίζσο ν ζπγγξαθέαο δηάιεμε απηήλ ηε 

ρξνλνιφγεζε γηα λα ζπκπέζεη ε έθδνζε κε ηελ εθαηνληαεηεξίδα απφ ηελ έλαξμε 

                                                                                                                                            
οικονομικό τόλμημα (1989), του Βασίλη Καρδάση Από του ιστίου εις τον ατμόν: Ελληνική 

εμπορική ναυτιλία 1858-1916 (1993), και, πιθανώς, του Νίκου Παντελάκη Ο εξηλεκτρισμός 

της Ελλάδας: από την ιδιωτική πρωτοβουλία στο κρατικό μονοπώλιο 1889-1956 (1991). Δεν 

είναι τυχαίο ότι, πλην του πρώτου, όλα αυτά τα βιβλία έχουν εκδοθεί από τα πολιτιστικά 

ιδρύματα ελληνικών τραπεζών, από το Ιστορικό Αρχείο της Εμπορικής Σράπεζας, από το 

ΜΙΕΣ και από το Πολιτιστικό Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΒΑ.  
81

 Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι για την επιτυχία του σιδηροδρόμου ήταν απαραίτητες δύο 

τεχνικές προϋποθέσεις: οι σιδηροτροχιές και η ατμομηχανή. Βλ. σ.17 του βιβλίου. 
82

 Παπαγιαννάκης (1982), σ.9. Η έμφαση είναι δική μου. 
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θαηαζθεπήο ηεο πξψηεο κε "αζηηθήο" γξακκήο.  

Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ έξγνπ είλαη εμνλπρηζηηθή. Ο ζπγγξαθέαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη 

πνιχ κεγάιν πιήζνο πξσηνγελψλ πεγψλ, αξρεηαθψλ θαη δεκνζηεπκέλσλ, φπσο είλαη 

ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, ε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο γηα ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο 

θαη ζπκβάζεηο, θαζψο θαη δεκνζηεχκαηα ζηνλ Σχπν θαη ζε νηθνλνκηθέο επηζεσξήζεηο 

ηεο επνρήο. Σν εληππσζηαθφ, φκσο, ζηνηρείν είλαη φηη έρεη «νξγψζεη» ηνπο εηήζηνπο 

Απνινγηζκνχο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ, ζηα ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζηαηηζηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή, επηβαηηθή θαη εκπνξεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο εμαληιεηηθήο κειέηεο είλαη νη πνιινί θαη θαηαηνπηζηηθφηαηνη 

πίλαθεο, δηάζπαξηνη ζε φιν ην έξγν, πνπ δίλνπλ κηα ζπλνιηθή θαη αλάγιπθε 

νηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ εγρεηξήκαηνο.  

 ηελ πνξεία ηεο αθήγεζήο ηνπ, ν ζπγγξαθέαο δηαθξίλεη ηξεηο θχξηεο πεξηφδνπο 

ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ: 

1830-1882: ηελ πεξίνδν απηή γίλνληαη νη πξψηεο ζθέςεηο θαη αλαθαίλνληαη νη 

πξψηεο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ, αιιά θαη θαηαζθεπάδεηαη 

ε πξψηε γξακκή (Αζελψλ-Πεηξαηψο).  

1882-1892: Δίλαη ε πεξίνδνο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε, θαηά ηελ νπνία πινπνηείηαη ην 

βαζηθφ ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, κε ηηο γξακκέο ηνπ ΠΚ, ηνπ Α, ηνπ Θ, 

ησλ ΠΑΠ θαη ηνπ ΒΓΔ.  

1893-1910: ’ απηφ ην δηάζηεκα γίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά έξγα (Οδνλησηφο 

Γηαθνθηνχ-Καιαβξχησλ), επεθηείλεηαη ην ππάξρνλ δίθηπν (νη ΠΑΠ θηάλνπλ κέρξη 

ηελ Κππαξηζζία θαη ην Μειηγαιά) θαη, θπξίσο, θαηαζθεπάδεηαη ε γξακκή Πεηξαηψο-

Γεκεξιή-πλφξσλ. 

Πξηλ ππεηζέιζεη ζηα ειιεληθά πξάγκαηα ν ζπγγξαθέαο θάλεη, ζηελ Δηζαγσγή ηνχ 

βηβιίνπ (ζ.17-46), κηα αλαζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ζπλδένληάο ηελ κε ηηο γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Μειεηά ηνπο 

ηξφπνπο θαηαζθεπήο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη ηηο 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ 

ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Γηαπηζηψλεη φηη, κεηά ην 1840, 

ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Γχζεο, ν ζηδεξφδξνκνο ηαπηίδεηαη κε ηε δηεχξπλζε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ζηα φξηα ηεο εζληθήο αγνξάο θαη, ιίγν αξγφηεξα, κε ην πξψην θχκα 

δηεζλνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ζε ζπλζήθεο 

πνιχ δηαθνξεηηθέο, ν ζηδεξφδξνκνο αληηκεησπίδεηαη σο ην κέζν γηα ηελ έληαμε ζην 

δηεζλέο ζχζηεκα, κε έληνλα ηφζν ηα ηδενινγηθά φζν θαη ηα γεσπνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 Καηά ηνλ Παπαγηαλλάθε, ηα ίρλε απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο είλαη νξαηά ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο ζηδεξνδξνκηθήο πεξηπέηεηαο. Θεσξεί φηη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1880, φηαλ μεθηλάεη νπζηαζηηθά ε κεγάιε ζηδεξνδξνκηθή πεξηπέηεηα 

ηεο Διιάδαο, ζπληξέρνπλ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν ζ’ απηήλ ηελ 

πεξηπέηεηα: ππάξρεη έλα «ζρέδην», έρεη δηακνξθσζεί έληνλα ε πνιηηηθή βνχιεζε, 

αιιά θαη επηθξαηεί, ιφγσ ηεο επλντθήο ζπγθπξίαο, αηζηνδνμία γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ. 

 Σν «ζρέδην» 

 Σν 1880 ε Διιάδα έρεη κφλν κηα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, κήθνπο 9km, αιιά έρεη 

θάλεη αξθεηέο αζθήζεηο «επί ράξηνπ». Δθηφο απφ ηελ γξακκή ηνπ ΑΠ, είραλ ήδε 

ππάξμεη θαη αξθεηέο αθφκε πξνηάζεηο θεθαιαηνχρσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο (βι. Κηεληάδεο). Σα ζρέδηα απηά απέβιεπαλ 

ηφζν ζηνλ άμνλα Νφηνπ-Βνξξά (πφιεηο ηεο λφηηαο Πεινπνλλήζνπ πξνο ηελ Αηηηθή 

θαη ηα ζχλνξα, Λακία ή Λάξηζα αξγφηεξα), φζν θαη ζηνλ άμνλα Αλαηνιήο-Γχζεο 

(απφ ηελ Αηηηθή πξνο ηηο πφιεηο ηεο βνξεηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνλ 
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Ακβξαθηθφ θφιπν). Καη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη φιεο απηέο νη πξνηάζεηο είραλ 

πξφβιεςε γηα ηε δηεζλή δηαζχλδεζε ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ, είηε κέζσ Μπξίληεδη είηε 

κέζσ Λάξηζαο θαη Θεζζαινλίθεο.  

 Έηζη, κε ηελ έλαξμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, ην ζπγθνηλσληαθφ έρεη αλαδεηρηεί 

ζε κείδνλ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο. Σν θξάηνο, αλ θαη αλνξγάλσην αθφκε, δηαζέηεη, 

κέζσ απηψλ ησλ ζρεδίσλ, κηα ζπλνιηθή, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ, ζεψξεζε ηνπ 

εθηθηνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, απηνχ πνπ επηβάιεη ε γεσγξαθία ηνπ ηνπίνπ θαη 

επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. 

 Ζ βνχιεζε 

 Ο Παπαγηαλλάθεο ζεσξεί φηη ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ ζπλέβαιαλ ηξεηο παξάκεηξνη. 

 Ζ πξψηε παξάκεηξνο είλαη ε ηδενινγηθή· ν ζηδεξφδξνκνο είλαη ηαπηηζκέλνο κε 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ έλλνηα ηεο πξνφδνπ. Αληηκεησπίδεηαη, δειαδή, σο ε ηθαλή θαη 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη φζα ιέεη ν Αιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο, θαηαζέηνληαο ζηε 

Βνπιή ην πξψην ζηδεξνδξνκηθφ λνκνζρέδην, γηα γξακκή Αζελψλ-Πεηξαηψο, 16 

Ηνπλίνπ 1855: 

“Βλέπων τις τὴν κατὰ τοῦτο ἅμιλλαν καὶ κίνησιν τῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν 

λαῶν τῆς Ἀμερικὴς καὶ τῆς Εὐρώπης, νομίζει ὅτι ἡ ὑδρόγειος αὔτη σφαῖρα εἶναι 

προωρισμένη νὰ καλυφθῇ κατὰ μὲν τὴν ξηρὰν μὲ σιδηροδρόμους, κατὰ δὲ τὴν 

 θάλασσαν μὲ ἀτμόπλοια καὶ ὅτι τὸ κράτος ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον δὲν ἤθελε 

 ἀποφασίσει νὰ βαδίσῃ εἰς τὴν νέαν ταύτην ὁδόν, θέλει καταδικασθῇ νὰ μένῃ 

 πολὺ ὄπισθεν τῶν ἄλλων κατὰ τὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν εὐπορίαν.”
83

  

Σαπηφρξνλα, φκσο, ε Διιάδα, σο θπζηθή γέθπξα κεηαμχ Γχζεο θαη Αλαηνιήο, ζα 

κπνξνχζε, θαηαζθεπάδνληαο ην ζηδεξνδξνκηθφ ηεο δίθηπν, λα εληαρζεί ζηνλ φκηιν 

ησλ ρσξψλ πνπ κεηέρνπλ ζην «δξφκν ησλ Ηλδηψλ» θαη ζηε δηαθίλεζε κεγάινπ 

ηκήκαηνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Έηζη, ε ζηδεξνδξνκηθή πξννπηηθή ζα εληαρζεί θαη 

ζηελ ππεξεζία ηεο Μεγάιεο Ηδέαο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ «έζσ» θαη «έμσ» 

ειιεληζκνχ. 

 Ζ γεσπνιηηηθή παξάκεηξνο, δειαδή ε θαηάζηαζε πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βαιθαληθήο, είλαη ε θχξηα 

ζπληζηψζα γηα ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο. Με ηε 

δηάλνημε ηνπ νπέδ (1869) θαη ηε πλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ (1878) ηείλνπλ λα 

δηακνξθσζνχλ δχν κεγάινη, αληαγσληζηηθνί ελ πνιινίο, ζπγθνηλσληαθνί άμνλεο πξνο 

ηελ Αλαηνιή. Ο έλαο είλαη ν αγγινγαιιηθφο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ζηδεξφδξνκν 

κέρξη ηε Μεζφγεην (Μαζζαιία ή Μπξίληεδη), αηκφπινην κέρξη ην νπέδ θαη απφ εθεί 

ζηελ Ηλδία θαη ηελ Ηλδνθίλα.
84

 Ο άιινο είλαη ν γεξκαλναπζηξηαθφο, πνπ είλαη θαηά 

βάζηλ ζηδεξνδξνκηθφο, απφ ηε Βηέλλε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ εθεί ζηε 

Βαγδάηε. Μπξνζηά ζ’ απηά ηα δεδνκέλα, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, θαλέλα 

βαιθαληθφ θξάηνο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ην λνηηφηεξν ηεο ρεξζνλήζνπ, δελ κπνξεί 

λα κείλεη αδηάθνξν θαη λα αγλνήζεη ηηο λέεο πξννπηηθέο.
85

 

 Τπάξρεη, φκσο, θαη ε εζσηεξηθή θνηλσληθννηθνλνκηθή πίεζε, ε νπνία, αλ θαη 

                                                 
83

 Εφημερίς υζητήσεων της Βουλής, 16/6/1855. 
84

 Η εκλαϊκευτική ιδεολογική προβολή αυτού του άξονα είναι το ταξίδι του Υιλέα Υόγκ.  
85

 ’ αυτό το σημείο, ο Παπαγιαννάκης ουσιαστικά συμφωνεί με τον Κορώνη, ο οποίος 

θεωρεί ότι η διάνοιξη του ουέζ και η προσάρτηση της Θεσσαλίας, προσάρτηση που είναι 

συνέπεια της υνθήκης του Βερολίνου, είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την 

έναρξη της ουσιαστικής σιδηροδρομικής συζήτησης στην Ελλάδα. 
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ηδηφκνξθε, είλαη ν ηξίηνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα ζρεκαηηζηεί ε αλαγθαία 

πνιηηηθή βνχιεζε. ηηο αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, ν ζηδεξφδξνκνο 

αληηκεησπίδεηαη θπξίσο σο αίηεκα βηνκεραληθφ. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε 

εθβηνκεράληζε ήηαλ αδχλαηνλ λα πξνρσξήζνπλ ρσξίο ηελ ππέξβαζε ησλ ηνπηθψλ 

αγνξψλ, ρσξίο, δειαδή, λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο κεγάισλ θνξηίσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Αληηζέησο, ζηελ Διιάδα ηνπ 

1880 ε βειηίσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ είλαη αίηεκα θαη’ εμνρήλ αγξνηηθφ. Ζ ρψξα είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε ζε πνιιέο ηνπηθέο αγνξέο πξνζηαηεπφκελεο απφ εζσηεξηθά 

ηεισλεία θαη δηαπχιηα ηέιε, θαη ε βηνκεραλία είλαη αθφκα θαηλφκελν κε πεξηζσξηαθή 

ζεκαζία. Δδψ ν ζηδεξφδξνκνο δηεθδηθείηαη, ζηε ζέζε ελφο αλχπαξθηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, γηα ηελ εμππεξέηεζε κηθξψλ θνξηίσλ ζε θνληηλέο απνζηάζεηο ζηε γεσξγηθή 

ελδνρψξα. 

 Ζ επλντθή ζπγθπξία 

 Αλαιχνληαο ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία, ν Παπαγηαλλάθεο ζεσξεί φηη απηή είλαη 

επλντθή γηα ηελ έλαξμε ηεο ειιεληθήο ζηδεξνδξνκηθήο πξνζπάζεηαο. Ο ηζρπξηζκφο 

ηνπ απηφο ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο. 

 Α) Σε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε (1875-1893), έθθξαζε ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ε 

νκαδηθή εμαγσγή θεθαιαίσλ απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα πξνο αλαδήηεζε 

κεγαιχηεξσλ πνζνζηψλ θέξδνπο. Γηα πνιινχο ηζηνξηθνχο, είλαη ε επνρή θαηά ηελ 

νπνία ν θαπηηαιηζκφο πεξλάεη ζην ζηάδην ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ.
86

 Γελ είλαη, άιισζηε, 

ζπκπησκαηηθφ φηη απηήλ ηελ επνρή γίλνληαη ζηδεξνδξνκηθέο θαηαζθεπέο ζε πνιιέο 

πεξηθεξεηαθέο ρψξεο ζηελ Αθξηθή θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή.  

 Απηή ε αζξφα εμαγσγή θεθαιαίσλ έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαη γηα ηνλ 

ειιεληθφ ρψξν. ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ν αληαγσληζκφο ειιεληθψλ θαη 

δπηηθψλ θεθαιαίσλ, ηα νπνία είλαη πνιχ ηζρπξφηεξα θαη ζαθψο πην επηζεηηθά, 

πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο θαη θαηεπζχλεη ηα 

θεθάιαηά ηεο πξνο ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φπνπ ην έδαθνο έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη πνιχ 

εχθνξν.
87

 ζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο, λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ν Α θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ εηαηξεία ησλ κεηαιιείσλ Λαπξίνπ, 

ζπκθεξφλησλ πγγξνχ-Μπαιηαηδή θαη ειιήλσλ ρξεκαηηζηψλ ηεο Πφιεο, ν Θ απφ 

ηνλ Μαπξνθνξδάην, ρξεκαηηζηή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία είρε 

νλνκαζηηθφ θεθάιαην 23.000.000 ρξπζά θξάγθα, νη δε ΠΑΠ θαηαζθεπάδνληαη θαη 

απφ φκηιν ειιήλσλ ρξεκαηηζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε αγγιηθέο θαη 

ηνπξθηθέο ηξάπεδεο, ζπλεξγαζία πνπ δηαζέηεη θεθάιαην 46.000.000 ρξπζά θξάγθα.
88

  

 Β) Σελ πξνζάξηεζε, ην 1881, ηεο Θεζζαιίαο, πνπ δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε φηη 

ζα ιπζεί ην ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξφβιεκα ηεο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο ζε ζηηεξά 

θαη, έηζη, ζα πεξηνξηζηεί ην εηζαγσγηθφ εκπφξην, εκπφξην πνπ αθνξνχζε θπξίσο ηα 

δεκεηξηαθά. 

 Γ) Σελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο Διιάδαο κε ηε ιήμε ηνπ δηεζλνχο πηζησηηθνχ 

απνθιεηζκνχ ηεο ρψξαο θαη κε ηε κεγάιε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ζηαθίδαο. Μεηά 
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 Βλ. και Σσουκαλάς (1977a), σ.353-355, αλλά και το χαρακτηριστικό τίτλο του Hobsbawm 

(1987): Η εποχή των Αυτοκρατοριών: 1875-1914. 
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 Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, grosso modo, τα ίδια ισχύουν και για τη Διώρυγα της 

Κορίνθου. 
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ηελ θαηαζηξνθή ησλ γαιιηθψλ ακπειψλσλ απφ θπιινμήξα, έρεη πξνζηεζεί γηα ηε 

ζηαθίδα θαη κηα άιιε, εθηφο απφ ηελ αγγιηθή, κεγάιε αγνξά, ε γαιιηθή.
89

 

 Αο καο επηηξαπεί λα πξνζζέζνπκε θαη έλαλ ηέηαξην, ακηγψο ζηδεξνδξνκηθφ, 

παξάγνληα πνπ ζπληειεί ζην λα είλαη επλντθή γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο ε 

ηζηνξηθή ζπγθπξία. Δίλαη ην γεγνλφο φηη απηή ηελ επνρή, εθηφο απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ρψξεο (Ηλδία, Ννξβεγία, Αιγεξία), αθφκα θαη ζε ζηδεξνδξνκηθά πξνεγκέλεο ρψξεο 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (θπξίσο ζηε Γαιιία) θαη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο (ΖΠΑ θαη 

Καλαδά) έρεη αξρίζεη λα επηθξαηεί, αιιά θαη λα εθαξκφδεηαη, ε ηδέα ηεο θαηαζθεπήο 

ζηελψλ ζηδεξνδξφκσλ, νη νπνίνη είλαη θζελφηεξνη ζηελ θαηαζθεπή θαη, ζπλεπψο, 

πξνζηηνί ζε θξάηε φπσο ε Διιάδα. πσο, κάιηζηα, πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε Martin-

Villot,
90

 ηελ πεξίνδν γχξσ ζην 1880 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή 

θνηλφηεηα ε εληχπσζε φηη ην κέιινλ είλαη, ηνπιάρηζηνλ, πνιχ επνίσλν γηα ηνπο 

ζηελνχο ζηδεξνδξφκνπο. Ζ εληχπσζε δελ απνδείρηεθε βάζηκε, αιιά εθείλε ηελ 

επνρή είλαη ππαξθηή θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ επεξέαζε ηηο ζθέςεηο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ.  

 Ζ αληηπαξάζεζε γηα ην πιάηνο
91

 

 Δλψ νη πξνεγνχκελνη κειεηεηέο κηθξή ζεκαζία δίλνπλ ζην ζέκα ηνπ πιάηνπο ηεο 

γξακκήο, ζεσξψληαο ην απιψο «ηερληθφ», ν Παπαγηαλλάθεο, ππφ ην πξίζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο λα εξεπλήζεη θαη λα απαληήζεη ην βαζηθφ ηνπ εξψηεκα, δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δηακάρε, ζεσξψληαο φηη ζηε ξίδα ηεο βξίζθνληαη νη ζηξαηεγηθέο 

αληηιήςεηο ησλ δχν παξαηάμεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο.  Αλαπηχζζεη ηελ 

άπνςε φηη ε αληηπαξάζεζε έρεη ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλνιηθή αληίιεςε πνπ έρεη ε θάζε παξάηαμε γηα ηελ εζσηεξηθή 

θαη ηε δηεζλή θαηάζηαζε, γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, γηα ην ξφιν ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Κάησ απ’ απηφ ην πξίζκα, ηα «ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά» πνπ πξνηείλεη ε θάζε παξάηαμε πξνθχπηνπλ σο απηνλφεηα.  

Ζ παξάηαμε πνπ εθπξνζσπεί ν Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνχξνο (θαη ιίγν αξγφηεξα 

ν Θεφδσξνο Γειηγηάλλεο) ζεσξεί φηη είλαη δεδνκέλε ε έληαμε ηεο ρψξαο ζην «δξφκν 

ησλ Ηλδηψλ». Ζ Διιάδα, σο θπζηθή γέθπξα Γχζεο-Αλαηνιήο, ζα δερφηαλ ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνχ κεγαιχηεξνπ εκπνξηθνχ ξεχκαηνο ηεο επνρήο, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη 

κεγάιν φθεινο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δπνκέλσο, αθελφο, ην 

ειιεληθφ δίθηπν πξέπεη λα έρεη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο πςειέο ηαρχηεηεο θαη, αθεηέξνπ, ην θξάηνο πξέπεη λα παξάζρεη ζηηο 

εηαηξίεο εγγχεζε ειάρηζηνπ θέξδνπο 5%, ην νπνίν ζα είλαη ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο 

θεθαιαηνχρνπο. Ο θίλδπλνο γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξέπεη λα ζεσξεζεί 

ακειεηένο, κηαο θαη ην κεγάιν δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην ζα θάλεη, πνιχ ζχληνκα, 

θεξδνθφξεο ηηο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο. Ζ αλάπηπμε ζα έξζεη επεηδή ε ρψξα ζα κπεη 

ζηνλ φκηιν ησλ πινχζησλ ρσξψλ. Καη’ απηή ηελ αληίιεςε, ε θαηαζθεπή ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ εληάζζεηαη νπζηαζηηθά ζην πιαίζην ηεο Μεγάιεο Ηδέαο.  

Αληηζέησο, ε παξάηαμε πνπ εθπξνζσπεί ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο πηζηεχεη φηη ε 

δηεζλήο θαηάζηαζε είλαη ηέηνηα πνπ ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζην «δξφκν ησλ Ηλδηψλ» 

φρη κφλν δελ είλαη δεδνκέλε, αιιά δελ είλαη νχηε θαλ πηζαλή. Ζ ρψξα δελ ζα 

αλαπηπρζεί φηαλ κπεη ζηνλ φκηιν ησλ πινχζησλ θξαηψλ. Αληηζέησο, πξέπεη πξψηα λα 
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 Σο 1878 οι εξαγωγές σταφίδας προς τη Γαλλία ήταν 9.600 τόνοι ενώ το 1886 είχαν 
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αλαπηπρζεί γηα λα κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ είζνδφ ηεο ζ’ απηφλ ηνλ φκηιν. Βαζηθφο 

ζηφρνο ηνπ Σξηθνχπε είλαη ν εθζπγρξνληζκφο αξρηθά ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ ηεο 

ρψξαο, δειαδή ε ελνπνίεζε ηεο εζληθήο αγνξάο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμή ηεο είλαη ε γξήγνξε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπγθνηλσληψλ. χκθσλα κ’ 

απηή ηελ άπνςε, ην θξάηνο νθείιεη λα ζπκβάιιεη δξαζηηθά ζηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη λα εμνηθνλνκήζεη δπλάκεηο ψζηε λα κπνξέζεη λα ηελ ζηεξίμεη 

καθξνπξφζεζκα. Άξα, ην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζα είλαη ππνθαηάζηαην ηνπ ζρεδφλ αλχπαξθηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, πξέπεη λα έρεη ζηελέο 

γξακκέο, ψζηε θαη λα είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ θαη λα θαηαζθεπαζηεί ζχληνκα. 

Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ αληαλαθινχλ ηηο 

πνιηηηθέο ζεσξήζεηο γηα ην δήηεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο. Ο 

Κνπκνπλδνχξνο πξνσζνχζε ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζα επέηξεπαλ ηελ έλσζή ηνπ κε ηα επξσπατθά δίθηπα, επηδηψθνληαο ηνλ πξσηαξρηθφ 

ξφιν ηεο Διιάδαο ζην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ. 

Ο Σξηθνχπεο, αλ θαη ζεσξνχζε ην ζηδεξφδξνκν δπλακηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη 

αλαγλψξηδε ηε ζεκαζία ηεο ζχλδεζεο κε ην επξσπατθφ δίθηπν, πξνέθξηλε (ρσξίο λα 

παξαγλσξίδνληαη νη ηακεηαθνί ιφγνη) ηελ θαηαζθεπή ζηελψλ γξακκψλ, ζθνπεχνληαο 

ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ. Πξψηνο ζηφρνο ηνπ 

ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ ηεο Διιάδαο, δειαδή ε ελνπνίεζε 

ηεο εζληθήο αγνξάο. Ζ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηήο ρψξαο ζην δηεζλή θαηακεξηζκφ ήηαλ, 

γηα ηνλ Σξηθνχπε, δεπηεξνγελήο ζηφρνο, ν νπνίνο ζα επηηπγραλφηαλ κέζσ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο.  

Σν φιν ζέκα κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: 

Ζ παξάηαμε Κνπκνπλδνχξνπ μεθηλά πξνζπαζψληαο λα απαληήζεη ζην εξψηεκα 

«Ση ζηδεξνδξφκνπο θέλοςμε λα έρνπκε;», ελψ ε παξάηαμε Σξηθνχπε ζέηεη ην 

εξψηεκα «Ση ζηδεξνδξφκνπο μποπούμε λα έρνπκε;». 

 Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηελ Έθζεζε Martin-Villot, νη νπνίνη ηάζζνληαη 

αλαθαλδφλ ππέξ ησλ ζηελψλ γξακκψλ, γίλεηαη πξνθαλέο φηη ν Σξηθνχπεο είρε δίθην 

θαη φηη ε κφλε δπλαηφηεηα γηα ηελ απφθηεζε ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ απφ ηελ 

Διιάδα ήηαλ ε θαηαζθεπή ζηελψλ ζηδεξνδξφκσλ.  

Ο Παπαγηαλλάθεο, ινηπφλ, θαηαπηάλεηαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, κε ην δήηεκα ηνπ 

ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη κε ηελ ακθηξξέπεηα πνπ 

ππάξρεη σο πξνο ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Σν ζπκπέξαζκά ηνπ είλαη 

φηη ε θξαηηθή πνιηηηθή ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο νξζή, φηη ν Σξηθνχπεο, γηα λα 

επηβάιεη ηε κνξθή ηνπ δηθηχνπ, εθηίκεζε ζσζηά ην βαζκφ θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θπζηθήο θαη αλζξψπηλεο 

γεσγξαθίαο ηεο ρψξαο. Αιιά ν ζηδεξφδξνκνο ζηελ Διιάδα εγθαηαζηάζεθε ζε 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ μέλν πξνο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν γελλήζεθε 

θαη ελειηθηψζεθε. Σν γεγνλφο απηφ θαζφξηζε, θαη κάιηζηα απνθαζηζηηθά, ηφζν ηα 

νηθνλνκηθά φζν θαη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα απηήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Γειαδή, ελ 

ηέιεη, πξνδηέγξαςε ηηο γεληθφηεξεο θαη δηαρξνληθέο δπζθνιίεο πνπ ζα είρε ε 

ελζσκάησζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ εγρεηξήκαηνο ζην ειιεληθφ πιαίζην. 

1.2.5 Ο Γ. Γεπηιλήρ 

εκαληηθέο, αιιά θαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο, παξαηεξήζεηο γηα ηνπο ειιεληθνχο 

ζηδεξνδξφκνπο αλαπηχζζεη ν Γηψξγνο Γεξηηιήο ζην βηβιίν ηνπ Κοινωνικὸρ 

μεηαζσημαηιζμὸρ καὶ ζηπαηιωηικὴ ἐπέμβαζη: 1880-1909 (έθδνζε ην 1977). Απφ ηνλ 

ηίηιν ηνπ βηβιίνπ είλαη θαλεξφ φηη δελ πξφθεηηαη νχηε γηα ζηδεξνδξνκηθή νχηε γηα 

ηερλνινγηθή ηζηνξία. Απφ ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ είλαη 

ε πεξίνδνο 1880-1909, δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ αλαθεξζεί ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο, 
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πνπ ήηαλ ε κεγαιχηεξε επέλδπζε ζηελ ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη ε 

νπνία επεξέαζε, άκεζα θαη έκκεζα, ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. Ο ζπγγξαθέαο εληάζζεη 

ηνπο ζηδεξνδξφκνπο ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν «Αίηηα ηεο βηνκεραληθήο 

θαζπζηέξεζεο» (ζ.77-84), ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηνπ Β΄ θεθαιαίνπ, ην νπνίν έρεη 

ηίηιν «Βαζηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο ζην 19
ν
 αηψλα» (ζ.40-102).  

 Βαζηθή ζέζε ηνπ Γεξηηιή είλαη φηη ε θαζπζηέξεζε ηεο Διιάδαο θαηά ην 19
ν
 

αηψλα δελ είλαη νχηε αζήκαληε νχηε θπζηνινγηθή. Ηζρπξίδεηαη, κάιηζηα, φηη ην 

πξφβιεκα δελ είλαη θαλ πνζνηηθφ, είλαη πνηνηηθφ. Γελ είλαη, δειαδή, ην φηη ε ρψξα 

θαηφξζσζε λα πξνρσξήζεη σο έλα κνληέιν «ιηγφηεξν θαπηηαιηζηηθφ» ή ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλν απφ φ,ηη ε Γχζε. Με δεδνκέλν φηη έλαο βαζκφο εθβηνκεράληζεο είλαη 

πξνυπφζεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο επηβνιήο ηνπ, ην 

πξφβιεκα είλαη φηη θαηά ην 19
ν
 αηψλα ε Διιάδα δελ έγηλε κηα θαπηηαιηζηηθή ή 

«αλαπηπγκέλε» νηθνλνκία· είλαη, δειαδή, ην φηη ζηελ Διιάδα ν θπξίαξρνο ηξφπνο 

παξαγσγήο δελ μεπέξαζε ηα φξηα ηνπ πξνθαπηηαιηζκνχ.
92

  

 ρνιηάδνληαο ηελ άπνςε πνπ απνδίδεη απηήλ ηελ αλεπάξθεηα ζηελ μέλε 

νηθνλνκηθή θπξηαξρία, ιέεη φηη δχν ήηαλ νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επέηξεςαλ ή θαη 

πξνθάιεζαλ ηελ θπξηαξρία απηή. Αθ’ ελφο, νη επηπηψζεηο πνπ είρε ζηελ Διιάδα ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1873-1896 θαη, αθ’ εηέξνπ, ν ξφινο πνπ έπαημε ε 

θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. Ζ παγθφζκηα θξίζε ήηαλ ζεκαληηθφηαην 

ζηνηρείν, γηαηί ψζεζε ηα θεθάιαηα ησλ επξσπαίσλ ρξεκαηηζηψλ, αιιά θαη ησλ 

Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο, ζηελ αλαδήηεζε λέσλ θαη πην απνδνηηθψλ αγνξψλ. Ζ 

Διιάδα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ δέρηεθαλ ηα «δηςαιέα θαη ιεζηξηθά»
93

 απηά 

θεθάιαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ θαηαζθεπή ησλ ζηδεξνδξφκσλ ρξεψλεη ην φηη 

ζπληέιεζε ζηελ ππεξρξέσζε ηεο Διιάδαο θαη, επνκέλσο, ζηελ πηψρεπζε ηνπ 1893 

θαη ηελ επηβνιή ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. Καη, κάιηζηα, ρσξίο, θαηά ην 

ζπγγξαθέα, λα απνδψζεη θακηά άκεζε σθέιεηα. 

 Θεσξεί φηη ε Διιάδα αθνινχζεζε ιαλζαζκέλν πξφηππν αλάπηπμεο κεηά ην 

1875, δειαδή ηελ επνρή πνπ, θαη’ απηφλ, ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί θάπνηα, κηθξή 

έζησ, αλάπηπμε. Σν πξφηππν απηφ ήηαλ, θαηά ην ζπγγξαθέα, κηα απνκίκεζε ηνπ 

δπηηθνχ κνληέινπ κε κηα αθειή έκθαζε ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο θαη ήηαλ ηειείσο 

αθαηάιιειν γηα ηε ρψξα. Απηή ε έκθαζε ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο, ζε αιιειεπίδξαζε 

κε ηελ παγθφζκηα χθεζε, έγηλαλ ζην εμήο νη θχξηεο αηηίεο πνπ ε Διιάδα απέηπρε λα 

αλαπηπρζεί απηή ηελ πεξίνδν.
94

 

 Αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν ηελ άπνςή ηνπ, ηζρπξίδεηαη φηη ε πξψηε θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ ζηδεξνδξφκσλ, δειαδή ε πεξίνδνο 1880-1890,  

 “ξεκίνησε σχεδὸν σὰν ἀντίδραση ἐνοχῆς ποὺ ἡ χώρα εἶχε τόσο πολὺ 

 καθυστερήσει νὰ προσχωρήσει στὴ νέα θρησκεία.”  

Ζ θαηαζθεπή, κάιηζηα, πξνβάιιεηαη απφ ηφηε σο αλακθίβνιν ζεκάδη ηεο ειιεληθήο 

κεηάβαζεο ζε θάπνην είδνο θαπηηαιηζκνχ. κσο, θαηά ηνλ Γεξηηιή, ε ρξεζηκφηεηα 

ηεο θαηαζθεπήο γηα κηα δηαδηθαζία κεηάβαζεο είλαη, απφ πνιιέο πιεπξέο, 

ακθηζβεηήζηκε, αλ φρη ηειείσο αξλεηηθή. πγθεθξηκέλα: 

 Σν κηθξφ νιηθφ κήθνο ησλ γξακκψλ, ιηγφηεξν απφ 750 κίιηα ην 1890 θαη 

πεξίπνπ 850 κίιηα ην 1909,
95

 δείρλεη φηη ην κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ δελ ήηαλ αξθεηφ 
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 Δερτιλής (1977), σ.77. 
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 Οι χαρακτηρισμοί είναι του συγγραφέα. 
94

 Δερτιλής (1977), σ.78. 
95

 Οι αριθμοί είναι του συγγραφέα. Πρέπει, όμως, να παρατηρήσουμε, όχι για να 

αντικρούσουμε το επιχείρημά του αλλά για λόγους ιστορικής ακρίβειας, ότι απέχουν 
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γηα λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο απνγείσζεο. Αθφκε, φκσο, θαη 

κεγαιχηεξεο λα ήηαλ νη επελδχζεηο, πάιη ζα ήηαλ ζρεδφλ άρξεζηεο. Καη ηνχην, επεηδή 

ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ζηδεξνδξφκσλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηνλψζεη ηνπο 

αλχπαξθηνπο θαηαζθεπαζηέο ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ,
96

 νχηε ήηαλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα 

λα δεκηνπξγεζνχλ ηέηνηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ζε κηα ρψξα πνπ δελ είρε νχηε 

ζίδεξν νχηε άλζξαθα. Ο ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ηελ αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο, ζηηο 

νπνίεο ε θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ ιεηηνχξγεζε ζαλ θαίξηνο παξάγνληαο ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πεξηζζφηεξν κε ηηο παξελέξγεηέο ηεο ζηελ 

εθβηνκεράληζε παξά κε ηελ σθέιεηά ηεο γηα ηηο κεηαθνξέο. ηελ Διιάδα, δειαδή, 

δελ επηβεβαηψζεθε απηφ πνπ, επηγξακκαηηθά, ηζρπξίδεηαη ν Klemm: «Οη 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο έγηλαλ νη αξηεξίεο ηεο εθβηνκεράληζεο».
97

 

 Αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ε εηζθνξά ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο δελ ήηαλ απνθαζηζηηθή, γηα δχν ιφγνπο: αθ’ ελφο, επεηδή ην 

δίθηπν δελ είρε παληνχ ην ίδην πιάηνο θαη, αθ’ εηέξνπ επεηδή ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν 

έηζη πνπ λα εμππεξεηεί θπξίσο παξάιηεο πεξηνρέο.
98

 Καηά ην ζπγγξαθέα, ν 

αληαγσληζκφο ησλ ζηδεξνδξφκσλ κε ηε λαπηηιία δελ ήηαλ δεκηνγφλνο κφλν γηα ηνπο 

ζηδεξνδξφκνπο. Ήηαλ πνιχ πην δεκηνγφλνο γηα ηε λαπηηιία, ηελ νπνία νη 

ζηδεξφδξνκνη δελ αληαγσλίζηεθαλ κφλν κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά θαη κ’ απηή 

θαζαπηή ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Καη απηφ επεηδή ε θαηαζθεπή απνξξφθεζε ηεξάζηηα 

θνλδχιηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ, ίζσο, λα επελδπζνχλ έγθαηξα ζην λαπηηιηαθφ 

ηνκέα, ζηνλ νπνίν ε Διιάδα είρε θάπνην είδνο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 Καηά ηνλ Γεξηηιή νη ζηδεξνδξνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηελ Διιάδα είραλ πάληα 

έιιεηκκα, φρη κφλν επεηδή νη ζηδεξφδξνκνη είλαη ζε φιν ηνλ θφζκν ζπλήζσο 

παζεηηθνί, αιιά θπξίσο επεηδή ππήξραλ νη εηδηθέο ειιεληθέο ζπλζήθεο. πλερίδνληαο, 

                                                                                                                                            
αρκετά από την πραγματικότητα. υγκεκριμένα, το μήκος των γραμμών το 1890 ήταν 

750km (περίπου 465 μίλια), ενώ το 1909 ήταν 1.584 km (περίπου 985 μίλια). 
96

 Ακόμη και οι ξύλινες τραβέρσες που μπαίνουν ανάμεσα στις σιδηροτροχιές 

εισάγονταν από το εξωτερικό, παρά την προφανή δυνατότητα που υπήρχε να 

κατασκευαστούν στην Ελλάδα. 
97 Klemm (1954), σ.278. Ο ισχυρισμός του Klemm φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται για τις 

βιομηχανικές χώρες. την περιφέρεια, όμως, πολλές φορές οι σιδηρόδρομοι δεν ήταν 

κερδοφόροι και αποτελούσαν επιβάρυνση για τις τοπικές συνθήκες. Ο Pacey αναφέρει 

και την περίπτωση της Ισπανίας, όπου το «όνειρο του σιδηροδρόμου» και η προφανής 

υπόσχεση για γρήγορο εκσυγχρονισμό που έφερνε μαζί του υπήρξε τόσο πειστικό ώστε, 

για ένα χρονικό διάστημα, το σύνολο σχεδόν του επενδυτικού δυναμικού της χώρας 

δεσμεύτηκε στην κατασκευή και την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να παραμεληθούν οι «αυθεντικά παραγωγικές» επενδύσεις. Η Ισπανία 

απέκτησε εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο (το 1850 είχε 30km, το 1855 500, το 1860 1.900, 

το 1865 4.800, το 1870 5.400, το 1880 7.500 το 1890 10.000, το 1900 13.200 και το 1910 

14.700km), αλλά δεν ανέπτυξε βιομηχανικές μονάδες, των οποίων οι πρώτες ύλες και τα 

προϊόντα θα μπορούσαν να μεταφέρονται σιδηροδρομικώς. Κατά τη δεκαετία του 1860, οι 

σημαντικότερες σιδηροδρομικές γραμμές οδηγούσαν στα λιμάνια μεταφέροντας 

ισπανικά μεταλλεύματα στη Βρετανία, όπου η επεξεργασία γινόταν από βρετανικές 

εταιρείες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο σιδηρόδρομος ελάχιστα προσέφερε στην οικονομική 

ανάπτυξη της Ισπανίας. *Βλ. Pacey (1990), σ.214, Παπαγιαννάκης (1982), σ.20-21, αλλά και 

Φατζηιωσήφ (1993), 122-126.] 
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 Εδώ ο συγγραφέας παραβλέπει το γεγονός ότι στη Θεσσαλία το δίκτυο δεν ήταν 

παραλιακό, αλλά είχε σκοπό να αναπτύξει τις χερσαίες μεταφορές από την αγροτική 

ενδοχώρα στο λιμάνι του Βόλου. Αλλά και στην Πελοπόννησο υπήρχε το τμήμα Μύλων-

Καλαμάτας για τις μεταφορές τής, γεωγραφικά δύσκολης, ενδοχώρας. 
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ζπκπεξαίλεη φηη νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ηνπ 20
νπ

 αηψλα δελ ζπλέρηζαλ ηελ 

νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ, αθξηβψο επεηδή ν ζηδεξφδξνκνο έδεημε φηη δελ 

ήηαλ νχηε θνηλσληθά επηθεξδέο κεηαθνξηθφ κέζν, νχηε θίλεηξν γηα ηελ εγρψξηα 

βηνκεραλία. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν Γεξηηιήο είλαη φηη   

 “ἡ ἡρωικὴ ἐποχὴ τῶν ἑλληνικῶν σιδηροδρόμων στὰ 1880, ἡ ὑποτιθέμενη ἔνδειξη 

 τοῦ  καπιταλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς χώρας, ἁπλῶς συντέλεσε σὲ μία 

 βαρύτατη αὔξηση τῆς ξένης οἰκονομικῆς κυριαρχίας μὲ μέσο τὸ δημόσιο χρέος 

 καί, τέλος, στὴν πτώχευση τοῦ 1893.”
99

 

 ε κηα πνιχ κεηαγελέζηεξε ηζηνξηθή πξνζέγγηζή ηνπ, ην 2005, ν Γεξηηιήο δελ 

είλαη ηφζν θαηεγνξεκαηηθφο φζν ην 1977. ην 2
ν
 ηφκν ηνπ έξγνπ ηνπ Ιζηοπία ηος 

Δλληνικού Κπάηοςρ 1830-1920, ζην θεθάιαην κε ηίηιν “Τπνδνκή ηεο νηθνλνκίαο θαη 

αλεπάξθεηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ” (ζ.669-680), αλαθέξεηαη θαη ζηελ θαηαζθεπή 

ησλ ζηδεξνδξφκσλ (ζ.676-680).  

 Δλ πξψηνηο, εδψ πξνηείλεη λα δηαρσξηζηεί ε νηθνλνκηθή πιεπξά ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ επελδχζεσλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο 

ζθνπνχο πνπ επξφθεηην λα εμππεξεηήζεη ην δίθηπν. Ζ ζηξαηησηηθή ζεκαζία ηνπο, ζην 

πιαίζην ηεο αιπηξσηηθήο ηδενινγίαο θαη ησλ πξνο βνξξά δηεθδηθήζεσλ, ήηαλ κεγάιε 

θαη πνιχ ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. Οπνηαδήπνηε κεγάιε 

ζηξαηησηηθή επηρείξεζε, ακπληηθή ή επηζεηηθή, πξνο βνξξά απαηηνχζε ηε δπλαηφηεηα 

καδηθήο θαη ηαρείαο κεηαθίλεζεο ζηξαηεπκάησλ θαη πιηθψλ, πξάγκα πνπ απνδείρηεθε 

ην 1897. Απηά ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα κεδεληζηνχλ. Αθφκε θαη αλ νη 

νηθνλνκηθνί ζηφρνη δελ επεηεχρζεζαλ, νη πνιηηηθνί θαη εζληθνί ζηφρνη 

εμππεξεηήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.
100

  

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ, ηζρλψλ θαηά ην ζπγγξαθέα, νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πξνηείλεη ηέζζεξα 

θξηηήξηα: 

α) Σε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο:  

πγθξίλνληαο ην ειιεληθφ δίθηπν κε ηα δίθηπα άιισλ ρσξψλ, ν Γεξηηιήο θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ηεο Διιάδαο ήηαλ πνιχ κεγάιε, αθφκε 

θαη φηαλ νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ. πγθεθξηκέλα, παξαζέηεη πίλαθα 

ζηνλ νπνίν θαίλεηαη, γηα ηξεηο ρξνλνινγίεο (1890, 1900 θαη 1910), ην ρηιηνκεηξηθφ 

κήθνο ηνπ δηθηχνπ αλά 100 θαηνίθνπο
101

 ζε πέληε ρψξεο: ηελ Διιάδα, ηε Βνπιγαξία, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε Γαιιία.  

Σν 1890 ε Διιάδα βξίζθεηαη κπξνζηά κφλνλ απφ ηε Βνπιγαξία (0,31 έλαληη 0,25 

ρηιηφκεηξα αλά 1000 θαηνίθνπο), ελψ ην 1910, φηαλ νινθιεξψλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ 

ειιεληθνχ δηθηχνπ, βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε ηφζν απφ ηε Βνπιγαξία (0,59 

έλαληη 0,44) φζν θαη απφ ηελ Ηηαιία (0,59 έλαληη 0,53). κσο, ην 1910, ην ειιεληθφ 

ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν αληηζηνηρεί, ζε αλαινγία κε ηνπο θαηνίθνπο, ζην 80% ηνπ 
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 Δερτιλής (1977), σ.81. 
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 Βλ. και Καλαφάτης (2005), σ.23. 
101

 Προφανώς, το ανά 100 κατοίκους είναι τυπογραφικό λάθος. Σο σωστό είναι ανά 1.000 

κατοίκους. Σο διεθνώς αποδεκτό μέτρο για να θεωρηθεί μια χώρα σιδηροδρομικώς 

αναπτυγμένη είναι 3,3km ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 8,2km ανά 10.000 

κατοίκους. *Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117+. Δηλαδή με αναγωγή σε 1.000 κατοίκους 

το μέτρο είναι 0,82. Από αυτό το μέτρο, ο Πρωτοπαπαδάκης συμπεραίνει, το 1910, ότι η 

Ελλάδα, με μήκος δικτύου 1579km, έχει ανάγκη άλλων 550km για να θεωρηθεί 

σιδηροδρομικώς ανεπτυγμένη χώρα.  
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ηζπαληθνχ θαη κφλν ζην 57,3% ηνπ γαιιηθνχ.
102

 

β) Σε ζπκβνιή ηνπ δηθηχνπ ζηε δεκηνπξγία ηεο γεληθφηεξεο ππνδνκήο. 

Καηά ηνλ Γεξηηιή, απηή ε ζπκβνιή ήηαλ θαίξηα. Με δεδνκέλν ην ειιηπέζηαην νδηθφ 

δίθηπν, ν ζηδεξφδξνκνο ήηαλ ην κφλν κεηαθνξηθφ θαη ζπγθνηλσληαθφ κέζν πνπ 

κπνξνχζε λα ελνπνηήζεη ηηο ηνπηθέο αγνξέο. Δίρε, φκσο, ην βαζηθφ ειάηησκα ηνπ φηη 

δελ ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα ζπλδέεη ηκήκαηα, έζησ, ηεο ελδνρψξαο κε ηα παξάιηα.  

γ) Σε ζπκβνιή ηνπ δηθηχνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο.  

Ο ζπγγξαθέαο αλαγλσξίδεη φηη νη ζηδεξφδξνκνη νπσζδήπνηε ζπλεηέιεζαλ ζηνλ 

γεληθφηεξν εθζπγρξνληζκφ ηεο ρψξαο. κσο, παξά ν κεγάιν θφζηνο ηνπο, δελ 

ελίζρπζαλ ηε βηνκεραλία, αθφκε θαη ζε ηνκείο πνπ απηφ ζα ήηαλ δπλαηφλ, φπσο ε 

μπιεία.  

δ) Σε ζπκκεηνρή ζηελ επηβάξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένο. 

Παξφιν πνπ ε θαηαζθεπή δελ έγηλε φιε απφ ην θξάηνο, αιιά νχηε απνθιεηζηηθψο κε 

δαλεηαθά θεθάιαηα, ε ζπκκεηνρή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ ζηελ επηβάξπλζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρψξαο ήηαλ πνιχ κεγάιε.  

 Γίλεηαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη νη αλαιχζεηο ηνπ Γεξηηιή εληζρχνπλ ην ζπκπέξαζκα 

ηνπ Παπαγηαλλάθε φηη ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ -πνπ θαη γη’ απηήλ πνιχ 

ακθηβάιιεη ν Γεξηηιήο- δελ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαθνξά ηεο αλάπηπμεο. 

 

1.3 Ο σώπορ και ο σπόνορ ηηρ μελέηηρ 

Μηα ηζηνξηθή κειέηε νθείιεη, θαη' αξρήλ, λα ηθαλνπνηεί ην ειάρηζην θξηηήξην 

ηζηνξηθφηεηαο: λα είλαη, δειαδή, ηνπνζεηεκέλε ζε γεσγξαθηθφ ρψξν θαη ζε ηζηνξηθφ 

ρξφλν. Να αθνξά, δειαδή, ζπγθεθξηκέλν "πνχ έγηλαλ" θαη ζπγθεθξηκέλν "πφηε 

έγηλαλ" απηά πνπ αθεγείηαη. Απηφ ην θξηηήξην είλαη αλαγθαίν, ρσξίο βέβαηα λα είλαη 

θαη ηθαλφ. Τπάξρνπλ θαη άιια θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί κηα κειέηε γηα 

λα δηθαηνχηαη ηνλ ηίηιν "ηζηνξηθή κειέηε". Αιιά απηά, πξνο ην παξφλ, ζα ηα 

παξαβιέςνπκε θαη, κε ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ζθνπεχνπκε, απιψο, λα 

αηηηνινγήζνπκε θαη λα θαηαζηήζνπκε ζαθή ηφζν ηα ρσξηθά φζν θαη ηα ρξνληθά φξηα 

ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ ηίηιν ηεο κειέηεο.  

1.3.1 Ο σώπορ ηηρ μελέηηρ 
Με ηνλ φξν "ειιεληθνί ζηδεξφδξνκνη" ελλννχκε ηνπο αηκνθίλεηνπο ζηδεξνδξφκνπο 

δεκφζηαο ρξήζεο, νη νπνίνη θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ή ησλ νπνίσλ 

ε θαηαζθεπή εγθξίζεθε απφ ηηο εθάζηνηε ειιεληθέο θπβεξλήζεηο.
103

 ηε κειέηε, 

δειαδή, πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο: ιδηπόδπομορ Ἀθηνῶν-

Πειπαιῶρ (ΑΠ),
104

 ιδηπόδπομορ Πύπγος-Καηακώλος (ΠΚ), ιδηπόδπομορ 

Θεζζαλίαρ (Θ), ιδηπόδπομοι Ἀηηικῆρ (Α), ιδηπόδπομοι Πειπαιῶρ-Ἀθηνῶν-

Πελοποννήζος (ΠΑΠ), ιδηπόδπομορ Βοπειοδςηικῆρ Ἑλλάδορ (ΒΓΔ), θαη 
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 Δερτιλής (2005b), σ.678. Για το 1880 δεν είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση, μιας και η 

Ελλάδα έχει μόνο 10 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής.  
103 Να σημειωθεί ότι αποφεύγουμε τον όρο "σιδηρόδρομοι του ελληνικού κράτους" επειδή 

αυτός παραπέμπει στην ομώνυμη εταιρεία, ΕΚ, που ιδρύθηκε το 1920 ως νομικό 

πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και στην οποία υπήχθησαν όλα τα δίκτυα κανονικού 

πλάτους, δηλαδή η γραμμή Πειραιώς-Δεμερλή-υνόρων, που κατασκευάστηκε από το 

ελληνικό κράτος, και οι γραμμές που υπήρχαν στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες είχαν 

κατασκευαστεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
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 Ο ιδηρόδρομος Αθηνών-Πειραιώς (ΑΠ) περιλαμβάνεται στη μελέτη μόνο μέχρι το 

1904, αφού αυτή τη χρονιά άρχισε η ηλεκτροκίνησή του. 
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ιδηπόδπομοι Πειπαιῶρ-Γεμεπλῆ-ςνόπων (ΠΓ).
105

 Πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ε 

Ἑηαιπεία Σποσιοδπόμων Ἀθηνῶν-Πειπαιῶρ-Πεπισώπων (ΔΣΑΠΠ), ε νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο (ηξακ). Οη ζηδεξφδξνκνη, ζπλεπψο, ηεο 

ζεκεξηλήο Βφξεηαο Διιάδαο (ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο) δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε κειέηε, κηαο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, κε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, επηινγέο πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

επηινγέο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ.  

Καηά ζπλέπεηα, ν ρψξνο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε κειέηε είλαη ε Διιάδα ηνπ 

19
νπ

 αηψλα, είλαη, δειαδή, ρψξνο ηνπ νπνίνπ ηα γεσγξαθηθά φξηα δελ είλαη ζηαζεξά 

γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. Αξρηθά, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Βαζηιείνπ 

ηεο Διιάδνο, ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη έθηαζε 47.516 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη 

είλαη ν ρψξνο ηνλ νπνίν απνηεινχλ ε Πεινπφλλεζνο, ε ηεξεά Διιάδα θαη ε Δχβνηα, 

θαζψο θαη ηα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, νη Κπθιάδεο θαη νη πνξάδεο. Σν 1864 ζην 

ρψξν απηφλ πξνζηίζεληαη ηα Δπηάλεζα θαη ε έθηαζε γίλεηαη 50.212 ηεηξαγσληθά 

ρηιηφκεηξα. Σν 1881 πξνζαξηάηαη νιφθιεξε ε Θεζζαιία θαη, απφ ηελ Ήπεηξν, ε 

πεξηνρή ηεο Άξηαο, νπφηε ε έθηαζε γίλεηαη 63.606 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Άξα ε 

κειέηε αθνξά ηνλ ειιεληθφ ρψξν ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη κεηά ην 1864. Μεηά ην 

1881 θαη έσο ην θαηαιεθηηθφ ρξνληθφ ζεκείν ηεο κειέηεο, δειαδή κέρξη ην 1909, ε 

έθηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο παξακέλεη, σο γλσζηφλ, ζρεδφλ ζηαζεξή.
106

  

1.3.2 Ο σπόνορ ηηρ μελέηηρ 

Ζ ηζηνξηθή πεξηνδνιφγεζε είλαη ζέκα δχζθνιν, ελ πνιινίο ζπκβαηηθφ θαη ζπρλά 

ππνθεηκεληθφ. Μηα πεξηνδνιφγεζε, δειαδή, ζπαλίσο επηβάιιεηαη απφ κφλε ηεο θαη ε 

επηινγή ησλ ζηηγκψλ ηνκήο ή κεηάβαζεο ελέρεη, ζπρλά, κηα εξκελεπηηθή κεξνιεςία. 

Με ηελ έλλνηα απηή, πεξηνδνιφγεζε ζεκαίλεη επηινγή, αιιά θαη πξφηαζε 

εξεπλεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. 

 Πξέπεη, ινηπφλ, λα αηηηνινγήζνπκε ηε ρξνληθή έθηαζε ηεο κειέηεο θαη λα 

εμεγήζνπκε ην γηαηί ζεσξνχκε φηη ε πεξίνδνο ηελ νπνία αθνξά εληάζζεηαη ζηνλ 

ειιεληθφ 19
ν
 αηψλα. 

Οη αηψλεο, βέβαηα, ζεσξείηαη φηη αξρίδνπλ, αξηζκεηηθά θαη ρξνλνινγηθά, απφ ηα 

έηε πνπ ιήγνπλ ζε 01 θαη ηειεηψλνπλ ζηα έηε πνπ ιήγνπλ ζε 00. Ο ηζηνξηθφο ρξφλνο, 

φκσο, δελ είλαη ν ίδηνο γηα ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Χο εθ ηνχηνπ, 

νη ηζηνξηθνί, γλσξίδνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινπλ νη αξηζκεηηθέο 

πεξηνδνινγήζεηο, ζπαλίσο ηηο αληηιακβάλνληαη ηνηο κεηξεηνίο. Γηα ηνλ ηζηνξηθφ, 

δειαδή, ην πφηε αξρίδεη ή πφηε ηειεηψλεη έλαο αηψλαο ή κηα επνρή ζπαλίσο είλαη 

δήηεκα κφλν αξηζκεηηθφ. Π.ρ. ν Eric Hobsbawm, παξαβιέπνληαο ηα αξηζκεηηθά φξηα 

θαη επηρεηξεκαηνινγψληαο πνιχ πεηζηηθά, κηιάεη γηα ηνλ "Δθηεηακέλν 19
ν
 Αηψλα", 

δειαδή ηελ πεξίνδν ε νπνία αξρίδεη κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1789 θαη 

ηειεηψλεη ην 1914, ηελ παξακνλή ηεο έθξεμεο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Μηιάεη, 

επίζεο, θαη δελ είλαη ν κφλνο,
107

 γηα ηνλ "χληνκν 20
ν
 Αηψλα", επνρή πνπ αξρίδεη ην 

1914 θαη ηειεηψλεη ην 1991, κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Γη' απηφλ, 

δειαδή, ε πεξηνδνιφγεζε δελ είλαη ρξνλνινγηθφ δήηεκα, αιιά δήηεκα γεγνλφησλ ηα 
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 Ο επίσημος τίτλος της εταιρίας ήταν Εταιρεία Ελληνικών ιδηροδρόμων (ΕΕ), αλλά 

σε όλο το τροχαίο υλικό της υπήρχε η επιγραφή ΠΔ. τη μελέτη μας θα προτιμήσουμε 

αυτόν τον τίτλο. 
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 Σα αριθμητικά στοιχεία στο Δερτιλής (2005a), σ.239 και σ.399. Σο «σχεδόν» αφορά τη 

μείωση της έκτασης κατά 394 τετραγωνικά χιλιόμετρα μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο 

του 1897. 
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 Βι. θαη Offenstadt & Dufaud & Mazurel (2004), σ.161. 
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νπνία απνηεινχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε ηζηνξηθνχ, νξφζεκα ζηελ ηζηνξηθή 

πνξεία ησλ θνηλσληψλ.
108

  

Σν εξψηεκα, ινηπφλ, πνπ πξέπεη λα απαληεζεί εδψ είλαη: Γηαηί επηιέγνπκε ηα 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά φξηα (1868-1909) ηεο κειέηεο καο γηα ηνπο ειιεληθνχο 

ζηδεξνδξφκνπο; Πνηα είλαη θαη πψο δηθαηνινγνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγήο; Δίλαη, δειαδή, ηα θξηηήξηα απηά ζπκβαηά κε ην αληηθείκελν, ηερλνινγηθφ 

θαη επηζηεκνληθφ, ηεο κειέηεο ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ; 

Χο πξνο ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν αξρίδεη ε κειέηε ηα πξάγκαηα είλαη, 

θξνλνχκε, ζαθή. Σν 1868 είλαη ην έηνο θαηά ην νπνίν έξρνληαη ζηελ Διιάδα νη 

πξψηεο, βξεηαληθήο θαηαζθεπήο, αηκάκαμεο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο 

ηδεξνδξφκνπο Αζελψλ-Πεηξαηψο (ΑΠ). ζν θαη αλ ε κηθξή απηή γξακκή είρε 

ζπγθνηλσληαθά ραξαθηεξηζηηθά "κεηξνπνιηηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ", δελ παχεη, απφ 

ηερλνινγηθή άπνςε, λα είλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία κηα λέα ηερλνινγία, ε 

ηερλνινγία ηεο αηκάκαμαο, εηζάγεηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ Διιάδα. Δληζρπηηθφο, 

κάιηζηα, ιφγνο είλαη φηη απηέο νη πξψηεο αηκάκαμεο είλαη αηκάκαμεο ηνπ ηχπνπ ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο γηα "θαλνληθέο" ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηεο επνρήο. 

Δίλαη, ινηπφλ, θπζηθφ κηα κειέηε ηεο ηερλνινγηθήο ηζηνξίαο ησλ ειιεληθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ λα αξρίδεη απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν. Βέβαηα, ν Μ. Παπαγηαλλάθεο, 

δίλνληαο ζην έξγν ηνπ ηνλ ηίηιν Οἱ Ἑλληνικοί ιδηπόδπομοι, 1882-1910, δείρλεη ζαλ 

λα ην αξρίδεη απφ ην 1882. Αιιά ν ζπγγξαθέαο, αθ' ελφο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη γεσπνιηηηθή, θαη φρη ηελ ηερλνινγηθή, δηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ, αθ' εηέξνπ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά θαη ηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ ΑΠ 

(1868), εληάζζνληάο ηα, φκσο, ζην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο ηνπ, ην νπνίν έρεη ηνλ 

ηίηιν "Πξντζηνξία".
109

 

Αλ, ινηπφλ, γηα ην αξρηθφ ζεκείν ηα πξάγκαηα είλαη ζαθή, δελ ζπκβαίλεη, ίζσο, 

ην ίδην φζνλ αθνξά ην θαηαιεθηηθφ ρξνληθφ ζεκείν ηεο κειέηεο, δειαδή ην 1909. Γηα 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα εηπσζνχλ θαη λα  δηεπθξηληζηνχλ 

πεξηζζφηεξα.  

Απφ ηελ πνιηηηθή πιεπξά, ε ρξνληά απηή είλαη ζεκείν θξίζηκεο θακπήο γηα ηε 

λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία. Δίλαη ην έηνο θαηά ην νπνίν ζπληειείηαη κηα πνιχ 

ζεκαληηθή πνιηηηθή κεηαβνιή ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα ην Κίλεκα ζην Γνπδί, ζηηο 

15 Απγνχζηνπ 1909, θαη ηε κεηάθιεζε, απφ ηνλ ηξαηησηηθφ χλδεζκν, ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Γηα ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Νεφηεξεο Διιάδαο θιείλεη κηα 

πεξίνδνο θαη αξρίδεη κηα άιιε. Γελ είλαη αλάγθε λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε πνιχ γηα 

ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη έιιελεο ηζηνξηθνί ζηα γεγνλφηα ηνπ 1909, γηα ηελ 

νπνία ε ζπλαίλεζή ηνπο είλαη αλακθηζβήηεηε. Αλεμάξηεηα απφ ηε ζεψξεζε θαη ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ θαζελφο,
110

 φινη ζπλαηλνχλ ζηελ άπνςε φηη ην 1909 είλαη 

απνθαζηζηηθφο ζηαζκφο γηα ηε λενειιεληθή ηζηνξία. Π.ρ., ν πχξνο Μαξθεδίλεο 

αξρίδεη νιφθιεξν θεθάιαην ηνπ έξγνπ ηνπ Πολιηική Ἱζηοπία ηῆρ Νεωηέπαρ Ἑλλάδορ 

κε ηνλ ηίηιν "Ἡ κεγάιε ἐμφξκεζηο 1909-1922" θαη αθνινπζνχλ αξθεηά 

ππνθεθάιαηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζεσξεί ην 1909 σο έηνο-νξφζεκν γηα ηελ 

πνιηηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο, ελψ, αληηζηνίρσο, ν Νίθνο βνξψλνο ζην έξγν ηνπ 

Ἐπιζκόπηζη ηῆρ Νεοελληνικῆρ Ἱζηοπίαρ, ηηηινθνξεί ην ηέηαξην θεθάιαην "Ἐμέιημε 
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 Για την πραγματολογική χρονολόγηση βλ. και στο Κρεμμυδάς (1996), σ.163. 
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 Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.45-52.  
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 Για τις διάφορες ερμηνείες του Κινήματος βλ. Δερτιλής Γ. (1977), σ.177-186. 

Φαρακτηριστικός είναι και ο τίτλος του βιβλίου: Κοινωνικός μετασχηματισμός και 

στρατιωτική επέμβαση: 1880-1909, αλλά και ολόκληρο το Δ΄ Κεφάλαιο για το κίνημα του 

1909. 
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ηῆο Νεφηεξεο Ἑιιάδαο" θαη ην ηνπνζεηεί απφ ην 1856 έσο ην 1909, ελψ ην πέκπην 

θεθάιαην κε ηίηιν "Ἡ Ἑιιάδα ζχγρξνλν θξάηνο" ην αξρίδεη απφ ην 1910. Καη, 

βέβαηα, απηνί νη ηζηνξηθνί δελ είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ απηή ηε ζεψξεζε γηα ηε 

ζεκαζία ηνπ Κηλήκαηνο ηνπ 1909.
111

 Δίλαη, ινηπφλ, εχινγν λα ζεσξήζεη θαλείο, 

αθνινπζψληαο εδψ ηελ πξαγκαηνινγηθή πεξηνδνιφγεζε, φηη ν ειιεληθφο πνιηηηθφο 

19
νο

 αηψλαο ιήγεη ην 1909.  

ηελ εχινγε, φκσο, αληίξξεζε φηη ε κειέηε δελ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο, πξέπεη λα αληηηείλνπκε φηη θαη γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο ηα 

θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην 19
ν
 απφ ηνλ 20

ν
 αηψλα ηνπνζεηνχληαη 

ζην 1909. Γειαδή, ην 1909 είλαη θαη γηα ηελ ειιεληθή ζηδεξνδξνκηθή ηζηνξία έηνο 

ηνκήο, θαη κάιηζηα απφ δχν πνιχ ζεκαληηθέο πιεπξέο, ηφζν ηελ θαηαζθεπαζηηθή, 

φζν θαη ηελ ηερλνινγηθή: 

α) Δίλαη ην έηνο θαηά ην νπνίν ηειεηψλεη ε πεξίνδνο ηεο θαηαζθεπήο ησλ ειιεληθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο γξακκήο Πεηξαηψο-Γεκεξιή-πλφξσλ. Σφηε, 

δειαδή, νινθιεξψλεηαη, κεηά απφ πνιιέο πεξηπέηεηεο, ε πινπνίεζε ηνπ βαζηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πνπ άξρηζε απφ ηνλ Υαξίιαν Σξηθνχπε, γηα ην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν. ιν ην ππφινηπν ηκήκα ηνχ κεηέπεηηα, αιιά θαη ζεκεξηλνχ, ειιεληθνχ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ είρε θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη 

πεξηήιζε ζηελ Διιάδα κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο (γξακκέο Μαθεδνλίαο) θαη 

ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν (γξακκέο Γπηηθήο Θξάθεο). Ζ θαηαιεθηηθή ρξνλνινγία 

ηεο κειέηεο ηνπ Παπαγηαλλάθε, δειαδή ην 1910, δείρλεη φηη θαη ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί 

φηη ε ζηδεξνδξνκηθή πξνζπάζεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ηειεηψλεη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο γξακκήο Πεηξαηψο-Γεκεξιή-πλφξσλ, ε νπνία νινθιεξψζεθε πεξί 

ηα ηέιε ηνπ 1909.
112

  

β) Απφ ηελ άπνςε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο ην 1909 είλαη, επίζεο, έηνο 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία 

εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα, απφ ηνπο ΠΑΠ θαη ηνπο Θ, νη πξψηεο αηκάκαμεο κε 

ηερλνινγία ππέξζεξκνπ αηκνχ. Γηα ηνπο κειεηεηέο ηεο ηζηνξίαο ησλ αηκακαμψλ ε 

ρξήζε ηνπ ππέξζεξκνπ αηκνχ είλαη ε ζεκαληηθή ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ε νπνία 

δηαθνξνπνηεί ην 19
ν
 απφ ηνλ 20

ν
 αηψλα.

113
 Πξάγκαηη, νη αηκάκαμεο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη πεηξακαηηθά πεξί ην 1898 θαη 

θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά ζε επξσπατθέο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ην 1900-

1901, αλ θαη ε νξηζηηθή θαζηέξσζή ηνπο ήιζε αξγφηεξα. Δίλαη εχινγν, θαηά 

ζπλέπεηα, λα ζεσξήζνπκε φηη γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο ν 20
νο

 αηψλαο 

αξρίδεη, απφ ηερλνινγηθή ζθνπηά, ην 1909, κε ηελ εηζαγσγή ησλ πξψησλ αηκακαμψλ 

ππέξζεξκνπ αηκνχ.  

 Πέξαλ, ινηπφλ, ηεο ηνκήο, ηελ νπνία απνηειεί ην 1909 ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο 

ρψξαο, ε ίδηα ρξνληά ζεκαηνδνηεί ζεκαληηθφηαηε ηνκή θαη ζηελ ηζηνξία ησλ 

ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ε δεχηεξε ηνκή δελ έρεη 

ηελ ίδηα ζπνπδαηφηεηα ζηε ζπλνιηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη δελ ζπλδέεηαη θαη' 

αλάγθελ κε ηελ πξψηε, είλαη ινγηθφ λα ζπλδεζνχλ ζηε κειέηε καο, έζησ θαη αλ ε 

ζχλδεζε απηή έρεη πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθφ, παξά νπζηαζηηθφ, ραξαθηήξα. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε κειέηε, ζηα ζαξάληα 

                                                 
111

 Ο Dakin, λ.χ., αρχίζει και αυτός κεφάλαιο της ιστορίας του με τα γεγονότα στο Γουδί 

και τη μετάκληση και τις μεταρρυθμίσεις του Βενιζέλου. *βλ. Dakin (1972),  σ.271-285] 
112

 Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.132. 
113

 Βλ., π.χ., Πρωτοπαπαδάκης (1930), σ.644, Duffy (1983), σ.69, και van Riemsdijk & Brown 

(1980), σ.74. Για το ότι, με την εισαγωγή ατμαμαξών υπέρθερμου ατμού, αρχίζει νέα 

εποχή στους ΠΑΠ, βλ. Ζησιμάτος (1927), σ.380. 



Διζαγωγή 

 42 

απηά ρξφληα, ζηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο ζπλέβεζαλ πνιιά. Άξρηζε θαη 

ηειείσζε ν ζρεδηαζκφο ηνπο, άξρηζε θαη ηειείσζε ε θαηαζθεπή ηνπο, κε φια φζα 

ζπλεπάγεηαη απηφ (ηερληθά έξγα, γέθπξεο, ζηαζκνί), εηζήρζεζαλ ζηδεξνηξνρηέο, 

αηκάκαμεο θαη άιιν ηξνραίν πιηθφ, νξγαλψζεθε ε ιεηηνπξγία θαη ε εθκεηάιιεπζή 

ηνπο, εθπαηδεχηεθε πξνζσπηθφ, άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ εξγνζηάζηα ζπληήξεζεο θαη 

θαηαζθεπήο ηκεκάησλ. ια απηά είραλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ζεκαληηθφηαηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. πλέπεηεο πνιηηηθέο (ελνπνίεζε ηνπ εζληθνχ 

ρψξνπ), νηθνλνκηθέο (κεηαθνξέο, εκπφξην, αγξνηηθή παξαγσγή), θνηλσληθέο (λέα 

επαγγέικαηα, πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο γχξσ απφ ηνπο ζηαζκνχο), ηερλνινγηθέο, 

αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο. Με ηηο ηειεπηαίεο ελλννχκε φηη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ ζπλέβαιε ζηελ νπζηαζηηθή, αιιά θαη ηε ζεζκηθή, αλαβάζκηζε ησλ 

ζπνπδψλ ζην Πνιπηερλείν, θαη δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηελ εηζαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηδεξνδξνκηθήο, ελψ δελ είλαη θαζφινπ άζρεηε κε ηελ, de facto, 

θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε θαη ηελ, de jure, επαθφινπζε ζεζκηθή αλαγλψξηζε ησλ 

θπζηθνκαζεκαηηθψλ ζπνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην. 

 

1.4 Οι ππωηογενείρ πηγέρ ηηρ μελέηηρ 

Οη πεγέο είλαη ην ζχλνιν ησλ ηρλψλ πνπ έρνπλ αθήζεη νη θνξείο ηήο δξάζεο ζην 

παξειζφλ θαη πάλσ ζ’ απηά ηα ίρλε ζηεξίδεηαη ε ηζηνξηθή έξεπλα. Γηα ηνλ ηζηνξηθφ 

εξεπλεηή, θάζε ηχπνο ηεθκεξίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή, αξθεί λα έρεη 

ζρνιηαζηεί επαξθψο. Ο εξεπλεηήο εξγάδεηαη ζπγθεληξψλνληαο εθείλν ην corpus ησλ 

πεγψλ πνπ πξνζηδηάδεη θαιχηεξα ζηνπο εξεπλεηηθνχο ηνπ ζηφρνπο, γλσξίδνληαο φηη 

έλα ζχλνιν πεγψλ δελ είλαη πνηέ θαιφ ή θαθφ αθ’ εαπηνχ, αιιά φηη απηφ πνπ έρεη 

ζεκαζία είλαη ε αληαπφθξηζή ηνπ ζην είδνο ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη γηα ηελ 

έξεπλα. πσο, δειαδή, δελ ππάξρεη θαιφ ή θαθφ ηζηνξηθφ θαηλφκελν, έηζη δελ 

ππάξρνπλ θαιέο ή θαθέο πεγέο. Τπάξρνπλ, κφλν, πεγέο θαιά ή άζρεκα 

αμηνπνηεκέλεο, πεγέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ή φρη ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

 ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη, εθηφο ησλ άιισλ, 

θαη νξηζκέλεο πεγέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πξσηνγελείο θαη ησλ 

νπνίσλ ε ζεκαζία, ηφζν γηα ηε δηεμαγσγή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο φζν θαη 

γηα ηε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο, είλαη κεγάιε.  

 Γηα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ πεγψλ ππάξρνπλ, κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ, θάπνηεο, έζησ κηθξέο, 

δηαθνξέο. Δθεί πνπ ππάξρεη ζπκθσλία, είλαη ζην γεγνλφο φηη ε δηάθξηζε απηή 

ππάξρεη. Δδψ ζα βαζηζηνχκε ζ’ έλαλ απιφ θαη απνδεθηφ νξηζκφ, φπνπ ην θξηηήξην 

είλαη ρξνλνινγηθφ:  

“Πρωτογενείς πηγές είναι αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

 περιόδου για την οποία γίνεται η ιστορική μελέτη, ενώ οι δευτερογενείς πηγές 

δημιουργήθηκαν, κατά κανόνα, αργότερα και στηρίζονται στην ανάλυση των 

πρώτων.”
114

  

Δίλαη επλφεην, ινηπφλ, φηη ζηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαη' αξρήλ, φιεο νη 

δηαζέζηκεο θαη πξνζηηέο πξσηνγελείο πεγέο, αξρεηαθέο θαη βηβιηνγξαθηθέο, ειιεληθέο 

θαη μέλεο, δεκνζηεπκέλεο θαη αδεκνζίεπηεο, γηα ηελ αλεχξεζε ηεο πξνέιεπζεο, ηνπ 

ηχπνπ, ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ αηκακαμψλ πνπ θπθινθφξεζαλ 

ζηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Αμηνπνηήζεθαλ, 

επίζεο, πξσηνγελείο πεγέο γηα ηελ έληαμε ησλ ειιεληθψλ αηκακαμψλ ζην δηεζλέο 
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ζηδεξνδξνκηθφ πιαίζην θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο αηκάκαμεο άιισλ ρσξψλ.  

 Αο καο επηηξαπεί, φκσο, θαη κηα εμαίξεζε. Θα ζεσξήζνπκε σο πξσηνγελή πεγή 

θαη έλαλ θαηάινγν ησλ θηλεηεξίσλ κνλάδσλ ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ν νπνίνο 

έρεη ζπληαρηεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, κηαο θαη ν θαηάινγνο απηφο απνηειεί ηελ 

«πχιε εηζφδνπ» γηα ηελ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ αηκακαμψλ.  

 Παξφιν πνπ κεξηθέο απφ ηηο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

δεηήκαηα, ζα κπνξνχζακε λα ηαμηλνκήζνπκε ζρεκαηηθά ηηο πξσηνγελείο πεγέο ηεο 

αλά ρείξαο κειέηεο κε βάζε ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηελ απάληεζε 

ησλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ. Σα εξσηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζθηαγξαθεζνχλ, ζε 

γεληθέο γξακκέο ηνπιάρηζηνλ, σο εμήο: 

1. Χο πξνο ην εξψηεκα γηα ην πνηεο παξάκεηξνη ζπλεηέιεζαλ ζηε ζηξαηεγηθή επηινγή 

γηα ην είδνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ, δειαδή γηα ηελ επηινγή ηνπ 

πιάηνπο ησλ γξακκψλ, αμηνπνηήζεθαλ ηφζν ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο φζν θαη ε 

Μειέηε Μartin-Villot. 

2. ρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αηκακαμψλ, δειαδή πνηεο ήηαλ νη αηκάκαμεο πνπ 

αγνξάζηεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο, απφ πνηα εξγνζηάζηα 

αγνξάζηεθαλ θαη πνηεο ήηαλ νη ρξνλνινγίεο θαηαζθεπήο ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

εμήο πξσηνγελείο πεγέο: α) Ο Καηάλογορ Holzinger, β) ην Απσείο Krauss, γ) ηα βηβιία 

ηνπ Πάλνπ Μπαζηάθνπ ιδηπόδπομοι Ἀηηικῆρ: Καηαζκεςὴ καὶ Ἐκμεηάλλεςζιρ  (1889) 

θαη Ὀπγανιζμὸρ ηῆρ Ὑπηπεζίαρ ηοῦ ιδηποδπόμος ηῆρ Βοπειοδςηικῆρ Ἑλλάδορ (1892) 

γηα ηηο αηκάκαμεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, δ) ηα έγγξαθα ηεο πιινγήο ηνπ 

ηδεξνδξνκηθνχ Μνπζείνπ γηα ηηο αηκάκαμεο ησλ ΠΑΠ, ησλ Θ θαη ΠΓ θαη ε) νη 

εηήζηνη Απολογιζμοί ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ. 

3. Γηα δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμψλ, δειαδή ηη είδνπο 

αηκάκαμεο ήηαλ απηέο, πνηα ε δηάηαμε ησλ αμφλσλ ηνπο, πνηεο νη δηαζηάζεηο ηνπο θαη, 

ελ γέλεη, πνηα ήηαλ φια ηα ηερληθά ηνπο ζηνηρεία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ α) έγγξαθα απφ 

ην Αξρείν ηνπ National Railway Museum (NRM) ηεο Τφξθεο γηα ηηο αηκάκαμεο ηνπ 

ΑΠ, β) ηα έγγξαθα ηεο πιινγήο ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ Μνπζείνπ γηα ηηο αηκάκαμεο 

ησλ ΠΑΠ, ησλ Θ θαη ΠΓ, γ) ηα παξαπάλσ βηβιία ηνπ Μπαζηάθνπ γηα ηηο 

αηκάκαμεο ηνπ Α θαη ηνπ ΒΓΔ, δ) Ζ έθδνζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ηδεξνδξφκσλ Θεζζαιίαο (Θ) γηα ηηο αληίζηνηρεο αηκάκαμεο θαη ε) ε Μειέηε ηεο 

Γαιιηθήο Απνζηνιήο γηα ηε γξακκή ηνπ νδνλησηνχ ζηδεξνδξφκνπ Γηαθνθηνχ-

Καιαβξχησλ. 

4. Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κεγέζε ησλ αηκακαμψλ, δειαδή πνηα 

είλαη ηα κεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ πνηφηεηα 

κηαο αηκάκαμαο θαη πσο πξνθχπηνπλ ηα κεγέζε απηά απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αηκάκαμαο, αμηνπνηήζεθαλ πνιιά βηβιία ηδεξνδξνκηθήο ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ, απφ ηα νπνία ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη: α) ην βηβιίν ηνπ G. Richard La 

chaudiere locomotive et son outillage (Paris 1886), β) ην βηβιίν ηνπ . ηεθαλάθε 

ιδηποδπομικὴ ἀημομησανικὴ (Αθήναι 1887), γ) ην βηβιίν ηνπ Πάλνπ Μπαζηάθνπ 

ιδηποδπομική (Αθήναι, 1901) θαη δ) ην βηβιίν ηνπ Γ. Πξσηνπαπαδάθε ημειώζειρ 

ιδηποδπομικήρ, Μέπορ ηπίηον: Ἀνηίζηαζιρ ηῶν ζςπμῶν καὶ ἕλξιρ (ιηζνγξαθηθή 

έθδνζε Δ.Μ.Π., 1929). πκπιεξσκαηηθά κε ηα παξαπάλσ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

άιια αλάινγα βηβιία, φπσο M. Reynolds Locomotive Engine Driving (London, 

1885), P. Levèvre & G. Cerbelaud Les Chemins de Fer (Paris, 1888), É. Sauvage La 

machine locomotive (Paris, 1894), G. Humbert Traité complete de Chemins de Fer, 

(Paris et Liège, 1908), G. Lotter Handbuch zum Entwerten regelspuringer 

Dampflokomotiven (München-Berlin, 1909), U. Lamalle & F. Legein La locomotive: 

Description raisonée de ses organs (Bruxelles-Paris, 1913), ηα ιήκκαηα κε ηίηιν 
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“Αηκάκαμα”, αλάηππα απφ ην Ἐγκςκλοπαιδικὸν Λεξικὸν Ἐλεςθεποςδάκη (Αζήλα, 

1930) θαη ηε Μεγάλη Ἑλληνικὴ  Ἐγκςκλοπαίδεια, γξακκέλα αληηζηνίρσο απφ ηνπο Γ. 

Πξσηνπαπαδάθε θαη Α. Μηραιφπνπιν, θαζψο θαη ην βηβιίν ηνπ Κ. Ηνζαδξψβζθε 

ιδηποδπομική (Αζήλα, 1945). 

5. ζνλ αθνξά ηα εξσηήκαηα ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ έληαμε ησλ ειιεληθψλ 

αηκακαμψλ ζην δηεζλέο ζηδεξνδξνκηθφ πιαίζην, δειαδή ηη είδνπο αηκάκαμεο 

θπθινθνξνχζαλ ζε δίθηπα άιισλ ρσξψλ, πνηα ήηαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

ησλ αηκακαμψλ θαη πσο ζπγθξίλνληαη απηέο κε ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο,  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαηά θχξην ιφγν, νη εμήο πξσηνγελείο πεγέο: α) νη πίλαθεο 

ηξνραίνπ πιηθνχ ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο Companie des Chemins de fer de l' Ouest 

(1873), β) ην ιεχθσκα αηκακαμψλ ηεο βειγηθήο εηαηξείαο Saint-Léonard θαη γ) 

αξθεηά απφ ηα βηβιία ηδεξνδξνκηθήο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Πξέπεη, πάλησο, 

λα ζεκεησζεί φηη γηα ην δήηεκα ηεο έληαμεο ζην δηεζλέο πιαίζην θαη ησλ ζπγθξίζεσλ 

αμηνπνηήζεθαλ θαη δεπηεξνγελείο πεγέο, δειαδή πην πξφζθαηα βηβιία 

ζηδεξνδξνκηθήο ηζηνξίαο, φπσο L. Wiener Les locomotives articulées (Bruxelles, 

1926), R.P. Johnson The Steam Locomotive (New York, 1942), A. Chapelon La 

locomotive à vapeur,  (1957, αγγιηθή έθδνζε Rode, 2000), B. Hollingsworth & A. 

Cook The Great Book of Trains (London, 1987) θαη C. Chant The World’s Railways 

(Isle of Anglesey, 2001). 

6. Σέινο, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ αηκακαμψλ 

απφ ηηο ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ ηα ήδε 

αλαθεξζέληα βηβιία ηδεξνδξνκηθήο, νη εηήζηνη Απολογιζμοί ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ. 

Πξνθαλψο, είλαη ιάζνο λα πηζηεχεη θαλείο φηη ζηηο πξσηνγελείο πεγέο θξχβνληαη 

φιεο νη «αιήζεηεο» ηνπ παξειζφληνο θαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ν εληνπηζκφο 

θαη ε αλάγλσζε απηψλ ησλ πεγψλ. Οη πεγέο, σο αλζξψπηλα δεκηνπξγήκαηα, είλαη 

ήδε δηαπνηηζκέλεο απφ εκπξφζεηεο αλαγλψζεηο, επηινγέο θαη απνθξχςεηο θαη ν 

εξεπλεηήο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη απηήλ ηελ επίγλσζε ζηελ νπηηθή ηνπ θαη λα 

θαηαζηήζεη ηνπο φξνπο αμηνιφγεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεγψλ κέξνο ηεο 

έξεπλαο ηνπ. Ζ εηθφλα, δειαδή, πνπ ζα αλαζπγθξνηήζεη δελ είλαη πνηέ αληαλάθιαζε 

κηαο πεγήο ή καο νξηζκέλεο θαηεγνξίαο πεγψλ, αιιά πξντφλ ζπζηεκαηηθήο 

ζχγθξηζεο, δηαζηαχξσζεο θαη αληηπαξάζεζεο ησλ ηεθκεξίσλ, δειαδή, κηαο θξηηηθήο 

δηεξγαζίαο πνπ είλαη νπζηψδεο ζπληζηψζα γηα ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ εξεπλεηή. 

Γη’ απηφ θαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζρνιηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

πξσηνγελείο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε. Ο ζρνιηαζκφο θαη ε 

παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θάζε πξσηνγελή πεγή ζθνπφ έρεη λα παξνπζηάζεη 

ηελ πξνέιεπζή ηεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζ' απηήλ, ηηο δηαζηαπξψζεηο ζηηο 

νπνίεο ππεβιήζε θαη, κ' απηφλ ηνλ ηξφπν, λα αλαδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα φξηά 

ηεο, νπφηε λα ηεθκεξησζεί ε εγθπξφηεηά ηεο, κηαο θαη ε “αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ 

απνηειεί νξγαληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηζηνξείλ”.
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1.4.1 Η εξαίπεζη: Ο Κατάλογος Holzinger 

Χο πξνο ηηο αξρεηαθέο πεγέο γηα ηηο ειιεληθέο αηκάκαμεο, ε αλαδήηεζε, ε αλεχξεζε 

θαη ε ηαπηνπνίεζή ηνπο δελ ήηαλ εχθνιν έξγν, κηαο θαη ζηνλ ΟΔ δελ ππάξρεη 

ηζηνξηθφ αξρείν. Ζ πξψηε αλαδήηεζε ηνπ πιήζνπο, ηεο πξνέιεπζεο, ησλ ηχπσλ θαη 

ηεο αξίζκεζεο ησλ αηκακαμψλ ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ άξρηζε κε ηνλ 

ιεγφκελν, θαη πνιχ γλσζηφ ζηνπο αζρνινχκελνπο κε ηα ηζηνξηνδηθηθά ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ, Καηάλογο Holzinger γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο, ν νπνίνο 

έθηαζε ζηα ρέξηα κνπ απφ κέιε ηνπ πιιφγνπ Φίισλ ηνπ ηδεξνδξφκνπ (Φ).  
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Ο απζηξηαθφο Reimar Holzinger (1922-2012) ήηαλ απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο, 

δηεζλψο, εξεπλεηέο ζηνηρείσλ γηα ηνπο επξσπατθνχο ζηδεξνδξφκνπο. Καηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 (ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαιφγνπ θηάλνπλ κέρξη ην 1965) πεξηφδεπζε 

ζε φιν ην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, αλαδεηψληαο ζηνηρεία γηα ηηο θηλεηήξηεο 

κνλάδεο ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ. πλφςηζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ 

ζε έλαλ θαηάινγν, φπνπ αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο φιεο ηηο κνλάδεο απηέο. Να 

ζεκεησζεί φηη ζηνλ θαηάινγν δελ πεξηιακβάλνληαη κφλνλ νη αηκάκαμεο (νη νπνίεο 

ελδηαθέξνπλ ηελ παξνχζα κειέηε), αιιά θαη νη, πνιχ κεηαγελέζηεξεο, δεδεινθίλεηεο 

θαη ειεθηξνθίλεηεο κεραλέο. Δπίζεο, κε ηνλ φξν ειιεληθνί ζηδεξφδξνκνη ν Holzinger 

ελλνεί θαη ηνπο ζηδεξνδξφκνπο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο νη νπνίνη θαηαζθεπάζηεθαλ 

αξρηθά απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη πεξηήιζαλ ζην ειιεληθφ θξάηνο κεηά 

ην 1913, θαζψο θαη κηθξά εζσηεξηθά δίθηπα εξγνζηαζίσλ, ι.ρ. ηνπ Λαπξίνπ θαη 

κεγάισλ έξγσλ, ι.ρ. ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ. Δλλνείηαη φηη θαη γηα ηνπο 

ζηδεξνδξφκνπο απηνχο ν θαηάινγνο πεξηιακβάλεη πιήξε ζηνηρεία ησλ θηλεηεξίσλ 

κνλάδσλ ηνπο. 

Ο θαηάινγνο είλαη δαθηπινγξαθεκέλνο, ζε γεξκαληθή γιψζζα, πνιπζέιηδνο θαη 

νγθψδεο, ρσξίο λα αλαθέξεη ηηο πεγέο ηνπ θαη ηε ρξνλνινγία ζχληαμήο ηνπ.
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 Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ηνπ δίλνπλ, κε πξψηε καηηά, έλα είδνο αλεπίζεκεο, ίζσο θαη 

αλαμηφπηζηεο, ρξνηάο. Γη' απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, έγηλε θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Σν ζεκαληηθφ, αιιά φρη θαη 

εθπιεθηηθφ, ζπκπέξαζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη ν «αλεπίζεκνο» απηφο 

θαηάινγνο απνδείρηεθε εμαηξεηηθά αθξηβήο ζε φιεο ηηο δηαζηαπξψζεηο ζηηο νπνίεο 

ππεβιήζε, κε απνηέιεζκα λα απνηειέζεη κηα πξψηεο ηάμεσο αξρηθή πεγή γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλαδήηεζε ησλ αηκακαμψλ θαη ησλ ηερληθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Απφ ηνλ 

θαηάινγν, δειαδή, κπνξεί λα κάζεη θαλείο πνηεο, πφζεο θαη πνηνπ ηχπνπ ήηαλ νη 

αηκάκαμεο ηεο θάζε εηαηξείαο, πφηε θαη απφ πνην εξγνζηάζην θαηαζθεπάζηεθαλ. 

Ο θαηάινγνο είλαη ρσξηζκέλνο ζε ηκήκαηα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηέρεη ηηο 

θηλεηήξηεο κνλάδεο θαζεκηάο ειιεληθήο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο. Οη ηίηινη ησλ 

ηκεκάησλ είλαη πάληα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. Π.ρ. Γηα ηνπο ΠΑΠ: "Nummerschema der 

SPAP (Siderodromoi Peiraios Athenon Peloponnesou)", γηα ην Α: "Nummerschema 

der SA (Siderodromoi Attikes)" θιπ. Χο πξνο ηηο αηκάκαμεο, ν θαηάινγνο 

πεξηιακβάλεη ηελ πξψηε αξίζκεζε ηεο αηκάκαμαο απφ ηελ ειιεληθή εηαηξεία, ην 

φλνκα (αλ ππήξρε) πνπ έδσζε ε εηαηξεία ζηελ αηκάκαμα, ηνλ ηχπν ηεο αηκάκαμαο 

ζην Γεξκαληθφ χζηεκα ζπκβνιηζκνχ, ζπληνκνγξαθία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, 

ην έηνο θαη ηνλ εξγνζηαζηαθφ αξηζκφ θαηαζθεπήο ηεο θάζε αηκάκαμαο (βαζηθφηαην 

ζηνηρείν, φπσο θάλεθε απφ ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο), θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε 

κεηέπεηηα ειιεληθή αξίζκεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εηαηξείεο ζπγρσλεχηεθαλ, 

νπφηε άιιαμαλ ηελ αξίζκεζε ησλ αηκακαμψλ ηνπο. Πέξαλ, βέβαηα, ηνπ ηχπνπ ηεο 

θάζε αηκάκαμαο, ν θαηάινγνο δελ πεξηιακβάλεη άιια ηερληθά ζηνηρεία (πρ. 

δηαζηάζεηο θπιίλδξσλ, δηακέηξνπο ηξνρψλ, βάξε θιπ.).  

ην αληίγξαθν πνπ πεξηήιζε ζηελ θαηνρή κνπ ππάξρνπλ θαη κεξηθέο ρεηξφγξαθεο 

παξαηεξήζεηο θαη δηνξζψζεηο απφ κέιε ηνπ Φ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ, άζρεηε κε 

ηελ παξνχζα κειέηε, κεηέπεηηα ειιεληθή αξίζκεζε νξηζκέλσλ αηκακαμψλ θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ φιν ην ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πεξηήιζε ζε εληαίν θνξέα, 

δειαδή ηνπο ηδεξνδξφκνπο Διιεληθνχ Κξάηνπο (ΔΚ), πξφδξνκν ηνπ ζεκεξηλνχ 
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 Ο Holzinger τον είχε συντάξει για ιδία χρήση, σχεδιάζοντας ένα βιβλίο για τους 

νοτιοευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, στο οποίο σκόπευε να παραθέσει και τους 

καταλόγους του κινητηρίου υλικού αυτών των δικτύων. Η έκδοση του βιβλίου αυτού δεν 

ευοδώθηκε.  
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ΟΔ.  

Ζ δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε δηαπίζησζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θαηαιφγνπ 

έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, ζε ηξεηο θάζεηο, κε ηξεηο πεξηπηψζεηο απνιχησο 

έγθπξσλ αξρεηαθψλ πεγψλ: 

α) Ζ πξψηε δηαζηαχξσζε έγηλε κε ην αξρείν ηνπ National Railway Museum ηεο 

Τφξθεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο βξεηαληθήο θαηαζθεπήο αηκάκαμεο ηνπ ΑΠ. 

Ο θαηάινγνο απνδείρηεθε απνιχησο αθξηβήο. 

β) Μηα δεχηεξε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηαιφγνπ ήηαλ κε ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαγξάθνληαη ζε έγγξαθα ησλ εηαηξεηψλ ΠΑΠ, Θ θαη ΔΚ, ηα νπνία βξέζεθαλ 

ζηε ζπιινγή ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ Μνπζείνπ ηνπ ΟΔ. Γειαδή, νη αηκάκαμεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα απηά είλαη νη ίδηεο (εξγνζηάζην θαη ρξνλνινγία 

θαηαζθεπήο, ηχπνο θαη ειιεληθή αξίζκεζε) κε ηηο αηκάκαμεο ηνπ θαηαιφγνπ. 

γ) ε κηα κεηαγελέζηεξε θάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαιφγνπ δηαζηαπξψζεθαλ κε ηα 

ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην δεκνζηεπκέλν αξρείν θαηαζθεπψλ ηεο γεξκαληθήο 

εηαηξείαο  θαηαζθεπψλ Krauss θαη ζην Λεχθσκα ηεο εηαηξείαο Saint-Léonard. ' απηά 

πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα φιεο ηηο αηκάκαμεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα 

εξγνζηάζηα ησλ εηαηξεηψλ. Καη εδψ ε έξεπλα έγηλε κε βάζε ηνλ εξγνζηαζηαθφ αξηζκφ 

θαηαζθεπήο, ηε ρξνλνινγία θαη ηνλ ηχπν ηεο αηκάκαμαο. Πεξηηηφ, πιένλ, λα 

αλαθεξζεί φηη θαη ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ν θαηάινγνο ηνπ Holzinger απνδείρηεθε 

απφιπηα αθξηβήο.  

1.4.2 Το Απσείο ηηρ Krauss  

Ζ γεξκαληθή εηαηξεία Krauss Krauss Lokomotivfabrik München είλαη απηή απφ ηελ 

νπνία πξνέξρνληαη πνιιέο αηκάκαμεο ησλ ΠΑΠ, ησλ Α, ησλ Σξνρηνδξφκσλ (ηξακ) 

θαζψο θαη φιεο ηνπ ΠΚ. 

Έρεη δεκνζηεπηεί ν θαηάινγνο ησλ αηκακαμψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα 

εξγνζηάζηα ηεο εηαηξείαο. Σελ έθδνζε έρνπλ επηκειεζεί νη Bernhard Schmeiser, 

Hansjürgen Wenzel θαη Josef Otto Slezak. Έρεη ηίηιν Krauss Dampflokomotiven θαη 

έρεη εθδνζεί απφ ηνλ νίθν Slezak Verlag ηεο Βηέλλεο ην 1977. Μαδί κε έλα ζχληνκν 

ηζηνξηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ηδξπηή ηεο Georg Krauss (1826-1906), ην βηβιίν 

πεξηέρεη ζηνηρεία γηα φιεο ηηο αηκάκαμεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα ηξία εξγνζηάζηά 

ηεο, δειαδή  γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10.000 αηκάκαμεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ ην 1867 

έσο ην 1931, νπφηε ε εηαηξεία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Maffei.
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 Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη γηα θάζε αηκάκαμα είλαη, θαηά ζεηξά: 

Δξγνζηαζηαθφο αξηζκφο θαηαζθεπήο, ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

νπνίαο θαηαζθεπάζηεθε ε αηκάκαμα, αξίζκεζε πνπ έδσζε ε εηαηξεία  απηή ζηελ 

θάζε αηκάκαμα (απηφ ην ζηνηρείν δελ ππάξρεη πάληα), ηχπνο ηεο αηκάκαμαο ζην 

Γεξκαληθφ χζηεκα ζπκβνιηζκνχ, πιάηνο (ζε mm) ηεο γξακκήο ζηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί,
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 αξηζκφο ζρεδίνπ ηεο Krauss βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζηεθε ε 

αηκάκαμα, έηνο αγνξάο θαη κηα έλδεημε πνπ δείρλεη ζε πνην απφ ηα ηξία εξγνζηάζηα 

ηεο Krauss θαηαζθεπάζηεθε. 

1.4.3 Τα βιβλία ηος Πάνος Μπαζιάκος 

Ο κεραληθφο Πάλνο Μπαζηάθνο ππήξμε ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο θνηλφηεηαο. Δίρε δηαηειέζεη γηα πνιιά ρξφληα Γεληθφο Γηεπζπληήο 

ησλ ηδεξνδξφκσλ Αηηηθήο (Α), θαη, ηαπηνρξφλσο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ 

ηδεξνδξφκνπ Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο (ΒΓΔ). Παξάιιεια, δίδαζθε ιδηποδπομική 
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 Αξιοσημείωτο: Η τελευταία ατμάμαξα της Krauss πριν από τη συγχώνευση Krauss-

Maffei προοριζόταν για τον ιδηρόδρομο Πύργου Κατακώλου. 
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 Αναφέρονται 116(!) διαφορετικά πλάτη γραμμής. 
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ζηε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Αθαδεκία.
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 Καξπνί απηψλ ησλ ηδηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ είλαη ηξία βηβιία, πνπ 

έρνπλ εθδνζεί ζηελ Αζήλα, κε ηνπο εμήο ηίηινπο: α) ιδηπόδπομοι Ἀηηικῆρ: 

Καηαζκεςὴ καὶ Ἐκμεηάλλεςζιρ, κε ρξνλνινγία έθδνζεο 1889, β) Ὀπγανιζμὸρ ηῆρ 

Ὑπηπεζίαρ ηοῦ ιδηποδπόμος ηῆρ Βοπειοδςηικῆρ Ἑλλάδορ, κε ρξνλνινγία 1892 θαη γ) 

ιδηποδπομικὴ παπαδιδομένη ἐν ηῇ Βιομησανικῇ καὶ Ἐμποπικῇ Ἀκαδημίᾳ, κε 

ρξνλνινγία 1901.  

Σν πξψην βηβιίν είλαη κηα ζρεηηθά κηθξή, 56 ζειίδεο, κειέηε γηα ην ηδεξφδξνκν 

Αηηηθήο. Παξά, φκσο, ην κηθξφ ηεο κέγεζνο αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζέκαηα, ηερληθά, 

νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά, ηα νπνία απαζρνινχλ κηα ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία, ηα 

νπνία ν ζπγγξαθέαο γλσξίδεη απφ πξψην ρέξη. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί κία πξψηεο ηάμεσο 

πεγή γηα ηα ειιεληθά ζηδεξνδξνκηθά πξάγκαηα. ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ εθζέηεη ην 

ιφγν ηεο ζπγγξαθήο: 

“Ἐπειδὴ ἡ κατασκευὴ καὶ ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ιδηροδρόμων ἐν Ἑλλάδι 

εὑρίσκονται  ἔτι ἐν τῇ ἀρχῇ των, ἐθεωρήσαμεν καθῆκον νὰ περιγράψωμεν τίνι 

τρόπῳ  κατεσκευάσθησαν οἱ ιδηρόδρομοι Ἀττικῆς, καὶ πῶς γίνεται ἡ 

ἐκμετάλλευσις αὐτῶν· αἱ πληροφορίαι ἡμῶν αὖται πιθανὸν νὰ χρησιμεύσωσί 

πως εἰς τὴν τελειοτέραν κατασκευὴν καὶ ἐκμετάλλευσιν τῶν νέων 

κατασκευασθησομένων σιδηροδρομικῶν γραμμῶν, εἰ καὶ δὲν ἀγνοοῦμεν ὅτι τὰ 

ὑφ’ ὑμῶν ἐπιτευχθέντα δὲν εὐμοιροῦσιν, οὐδὲ παραβάλλονται πρὸς τὰ τῶν 

μεγάλων εὐρωπαϊκῶν σιδηροδρομικῶν ἑταιρειῶν.” 

Χο πξνο ηηο αηκάκαμεο, ζηηο ζειίδεο 24-27 παξαζέηεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ 

ηξνραίνπ πιηθνχ (αηκάκαμεο, επηβαηηθά θαη θνξηεγά βαγφληα) ηεο εηαηξείαο.
120

 Πέξα, 

φκσο, απφ ηα ηερληθά, ππάξρνπλ πνιιά άιια ζηνηρεία: Γηα ηελ θίλεζε ησλ αηκακαμψλ 

(πεξίπνπ 6.000 ακαμνζηνηρίεο εηεζίσο, ζ.36 θαη ζ.47), γηα ηηο δαπάλεο θίλεζεο (ζ.46-

47), γηα ηηο ηαρχηεηεο ησλ ακαμνζηνηρηψλ (ζ.49) θ.ά.  

Έλα αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ βηβιίνπ είλαη ην φηη αλαθέξεη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηεο γξακκήο, φρη κφλν ζπλνιηθά (5.422.000δξρ) ή θαηά ρηιηφκεηξν 

(71.342δξρ/km), αιιά θαη αλαιπηηθά, δειαδή: 

Γαπάλε γηα ηε ράξαμε θαη θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ….55.520δξρ/km 

Γαπάλε γηα αγνξά ηξνραίνπ πιηθνχ……………………8.585,50δξρ/km 

Γαπάλε γηα απνδεκηψζεηο γαηψλ……………………….…7.237δξρ/km
121

 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη αληηιεπηφ φηη είλαη κάιινλ κηθξφ, πεξίπνπ 12%, ην 

πνζνζηφ ηεο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αγνξά ηνπ πξψηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ ηεο 

εηαηξείαο. Σα πξάγκαηα, πξνθαλψο, δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά γηα ηηο 

άιιεο ειιεληθέο εηαηξείεο. 

Σν δεχηεξν βηβιίν ηνπ Μπαζηάθνπ είλαη ν επίζεκνο Γεληθφο Καλνληζκφο ηνπ 

ΒΓΔ. Σν βηβιίν είλαη νγθψδεο, 380 ζειίδεο, θαη πεξηιακβάλεη φια φζα αθνξνχλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο. Εεηήκαηα πξνζσπηθνχ, δεηήκαηα 

                                                 
119

 Για αυτή τη σχολή και την πορεία της βλ. Σσοκανά (2001). 
120

 Μέχρι τώρα εθεωρείτο ότι οι πρώτες ατμάμαξες των Α ήταν ίδιες με τις πρώτες 

ατμάμαξες των Θ (λόγω ίδιου εργοστασίου κατασκευής και ίδιας διάταξης αξόνων). 

Από το βιβλίο αυτό, όμως, διαπιστώνεται ότι η άποψη αυτή ήταν λανθασμένη και ότι 

υπήρχαν πολλές διαφορές στις ατμάμαξες των δύο εταιριών. 
121

 Μπασιάκος (1889), σ.27. Πολύ αναλυτικότερα τα λέει στο βιβλίο του Σιδηροδρομική 

(1901), όπου εξετάζει πλήρως, ως υπόδειγμα, όλη τη δαπάνη για τη γραμμή Αθήνα-

Κηφισιά. 
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ινγηζηηθήο, δεηήκαηα δηνηθεηηθά θαη ηερληθά. Σν θεθάιαην πνπ έρεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ηεο Τπεξεζίαο Έιμεσο (ζ.290-342). ’ απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ησλ αηκακαμψλ ηεο εηαηξίαο (ζ.308-309),
122

 αιιά θαη νη θαλνληζκνί θίλεζεο, 

αζθάιεηαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ αηκακαμψλ. Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ηα 

θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Έιμεσο (κεραλνδεγνί, ζεξκαζηέο, 

ηερλίηεο κεραλνζηαζίνπ θιπ). 

Σν πξνθαλέο ελδηαθέξνλ ηνπ βηβιίνπ γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξν, αλ ζθεθζεί 

θαλείο φηη νη ίδηνη, ή αλάινγνη ηνπιάρηζηνλ, θαλνληζκνί ζα πξέπεη λα ίζρπαλ θαη γηα 

ηηο άιιεο ειιεληθέο  ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο. 

1.4.4 Το Απσείο ηος National Railway Museum (NRM) ηηρ Υόπκηρ 

ην NRM απεπζχλζεθα, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εμ αηηίαο ηεο παληεινχο 

έιιεηςεο ηερληθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αηκάκαμεο ηνπ ΑΠ. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ 

Μνπζείνπ ήηαλ ηαρχηαηε. Μνπ έζηεηιαλ, κε θαλνληθφ ηαρπδξνκείν, έλαλ θάθειν κε 

φια ηα ζηνηρεία πνπ δηέζεηαλ γηα ηηο βξεηαληθέο αηκάκαμεο πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα. 

ην θάθειν ππήξραλ ζειίδεο απφ ηα ρεηξφγξαθα εκεξνιφγηα παξαγγειηψλ δηαθφξσλ 

βξεηαληθψλ εξγνζηαζίσλ θαη ζειίδεο απφ ην κεραλνγξαθεκέλν αξρείν πνπ δηαηεξεί 

ην Μνπζείν γηα ηηο αηκάκαμεο βξεηαληθήο θαηαζθεπήο.  

 ηα ρεηξφγξαθα εκεξνιφγηα παξαγγειηψλ, φζα ζψδνληαη, ησλ βξεηαληθψλ 

εξγνζηαζίσλ (εξγνζηάζηα Sharp Stewart & Co. θαη Neilson & Co.)
123

 αλαγξάθεηαη ε 

ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία πνπ έδσζε ηελ παξαγγειία, ν ηχπνο ηεο αηκάκαμαο ζην 

Βξεηαληθφ χζηεκα, ην πιάηνο ηεο γξακκήο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε αηκάκαμα, 

νη ζπκθσλεζείζεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο, νη δηαζηάζεηο ησλ θπιίλδξσλ (δηάκεηξνο 

θαη δηαδξνκή εκβφινπ) θαη ε δηάκεηξνο ησλ ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρψλ, θαζψο θαη νη 

εξγνζηαζηαθνί αξηζκνί ησλ αηκακαμψλ. 

 ηηο ζειίδεο ηνπ κεραλνγξαθεκέλνπ αξρείνπ ηνπ NRM (γηα ηα εξγνζηάζηα 

Hudswell Clarke & Co. Ltd θαη Manning Wardle & Co.) αλαθέξεηαη, πιελ ησλ 

αλσηέξσ, θαη ην βάξνο ηεο αηκάκαμαο, θαζψο θαη ην φλνκα πνπ έδσζε ε ειιεληθή 

εηαηξεία ζηελ θάζε αηκάκαμα. Δίλαη απηνλφεην φηη φιεο νη δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε 

αλαγξάθνληαη ζην βξεηαληθφ κεηξηθφ ζχζηεκα (ίληζεο, πφδηα, ιίβξεο θιπ). 

Γηα νξηζκέλεο απ' απηέο ππάξρνπλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απεζηάιεζαλ ζηελ Διιάδα, δειαδή λαπηηιηαθή εηαηξεία θαη εκεξνκελία θφξησζεο. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξεζεί φηη απηά ηα εξγνζηαζηαθά ηερληθά ζηνηρεία 

είλαη πνιχ ιίγα, ζε ζρέζε κε απηά πνπ είζηζηαη λα αλαγξάθνληαη ζηε γαιιηθή 

βηβιηνγξαθία ηεο επνρήο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ζηνηρεία απφ ην Αξρείν ηνπ NRM αθνξνχλ άκεζα 13 

απφ ηηο 19 βξεηαληθέο αηκάκαμεο νη νπνίεο θηλήζεθαλ ζηε γξακκή Αζελψλ-Πεηξαηψο 

θαη έκκεζα κεξηθέο αθφκε (επεηδή ήηαλ ίδηεο κε ηηο αλαθεξφκελεο).  

 Σα αξρεία απηά, φπσο κε πιεξνθφξεζαλ κέιε ηνπ Φ θαη φπσο δηαπίζησζα θαη 

εγψ, είλαη άγλσζηα θαη πξψηε θνξά έξρνληαη ζηελ Διιάδα. 
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 Μέχρι τώρα οι ατμάμαξες του ΒΔΕ εθεωρούντο «αγνώστων στοιχείων». Η μόνη, 

μάλιστα, ατμάμαξα του ιδηροδρομικού Μουσείου που δεν συνοδεύεται από τεχνικό 

δελτίο είναι η  Α5 του ΒΔΕ. Τπήρχε, δε, και αμφιβολία αν οι ατμάμαξες ήταν πέντε ή έξι 

και αν ήταν ίδιες ή διαφορετικές. Σο βιβλίο ξεκαθαρίζει ότι ήταν έξι, με την έκτη να είναι 

ισχυρότερη από τις άλλες (ίδιο εργοστάσιο κατασκευής και ίδια διάταξη αξόνων, αλλά με 

διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά). 
123

 Όπως με πληροφόρησε το Μουσείο, δεν σώζονται πλήρη τα ημερολόγια των 

εργοστασίων και, συνεπώς, λείπουν και μερικά που αφορούν τις ατμάμαξες του ΑΠ. 
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1.4.5 Η Σςλλογή ηος Σιδηποδπομικού Μοςζείος 

ηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα ζεσξεζνχλ απνιχησο έγθπξα βξίζθνληαη ζηε ζπιινγή 

ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ Μνπζείνπ ηνπ ΟΔ. Πξφθεηηαη γηα δηάθνξα έγγξαθα, θπξίσο 

απνγξαθηθνχο πίλαθεο θαη κεραλνινγηθά ζρέδηα αηκακαμψλ, ζπληεηαγκέλα απφ ηηο 

ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ, κε δηάθνξεο 

εκεξνκελίεο, απφ 1906-1940. Πεξηιακβάλνπλ, γηα θάζε ζεηξά αηκακαμψλ, 

ιεπηνκεξψο φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο ζεηξάο, δηαζηάζεηο, βάξε, ζθαξηθήκαηα κε 

ηε δηάηαμε ησλ αμφλσλ θιπ. Ζ ππνςία φηη ππάξρνπλ ηέηνηα έγγξαθα πξνήιζε απφ ην 

γεγνλφο φηη απφ ηηο επηά αηκάκαμεο πνπ εθηίζεληαη ζην Μνπζείν νη έμη ζπλνδεχνληαη 

απφ αλαιπηηθφ ηερληθφ δειηίν. Ζ έξεπλα έδεημε φηη φλησο ππήξραλ ηέηνηα έγγξαθα 

ζηε ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ, κεξηθά εθηεζεηκέλα, άιια ζε ζπξηάξηα. Σα ζηνηρεία ησλ 

εγγξάθσλ αληηγξάθηεθαλ, κηαο θαη ην Μνπζείν δελ επηηξέπεη ηε θσηναληηγξαθή. Αλ 

θαη ηα έγγξαθα απηά πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ 

δειηίσλ γηα ηηο αηκάκαμεο-εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ, πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη πξψηε 

θνξά αμηνπνηνχληαη ζε κειέηε γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο.  

Δθηφο ησλ άιισλ, πνπ είλαη θπξίσο κεραλνινγηθά ζρέδηα αηκακαμψλ, 

δξνκνιφγηα, θσηνγξαθίεο θιπ, ππάξρνπλ θαη ηα εμήο, πνιχ ρξήζηκα –θαη πνιχ 

έγθπξα– γηα ηελ έξεπλα ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έγγξαθα: 

–Φχιιν κε ρξνλνινγία 1884, ζε γαιιηθή γιψζζα, κε έλδεημε Chemins de fer 

Pirée-Peloponèse/Meterial Roulaut/Feuille No2. Σίηινο "Locomotive-Tender à 2 

essieux couplés et un essieu porteur (Système Bissel), Serie B". Μεραλνινγηθφ ζρέδην 

ησλ αηκακαμψλ ηεο ζεηξάο Β ησλ ΠΑΠ, κε φια ηα ηερληθά ηνπο ζηνηρεία. 

–Έγγξαθν ησλ ΠΑΠ, κε ηίηιν "ΠΙΝΑΞ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΣΔΡΩΝ ΓΙΑΣΑΔΩΝ 

ΣΩΝ ΑΣΜΑΜΑΞΩΝ". Δίλαη απνγξαθηθφο πίλαθαο, έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ Τπεξεζία 

Έιμεσο θαη Τιηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη θέξεη εκεξνκελία 18 Γεθεκβξίνπ 1906. 

Πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ησλ κέρξη ηφηε αηκακαμψλ ησλ ΠΑΠ, εξγνζηάζηα 

θαηαζθεπήο, εκεξνκελίεο παξάδνζεο, θαζψο θαη κηθξφ ζθαξίθεκα δηάηαμεο αμφλσλ 

(απνζηάζεηο, βάξνο αλά άμνλα) γηα θάζε ηχπν αηκάκαμαο. 

–Φπιιάδην, ηερληθή έθδνζε ησλ ΠΑΠ. Σίηινο "ΑΣΜΑΜΑΞΑΙ ΠΑΠ". 

Δμψθπιιν + 18 ζειίδεο. Ζκεξνκελία 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1916. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

αηκάκαμεο ησλ ΠΑΠ, απφ ην 1883 έσο θαη ην 1915. ε θάζε ζειίδα παξνπζηάδεηαη 

έλαο ηχπνο αηκάκαμαο. Τπάξρεη ην ζρέδην ηεο αηκάκαμαο κε δηαζηάζεηο θαη βάξνο 

αλά άμνλα, φια ηα άιια ηερληθά ζηνηρεία ηεο αηκάκαμαο, ε ρξνλνινγία παξάδνζεο 

ζηνπο ΠΑΠ, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ε αξίζκεζε ησλ αηκακαμψλ απφ ηνπο 

ΠΑΠ. Μία ζειίδα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ αηκακαμψλ ηνπ Οδνλησηνχ. 

Τπάξρεη θαη έλα ίδην θπιιάδην γηα κεηαγελέζηεξεο αηκάκαμεο, κε ρξνλνινγία 1954, 

ην νπνίν, φκσο, δελ αθνξά ηελ παξνχζα κειέηε. 

–Πίλαθαο κε έλδεημε "ηδεξφδξνκνη Θεζζαιίαο-Τπεξεζία Έιμεσο θαη Τιηθνχ-

Σκήκα Βφινπ". Έρεη ηίηιν "ΠΙΝΑΞ ΑΣΜΑΜΑΞΩΝ ΓΡΑΜΜΗ 1,00μ και 0,60μ". Σν 

αληίγξαθν ηνπ Μνπζείνπ έρεη πνιιά δπζαλάγλσζηα ζεκεία θαη ε ρξνλνινγία ηνπ δελ 

είλαη αλαγλψζηκε. Πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ αηκακαμψλ ηεο 

εηαηξείαο, κέρξη ην 1920 θαη κηθξά ζθαξηθήκαηα γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ 

αηκακαμψλ.  

–Πίλαθαο ηνπ Θ, ζηε γαιιηθή γιψζζα, κε έλδεημε Chemins de fer de Thessalie-

Service de Traction et Material. Σίηινο "Tableau Β, Voitures, Wagons et Locomitives. 

Voie 0,60m". Ζκεξνκελία 15 Οθησβξίνπ 1936. Πεξηιακβάλεη θαηάινγν φισλ ησλ 

αηκακαμψλ ηνπ ηκήκαηνο Βφινπ-Πειίνπ ησλ Θ (πιάηνο γξακκήο 600mm), κε ηα 

νλφκαηά ηνπο, κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη κηθξά ζθαξηθήκαηα. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεη αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηα βαγφληα, επηβαηηθά θαη θνξηεγά, ηεο 

εηαηξείαο. 
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–Πίλαθαο ηνπ Θ, ζηε γαιιηθή γιψζζα. Με έλδεημε Chemins de fer de Thessalie-

Service de Traction et Material. Σίηινο "Tableau A, Voitures, Wagons et Locomitives. 

Voie 1m". Ζκεξνκελία 14 Ηνπλίνπ 1940. Πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ αηκακαμψλ ηνπ 

Θ απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, γηα πιάηνο γξακκήο 1000mm, κε 

κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη κηθξά ζθαξηθήκαηα. Δίλαη επλφεην φηη 

πεξηιακβάλεη θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα φια ηα βαγφληα ηεο εηαηξείαο. 

–Έγγξαθν κε αξηζκφ 43009 θαη εκεξνκελία 27 Ννεκβξίνπ 1932, ησλ ΔΚ. Έρεη 

ηίηιν "ΑΣΜΑΜΑΞΑΙ Α΄ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΩΝ ΔΚ" θαη έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία Έιμεσο θαη Τιηθνχ ηεο εηαηξείαο. Έδξα ηεο Α΄ Πεξηθέξεηαο είλαη ε Αζήλα 

(ππήξρε θαη Β΄ Πεξηθέξεηα κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε). Έρεη θαη ηα ζρέδηα, ηηο 

δηαζηάζεηο θαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξψησλ αηκακαμψλ ηνπ ηδεξνδξφκνπ 

Πεηξαηψο-Γεκεξιή-πλφξσλ (ΠΓ), πνπ αξγφηεξα πεξηήιζε ζηνπο ΔΚ. 

ηα έγγξαθα απηά πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αηκάκαμεο ησλ ΠΑΠ, ησλ Θ (κε 

ειιηπέζηαηα ζηνηρεία ησλ αηκακαμψλ ηεο γξακκήο Βφινο-Μειηέο) θαη ηνπ ΠΓ, 

δειαδή ε κεγάιε πιεηνλφηεηα (απφ ηηο 203 νη 145, δειαδή πάλσ απφ 70%) ησλ 

αηκακαμψλ ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ πνπ αθνξνχλ ηε κειέηε καο, Γελ 

πεξηιακβάλνληαη νη αηκάκαμεο ηνπ ΑΠ, ηνπ ΠΚ, ηνπ Α, ηνπ ΒΓΔ θαζψο θαη νη 

ηξνρηνδξνκηθέο.  

1.4.6 Η έκδοζη για ηην καηαζκεςή ηος Σιδηποδπόμος Θεζζαλίαρ (ΣΘ) 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζεζζαιηθνχ δηθηχνπ, φπσο ηελ 

παξνπζηάδεη ε ηδηνθηήηξηα εηαηξεία. Ζ θχξηα αηηία γηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο κειέηεο 

είλαη ζπκβαηηθή. Καηά ην άξζξν 25 ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ε εηαηξεία είρε ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ζηελ 

Κπβέξλεζε πιήξε πεξηγξαθή ηεο ππνδνκήο
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 ηεο γξακκήο, ζπλνδεπφκελε θαη απφ 

ηα αληίζηνηρα ζρέδηα. Καζψο, φκσο, ε φιε θαηαζθεπή έγηλε ππφ ζπλζήθεο πνπ 

ππεξέβαηλαλ ηα, κέρξη ηφηε, γεληθψο απνδεθηά φξηα θαηαζθεπήο κεηξηθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ, ε εηαηξία έθξηλε φηη ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα ε ζπκπιήξσζε ηεο 

έθζεζεο κε ηελ πεξηγξαθή ηφζν ηεο επηδνκήο
125

 ηεο γξακκήο, φζν θαη ηνπ ηξνραίνπ 

πιηθνχ. Έηζη, ε πεξηγξαθή απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε γηα κειινληηθέο 

θαηαζθεπέο κεηξηθψλ δηθηχσλ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο κε 

αλάινγεο ζπλζήθεο. Φηινδνμία, δειαδή, ηεο εηαηξείαο είλαη λα ζπκβάιεη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία γηα ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή κεηξηθψλ ζηδεξνδξφκσλ. 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηεο, ε κειέηε είλαη δνκεκέλε θαηά ηα δηεζλψο 

απνδεθηά πξφηππα ηεο επνρήο. Αλαθέξνπλ, ζπγθεθξηκέλα, φηη έρνπλ σο ππνδείγκαηα 

ηε κειέηε γηα ηε γαιιηθή γξακκή Hermes-Beaumont θαη ηελ αληίζηνηρε κειέηε γηα 

ηνπο ηδεξνδξφκνπο ηεο Κνξζηθήο, κειέηεο δεκνζηεπκέλεο ζην πεξηνδηθφ Revue 

Générale des Chemins de Fer.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο έθζεζεο είλαη ε πινχζηα ηεθκεξίσζε, κε 

πνιππιεζείο αλαθνξέο, ηφζν ζε έγθπξα ζηδεξνδξνκηθά ζπγγξάκκαηα θαη πεξηνδηθά 

ηεο επνρήο, φζν θαη ζε θαηαζθεπαζηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ γαιιηθέο, 

βειγηθέο θαη γεξκαληθέο εηαηξείεο, ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ νπνίσλ αθνινχζεζε ε 

εηαηξεία ζηε ιχζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ πξνβιεκάησλ. ην ζχλνιφ ηεο, ε 

κειέηε απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα άξηην, θαη κάιηζηα κνλαδηθφ γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα, εγρεηξίδην ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο γηα ηελ θαηαζθεπή κεηξηθψλ 

ζηδεξνδξφκσλ.  
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 Τποδομή είναι οι σταθμοί, τα τεχνικά έργα και, εν γένει, οι πάγιες εγκαταστάσεις 

(μηχανοστάσια, πύργοι ύδρευσης κλπ.) μιας εταιρείας. 
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 Επιδομή λέγεται, στη σιδηροδρομική ορολογία, το σύνολο των στοιχείων μιας 

σιδηροδρομικής γραμμής (έρμα, στρωτήρες, σύνδεσμοι, αμφιδέτες, σιδηροτροχιές). 
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Σν 1888 ε εηαηξία ησλ Θεζζαιηθψλ ηδεξνδξφκσλ απνθαζίδεη λα κεηάζρεη ζηε 

Γηεζλή Έθζεζε, πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζην Παξίζη ην 1889 γηα ηε ζπκπιήξσζε 100 

εηψλ απφ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Έηζη, ε έθζεζε θαηαζθεπήο ηππψλεηαη θαη 

εθδίδεηαη, ζηα γαιιηθά, ζην Παξίζη ην 1889. Ο ηίηινο ηεο έθδνζεο είλαη Notes sur la 

construction des Chemins de Fer de Thessalie (voie de 1 mètre), 1881-1886. 

πγγξαθείο είλαη νη A. Hannebert, βέιγνο κεραληθφο, δηεπζπληήο ησλ θαηαζθεπψλ 

θαη C. Abrami, δηεπζπληήο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Ζ έθδνζε αξηζκεί 160 ζειίδεο 

θεηκέλνπ, ην νπνίν δηαηξείηαη ζε 7 θεθάιαηα, θαζψο θαη 5 Παξαξηήκαηα κε πίλαθεο. 

Ζ έθδνζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλαλ ηφκν, κε ηίηιν ATLAS de la construction des 

Chemins de Fer de Thessalie, 1881-1886. Ο Άηιαο έρεη ηππσζεί, κε 

θσηνιηζνγξαθηθή κέζνδν, επίζεο ζην Παξίζη, ην 1889 θαη πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε 

ζεηξά ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ (ζηαζκνί, γέθπξεο, ηερληθά έξγα, αηκάκαμεο 

θαη άιιν ηξνραίν πιηθφ) θαζψο θαη ράξηεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ζεζζαιηθφ δίθηπν. 

ην ρψξν, ινηπφλ, ηνπ ειιεληθνχ πεξηπηέξνπ ε εηαηξεία εθζέηεη ην βηβιίν κε ηελ 

θαηαζθεπαζηηθή κειέηε, ηνλ Άηιαληα θαη έλα Λεχθσκα κε θσηνγξαθίεο ηνπ 

ηξνραίνπ πιηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ ζεζζαιηθνχ δηθηχνπ. Δθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο ήηαλ ν κεραληθφο Evaristo de Chirico, ν νπνίνο, εθηφο απφ ηελ επίζεκε 

παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ, είρε, πηζαλφηαηα, αλαιάβεη θαη ηελ επηκέιεηα ηεο 

εθηχπσζεο ηεο κειέηεο θαη ηνπ Άηιαληα.
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ζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο αλά ρείξαο δηαηξηβήο, ζην βηβιίν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην 7
ν
 θεθάιαην, ζηηο ζειίδεο 140-156, πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο 

πεξηγξαθή ησλ, κέρξη ηφηε, αηκακαμψλ ηεο εηαηξείαο. ηo Παξάξηεκα 2 ππάξρεη ν 

πίλαθαο  κε ηα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ αηκακαμψλ, θαηά ηε γαιιηθή λννηξνπία 

ηεο επνρήο, ελψ ζηνλ Άηιαληα ππάξρνπλ θαη ηα πιήξε κεραλνινγηθά ζρέδηά ηνπο.  

1.4.7 Η Μελέηη ηηρ Γαλλικήρ Αποζηολήρ για ηη γπαμμή ηος Οδονηωηού 

Πξφθεηηαη γηα ηελ επίζεκε κειέηε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Οδνλησηνχ ηδεξνδξφκνπ 

Γηαθνθηνχ-Καιαβξχησλ. Σν εμψθπιιν ηεο έθδνζεο είλαη ζηε γαιιηθή γιψζζα, 

εθηφο απφ ηελ έλδεημε “Βαζίιεηνλ ηεο Διιάδνο”. Ο ηίηινο είλαη: CHEMIN DE FER 

DE DIAKOPHTO À KALAVRYTA, NOTICE ET DESSINS D’ EXECUTION. Φέξεη 

ηελ εκεξνκελία 16/28 Ηαλνπαξίνπ 1893 θαη ηελ ππνγξάθεη ν Γηεπζπληήο ηεο 

Γαιιηθήο Απνζηνιήο. Πεξηιακβάλεη 31 ζειίδεο γαιιηθνχ θεηκέλνπ, ζηηο νπνίεο είλαη 

πξνζαξηεκέλα θαη 39 ζρέδηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο. ηα ζρέδηα 

πεξηιακβάλνληαη κεηαιιηθέο θαη πέηξηλεο γέθπξεο, ζηαζκνί, πχξγνη χδξεπζεο, 

ζήξαγγεο θαη, γεληθά, φιε ε ππνδνκή θαη ε επηδνκή ηεο γξακκήο. Τπάξρνπλ, επίζεο, 

ηα ζρέδηα ησλ αηκακαμψλ θαη ησλ άιισλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

ην θείκελν ππάξρεη ην ηζηνξηθφ ηεο ζπγθνηλσλίαο κεηαμχ Παηξψλ θαη 

Καιαβξχησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ απηή δεκηνπξγεί. Τπάξρεη πιήξεο αλάιπζε ηνπ 

αλακελφκελνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο, θαζψο θαη ην 

αλακελφκελν θφζηνο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ. Έρεη γίλεη πιήξεο κειέηε γηα ηηο αθηίλεο 

θακππιφηεηαο ηεο γξακκήο, ελψ αλαθέξνληαη θαη φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ, γαιιηθψλ ελλνείηαη, αηκακαμψλ πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηε κειέηε εμεηάδεηαη θαη ην ελδερφκελν λα είλαη 

ε γξακκή ειεθηξνθίλεηε. 

Πξφθεηηαη, ελ νιίγνηο, γηα κηα πιήξε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή κειέηε, κε φια ηα 

ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γαιιηθήο «ζρνιήο» κεραληθψλ. Δμαηξεηηθά ζρέδηα γηα 

φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο γξακκήο, αιιά θαη πιήξεο νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο γηα 

φιεο ηηο απαηηνχκελεο θαηαζθεπέο θαη ηηο πξνκήζεηεο πιηθνχ. 
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 Βλ. Ανδρουλιδάκης (2002), σ.123.  
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Απφ ηελ πεγή απηή πξνέξρνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ αηκακαμψλ νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζ’ απηή ηε γξακκή. Να ζεκεησζεί φηη ηα ζηνηρεία απηά 

δηαζηαπξψζεθαλ κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν ηνπ 1916 

ησλ ΠΑΠ, κε ηίηιν "ΑΣΜΑΜΑΞΑΙ ΠΑΠ", ηεο ζπιινγήο ηνπ ηδεξνδξνκηθνχ 

Μνπζείνπ.  

1.4.8 Βιβλία Σιδηποδπομικήρ 

Υσξίο λα είλαη ηα κφλα, αθνχ ηα ζηνηρεία ηνπο δηαζηαπξψζεθαλ κε πνιιά άιια, ηξία 

είλαη ηα θπξηφηεξα βηβιία ηδεξνδξνκηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή. Σα βηβιία απηά αμηνπνηήζεθαλ ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο ησλ κεγεζψλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ πνηφηεηα κηαο αηκάκαμαο, φζν θαη ζηηο 

ζπγθξίζεηο ησλ ειιεληθψλ αηκακαμψλ κε ηα ηζρχνληα ζηελ ηφηε δηεζλή 

ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή. Σν έλα απ’ απηά, γαιιηθή έθδνζε, είλαη βηβιίν κεγάινπ 

δηεζλνχο θχξνπο, ελψ ηα δχν άιια είλαη γξακκέλα απφ εμέρνληα κέιε ηεο ειιεληθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο θνηλφηεηαο. 

Υσξίο ακθηβνιία, ην ζεκαληηθφηεξν απ’ απηά είλαη ην βηβιίν ηνπ G. Richard: La 

chaudiere locomotive et son outillage, ην νπνίν έρεη εθδνζεί ζην Παξίζη ην 1886. O 

ζπγγξαθέαο είλαη ingénieur civil des mines θαη ην βηβιίν εθδίδεηαη ζε ζεηξά εθδφζεσλ 

γηα ηα Corps Nationaux des Ponts et Chaussées, des Mines et des Télégraphes. 

Πξφθεηηαη γηα έλα νγθψδεο βηβιίν αλσηάηνπ επηπέδνπ, κε 750 ζειίδεο κεγάινπ 

ζρήκαηνο θαη 1092 ζρήκαηα. Αλ δελ είλαη ην θνξπθαίν, είλαη αζθαιψο έλα απφ ηα 

θνξπθαία ζπγγξάκκαηα ηεο επνρήο γηα ζέκαηα ησλ αηκακαμψλ θαη πνιιά 

κεηαγελέζηεξα βηβιία ηδεξνδξνκηθήο έρνπλ αλαθνξέο ζ’ απηφ. 

 Ο ζπγγξαθέαο ηνπ βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν πιήζνο άξζξσλ πνπ είρε 

δεκνζηεχζεη, κεηαμχ 1879 θαη 1884, ζην εγθπξφηαην πεξηνδηθφ Revue générale des 

Chemins de fer, θάησ απφ ην γεληθφ ηίηιν Notes sur la construction des locomotives. 

Γελ παξαιείπεη, σζηφζν, λα παξαπέκςεη θαη ζε πνιιά δεκνζηεχκαηα άιισλ, 

επξσπαίσλ θαη ακεξηθαλψλ, κεραληθψλ, θαζψο θαη ζε δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα 

απφ έξεπλεο θαη δνθηκέο κεγάισλ, επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ 

εηαηξεηψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ήηαλ απφ ηνπο πην ελεκεξσκέλνπο κεραλνιφγνπο 

ηεο επνρήο ηνπ. 

Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην βηβιίν είλαη ε πιεξφηεηά ηνπ. Γελ είλαη ππεξβνιηθφ λα 

ζεσξήζεη θαλείο φηη πεξηέρεη φιε ηε γλψζε ηεο επνρήο ηνπ γηα ην ζέκα. ηα 7 

θεθάιαηά ηνπ, πνπ δηαηξνχληαη ζε 11 κέξε θαη 50 ππνθεθάιαηα, εμεηάδεη ζε κεγάιν 

βάζνο φια ηα ζρεηηθά κε ηελ αηκάκαμα. Θέκαηα θαηαζθεπήο ηεο, ιεπηνκεξή αλάιπζε 

ηνπ ξφινπ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ιέβεηα, κειέηεο γηα ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ αηκνπαξαγσγή ηεο, θαζψο θαη δεηήκαηα 

θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζήο ηεο, Ζ αλάιπζε, κάιηζηα, γίλεηαη κε επηζηεκνληθφ 

ηξφπν, κηαο θαη ν ζπγγξαθέαο, ηέθλν ηεο γαιιηθήο ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

εληαγκέλνο ζηε γαιιηθή ηερληθή παξάδνζε, ζπρλά θάλεη επξεία ρξήζε αλψηεξσλ 

Μαζεκαηηθψλ, αμηνπνηεί ζεξκνδπλακηθά δηαγξάκκαηα θαη παξαζέηεη κεγάιν πιήζνο 

ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ. εκαληηθέο είλαη θαη νη θαηλνηνκίεο ηνπ βηβιίνπ, κε ην 

ζπγγξαθέα λα νξίδεη θαη λα πξνηείλεη λέεο παξακέηξνπο γηα ηε κειέηε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ κεραληζκψλ ηήο αηκάκαμαο, δειαδή κεγέζε φπσο ην κέηξν έιμεσο 

(module de traction, ζ.467) θαη ην κέηξν ζέξκαλζεο (module de chauffe, ζ.469) θαη 

άιια.  

Σν 6
ν
 θεθάιαην, κε ηίηιν Ensemble de la chaudière, ζ.447-603, παξνπζηάδεη 

εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ. ’ απηφ ην θεθάιαην o ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη, αλαιχεη θαη 

ζπγθξίλεη ιεπηνκεξψο πνιιέο θνξπθαίεο επξσπατθέο (αγγιηθέο, γαιιηθέο, βειγηθέο, 

ηηαιηθέο) θαη ακεξηθαληθέο αηκάκαμεο ηεο επνρήο, πεξηιακβάλνληαο θαη αηκάκαμεο 

ζηελψλ ζηδεξνδξφκσλ θαζψο θαη ηξνρηνδξνκηθέο. Σν ελδηαθέξνλ γίλεηαη αθφκε 
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κεγαιχηεξν απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηελ Διιάδα αθνινπζνχληαη, θαη επηζήκσο,
127

 νη 

γαιιηθέο ζηδεξνδξνκηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Σν βηβιίν ηνπ Πάλνπ Μπαζηάθνπ ιδηποδπομικὴ παπαδιδομένη ἐν ηῇ 

Βιομησανικῇ καὶ Ἐμποπικῇ Ἀκαδημίᾳ, έθδνζε ηνπ 1901, είλαη έλα πιήξεο εγρεηξίδην 

ηδεξνδξνκηθήο, κέζνπ έσο αλσηέξνπ ηερληθνχ επηπέδνπ, ζην νπνίν ππάξρνπλ πνιιέο 

αλαθνξέο (θαηαζθεπαζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο) ζηελ ειιεληθή ζηδεξνδξνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Σν βηβιίν δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα κέξε:  

α) Ἱστορία τῶν μέσων μεταφορᾶς πρὸ τῆς ἐφευρέσεως τοῦ σιδηροδρόμου. 

β) Ἱστορία τῆς ἐφευρέσεως τοῦ σιδηροδρόμου. 

γ) Κατασκευὴ σιδηροδρόμου. 

δ) Ἐκμετάλλευσις σιδηροδρόμου.128 

 Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην Κεθάιαην VI (“Σξνραῖνλ ὑιηθὸλ”) ηνπ 

ηξίηνπ κέξνπο ηνπ βηβιίνπ (ζ.141-202). ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πιήξεο αλάιπζε 

ηεο αηκάκαμαο. ηελ αξρή ν ζπγγξαθέαο επηρεηξεί λα δψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

αηκάκαμαο 

“Ἀτμάμαξα ἢ κοινῶς μηχανὴ καλεῖται ἡ ἐκ πολλῶν καὶ διαφόρων τεμαχίων 

 ἀποτελουμένη συσκευή, κυκλοφορούσα ἐπὶ σιδηρῶν ῥάβδων, διὰ τῆς ὑπ’ 

 αὐτῆς παραγομένης δυνάμεως τοῦ ἀτμοῦ, καὶ χρησιμεύουσα εἰς τὴν 

ῥυμούλκησιν βαρέων φορτίων.”
129

 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηεχεηαη αλαιπηηθά φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σν 

ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ θεθαιαίνπ είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί σο ππφδεηγκα γηα ηελ 

πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ αηκακαμψλ ηελ αηκάκαμα ΔΛΛΗΝΙ, ηε κνλαδηθή πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Διιάδα, ηεο νπνίαο παξαζέηεη φια ηα ζηνηρεία.  

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην Κεθάιαην VIII (ζ.212-227), ζην νπνίν γίλεηαη 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο κηαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη 

παξαηίζεληαη, σο ππφδεηγκα, ηα ζηνηρεία γηα ηε γξακκή Αζήλα-Κεθηζηά. ’ απηφ ην 

θεθάιαην βξίζθνληαη (ζ.219) θαη ηα κνλαδηθά ζηνηρεία γηα ην θφζηνο αγνξάο ησλ 

αηκακαμψλ. 

 Δίλαη θαλεξφ φηη θαη απηφ ην βηβιίν απνηειεί κηα πνιχ αμηφπηζηε πεγή γηα ηα 

ειιεληθά ζηδεξνδξνκηθά δεηήκαηα. 

Σν ηξίην κέξνο ηνπ βηβιίνπ ημειώζειρ ιδηποδπομικῆρ  ηνπ Γεκνζζέλε 

Πξσηνπαπαδάθε είλαη ιηζνγξαθηθή έθδνζε ρεηξφγξαθσλ θαιιηγξαθεκέλσλ 

ζεκεηψζεσλ θαη έρεη εθδνζεί απφ ην Μεηζφβην Πνιπηερλείν γηα ρξήζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηνπ. Παξφιν πνπ ε έθδνζε είλαη ηνπ 1929, είλαη βέβαην φηη πεξηέρεη ηηο 

παξαδφζεηο ηνπ Πξσηνπαπαδάθε απφ πξνγελέζηεξεο ρξνληέο. Ο ζπγγξαθέαο, 

εκβιεκαηηθή κνξθή ηήο ειιεληθήο ζηδεξνδξνκηθήο θνηλφηεηαο, ππεξέηεζε σο 

θαζεγεηήο ηεο ηδεξνδξνκηθήο ζην Πνιπηερλείν απφ ην 1908 έσο ην 1948, κε κηα 

κηθξή δηαθνπή κεηαμχ 1917 θαη 1920, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο.
130

 

Σν αληηθείκελν ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 185 

ζειίδεο, είλαη ε αληίζηαζε θαη ε έιμε ησλ ζπξκψλ. Πξφθεηηαη γηα βηβιίν αλσηάηνπ 
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 Βλ. Συγγραφή του ΠΚ, άρθρα 25 και 32, ΙΑΕΣΕ 2.4, και Συγγραφή του ΒΔΕ, άρθρα 47 

και 48, ΙΑΕΣΕ 2.2. Με τη γαλλική νοοτροπία είναι, επίσης, συντεταγμένα τα απογραφικά 

δελτία των Θ, ΠΑΠ και ΕΚ της υλλογής του ιδηροδρομικού Μουσείου. 
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επηπέδνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πνιιά καζεκαηηθά θαη έρεη πνιιέο αλαθνξέο ζε 

πεηξακαηηθέο δνθηκέο επξσπατθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ. Δηδηθά γηα ην ζέκα ηεο 

έιμεο ησλ αηκακαμψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο ειθηηθήο ηνπο δχλακεο, ην 

βηβιίν πξέπεη λα ζεσξεζεί έλα πιήξεο θαη έγθπξν εγρεηξίδην.  

Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξί σλ ν ιφγνο βηβιίσλ είλαη φηη, θαηά βάζηλ, 

αθνινπζνχλ ηε γαιιηθή λννηξνπία ζηνλ ηνκέα ηεο παξάζεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ κεγεζψλ ησλ αηκακαμψλ. 

1.4.9 Το Λεύκωμα ηηρ εηαιπείαρ Saint – Léonard 

Ζ Societé Anonyme de Saint – Léonard, κε έδξα ζηε Ληέγε, ήηαλ κηα πνιχ αμηφπηζηε 

εηαηξεία θαηαζθεπήο αηκακαμψλ, ε νπνία αλαθέξεηαη πνιχ ζπρλά ζηε 

ζηδεξνδξνκηθή βηβιηνγξαθία ηεο επνρήο. Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1825, έγηλε αλψλπκε 

ην 1836 θαη ηελ ίδηα ρξνληά θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε ηεο αηκνκεραλή. Σελ πξψηε ηεο 

αηκάκαμα ηελ θαηαζθεχαζε ην 1840, γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηδεξνδξφκσλ ηνπ 

Βειγηθνχ Κξάηνπο.
131

  

 Σν θχξνο ηεο εηαηξείαο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη, εθηφο απφ αηκάκαμεο γηα 

ηνπο Βειγηθνχο ηδεξνδξφκνπο, είρε θαηαζθεπάζεη αηκάκαμεο γηα κεγάιεο γαιιηθέο 

γξακκέο, αιιά θαη γηα πνιιέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, 

ηεο Άπσ Αλαηνιήο, ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο (Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, 

Ρσζίαο, Κίλαο, Βξαδηιίαο, Υηιήο, Κνγθφ θαη πνιιψλ άιισλ).
132

 

Σν Λεχθσκα είλαη κηα ελεκεξσηηθή θαη δηαθεκηζηηθή έθδνζε ηεο εηαηξείαο, έρεη 

ηίηιν LOCOMOTIVES θαη δελ έρεη ρξνλνινγία έθδνζεο. Πάλησο, ε παιαηφηεξε 

αηκάκαμα ηνπ θαηαιφγνπ έρεη ρξνλνινγία θαηαζθεπήο 1873 θαη ε λεφηεξε 1906, πνπ 

είλαη θαη ε πηζαλφηεξε, ζρεδφλ ε βέβαηε, ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ Λεπθψκαηνο.
133

 

Ζ έθδνζε απνηειείηαη απφ 5 εηζαγσγηθέο ζειίδεο (κε αξίζκεζε 4-8), 11 ζειίδεο  

(κε αξίζκεζε 9-19) φπνπ αλαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη αηκάκαμεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην Λεχθσκα ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεηξέο θαη 112 ζειίδεο ρσξίο αξίζκεζε. ε θάζε κία 

απ’ απηέο ππάξρεη ζρέδην ή θσηνγξαθία ηεο αηκάκαμαο θαη πίλαθαο κε φια ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο αηκακαμψλ. ηηο ζεηξέο απηέο 

αληηζηνηρνχλ, πεξίπνπ, 2.500 αηκάκαμεο. Να ζεκεησζεί φηη πεξίπνπ ην 30% ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη αηκάκαμεο γηα δηάθνξνπο ζηελνχο ζηδεξνδξφκνπο θαη 

ηξνρηνδξφκνπο (πιάηε απφ 480 έσο 1.200mm). 

ην Λεχθσκα ππάξρνπλ θαη ηέζζεξηο ζειίδεο νη νπνίεο αθνξνχλ ειιεληθέο 

πεξηπηψζεηο: α) Σε ζεηξά Ζ ησλ ΠΑΠ (1891), β) ηηο αηκάκαμεο αλσθεξεηψλ ησλ Θ 

(1884 θαη 1887), γ) ηηο 3 αηκάκαμεο πνπ αγφξαζε ην 1896 ν ΑΠ
134

 θαη δ) κία 

αηκάκαμα πνπ πξννξηδφηαλ γηα έλα κεηαιιείν ζην Γξακκαηηθφ (ρσξίο αξηζκφ θαη 

ρξνλνινγία, ζεηξά 4AC). 

Σν Λεχθσκα απνηειεί κηα πξψηεο ηάμεσο πεγή, φρη κφλνλ επεηδή πεξηιακβάλεη 

αηκάκαμεο ειιεληθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη γηαηί παξαζέηεη ηα ζηνηρεία κεγάινπ 

πιήζνπο αηκακαμψλ γηα δηάθνξεο ρψξεο, νπφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ ελδηαθέξνπζεο 

ζπγθξίζεηο κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα.  

1.4.10 Απολογιζμοί ηων ζιδηποδπομικών εηαιπειών 

Πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε ησλ 

αηκακαμψλ αμηνπνηήζεθαλ νη εηήζηνη Απολογιζμοί ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ 
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 Saint-Léonard (χ.χ), σ.4. 
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 Βλ. λ.χ. στο Richard (1886), σ.519-521. 
133 Αυτό συνάγεται και από το γεγονός ότι στο Λεύκωμα δεν περιλαμβάνονται οι 10 
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εηαηξεηψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη, ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα, ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (ΗΑΔΣΔ). 

 Πξφθεηηαη γηα ηηο Λνγνδνζίεο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηνπο. Ζ Γ γίλεηαη θάζε ρξφλν (ζπλήζσο Μάξηην ή 

Απξίιην) θαη ν απνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηε ρξήζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο. πσο είλαη θπζηθφ, νη απνινγηζκνί πεξηιακβάλνπλ πιήξε 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία (Δηζπξάμεηο-Γαπάλεο) γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο, 

θαζψο θαη δηάθνξα ζηαηηζηηθά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Πεξηέρνπλ, επίζεο, θαη εηδηθφ 

ηκήκα γηα ην ηξνραίν πιηθφ ηήο εηαηξείαο (αηκάκαμεο θαη βαγφληα). Δίλαη επλφεην φηη 

ην ηκήκα ησλ απνινγηζκψλ πνπ αθνξά ηηο αηκάκαμεο είλαη απηφ πνπ κειεηήζεθε 

αλαιπηηθά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλά ρείξαο κειέηε. 

 Γηα θάζε εηαηξεία ηα πξάγκαηα έρνπλ, ζπλνπηηθά, σο εμήο: 

 1. ηδεξφδξνκνο Πχξγνπ-Καηαθψινπ: Μειεηήζεθαλ νη εηήζηνη απνινγηζκνί απφ 

ην 1883 έσο ην 1909. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο κε 

ειάρηζηα ζηνηρεία, ζηνπο νπνίνπο πεξηέρνληαη κφλν ην ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ ηεο 

εηαηξείαο. Γελ ππάξρνπλ νχηε θαλ αλαθνξέο γηα ηελ επηβαηηθή θαη εκπνξεπκαηηθή 

θίλεζε ηεο εηαηξείαο, αιιά νχηε γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ηξνραίνπ πιηθνχ ηεο. 

 2. ηδεξφδξνκνο Αηηηθήο: Γηα ηελ εηαηξεία απηή αμηνπνηήζεθαλ νη εηήζηνη 

απνινγηζκνί ηεο απφ ην 1888 έσο ην 1909. ηνλ απνινγηζκφ ηνχ 1888 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζηνηρεία απφ ηε ρξήζε ηνχ 1887, πηζαλφηαηα γηα αληηπαξαβνιή 

θαη ζχγθξηζε. Μάιηζηα, γηα ην 1887 θαη ην 1888, σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη 

ηε ζπλνιηθή θπθινθνξία ακαμνζηνηρηψλ, ε γξακκή δηαηξείηαη ζε δχν θιάδνπο, 

δειαδή γξακκή Κεθηζζίαο θαη γξακκή Λαπξίνπ. Ζ δηαίξεζε απηή παχεη απφ ηνλ 

επφκελν ρξφλν, 1889.  

 Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα ησλ απνινγηζκψλ πεξηιακβάλεη πνιιά θαη αλαιπηηθά 

νηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο γεληθέο εηζπξάμεηο, αλάιπζε ησλ 

εηζπξάμεσλ ζε έζνδα απφ επηβάηεο θαη εκπνξεχκαηα, αξηζκφο εθδνζέλησλ 

εηζηηεξίσλ, είδε θαη πνζφηεηεο δηαθηλεζέλησλ εκπνξεπκάησλ, αλαιπηηθέο δαπάλεο 

θιπ. 

 Χο πξνο ην ηξνραίν πιηθφ, ππάξρνπλ πίλαθεο κε ην εθάζηνηε πιήζνο θαη ηελ 

θαηεγνξία ησλ αηκακαμψλ θαη ησλ βαγνληψλ, θαζψο θαη ην πιήζνο ησλ 

ακαμνζηνηρηψλ, ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ, πνπ θηλήζεθαλ. ηνπο πίλαθεο απηνχο νη 

αηκάκαμεο θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηε δηάηαμε ησλ αμφλσλ ηνπο. ζνλ 

αθνξά ηε ρξήζε ησλ αηκακαμψλ, ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε αηκάκαμα, 

δειαδή ε εηήζηα απφζηαζε πνπ έρεη απηή δηαλχζεη θαη ην θνξηίν πνπ έρεη έιμεη. 

ηνπο πίλαθεο απηνχο νη αηκάκαμεο αλαθέξνληαη κε ηνπο εθάζηνηε αξηζκνχο 

ηαμηλφκεζήο ηνπο. Σέινο, ππάξρεη ε ζπλνιηθή, αιιά θαη ε αλά ρηιηφκεηξν, εηήζηα 

θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ θαη ιηπαληηθψλ. 

 3. ηδεξφδξνκνο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο: Μειεηήζεθαλ νη απνινγηζκνί ηεο 

εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε ησλ εηψλ απφ ην 1892 έσο ην 1909. Οη απνινγηζκνί απηνί 

είλαη, ζε πάξα πνιιά ζεκεία, παξφκνηνη κε ηνπο απνινγηζκνχο ηνπ ηδεξνδξφκνπ 

Αηηηθήο, πξάγκα πεξίπνπ αλακελφκελν κηαο θαη νη δχν εηαηξείεο είραλ, νπζηαζηηθά, 

ηνλ ίδην Γηεπζπληή.
135

   

 ηνπο πίλαθεο γηα ηε ρξήζε ησλ αηκακαμψλ, απηέο αλαθέξνληαη κε ηνπο 

αξηζκνχο ηαμηλφκεζήο ηνπο (απφ 1 έσο 6), παξφιν πνπ έθεξαλ θαη πηλαθίδεο κε 

νλφκαηα. Δπί πιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη θαη ζηνπο απνινγηζκνχο ηνπ Α, ζηνπο 
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απνινγηζκνχο ηνπ ΒΓΔ ππάξρεη ν κέζνο φξνο ησλ απνζηάζεσλ ησλ αηκακαμψλ θαη 

ε αλαιπηηθή δαπάλε γηα ηηο εηήζηεο επηζθεπέο θάζε αηκάκαμαο θαζψο θαη ε 

πεξηγξαθή ησλ επηζθεπψλ απηψλ. Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, ηα ζπλνιηθά έμνδα γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε αηκάκαμαο, θαζψο θαη ηα ζπγθεληξσηηθά έμνδα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξηνπ πιηθνχ. 

 4. ηδεξφδξνκνο Θεζζαιίαο: Μειεηήζεθαλ νη απνινγηζκνί ηεο εηαηξείαο γηα ηε 

ρξήζε ησλ εηψλ απφ ην 1884 έσο ην 1909. Ζ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ 

ηεο εηαηξείαο έγηλε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1886. ηνλ απνινγηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ηνπ 1884 (ε εηαηξεία ιεηηνχξγεζε απφ ηηο 23 Απξηιίνπ έσο ηηο 

31 Γεθεκβξίνπ), φινπ ηνπ 1885 θαη γηα ην πξψην νθηάκελν ηνπ 1886 (απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Απγνχζηνπ). ηελ επφκελε Γεληθή πλέιεπζε (30 Απξηιίνπ 

1887) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο γηα νιφθιεξν ην 1886. Έθηνηε ηα 

πξάγκαηα βαίλνπλ θαλνληθά αλά έηνο.  

 Οη απνινγηζκνί ηνπ Θ πεξηέρνπλ πνιιά, γηα ηελ αθξίβεηα εληππσζηαθά πνιιά, 

νηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ζ νξγάλσζε, άιισζηε, ηνπ ινγηζηηθνχ ηκήκαηνο 

ηεο εηαηξείαο ήηαλ ππνδεηγκαηηθή, κε απνηέιεζκα λα εληππσζηάδεη αθφκε θαη μέλνπο 

επηζθέπηεο: 

“Πλῆρες ὑπάρχει σύστημα λογιστικῆς, περιλαμβάνον λεπτομερεστάτας 

ἀναλύσεις τῶν διαφόρων εἰδῶν καὶ ποσοτήτων τῶν μετακομιζομένων 

ἐμπορευμάτων, οἷον καὶ αὐτοὶ οἱ μεγάλοι σιδηρόδρομοι τῆς Εὐρώπης ἠδύναντο 

νὰ φθονήσωσι.”
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 Φπζηθά, ζε φινπο ηνπο απνινγηζκνχο ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη γηα ην ηξνραίν 

πιηθφ ηεο εηαηξείαο (αηκάκαμεο θαη βαγφληα). ηνπο απνινγηζκνχο έσο ην 1887 

αλαθέξνληαη ν εηήζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ακαμνζηνηρηψλ πνπ θηλήζεθαλ, ε 

ζπλνιηθή εηήζηα απφζηαζε πνπ έρνπλ δηαλχζεη νη αηκάκαμεο θαη ν κέζνο φξνο ηεο 

απφζηαζεο θαη’ αηκάκαμα. Απφ ην 1888 θαη εμήο ππάξρεη, πιελ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ακαμνζηνηρηψλ, ε αλαιπηηθή αλαγξαθή ησλ εηήζησλ απνζηάζεσλ θαη’ αηκάκαμα. Οη 

αηκάκαμεο αλαθέξνληαη ζηνπο απνινγηζκνχο κε ηνπο αξηζκνχο ηαμηλφκεζήο ηνπο. 

 Απφ ην 1896 αξρίδεη θαη ε παξάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηε γξακκή ηνπ Πειίνπ. Δδψ 

ε εηαηξεία αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ αηκακαμψλ ηεο γξακκήο ρσξίο 

άιια ζηνηρεία (αξηζκνχο ηαμηλφκεζεο ή νλφκαηα) θαη ηε ζπλνιηθή εηήζηα απφζηαζε 

πνπ έρνπλ δηαλχζεη απηέο νη αηκάκαμεο. 

 5. ηδεξφδξνκνη Πεηξαηψο Αζελψλ Πεινπνλλήζνπ: Μειεηήζεθαλ νη 

απνινγηζκνί ηεο εηαηξείαο γηα ην δηάζηεκα 1886-1909. Οη απνινγηζκνί ηεο εηαηξείαο 

έρνπλ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ παξνπζηάδνπλ κφλν ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο, αιιά θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο, δεδνκέλνπ φηη ε ζπλνιηθή 

θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ηειείσζε ην 1903.  

 Χο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηνπο ηχπνπο ησλ αηκακαμψλ, ε εηαηξεία παξνπζηάδεη 

πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ δεδνκέλνπ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

εμεηάδνπκε έθαλε πνιιέο παξαγγειίεο θαη αγφξαζε αηκάκαμεο δηαθφξσλ ηχπσλ. Χο 

εθ ηνχηνπ, ζηνπο εηήζηνπο απνινγηζκνχο εκθαλίδεηαη ν εθάζηνηε αξηζκφο ησλ 

αηκακαμψλ, ρσξηζκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο ζεηξέο. Πάλησο, ζηνπο απνινγηζκνχο δελ 

αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ αηκακαμψλ, παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ απηέο 

έθεξαλ νλφκαηα. 

 Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ αηκακαμψλ, ζηνπο απνινγηζκνχο εκθαλίδεηαη κφλν ε 

ζπλνιηθή απφζηαζε πνπ έρνπλ δηαλχζεη νη αηκάκαμεο θάζε ρξφλν. Απηή, φκσο, ε 

απφζηαζε εκθαλίδεηαη αλαιπκέλε ζε επηβαηηθέο θαη εκπνξηθέο ακαμνζηνηρίεο, ζε 
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ακαμνζηνηρίεο κεηαθνξάο ραιίθσλ θαη άιισλ πιηθψλ, θαζψο θαη ζε απνζηάζεηο πνπ 

έρνπλ δηαλχζεη κεκνλσκέλεο αηκάκαμεο ζε ειηγκνχο θαη ζε θαζήθνληα εθεδξείαο. 

Αλαθέξνληαη, επίζεο, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ θαη 

ιηπαληηθψλ νπζηψλ. 

 Απφ ην 1896 αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ζηνπο απνινγηζκνχο θαη ηκήκα πνπ αθνξά 

ηε γξακκή ηνπ νδνλησηνχ ζηδεξνδξφκνπ Γηαθνθηνχ-Καιαβξχησλ. ην ηκήκα, 

πάλησο, απηφ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ αηκακαμψλ, ε 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα γεληθή ρξήζε πνπ παξαζέηεη ε εηαηξεία. 

 ηνλ απνινγηζκφ γηα ηε ρξήζε ηνπ 1895, ζ.21-24, ππάξρεη κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα έθζεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Έιμεσο θαη Τιηθνχ ηεο 

εηαηξείαο Απφζηνινπ Αγαζνθιή, ν νπνίνο, κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο 

ιεηηνπξγίαο, θάλεη κηα αλαιπηηθή επηζθφπεζε θαη εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ηνπο 

ηχπνπο ησλ αηκακαμψλ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία,
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 θξίλεη ηε κέρξη ηφηε 

πνξεία ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, αιιά θαη θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ αγνξά λέσλ. 

 6. ηδεξφδξνκνο Πεηξαηψο Γεκεξιή πλφξσλ: Μειεηήζεθαλ νη απνινγηζκνί ηεο 

εηαηξείαο γηα ην δηάζηεκα 1904-1910. Γηα ηα έηε 1904-1909 νη απνινγηζκνί έρνπλ 

ζπληαρζεί ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη έρνπλ ηνλ ηίηιν Procés Verbal de l’ Assemblée 

Générale des Actionnaires (=Λνγνδνζία ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ).  

 ηνπο απνινγηζκνχο απηνχο, νη αηκάκαμεο ηεο εηαηξείαο, ζε δχν ζεηξέο, 

αλαθέξνληαη κε ηνπο αξηζκνχο ηαμηλφκεζήο ηνπο. Άιισζηε, νη αηκάκαμεο ηεο 

εηαηξείαο δελ είραλ νλφκαηα, κηαο θαη ε ζπλήζεηα ηεο νλνκαηνδνζίαο ησλ αηκακαμψλ 

είρε πάςεη. Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ αηκακαμψλ, αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή εηήζηα 

απφζηαζε, αλαιπκέλε ζε απφζηαζε πνπ έρνπλ δηαλχζεη επηβαηηθέο θαη εκπνξηθέο 

ακαμνζηνηρίεο, απφζηαζε πνπ έρεη δηαλπζεί ζε ειηγκνχο θαζψο θαη ζε απφζηαζε γηα 

κεηαθνξά ραιίθσλ θαη άιισλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο.
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Αλαθέξεηαη, επίζεο ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ θαη ιηπαληηθψλ. 

 Μηα γεληθή παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα ηα εηήζηα ζηνηρεία πνπ 

παξαζέηνπλ νη εηαηξείεο γηα ηηο αηκάκαμέο ηνπο είλαη ε εμήο: Οη εηαηξείεο Α, Θ θαη 

ΒΓΔ αλαθέξνπλ ζηνπο απνινγηζκνχο ηνπο ηε δηαλπζείζα απφζηαζε αλαιπηηθά γηα 

θάζε αηκάκαμα, ελψ νη εηαηξείεο ΠΑΠ θαη ΠΓ αλαθέξνπλ κφλν ηε ζπλνιηθή 

απφζηαζε πνπ δηαλχζεθε απφ φιεο ηηο αηκάκαμέο ηνπο. Απηφ πξέπεη λα νθείιεηαη ζην 

φηη νη πξψηεο είλαη εηαηξείεο κε κηθξφ κήθνο γξακκήο θαη, νπζηαζηηθά, κε έλα 

κεραλνζηάζην ζην νπνίν νη αηκάκαμεο επέζηξεθαλ απζεκεξφλ, ελψ νη εηαηξείεο 

ΠΑΠ θαη ΠΓ έρνπλ κεγάιν κήθνο γξακκήο θαη πνιιά κεραλνζηάζηα, νπφηε δελ 

ήηαλ εχθνιν λα ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία αλαιπηηθά γηα θάζε αηκάκαμα. 

1.4.11 Η μελέηη Μartin-Villot (M-V) 

Σν 1899 δεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ Απσιμήδηρ,
139

 ζε ηξεηο ζπλέρεηεο, άξζξν ησλ 

M.Martin θαη M.Villot, κε ηίηιν "Οἱ ἑιιεληθνὶ ζηδεξφδξνκνη θαὶ ηὸ κέιινλ αὐηῶλ". 

Οη δχν γάιινη κεραληθνί είλαη αλψηαηα ζηειέρε ηεο κεγαιχηεξεο γαιιηθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο, ηεο PLM (Paris-Lyon-Mediterranée), ε νπνία έρεη 

θαηαζθεπάζεη θαη εθκεηαιιεχεηαη 3.924km ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, κε θχξην 

άμνλα ηε γξακκή Παξίζη-Μαζζαιία, κήθνπο 872km. πγθεθξηκέλα ν Martin (ηεο 
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 Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δύο εταιρείες (ΠΑΠ και ΠΔ) περιλαμβάνουν στις 

διαδρομές των ατμαμαξών τους την κατηγορία «μεταφορά χαλίκων και υλικών 

γραμμής». Και τούτο γιατί οι γραμμές των δύο αυτών εταιρειών λειτουργούσαν και 

κατασκευάζονταν συγχρόνως, ενώ οι γραμμές των άλλων εταιρειών κατασκευάστηκαν 

σχεδόν δια μιας.    
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ρνιήο Γεθπξψλ θαη Οδνζηξσκάησλ) είλαη Αξρηκεραληθφο ηεο εηαηξείαο, ελψ ν 

Villot (ηεο ρνιήο Μεηαιιείσλ) είλαη Γηεπζπληήο Δθκεηαιιεχζεσο. Σν άξζξν 

δεκνζηεχεηαη ζε κεηάθξαζε, πξνθαλψο απφ ηα γαιιηθά, ηνπ Η. Μαξθφπνπινπ, ν 

νπνίνο είλαη Δπηζεσξεηήο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. Καηά δήισζε ηνπ κεηαθξαζηή, ε 

έθζεζε δελ έρεη ρξνλνινγία, αιιά θαίλεηαη φηη έρεη γξαθηεί ην 1880 ή 1881, πξάγκα 

πνπ ζπλάγεηαη θαη απφ ηα πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζ' απηήλ.
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Ζ κειέηε απηή, παξ' φιν πνπ είλαη δεκνζηεπκέλε ζε πνιχ γλσζηφ πεξηνδηθφ,  δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θακία απφ ηηο ηέζζεξηο ηζηνξηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

θεθάιαην πεξί ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο (βι. ζ.) θαη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

αμηνπνηείηαη ζε κειέηε πεξί ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ. Δίλαη, σζηφζν, έλα θείκελν 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, ην νπνίν ξίρλεη λέν θσο ζηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο 

απνθαζίζηεθε ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ θαηά ην 

1882. Σηο ζπλζήθεο, δειαδή, ππφ ηηο νπνίεο θαζνξίζηεθε θαη ε ζηδεξνδξνκηθή 

ηερλνινγία πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα.  

Γηα ηελ έθζεζε M-V δελ ππάξρνπλ άιια ζηνηρεία, αιιά κπνξεί λα γίλνπλ κεξηθέο 

πνιχ νπζηαζηηθέο, φζν θαη ελδηαθέξνπζεο, εηθαζίεο.        

Ζ δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο θαηά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ην 1899, θαίλεηαη 

λα ζπλδέεηαη κε ηε ζρεδηαδφκελε θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Αζελψλ-πλφξσλ θαη ηε 

ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ην έξγν, κηαο θαη ην ππφινηπν βαζηθφ ειιεληθφ ζηδεξνδξνκηθφ 

δίθηπν είρε ηφηε, ήδε θαηαζθεπαζηεί. Ζ ρξνληθή ζηηγκή, φκσο, θαηά ηελ νπνία 

γξάθηεθε ε έθζεζε, ην 1880 ή ην 1881, έρεη πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Καη ηνχην 

επεηδή ζηε κειέηε αλαπηχζζνληαη ζπληξηπηηθά επηρεηξήκαηα, ηερλνινγηθά (ράξαμε 

γξακκήο, απαηηνχκελα έξγα, πξνκήζεηα πιηθνχ) θαη, θπξίσο, νηθνλνκηθά, ελαληίνλ 

ηεο θαηαζθεπήο ζηδεξνδξφκσλ θαλνληθνχ πιάηνπο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. ρη 

ελαληίνλ ησλ πιαηηψλ ζηδεξνδξφκσλ ελ γέλεη, αιιά ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο 

ζηελ Διιάδα ηεο επνρήο. Καη, επί πιένλ, νη δχν γάιινη κεραληθνί εθθξάδνπλ κεγάιε 

αηζηνδνμία γηα ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξννπηηθή ησλ ζηελψλ 

ζηδεξνδξφκσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ηζρπξίδνληαη, πεξίπνπ, φηη ην κέιινλ αλήθεη 

ζηνπο ζηελνχο ζηδεξνδξφκνπο θαη αλαθέξνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο θαη 

εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ηφζν ζε ρψξεο κε αλαινγίεο πξνο ηελ ειιεληθή πεξίπησζε 

(Αιγεξία, Ηλδία, Ννξβεγία), φζν θαη ζε ρψξεο πνιχ πην πξνεγκέλεο (Γαιιία, 

Γεξκαλία, ΖΠΑ). Πξνρσξνχλ, κάιηζηα, θαη ζε ηερλνινγηθέο αλαιχζεηο σο πξνο ηηο 

βειηηψζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ αηκακαμψλ, ψζηε απηέο λα είλαη 

απνιχησο θαηάιιειεο γηα ηνπο ζηελνχο ζηδεξνδξφκνπο.  

Λίγν κεηά ηε ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο M-V, ζπγθεθξηκέλα ην 1882, ζπγθξνχνληαη 

ζηε Βνπιή νη αληηιήςεηο γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή πνιηηηθή ησλ δχν παξαηάμεσλ θαη 

έλα απφ ηα θχξηα, κάιινλ ην θπξηφηεξν, ζεκεία ηεο δηακάρεο είλαη ην πιάηνο ηεο 

γξακκήο. Καλνληθφ πιάηνο γξακκήο πξνηείλεη ε παξάηαμε ηνπ Κνπκνπλδνχξνπ, 

ζηελή γξακκή ε παξάηαμε ηνπ Σξηθνχπε. Έηζη, ππφ ην πξίζκα ηεο έθζεζεο M-V, νη 

θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο θαη νη απφςεηο ηνπ Σξηθνχπε θσηίδνληαη κε λέν θσο. 

Δλψ, κε πξψηε καηηά, ην φιν ζέκα θαίλεηαη σο δηακάρε ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ 

αληηιήςεσλ, κε ηελ έθζεζε θαίλεηαη φηη, ζηε κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά, ππήξρε θαη 

ζνβαξή ηερλνθξαηηθή ππνζηήξημε. 

Σν βαζηθφ εξψηεκα, ινηπφλ, πνπ ηίζεηαη γηα ηε κειέηε απηή είλαη ην εμήο: Γηα 

ινγαξηαζκφ ηίλνο γίλεηαη; Οη δχν γάιινη κεραληθνί δειψλνπλ φηη ν έλαο βξέζεθε γηα 

πνιχ θαηξφ ζηελ Διιάδα θαη ν άιινο ηαμίδεςε πνιχ ζηελ Αλαηνιή. Γειψλνπλ, 
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επίζεο, φηη θηλνχληαη απζνξκήησο. κσο, απηή ε δήισζε πφζν πξαγκαηηθή είλαη θαη 

θαηά πφζν κπνξεί λα ιεθζεί ηνηο κεηξεηνίο; Ση ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε, γηα δχν 

αλψηαηα ζηειέρε ηεο κεγαιχηεξεο γαιιηθήο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο ε κειέηε ηεο 

ειιεληθήο πεξίπησζεο; Γηαηί λα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηάζηαζε ζε κηα 

ζηδεξνδξνκηθψο αλχπαξθηε ρψξα; Με ηίλνο ηα έμνδα ν έλαο έκεηλε γηα πνιχ θαηξφ 

ζηελ Διιάδα; Μήπσο ε δήισζε γηα απζφξκεηε πξσηνβνπιία θξχβεη θάηη κε 

δηπισκαηηθφ ηξφπν;  

Γεδνκέλνπ φηη ε κειέηε ππνζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή ζηελψλ ζηδεξνδξφκσλ, 

άπνςε πνπ ππνζηήξημε, θαη επέβαιε, ηελ επφκελε ρξνληά ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο, 

κήπσο είλαη δηθφο ηνπ δάθηπινο; Μήπσο ν Σξηθνχπεο, πξνεηνηκαδφκελνο γηα ηελ 

επεξρφκελε πξσζππνπξγία ηνπ (ζα γίλεη γηα ηέηαξηε θνξά πξσζππνπξγφο, αιιά 

νπζηαζηηθά ζα είλαη ε πξψηε, κηαο θαη γηα πξψηε θνξά ζηεξίρηεθε ζε ζπκπαγή 

θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία) θαη ζρεδηάδνληαο ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ, έρεη παξαγγείιεη (ηδησηηθψο, ελλνείηαη) ηε κειέηε, γηα λα μέξεη ηη 

γίλεηαη δηεζλψο θαη πψο λα βαδίζεη; Δίλαη γλσζηφ, απφ ηελ φιε πνιηηεία ηνπ, φηη δελ 

ήηαλ άλζξσπνο πνπ βάδηδε ζηα ηπθιά. Δίλαη, επίζεο, γλσζηφ φηη είρε άξηζηεο ζρέζεηο 

κε ηε γαιιηθή πιεπξά ζε δεηήκαηα ηερληθψλ έξγσλ. 

Σν ελδερφκελν λα είλαη ε έθζεζε M-V παξαγγειία ηνπ Σξηθνχπε (ή, πξάγκα πνπ 

είλαη ην ίδην, θάπνηνπ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ), εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

θπβέξλεζε Κνπκνπλδνχξνπ δελ είρε θαλέλα ζπκθέξνλ, αιιά νχηε θαη ελδηαθέξνλ, 

γηα κηα έθζεζε ζαλ απηή. Αληηζέησο, κφλν πνιηηηθή βιάβε ζα ηεο πξνμελνχζε, 

δεδνκέλνπ φηη είρε ήδε αλαζέζεη δχν γξακκέο δηεζλνχο πιάηνπο (Πεηξαηάο-Πάηξα θαη 

Πεηξαηάο-Λακία). Άιισζηε, αλ ε κειέηε Μ-V ήηαλ επίζεκε θπβεξλεηηθή παξαγγειία 

νη ζπγγξαθείο ηεο δελ ζα ην αλέθεξαλ;  

Οη θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο ηνπ 1882 δείρλνπλ φηη ηφζν ν Σξηθνχπεο φζν 

θαη ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Παχινο Καιιηγάο ήηαλ απφιπηα ελεκεξσκέλνη γηα ηα 

δηεζλή ζηδεξνδξνκηθά δεηήκαηα.
141

 Πνηεο ήηαλ ε πεγέο απηήο ηεο ελεκέξσζεο; 

Μήπσο ε έθζεζε M-V ήηαλ κία απφ απηέο ηηο πεγέο; Γελ είλαη εχθνιν λα ην 

ηζρπξηζηνχκε, αιιά κηα γεληθή ηνπνζέηεζε ηνπ Σξηθνχπε ζπκθσλεί απφιπηα κε ηε 

βαζηθή ηδέα ησλ γάιισλ κεραληθψλ θαη δείρλεη φηη πηζαλφηαηα γλψξηδε ηελ έθζεζε, 

αθφκε θη αλ δελ ηελ είρε παξαγγείιεη ν ίδηνο. Λέεη ν Σξηθνχπεο ζηε Βνπιή, ζηηο 20 

Μαΐνπ 1882: 

“Ἑπομένως, παρακαλῶ τήν Βουλήν εἰς τά ζητήματα τά περί τῶν σιδηροδρόμων 

νά μή ἀναχωρῇ ἀπό ἀρχῶν γενικῶν. Γενικάς ἀρχάς εἰς τά τῶν σιδηροδρόμων θά 

ἠδύναντο νά παραδεχθῶσιν τά πλουσιώτατα τῶν Κρατῶν, ἀλλά καί ταῦτα δέν 

τάς παραδέχονται. <διότι τά ζητήματα ταῦτα δέν εἶναι ζητήματα θεωρίας, εἶναι 

ζητήματα πρακτικά, ζητήματα συμφέροντος· πρέπει νά ἐξετάζωνται κατά τάς 

παρουσιαζομένας περιστάσεις. Ἐπί ἠθικῶν, ἐπί συνταγματικῶν καί 

κοινοβουλευτικῶν ζητημάτων ὀφείλομεν νά ἀκολουθῶμεν ἀπαρεγκλίτως τάς 

θεωρίας, ἐπί ζητημάτων ὅμως βιομηχανικῶν, ἐπί ζητημάτων ὑλικοῦ 

συμφέροντος, ὀφείλομεν τάς θεωρίας νά τάς ἔχομεν ὡς γενικόν ὁδηγόν, ἀλλ' 

ὀφείλομεν νά ἐξετάζωμεν αὐτά τά πράγματα, νά ἐγκαταλείπωμεν δέ τήν 
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 Η πολύ καλή ενημέρωση του Παύλου Καλλιγά φαίνεται και από μια ειρωνική 
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θεωρίαν, ὁσάκις αἱ περιστάσεις ἀποδεικνύουσιν ὅτι ἡ θεωρία ἤθελε μᾶς 

στοιχίσει ἀκριβά.”
142 

Καη ε βαζηθή ηδέα ησλ γάιισλ κεραληθψλ είλαη φηη νη πιαηηνί ζηδεξφδξνκνη 

ζεσξεηηθψο είλαη, πξνο ην παξφλ βέβαηα, θαιχηεξνη απφ ηνπο ζηελνχο. Αιιά, αθ' 

ελφο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ηφζν ππέξνγθν, πνπ ε Διιάδα 

θαη ε νηθνλνκία ηεο δελ ην αληέρεη νχηε θαηά θαληαζίαλ ζηελ παξνχζα θάζε θαη, αθ' 

εηέξνπ, νη ζηελνί ζηδεξφδξνκνη θαη πνιχ θζελφηεξνη είλαη ζηελ θαηαζθεπή θαη 

ηαρχηαηα αλαπηχζζνληαη, νπφηε απνηεινχλ ηε βέιηηζηε ιχζε γηα ην ειιεληθφ 

ζηδεξνδξνκηθφ πξφβιεκα.  

 Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε έθζεζε M-V, αλεμαξηήησο ηνπ πψο γξάθηεθε, 

είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θείκελν. Κείκελν ην νπνίν ζέηεη ηελ ειιεληθή πεξίπησζε 

ζην δηεζλέο πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 

θαη, κάιηζηα, ε ηνπνζέηεζε απηή γίλεηαη φρη κφλν κε νηθνλνκηθά αιιά θαη κε 

ηερλνινγηθά επηρεηξήκαηα. 

 

1.5 Τα επωηήμαηα 

Ζ βαζηθφηεξε, ίζσο, πηπρή ηεο ηζηνξηνγξαθίαο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε, ελδερφκελε, 

απάληεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ εξσηεκάησλ. Πψο, φκσο θαη απφ πνηφλ ηίζεληαη 

ηα εξσηήκαηα απηά; Σν λα πνχκε φηη ηα ζέηεη ν ηζηνξηθφο δελ ιέεη θαη πνιιά 

πξάγκαηα γηαηί θαλέλαο ηζηνξηθφο δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ επνρή ηνπ. Καλέλαο 

ηζηνξηθφο δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεη. 

Καη, ηέινο, θαλέλαο ηζηνξηθφο δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην δηαζέζηκν ηζηνξηθφ 

πιηθφ.   

Ζ παξνχζα δηαηξηβή είλαη κηα ηζηνξηθή κειέηε πνπ αθνξά ηε δηάδνζε θαη ηε 

ρξήζε ζηδεξνδξνκηθήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, δειαδή ζε κηα 

κηθξή θαη πεξηθεξεηαθή επξσπατθή ρψξα. 

Δίδακε, ζηελ ελφηεηα 1.2 ηεο δηαηξηβήο, φηη ζηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο 

ηζηνξηνγξαθίαο γηα ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξνδξφκνπο (Κνξψλεο, Κηεληάδεο, 

Παδειφπνπινο θαη Παπαγηαλλάθεο) δελ ηέζεθαλ θαη, πξνθαλψο, δελ εξεπλήζεθαλ 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, εξσηήκαηα, δειαδή, 

πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηήξηα δχλακε ζην ειιεληθφ δίθηπν. (Μηα κφλνλ 

αλαθνξά ιίγσλ αξάδσλ ζηνλ αξηζκφ ησλ αηκακαμψλ ππάξρεη ζηνλ . Κνξψλε, θη 

απηή ιαλζαζκέλε). Ζ πξνζέγγηζε ήηαλ εμσηεξηθηζηηθή θαη ην ελδηαθέξνλ 

πιαηζηνθξαηηθφ. Φπζηθφ ήηαλ, ινηπφλ, λα ηεζνχλ θαη λα εξεπλεζνχλ εξσηήκαηα γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ αθ’ ελφο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο 

θαη αθ’ εηέξνπ ζην πιαίζην ησλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  

Ζ εζηίαζε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ζηελ εθεχξεζε θαη ηελ θαηλνηνκία, είηε κε 

εζσηεξηθηζηηθή είηε κε εμσηεξηθηζηηθή είηε κε πιαηζηνθξαηηθή νπηηθή, δελ επλννχζε 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο παξακέηξνπο ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ. ηελ 

Διιάδα νχηε εθεπξέζεθε ε αηκάκαμα νχηε, κε κηα κφλνλ εμαίξεζε, 

θαηαζθεπάζηεθαλ αηκάκαμεο νχηε ππήξμαλ θαηλνηνκίεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

αηκακαμψλ. Οπφηε, ζ’ απηφ ην ηζηνξηνγξαθηθφ πιαίζην, εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

αηκάκαμεο ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 δελ είραλ ην 

παξακηθξφ ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ. Άιισζηε, αθφκε θαη ζηε δηεζλή ζθελή, ε αηκάκαμα 

απφ ην 1885 θαη κεηά δελ είλαη, πιένλ, ε αηρκή ηεο ηερλνινγίαο· απηφ ην ξφιν ηνλ 
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έρεη πηα ε ειεθηξηθή ηερλνινγία.
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Σα πξάγκαηα, φκσο, δηαθέξνπλ πνιχ ππφ ην πξίζκα ησλ λεφηεξσλ ηάζεσλ ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο ηεο Σερλνινγίαο, δειαδή ηεο ηζηνξηνγξαθίαο πνπ εζηηάδεη ζηε 

δηάδνζε θαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Απηή ε εζηίαζε δηεπξχλεη θαηά πνιχ ηφζν 

ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν φζν θαη ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν κπνξεί λα αλαθεξζεί ε 

Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο. Ο ρξφλνο δελ είλαη πιένλ κφλνλ ε επνρή ησλ κεγάισλ 

εθεπξέζεσλ θαη θαηλνηνκηψλ, αιιά δηεπξχλεηαη πεξηιακβάλνληαο ηε δηάρπζε θαη ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Καη ν ρψξνο δελ είλαη πιένλ κφλνλ ν ρψξνο ησλ κεγάισλ θαη 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Γχζεο, δειαδή ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο έγηλαλ ηερλνινγηθέο 

εθεπξέζεηο θαη θαηλνηνκίεο. Δίλαη θαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο δηαδφζεθε θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηερλνινγία. Με απηέο ηηο πξνθείκελεο, ε Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο 

γίλεηαη έλαο θιάδνο πνπ αθνξά, νπζηαζηηθά, νιφθιεξε ηε Γε.  

Κάησ απ’ απηήλ ηελ νπηηθή είλαη πιένλ δπλαηφλ λα ηεζνχλ θαη λα εξεπλεζνχλ 

ηζηνξηθά εξσηήκαηα γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

Διιάδα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ απάληεζε, βέβαηα, ζηα ηζηνξηθά εξσηήκαηα είλαη άκεζε 

ζπλάξηεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ. ηελ ελφηεηα 1.4 ηεο αλά ρείξαο 

κειέηεο εθηέζεθαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ νη θπξηφηεξεο πξσηνγελείο πεγέο ηεο, 

αξρεηαθέο θαη δεκνζηεπκέλεο. Με βάζε ην πιηθφ απηφ είλαη, πηζηεχνπκε, δπλαηφλ λα 

ηεζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα:  

1) Πώρ εξελίσθηκε ηο ελληνικό δίκηςο; Μεηά ηο ηέλορ ηηρ καηαζκεςήρ, ποια 

είναι η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ζηο εςπωπαϊκό ζιδηποδπομικό πλαίζιο; 

Πξφθεηηαη γηα εξψηεκα ε απάληεζε ηνπ νπνίνπ ζα δείμεη ην «ζθεληθφ» κέζα ζην 

νπνίν αγνξάζηεθαλ θαη θηλήζεθαλ νη αηκάκαμεο ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξφκσλ. 

2) Τι αημάμαξερ ήπθαν ζηην Δλλάδα και με ποια κπιηήπια;  

Απηφ ην εξψηεκα κπνξεί λα απαληεζεί κε ηελ παξάζεζε ησλ δηαθφξσλ θιάζεσλ ησλ 

αηκακαμψλ θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα κηαο αηκάκαμαο, ηελ θαηαλάισζή ηεο ζε 

θαχζηκα, ηε δπλαηφηεηα απηνλνκίαο ηεο θιπ. 

3) Από ποιερ σώπερ έγινε η ειζαγωγή αςηών ηων αημαμαξών;  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ αηκακαμψλ κνηάδεη λα είλαη απηνλφεην 

επαθφινπζν ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο. 

4) Πώρ εξελίσθηκε η ικανόηηηα έλξηρ ηων ελληνικών ζιδηποδπομικών 

εηαιπειών, αλλά και ηος ζςνόλος ηος ελληνικού δικηύος;  

Ζ ειθηηθή δχλακε απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα λα θαλεί ε εμέιημε θαη ε πξφνδνο 

κηαο εηαηξείαο, αιιά θαη ε ζηδεξνδξνκηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο. Δλλνείηαη φηη ε 

αμία δελ βξίζθεηαη ζηνλ απφιπην αξηζκφ, αιιά ζηελ ειθηηθή δχλακε αλά 

εγθαηεζηεκέλν ρηιηφκεηξν γξακκήο. 

5) Πώρ ενηάζζονηαι αςηέρ οι αημάμαξερ ζηη διεθνή ζιδηποδπομική ππακηική 

ηηρ εποσήρ;  

Γειαδή, θαηά πφζν νη επηινγέο ησλ ειιεληθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ 

αθνινπζνχζαλ ηελ δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή ηεο επνρήο. Ζ απάληεζε ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ «ειιεληθψλ» αηκακαμψλ κε αηκάκαμεο πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζε αληίζηνηρεο γξακκέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη ζπγθξίζεηο, βέβαηα, 

αλαδεηνχλ ηφζν ηηο νκνηφηεηεο φζν θαη ηηο δηαθνξέο, αθνχ ζηφρνο ηήο κειέηεο δελ 

είλαη ε απιή πεξηγξαθή ηνπ ειιεληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ θαηλνκέλνπ αιιά θαη ε 

εξκελεία ηνπ, θαη κέξνο ηεο εξκελείαο είλαη ε ηαμηλφκεζή ηνπ ζην επξχηεξν δηεζλέο 

πεδίν.  
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6) Ποια ήηαν η ππακηική ηήρ κάθε ζιδηποδπομικήρ εηαιπείαρ για ηην αγοπά ηων 

αημαμαξών ηηρ;  

Γειαδή, πνχ έξηρλε θάζε εηαηξεία ην βάξνο γηα ηηο αγνξέο ηεο; ε αηκάκαμεο 

επηβαηηθνχ ηχπνπ, ζε αηκάκαμεο εκπνξηθνχ πξννξηζκνχ ή ζε αηκάκαμεο κηθηήο 

ρξήζεο; 

7) Πόζο οπθολογικέρ, ήηαν οι επιλογέρ ηων ελληνικών ζιδηποδπομικών 

εηαιπειών;  

Γειαδή, αληαπνθξίλνληαλ νη επηινγέο απηέο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο 

ζηφρνπο ησλ εηαηξεηψλ;  

8) Πώρ σπηζιμοποίηζαν οι ζιδηποδπομικέρ εηαιπείερ ηιρ αημάμαξέρ ηοςρ;  

Αθνινχζεζαλ, δειαδή, ηηο δηεζλείο θαζηεξσκέλεο ζπλήζεηεο φζνλ αθνξά ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ αηκακαμψλ ηνπο;  

9) Μποπεί να ανισνεςθεί ηεσνολογικό ζηςλ ζηο θέμα ηηρ αημάμαξαρ; 

Σν ηερλνινγηθφ «ζηπι» ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ εθεχξεζε φζν θαη κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Έηζη, έρεη κειεηεζεί ε χπαξμή ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο αηκάκαμεο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο θαη πεξηνρέο. Ζ ειιεληθή πεξίπησζε καο επηηξέπεη λα αλαθεξζνχκε 

ζε ηερλνινγηθφ «ζηπι» (εηαηξηθφ, αιιά θπξίσο εζληθφ) φπσο απηφ ελδερνκέλσο 

δηακνξθψζεθε δηα ηεο αγνξάο θαη ηεο ρξήζεο ηεο αηκάκαμαο;  
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Κεθάλαιο 2: Η Αημάμαξα 

Ζ ηζηνξία ηεο αηκάκαμαο είλαη ε πην ηδηόηππε, αλ όρη ε πην ζεκαληηθή, όςε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ ζηδεξνδξόκνπ. Ζ ζρεδίαζε, ε θαηαζθεπή θαη ε βειηίσζή ηεο 

πξνεθηείλεη ηελ ηζηνξία ηεο ζηαηηθήο αηκνκεραλήο θαη, ζπλεπώο, αθνξά ηόζν ηελ 

ηζηνξία ηνπ ζηδεξνδξόκνπ όζν θαη ηελ ηζηνξία ηεο αηκνκεραλήο. Όκσο, από ηηο 

πξώηεο θαηαζθεπέο ήηαλ θαλεξό όηη δελ επξόθεηην γηα κηα ζηαηηθή αηκνκεραλή 

απιώο ηξνπνπνηεκέλε ώζηε λα θηλείηαη ζε ηξνρηέο, κηαο θαη νη ζηαηηθέο κεραλέο ηεο 

επνρήο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν. Έηζη, πνιιέο από ηηο 

βειηηώζεηο ηεο αηκνκεραλήο αθνξνύζαλ εηδηθά ηελ αηκάκαμα, π.ρ. ε κείσζε ηνπ 

όγθνπ θαη ηνπ βάξνπο, ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο από ηα έκβνια ζηνπο 

ηξνρνύο, ε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα ηεο 

όπηζζελ πνξείαο.  

Ζ εμέιημε ηεο αηκάκαμαο, από ηηο πξώηεο «πεηξακαηηθέο» κνξθέο σο ηνλ πην 

ζπλήζε θαη θαζηεξσκέλν ηύπν ηεο, έγηλε ζε έλα, ζρεηηθά κηθξό, ρξνληθό δηάζηεκα 

πεξίπνπ 25 εηώλ. Απηόο ν ζπλήζεο ηύπνο πεξηιακβάλεη κεξηθά πνιύ ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θαζηζηνύλ ηελ αηκάκαμα κνλαδηθή πεξίπησζε αλάκεζα 

ζηηο δηάθνξεο κεραλέο:  

–Ζ ειαζηηθόηεηα ηεο θαηαζθεπήο: ε όιε δνκή ηεο αηκάκαμαο πξέπεη λα είλαη 

ηζρπξή αιιά δελ είλαη, νύηε κπνξεί άιισζηε λα είλαη, άθακπηε. Οη άμνλεο, θηλεηήξηνη 

ή όρη, πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην πιαίζην κέζσ ειαηεξίσλ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ 

ηαιάλησζε ηεο κεραλήο ζε δηεύζπλζε θάζεηε πξνο ηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο, (πάλσ-

θάησ), θαη απνξξνθνύλ ηνπο θξαδαζκνύο. 

–Ζ όιε θαηαζθεπή είλαη, πάλσ απ’ όια, όρεκα· επνκέλσο, πξέπεη λα είλαη ηθαλή 

λα θηλείηαη ηόζν ζε θακπύιεο όζν θαη ζε ζεκεία όπνπ ππάξρνπλ νη ζπλδέζεηο ησλ 

γξακκώλ. Μάιηζηα, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θηλείηαη επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραληζκνύ ηεο, αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύ επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηεο 

πνξείαο ηεο αηκάκαμαο. 

–Δπηπιένλ, ε πνξεία ηεο αηκάκαμαο επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα αηκνπαξαγσγήο 

ηνπ ιέβεηα, κε ηξόπνπο πνπ είλαη κελ γλσζηνί, αιιά όρη θαη πιήξσο θαηαλνεηνί. 

Δίλαη παξάμελν ην γεγνλόο όηη αηκάκαμεο πνπ δνθηκάδνληαη ζε ζηαηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνηέ δελ απνδίδνπλ εμ ίζνπ θαιά όζν όηαλ δνθηκάδνληαη ζε πνξεία. 

Απηό πξέπεη, πηζαλόηαηα, λα απνδνζεί ζηνπο θξαδαζκνύο ηεο θσηηάο θαη ζηελ 

θίλεζε ηνπ λεξνύ ζην ιέβεηα. 

–Ζ ζεκαληηθόηεξε, όκσο, από απηέο ηηο «βηνινγηθέο» αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ 

ησλ ηκεκάησλ ηεο αηκάκαμαο είλαη, αλακθίβνια, ε επίδξαζε ηνπ εθηνλνύκελνπ 

αηκνύ ζηε θσηηά. Καζώο ν αηκόο θαηεπζύλεηαη, κέζσ ηνπ ζσιήλα εθηόλσζεο, πξνο 

ηελ θαπλνδόρν δεκηνπξγεί, ελ κέξεη, θελό, κε απνηέιεζκα λα εληζρύεηαη ε θαύζε. ’ 

απηό, ινηπόλ, ην ηκήκα ηεο αηκάκαμαο, ην ιεγόκελν εκπξόζζην ηκήκα (front end), 

έρνπλ επηηεπρζεί, κε ηηο δηάθνξεο θαηά θαηξνύο ζρεδηάζεηο, νη κεγαιύηεξεο 

βειηηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη, κάιηζηα, κε ζρεηηθά ρακειό θόζηνο. Ζ ζρεδίαζε, 
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βέβαηα, απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ηεο αηκάκαμαο πξέπεη λα ζπλαξηάηαη άκεζα θαη κε ηε 

ζρεδίαζε ηνπ ιέβεηα. 

Από ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξό όηη ε ηδηνηππία ηεο αηκάκαμαο έγθεηηαη ζην εμήο: 

ε όιε θαηαζθεπή πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ζύλνιν, έλα ζύλνιν πνπ είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθό από ην άζξνηζκα ησλ ηκεκάησλ ηνπ.
1
 Γειαδή, ηα επηκέξνπο ηκήκαηα 

ηεο αηκάκαμαο δελ είλαη δπλαηόλ λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα δνθηκαζηνύλ μερσξηζηά θαη, 

κεηά, λα ελσζνύλ κε πξνβιέςηκν απνηέιεζκα. Γελ πξέπεη, ινηπόλ, λα απνηειεί 

έθπιεμε ην γεγνλόο όηη απηνί πνπ ζρεδίαδαλ αηκάκαμεο κόλνλ ελ κέξεη θαηαλννύζαλ 

ηη αθξηβώο έθαλαλ. Έηζη, ηηο πην επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 19
ν
 

αηώλα, ηηο έθαλαλ άλζξσπνη πνπ είραλ απνθιεηζηηθό νδεγό ηελ εκπεηξία θαη ήηαλ 

ηθαλνί λα καζαίλνπλ είηε από ηε δηθή ηνπο πείξα είηε από ηελ πείξα ησλ άιισλ.
2
 

Δίλαη, ινηπόλ, εύινγν ην όηη ηέηνηνη άλζξσπνη, κε αλύπαξθηε επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε, ζπλέιαβαλ θαη πινπνίεζαλ κεγάιεο βειηηώζεηο ηεο αηκάκαμαο. 

2.1 Από ηην Pen-y-Daren ζηην Rocket: Η διαμόπθωζη και εδπαίωζη ηος 

πποηύπος   
Αλ ζειήζνπκε λα παξαζέζνπκε ηηο πην ζεκαληηθέο ζηηγκέο, ηνπο ζηαζκνύο ζηελ 

πνξεία εμέιημεο ηεο αηκάκαμαο, δειαδή ηηο ζεκειηώδεηο βειηηώζεηο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηεο, είλαη βέβαην όηη γηα κεξηθέο απ’ απηέο ηηο ζηηγκέο ζα 

ππήξρε πιήξεο νκνθσλία. Καλείο δελ ζα κπνξνύζε λα αθήζεη έμσ από έλαλ ηέηνην 

θαηάινγν ηα εμήο γεγνλόηα: 

α) ηε ρξεζηκνπνίεζε αηκνύ κε πςειή πίεζε, 

β) ηε δηνρέηεπζε ηνπ αηκνύ ζηε βάζε ηεο θαπλνδόρνπ, 

γ) ηελ εθεύξεζε ηνπ απινθόξνπ ιέβεηα, 

δ) ηελ εθαξκνγή ηεο δηπιήο εθηόλσζεο θαη  

ε) ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ αηκνύ.
3
 

 Κη αλ θάπνηνο ζειήζεη λα πεξηνδνινγήζεη πάλσ ζηελ ηζηνξία ηεο αηκάκαμαο, 

ηόηε είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαθξίλεη κηα νηνλεί «πξντζηνξηθή» επνρή, πνπ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηε Βξεηαλία θαη εθηείλεηαη από ην 1802, όηαλ ν Richard Trevithick 

θαηαζθεύαζε ηελ πξώηε ρξεζηκνπνηήζηκε αηκάκαμα, έσο ην 1825, ρξνληά πνπ 

εγθαηληάδεηαη ν πξώηνο ζηδεξόδξνκνο δεκόζηαο ρξήζεο. Δίλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία θαηαζθεπάδνληαη νη πξώηεο, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά 

κεηαιιεπκάησλ θαη αλζξάθσλ. Οη γξακκέο απηέο είραλ κηθξό κήθνο θαη ε ρξήζε ηνπο 

ήηαλ ηδησηηθή, δειαδή εμππεξεηνύζαλ ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο κεξηθώλ 

εξγνζηαζίσλ.
4
 Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ε κηθξή αληνρή ησλ 

                                                 
1
 Άλλωστε, οι δύο σιδηροδρομικές συνιστώσες, δηλαδή η τροχιά και τα επ’ αυτής 

οχήματα, συνιστούν έναν σύνθετο μηχανισμό, του οποίου τα τμήματα δεν είναι δυνατόν 

να θεωρηθούν ανεξαρτήτως. Βλ. και Duffy (1983), σ.48. 
2
 Είναι πολύ χαρακτηριστική η γνώμη του Hobsbawm: «Με λίγες εξαιρέσεις, οι 

κυριότερες τεχνικές εφευρέσεις της πρώτης βιομηχανικής φάσης δεν απαιτούσαν πολύ 

προχωρημένες επιστημονικές γνώσεις. Και μάλιστα (ευτυχώς για τη Βρετανία) 

βρίσκονταν μέσα στις δυνατότητες πρακτικών ανθρώπων με πείρα και κοινό νου, όπως 

ήταν ο Σζωρτζ τήβενσον, ο εφευρέτης του σιδηροδρόμου». *Hobsbawm (1975), σ.72.+ 

Μόνο κατά τον 20ο αιώνα εμφανίστηκε ένας σχεδιαστής, ο γάλλος André Chapelon, ο 

οποίος στάθηκε ικανός να συλλάβει όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις και να τις χειριστεί 

με επιστημονικό τρόπο. 
3 Βλ. Russo (1986), σ.360, Jacomy (1990), σ.318. 
4
 Πάντως, μέσα σ’ αυτή την περίοδο υπήρξε και μια περίπτωση που κατασκευάστηκε μια 

μικρή γραμμή επίδειξης για επιβάτες, με σκοπό την πρόκληση του δημόσιου 

ενδιαφέροντος. 
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γξακκώλ. Καηαζθεπαζκέλεο από ρπηνζίδεξν, ζπρλόηαηα δελ άληεραλ ην βάξνο ησλ 

θνξηίσλ θαη ηηο πιεπξηθέο πηέζεηο πνπ πξνθαινύζε ε κεηαθίλεζε ησλ ζπξκώλ. 

 Μέρξη ηα κέζα, κάιηζηα, απηήο ηεο πεξηόδνπ δελ είλαη ζαθέο ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο αλ ε ηξηβή κεηαμύ ησλ ηξνρώλ θαη ησλ ζηδεξνηξνρηώλ επαξθεί γηα 

ηελ έιμε ηνπ ζπξκνύ, κε απνηέιεζκα λα θαηαζθεπαζηνύλ αξθεηέο αηκάκαμεο 

«νδνλησηνύ» ηύπνπ. Αλ θαη ε επηζηήκε ηεο κεραληθήο είρε από θαηξό ιύζεη ην 

πξόβιεκα απηό, γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή ην δήηεκα ιύζεθε νξηζηηθά ην 1812-

13.
5
 

 Οη αηκάκαμεο απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη πεηξακαηηθέο θαηαζθεπέο κε αβέβαηα 

απνηειέζκαηα. Από ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, όκσο, απνθηήζεθε 

ζεκαληηθόηαηε πείξα. Μάιηζηα, νη δύν πξώηεο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηερληθέο 

βειηηώζεηο ηεο αηκάκαμαο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, επηλνήζεηο ηνπ Trevithick θαη 

νη δύν, είλαη θαξπνί απηήο ηεο, νπζηαζηηθά πξντζηνξηθήο, πεξηόδνπ. 

5.1.1 Ο Trevithick 

Μπνξεί ν George Stephenson λα ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο αηκάκαμαο, αιιά ε 

δηάθξηζε γηα ηνλ πξώην άλζξσπν πνπ θαηαζθεύαζε αηκάκαμα πξαθηηθώο ρξήζηκε 

αλήθεη ζηνλ Richard Trevithick (1771-1833). Ο Trevithick, κεραληθόο νξπρείσλ από 

ηελ Κνξλνπάιιε θαη ηθαλόο ηερλίηεο ζηαηηθώλ αηκνκεραλώλ, πίζηεπε ζηε ρξήζε 

«ηζρπξνύ αηκνύ», δειαδή αηκνύ ππό πίεζε πνιύ κεγαιύηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ James Watt, ν νπνίνο θαηεγνξεκαηηθά απέξξηπηε ηελ πςειή 

πίεζε, ζεσξώληαο ηελ άθξσο επηθίλδπλε, θαη ππνζηήξηδε ηε ρξήζε αηκνύ ππό πίεζε 

κόιηο ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή.
6
 Ο Trevithick πίζηεπε όηη ε ρξήζε 

αηκνύ ππό πςειή πίεζε ζα είρε δύν βαζηθά πιενλεθηήκαηα: α) Οη θύιηλδξνη ηεο 

κεραλήο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ κηθξόηεξν κέγεζνο, αιιά λα παξάγνπλ ηελ ίδηα ηζρύ 

θαη β) ν ζπκππθλσηήο ζα ήηαλ πιένλ πεξηηηόο. Όηαλ ζην έλα κέξνο ηνπ εκβόινπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αηκόο κε πίεζε ίζε πξνο ηελ αηκνζθαηξηθή ηόηε, γηα λα ππάξμεη 

ώζεζε ηνπ εκβόινπ, πξέπεη ζην άιιν κέξνο ηνπ λα ππάξρεη θελό. Αλ, όκσο, ε πίεζε 

ζην έλα κέξνο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή ηόηε ε ώζεζε παξάγεηαη 

ρσξίο ηελ ύπαξμε θελνύ, πξάγκα πνπ θαζηζηά πεξηηηή ηελ ύπαξμε ηνπ ζπκππθλσηή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε άπνςε ηνπ Trevithick ήηαλ όηη κε πίεζε θαηά 50lb/in
2
 (πεξίπνπ 

3,5 αηκόζθαηξεο) κεγαιύηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη, 

ρσξίο ζπκππθλσηή, ώζεζε ηεηξαπιάζηα απ’ όζε κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη, ζε έλα 

ίδην έκβνιν, ην ζύζηεκα ηνπ Watt.  

 Ο Trevithick είρε, ήδε ην 1798, θαηαζθεπάζεη κηα ιεηηνπξγηθή ζηαηηθή 

                                                 
5 Bλ. Russo (1986 ), σ.125 και σ.223. 
6
 Ο Watt, με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του, ασκούσε έλεγχο σχεδόν σε κάθε μορφή 

χρησιμοποιήσιμης ατμομηχανής. Σο μονοπώλιο της ευρεσιτεχνίας του έληξε το 1799. Η 

χρήση ατμού υπό ατμοσφαιρική πίεση ήταν, βέβαια, αναγκαία στις στατικές 

ατμομηχανές του Newcomen, το 1712, μιας και τότε δεν ήταν δυνατόν να 

κατασκευαστούν λέβητες που να αντέχουν σε μεγαλύτερες πιέσεις. Σα πράγματα είχαν, 

ωστόσο, αλλάξει πολύ στις αρχές του 19ου αιώνα και η ατμομηχανή υψηλής πίεσης ήταν 

εκείνη που επρόκειτο να κυριαρχήσει. Είναι μάλλον ακατανόητος ο συντηρητισμός του 

Watt, ο οποίος φοβόταν ότι μια ενδεχόμενη καταστροφική έκρηξη λέβητα (εξαιτίας 

κακής σχεδίασης, εσφαλμένης κατασκευής ή, το πιθανότερο, κακού χειρισμού) θα 

αποτελούσε δυσφήμιση όλων των ατμομηχανών. [Βλ. Darry & Williams (1960), σ.324-325 

και Cardwell D. (1994b), σ.199 και σ.244]. Πιθανόν η αντίδραση του Watt να οφειλόταν και 

σε οικονομικούς λόγους, μιας και η εφαρμογή υψηλής πίεσης θα καθιστούσε περιττό το 

συμπυκνωτή και, συνεπώς, θα αχρήστευε τη βασική του ευρεσιτεχνία. 
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αηκνκεραλή πςειήο πίεζεο
7
 θαη ην 1802 πήξε δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα κεραλέο κε 

απηό ην ραξαθηεξηζηηθό. Πξνεθηείλνληαο ηελ ηδέα ηνπ, θαηαζθεύαζε, ην 1802 ή 

1803, κηα αηκάκαμα ε νπνία θηλήζεθε ζην Coalbrookdale, ζηελ θνκεηεία ηνπ 

Shropshire. ’ απηήλ ηελ ηνπνζεζία ππήξρε κηα ζηδεξνβηνκεραλία θαη ππήξρε 

αλάγθε γηα εζσηεξηθή κεηαθνξά βαξηώλ εξγαιείσλ θαη κεηαιιεύκαηνο. Απηή ε 

αηκάκαμα είλαη κάιινλ ε πξώηε ε νπνία θηλήζεθε πάλσ ζε ζηδεξέο ηξνρηέο. Πάλησο, 

ε δσή ηεο ήηαλ πάξα πνιύ ζύληνκε εμ αηηίαο ελόο αηπρήκαηνο, γηα ην νπνίν 

δηαηάρζεθε έξεπλα από ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη, έηζη, ην όιν εγρείξεκα δηαθόπεθε. Γελ 

είλαη γλσζηά άιια ζηνηρεία γηα ην δήηεκα, πέξαλ ηνπ όηη ε αηκάκαμα απηή 

κεηαηξάπεθε ζε ζηαηηθή αηκνκεραλή.
8
 

Ζ επόκελε πξνζπάζεηα ηνπ Trevithick είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν γλσζηή. 

Καηαζθεύαζε, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1804, κηα αηκάκαμα γηα κηα ζηδεξνπξγία ζην Pen-

y-Daren, ζηε Νόηηα Οπαιία. Ζ αξρηθή ηνπ πξνζδνθία ήηαλ γηα κηα αηκάκαμα ε νπνία 

ζα κπνξνύζε λα έιμεη θνξηίν 10 ηόλσλ, αιιά νη δνθηκέο έδεημαλ όηη απηή ήηαλ ηθαλή 

λα ζύξεη ηα βαγόληα ηεο, ηα νπνία ήηαλ θνξησκέλα κε ζηδεξνκεηάιιεπκα βάξνπο 25 

ηόλσλ, ζε απόζηαζε 14 ρηιηνκέηξσλ γηα λα θνξησζνύλ ζε πισηέο θνξηεγίδεο. Δίρε 

βάξνο 5 ηόλνπο, νξηδόληην ιέβεηα θαηαζθεπαζκέλν από ρπηνζίδεξν θαη κόλν έλαλ 

νξηδόληην θύιηλδξν ζην εκπξόζζην κέξνο ηεο κεραλήο. Ζ παιηλδξνκηθή θίλεζε ηνπ 

εκβόινπ πεξηέζηξεθε, κε ζύζηεκα δησζηήξα-ζηξνθαινθόξνπ, έλαλ νδνλησηό 

ηξνρό,
9
 απηόο έλαλ άιιν, επίζεο νδνλησηό, ν νπνίνο, κε ζρέζε κεηάδνζεο ιίγν 

κεγαιύηεξε από 1:1, έδηλε θίλεζε, πάιη κε νδόλησζε, ζηνπο δύν ηξνρνύο ηεο κηαο 

πιεπξάο ηεο αηκάκαμαο. 

Ζ όιε θαηαζθεπή ήηαλ πνιύ ζπκπαγήο, κε ηνπο άμνλεο ζηεξηγκέλνπο θαη’ 

επζείαλ ζην ρπηνζηδεξό ιέβεηα, ρσξίο ειαηήξηα γηα απνξξόθεζε ησλ θξαδαζκώλ, 

πξάγκα αλεθηό κελ γηα ηηο ζηαηηθέο αηκνκεραλέο αιιά όρη θαη γηα ηηο αηκάκαμεο. Ζ 

κέζε ηαρύηεηά ηεο ήηαλ πεξίπνπ 7km/h, ζε δηαδξνκή ε νπνία πεξηειάκβαλε θιίζε 

κέρξη 27‰ θαη, ην ζεκαληηθόηεξν, έθαλε ην ζρεδόλ ηεηξάσξν ηαμίδη, πηζαλόηαηα 

ρσξίο θνξηίν θαηά ηελ επηζηξνθή, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αλεθνδηαζκό. Ζ ζηαδηνδξνκία 

ηεο, σζηόζν, ήηαλ ζύληνκε θαη κεηαηξάπεθε ζε ζηαηηθή αηκνκεραλή, αθνύ ήηαλ 

πνιύ βαξηά θαη πνιύ άθακπηε γηα ηηο ρπηνζηδεξέο γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο εθηλείην 

θαη ζηηο νπνίεο πξνθαινύζε πνιιέο ξσγκέο. Πάλησο, ηζηνξηθά ζεσξείηαη ε πξώηε 

αηκάκαμα ε νπνία πέηπρε λα έιμεη ακαμνζηνηρία.
10

  

Ζ ιεηηνπξγία απηήο ηεο αηκάκαμαο ήηαλ κηα θαιή έλδεημε γηα ην όηη ε ηξηβή 

κεηαμύ ηξνρώλ θαη ζηδεξνηξνρηάο ήηαλ επαξθήο γηα ηελ έιμε κηαο ακαμνζηνηρίαο. Σν 

γεγνλόο, πάλησο, δελ έπεηζε ηνπο επίδνμνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ην ζέκα ιύζεθε 

νξηζηηθά πεξίπνπ δέθα ρξόληα αξγόηεξα. 

Ήηαλ, επίζεο, ε αηκάκαμα ζηελ νπνία ν Trevithick έθαλε κηα πνιύ ζεκαληηθή 

παξαηήξεζε, πνπ είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκακαμώλ: ε κηα 

επηζηνιή ηνπ, κε εκεξνκελία 20 Φεβξνπαξίνπ 1804, γξάθεη όηη  

                                                 
7
 Klemm (1954), σ.277. 

8
 van Riemsdijk & Brown (1980), σ.42: “Mystery surrounds all this and whatever happened 

seems to have been hushed up.” 
9
 Αυτός ο οδοντωτός τροχός ήταν ομοαξονικός και με έναν σφόνδυλο, ώστε η γωνιακή 

ταχύτητα της περιστροφής να μένει σταθερή. Βλ. και Cardwell (1994b), σ.245-246. Εικόνα 

της μηχανής στην επόμενη σελίδα. Η μηχανή αυτή δεν σώζεται, αλλά στο Science 

Museum του Λονδίνου υπάρχει ένα μοντέλο της, κατασκευασμένο από εικόνες της 

εποχής.  
10

 Για τα στοιχεία βλ. Lamalle & Legein (1913), σ.2, Cardwell (1994), σ.245-246 και Darry & 

Williams (1960), σ.332. Βλ. και Pacey (1990), σ.206. 
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«η φωτιά καίει πολύ καλύτερα όταν ο ατμός ανέρχεται στην καπνοδόχο, παρά

 όταν η μηχανή δεν κινείται».
11

 

Γειαδή, ε θσηηά έθαηγε θαιύηεξα όηαλ ε απαίηεζε γηα αηκό ήηαλ κεγαιύηεξε. Με 

ηελ παξαηήξεζή ηνπ απηή ν Trevithick ζπλέβαιε ζε κηα άιιε ζεκαληηθόηαηε 

βειηίσζε ηεο αηκάκαμαο, ηε δηνρέηεπζε ηνπ αηκνύ ζηε βάζε ηεο θαπλνδόρνπ. 

 
Η ατμάμαξα Pen-y-Daren 

Μηα ηξίηε πξνζπάζεηα ηνπ Trevithick ήηαλ κηα αηκάκαμα πξννξηδόκελε γηα έλα 

αλζξαθσξπρείν ζην Wylam, επίζεο ζηε Νόηηα Οπαιία. Όπσο δείρλνπλ ηα ιίγα 

ζσδόκελα ζρέδηά ηεο, είρε ηελ ίδηα θαηαζθεπή κε ηελ πξνεγνύκελε, αιιά 

απνζύξζεθε ακέζσο κεηά ηηο δνθηκέο θαη κεηαηξάπεθε ζε ζηαηηθή αηκνκεραλή, 

επεηδή, πηζαλόηαηα, έζπαδε θαη απηή ηηο ζηδεξνηξνρηέο.  

Ζ ηέηαξηε, θαη ηειεπηαία, πξνζπάζεηα ηνπ Trevithick έγηλε κε ζθνπό λα 

πξνθαιέζεη ην δεκόζην ελδηαθέξνλ. Ήηαλ κηα αηκάκαμα, γλσζηή κε ην όλνκα Catch-

Me-Who-Can, ηεο νπνίαο ε δεκόζηα επίδεημε έγηλε ην 1808 ζην Λνλδίλν. Έιθνληαο 

κηα αλνηρηή ηεηξάηξνρε επηβαηηθή άκαμα, θπθινθνξνύζε ζε κηα θπθιηθή δηαδξνκή 

θαη ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ άλζξσπνη πιήξσλαλ εηζηηήξην (δύν ζειίληα, ζεβαζηό 

πνζό γηα ηελ επνρή) γηα έλα ζηδεξνδξνκηθό «ηαμίδη». Γύν ήηαλ νη βαζηθέο δηαθνξέο 

απηήο ηεο θαηαζθεπήο από ηηο πξνεγνύκελεο αηκάκαμεο ηνπ Trevithick: α) Ζ Catch-

Me-Who-Can είρε έλαλ θαηαθόξπθν θύιηλδξν ζην πίζσ κέξνο ηεο κεραλήο θαη β) ε 

θίλεζε κεηαδηδόηαλ από δησζηήξα ζπλδεδεκέλν έθθεληξα κε έλαλ από ηνπο πίζσ 

ηξνρνύο ηεο. Οη εκπξόζζηνη ηξνρνί δελ ήηαλ ζπλδεδεκέλνη, αιιά ρξεζίκεπαλ γηα λα 

ππνβαζηάδνπλ, παίδνληαο ην ξόιν θνξείνπ, ην εκπξόο ηκήκα ηνπ ιέβεηα, όπνπ 

ππήξραλ ε εζηία θαη ε θαπλνδόρνο.
12

 Δίρε βάξνο 8 ηόλνπο θαη κπνξνύζε λα 

αλαπηύμεη ηαρύηεηα 20km/h. Δίρε, όκσο, πνιιά αηπρήκαηα θαη δελ ηθαλνπνίεζε ην 

θνηλό.
13

 

Ούηε απηή, ινηπόλ, ε πξνζπάζεηά ηνπ είρε ηδηαίηεξε επηηπρία, κε ζπλέπεηα ν 

Trevithick λα επηζηξέςεη ζηνλ ηνκέα πνπ γλώξηδε πνιύ θαιά, ζηηο ζηαηηθέο 

αηκνκεραλέο. Κιεξνδόηεζε, σζηόζν, ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο δύν από ηηο 

βαζηθόηεξεο βειηηώζεηο ηεο αηκάκαμαο, ηε ρξήζε πςειήο πίεζεο θαη ηε δηνρέηεπζε 

                                                 
11

 Αναφέρεται στο van Riemsdijk & Brown (1980), σ.43.  
12

 Βλ. Cardwell (1994b), σ.246. Εικόνες της μηχανής στο Chant (2001), σ.16. 
13

 Βλ. Darry & Williams (1960), σ.332. και Russo (1986), σ.360.  
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ηνπ αηκνύ ζηε βάζε ηεο θαπλνδόρνπ. Δίλαη, δε, ραξαθηεξηζηηθό όηη πίζηεπε, κάιινλ 

κόλνο απηόο εθείλα ηα ρξόληα, πσο ε ηξηβή ησλ ηξνρώλ ηεο αηκάκαμαο κε ηηο 

ζηδεξνηξνρηέο ήηαλ επαξθήο γηα ηελ θίλεζή ηεο. Βαζηθή αηηία ηεο απνηπρίαο ηνπ 

είλαη ην γεγνλόο όηη νη ζηδεξνηξνρηέο ηήο επνρήο δελ ήηαλ επαξθείο ώζηε λα αληέρνπλ 

ην βάξνο ησλ αηκακαμώλ ηνπ. Ζ βαζηθή έκπλεπζή ηνπ πξνεξρόηαλ από ηηο ζηαηηθέο 

αηκνκεραλέο, κε απνηέιεζκα νη αηκάκαμέο ηνπ λα είλαη πνιύ βαξηέο –ίζσο θαη πην 

ηζρπξέο απ’ όζν ζα ήηαλ αλαγθαίν– θαη αθαηάιιειεο γηα ηελ αληνρή ησλ 

ζηδεξνηξνρηώλ. Να ζεκεησζεί, εμ άιινπ, όηη νη πξνζπάζεηέο ηνπ πξνθάιεζαλ ηε 

κεγάιε ερζξόηεηα ησλ εξγαηώλ ησλ ζηδεξνπξγείσλ, νη νπνίνη ζεώξεζαλ όηη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ αιόγσλ ηνπο από ηηο αηκάκαμεο ζα έραλαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο.  

5.1.2 Ο Murray  

Καη ελώ νη βηνκεραλίεο ζηδήξνπ ηεο Νόηηαο Οπαιίαο απέξξηςαλ ηηο αηκάκαμεο, ηα 

πξάγκαηα ήηαλ θαιύηεξα κεξηθά ρξόληα αξγόηεξα ζηα αλζξαθσξπρεία ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αγγιίαο. Δθεί, ην 1812, ην αλζξαθσξπρείν ηνπ Middleton 

(ηδηνθηεζία ηνπ John Blenkishop) άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πξώηε ζηνλ θόζκν 

νηθνλνκηθώο επηηπρεκέλε αηκάκαμα, ηε Salamanca, ηελ νπνία είρε θαηαζθεπάζεη ν 

Matthew Murray (1765-1826), έλαο ηδηαίηεξα επηλνεηηθόο θαη ηθαλόο κεραληθόο από 

ην Leeds. Απηή είρε δύν θαηαθόξπθνπο θπιίλδξνπο, αληί γηα έλαλ πνπ είραλ νη 

κεραλέο ηνπ Trevithick, θαη ζηεξηδόηαλ ζε ηέζζεξηο ηξνρνύο. Οη ηξνρνί απηνί, όκσο, 

δελ έπαηξλαλ θίλεζε από ηνπο δησζηήξεο. Οη δησζηήξεο κεηέδηδαλ ηελ θίλεζε ζε 

έλαλ νδνλησηό ηξνρό, ν νπνίνο ζπλαξκνδόηαλ ζε νδνλησηή γξακκή πνπ ππήξρε 

αλάκεζα ζηηο ζηδεξνηξνρηέο. Καη’ απηή ηελ έλλνηα, επξόθεηην γηα ηνλ πξώην 

νδνλησηό ζηδεξόδξνκν.
14

  

 
Η ατμάμαξα Salamanca 

                                                 
14

 Ήταν η πρώτη σχεδίαση στην οποία η τροχιά και η μηχανή λειτούργησαν ως ενιαίος 

μηχανισμός. Βλ. Duffy (1983), σ.48 Προφανώς, πρόκειται για τον πρόδρομο των 

οδοντωτών σιδηροδρόμων, οι οποίοι είχαν αργότερα μεγάλη επιτυχία στις ορεινές 

γραμμές της Ελβετίας, αλλά και άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων, το 1896, και η 

Ελλάδα. Σέτοιες ατμάμαξες κατασκευάζονταν όσο οι κατασκευαστές δεν είχαν πειστεί 

ότι ο συρμός μπορούσε να ρυμουλκείται σε λείες τροχιές, παρόλο που οι μηχανές του 

Trevithick είχαν δείξει ότι η φυσική πρόσφυση ήταν επαρκής για την έλξη. Πάντως, 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, στην επιφάνεια, μεταξύ 1812 

και 1822. Βλ. Russo (1986), σ.359, υποσ. 44 και Cardwell (1994b), σ.246-247. 
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Μηα πνιύ αμηνζεκείσηε ηδέα ηνπ Murray ήηαλ ν ρξνληζκόο ησλ εκβόισλ θαη ησλ 

δησζηήξσλ: Σε ζηηγκή πνπ ην έκβνιν ζηνλ έλαλ θύιηλδξν βξηζθόηαλ ζην κέζνλ ηεο 

δηαδξνκήο ηνπ ην έκβνιν ηνπ άιινπ θπιίλδξνπ βξηζθόηαλ ζην θαηώηεξν ζεκείν ηεο 

δηθήο ηνπ δηαδξνκήο. Απηό εμαζθάιηδε ηελ νκαιή πεξηζηξνθή ηνπ θηλεηήξηνπ 

νδνλησηνύ ηξνρνύ. Μπνξνύκε λα κηιήζνπκε, ινηπόλ γηα δηαθνξά θάζεο 90
ν
 κεηαμύ 

ησλ ηαιαληνύκελσλ εκβόισλ. Έθηνηε απηή ε ηδέα εθαξκόζηεθε αλαξίζκεηεο θνξέο, 

κηαο θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ αηκακαμώλ είραλ δύν θπιίλδξνπο θαη 

δησζηήξεο κε δηαθνξά θάζεο 90
ν
. πλεπώο, ε θαηαζθεπή απηήο ηεο κεραλήο 

εηζήγαγε θαη θαζηέξσζε έλα πνιύ ζεκειηώδεο ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ησλ κεηέπεηηα 

αηκακαμώλ. 

Σν πιαίζην ηεο αηκάκαμαο απνηειείην από δύν επηκήθεηο μύιηλεο δνθνύο, πάλσ 

ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαλ νη άμνλεο θαη, έηζη, ε όιε θαηαζθεπή, παξά ηελ απνπζία 

ειαηεξίσλ, ήηαλ ζαθώο πην ειαζηηθή από ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Σξέβηζηθ.  

Ο ιέβεηαο είρε έλαλ θαπλαγσγό ζσιήλα κε ηελ ππξά ζην έλα άθξν θαη ηελ 

θαπλνδόρν ζην άιιν. Αθόκα θη έηζη, όκσο, ν ιέβεηαο, ιόγσ ηεο κηθξήο 

ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο, δελ ήηαλ ηθαλόο γηα κεγάιε παξαγσγή αηκνύ. Παξ’ όια 

απηά ε αηκάκαμα ήηαλ ηθαλή λα έιμεη θνξηίν 100 ηόλσλ άλζξαθα, κε κηθξή ηαρύηεηα 

(ζρεδόλ βήκα πεδνύ), από ην Middleton ζην Leeds, απόζηαζε πεξίπνπ 6km. Πάλησο, 

θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ππήξρε αλάγθε γηα αξθεηά αλζεθηηθέο γξακκέο, νη νπνίεο 

ήηαλ, αθόκα, από ρπηνζίδεξν. 

Ζ επηηπρία ηεο Salamanca ώζεζε ηνλ Murray λα θαηαζθεπάζεη ηξεηο αθόκα 

αηκάκαμεο, νη νπνίεο ήηαλ ζε ιεηηνπξγία γηα πεξηζζόηεξν από είθνζη ρξόληα, κηαο θαη 

ε ηειεπηαία ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί ην 1834, αλ θαη είρε γίλεη πιένλ αληηιεπηό όηη ν 

νδνλησηόο ζηδεξόδξνκνο είλαη απαξαίηεηνο κόλν όηαλ νη θιίζεηο μεπεξλνύλ ην 80‰. 

Απνηέιεζαλ έλα ελζαξξπληηθό πξόηππν, ηόζν γηα ηνπο πεηξακαηηζηέο απηήο ηεο 

πεξηόδνπ όζν θαη γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο.
15

 Ζ κεραλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

επηηπρία θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη νη ηέζζεξηο απηέο αηκάκαμεο αληηθαηέζηεζαλ 50 

άινγα, ζηέιλνληαο, βέβαηα, θαη 200 εξγάηεο ζηελ αλεξγία.  

5.1.3 Ο Hedley 

Γύξσ ζηα 1812, θαη παξόιν πνπ είραλ πξνεγεζεί νη πξνζπάζεηεο ηνπ Trevithick, 

επηθξαηνύζε αθόκε ε γλώκε όηη ε ηξηβή αλάκεζα ζηνπο ζηδεξέληνπο ηξνρνύο θαη ηηο 

ζηδεξνηξνρηέο ήηαλ πνιύ κηθξή θαη, ζπλεπώο, αλεπαξθήο γηα ηελ έιμε ησλ ζπξκώλ. 

Σν δήηεκα μεθαζαξίζηεθε νξηζηηθά από ηνλ William Hedley, πνπ εξγαδόηαλ ζην 

αλζξαθσξπρείν ηνπ Wylam. Σν ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη όηη ν Hedley πξνζπάζεζε 

λα δηεξεπλήζεη ην ζέκα κε ηξόπν ζαθώο επηζηεκνληθό, θαηαθεύγνληαο, δειαδή, ζηελ 

εηπκεγνξία ηνπ πεηξάκαηνο. Ο ίδηνο γξάθεη: 

«Εντυπωσιάστηκα πολύ από την ιδέα ότι το βάρος μιας μηχανής θα ήταν 

επαρκές για την έλξη ενός συρμού από φορτωμένα βαγόνια. Για να διερευνήσω 

αυτό το σημαντικό ζήτημα κατασκεύασα μια άμαξα….στην οποία τοποθετούσα 

κομμάτια σιδήρου, των οποίων το βάρος είχα ήδη μετρήσει με ακρίβεια. την 

άμαξα αυτή συνέδεα δύο, τέσσερα, έξι κλπ. φορτωμένα βαγόνια· η άμαξα 

εκινείτο από τη δύναμη ανδρών οι οποίοι τραβούσαν τις τέσσερις χειρολαβές 

της…..Μετρούσα την αναλογία των  βαρών  της πειραματικής άμαξας και των 

συνδεδεμένων βαγονιών έως το σημείο όπου οι τροχοί της άμαξας  

περιστρεφόντουσαν χωρίς να προχωράει η άμαξα….Αυτό το μεγάλης κλίμακας 

πείραμα ήταν αποφασιστικό για το γεγονός ότι η τριβή των τροχών της άμαξας 

με τις σιδηροτροχιές ήταν ικανή να σύρει έναν συρμό από φορτωμένα 

                                                 
15

 Για τις ατμάμαξες αυτές βλ. και Cardwell (1994b), σ.246. 
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βαγόνια.»
16 

Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ν Hedley ήηαλ ν πξώηνο πνπ κέηξεζε ηνλ ζπληειεζηή 

ηξηβήο,
17

 έλα κέγεζνο ην νπνίν εμαξηάηαη θαη από ην πιηθό ηνπ ηξνρνύ θαη ηεο 

ηξνρηάο, θαη, πνιύ πεξηζζόηεξν κάιηζηα, από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο γξακκήο.  

Ζ πεηξακαηηθή άκαμα κεηαηξάπεθε ζε αηκάκαμα ε νπνία δελ είρε ηδηαίηεξε 

επηηπρία, αιιά πνιύ ζύληνκα, ην 1813, ν Hedley θαηαζθεύαζε ηελ αηκάκαμα Puffing 

Billy. Δπξόθεηην γηα πνιύ ζεκαληηθό βήκα, κηαο θαη είλαη ε πξώηε επηηπρεκέλε 

αηκάκαμα θαλνληθήο πξόζθπζεο.
18

 Λεηηνύξγεζε επί 48 ρξόληα, έσο ην 1860, 

θάλνληαο ην δξνκνιόγην από ην αλζξαθσξπρείν ηνπ Wylam κέρξη ηηο απνβάζξεο 

ζηνλ πνηακό Tyne, απόζηαζε 8km πεξίπνπ. Σν ζπλεζηζκέλν θνξηίν ηεο ήηαλ 50 

ηόλνη άλζξαθα θαη ε ζπλήζεο ηαρύηεηά ηεο ήηαλ ηόζε πνπ, ζπρλά, ν κεραλνδεγόο ηεο 

πξνηηκνύζε λα βαδίδεη ζην πιάη ηεο.  

Σν πιαίζηό ηεο ήηαλ μύιηλν θαη ζ’ απηό ήηαλ ζηεξεσκέλνη, ρσξίο ειαηήξηα, νη 

ηέζζεξηο ηξνρνί.
19

 Δίρε δύν θαηαθόξπθνπο θπιίλδξνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζην εκπξόο 

ηκήκα εθαηέξσζελ ηνπ ιέβεηα, ελώ ε θαπλνδόρνο θαη ε εζηία βξίζθνληαλ ζην πίζσ 

κέξνο ηεο κεραλήο. Σν θέιπθνο ηνπ ιέβεηα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν από θύιια 

ζθπξήιαηνπ ζηδήξνπ. 

 

Η ατμάμαξα Puffing Billy 

                                                 
16

 Αναφέρεται στο van Riemsdijk & Brown (1980), σ.47, χωρίς να προσδιορίζεται η 

πρωτότυπη πηγή. 
17

 την ελληνική σιδηροδρομική ορολογία λέγεται συνήθως «συντελεστής προσφύσεως». 
18

 Είναι η αρχαιότερη σωζόμενη ατμάμαξα και εκτίθεται, από το 1862, στο Science 

Museum του Λονδίνου, μαζί με ένα μοντέλο της πειραματικής άμαξας φτιαγμένο από 

τον ίδιο τον Hedley. Μια άλλη ατμάμαξα της ίδιας κατασκευής, η Wylam Dilly, σώζεται 

και εκτίθεται στο Royal Scottish Museum, ενώ η τρίτη της σειράς, η Lady Mary, δεν έχει 

διασωθεί. 
19

 την αρχή είχε τέσσερις τροχούς, αλλά το βάρος της ήταν τόσο που έσπαζε τις 

γραμμές. Μετασχηματίστηκε ώστε να έχει οκτώ, για να είναι ομαλότερη η κατανομή του 

βάρους και μικρότερη η πίεση στις γραμμές. Γύρω στο 1830, όταν πλέον οι γραμμές είχαν 

γίνει πιο ανθεκτικές, επανήλθε στους τέσσερις τροχούς. Μ’ αυτήν τη διάταξη τροχών 

σώζεται σήμερα. 
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Ζ παιηλδξνκηθή θίλεζε ησλ εκβόισλ πεξηέζηξεθε, κέζσ ελόο πεξίπινθνπ 

ζπζηήκαηνο από ζηξνθάινπο, έλαλ νδνλησηό ηξνρό, πνπ βξηζθόηαλ θάησ από ην 

πιαίζην, θαη απηόο πεξηέζηξεθε ηνπο δύν άμνλεο. Έηζη ε θίλεζε έθηαλε ζηνπο θπξίσο 

ηξνρνύο, νη νπνίνη εθηλνύλην κε θπζηθή πξόζθπζε ζηηο γξακκέο.  

Σα πην ζεκαληηθά ηερληθά ζηνηρεία ηεο Puffing Billy
 
είλαη ηα εμήο:

20
  

   Γηάκεηξνο ιέβεηα…………………………………970mm 

   Πίεζε ιεηηνπξγίαο…………………………………3,5Atm 

   Δπηθάλεηα εζράξαο…………………………………0,48m
2
 

   Οιηθή ζεξκαηλόκελε επηθάλεηα…….………………..8,1m
2
 

   Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ………………………………220mm 

   Γηάκεηξνο ηξνρώλ………………………………….970mm 

   Γύλακε έιμεο………………………… ……………..675kg 

   Βάξνο αηκάκαμαο ζε ηάμε πνξείαο………………....9.190kg 

   Μέγηζηε ηαρύηεηα………………………….………...8km/h 

5.1.4 Ο(η) Stephenson 

Σνλ Ηνύιην ηνπ 1814 ν George Stephenson (1781-1848), έρνληαο δεη θαη κειεηήζεη 

κηα από ηηο αηκάκαμεο ηνπ Murray, θαηαζθεπάδεη κηα αηκάκαμα γηα ην 

αλζξαθσξπρείν ηνπ Killingworth θαη ηελ νλνκάδεη  Blücher.
21

 Ζ πξώηε απηή 

θαηαζθεπή ηνπ Stephenson ήηαλ ζαθέζηαηα επεξεαζκέλε από ηηο αηκάκαμεο ηνπ 

Murray, κε ηελ νπζηώδε δηαθνξά όηη δελ ρξεζηκνπνηνύζε νδνλησηή πξόζθπζε. Δίρε 

δύν θαηαθόξπθνπο θπιίλδξνπο θαη ε θίλεζε κεηεδίδεην κε ξάβδνπο πνπ ζπλέδεαλ ηα 

έκβνια ησλ θπιίλδξσλ θαη’ επζείαλ κε ηνπο θαλνληθνύο ηξνρνύο. Δίρε ιέβεηα κε 

κήθνο 2.438mm θαη δηάκεηξν 843mm, ιεηηνπξγνύζε κε πίεζε 3,5Αtm θαη νη 

θύιηλδξνί ηεο είραλ δηαζηάζεηο 203mm x 609mm.
22

 Ήηαλ ηθαλή λα ζύξεη θνξηίν 30 

ηόλσλ κε ηαρύηεηα πεξίπνπ 4 κίιηα ηελ ώξα. Ζ επηηπρία ηεο ήηαλ θαιή θαη ν 

Stephenson θαηαζθεύαζε θη άιιεο όκνηεο αηκάκαμεο γηα ην ίδην αλζξαθσξπρείν, ζην 

νπνίν ήηαλ ππεύζπλνο θαη γηα ηηο ζηαηηθέο αηκνκεραλέο. Ο ίδηνο, πάλησο δελ έκεηλε 

ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ απόδνζή ηνπο, αιιά από ηε ιεηηνπξγία ηνπο απέθηεζε 

αξθεηή πείξα γηα ηηο κειινληηθέο θαηαζθεπέο. 

 Ζ επόκελε πξνζπάζεηα ηνπ Stephenson γίλεηαη ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα. Σν 1821 

ε βξεηαληθή θπβέξλεζε απνθαζίδεη ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Stockton-

Darlington, κήθνπο 25 κηιίσλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε αλζξαθσξπρείσλ ηεο πεξηνρήο. 

Σν αξρηθό ζρέδην πξνβιέπεη ηππήιαηε έιμε ζε κεηαιιηθέο ζηδεξνηξνρηέο, αιιά ν 

Stephenson πείζεη ηνλ ππεύζπλν ηεο εηαηξείαο, απνθαζίδεηαη ε αηκνθίλεζε θαη ε 

εγθαηάζηαζε γξακκώλ από ζθπξήιαην ζίδεξν. Ο ίδηνο αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε 

ηεο θαηαζθεπήο θαη νξίδεη πιάηνο ηεο γξακκήο 4 ft 8½ in (=1.435mm), απηό πνπ 

αξγόηεξα θαζηεξώζεθε σο δηεζλέο πιάηνο.
23

 Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αηκακαμώλ 

ηδξύεηαη εηαηξεία, κε ην όλνκα Robert Stephenson and Company θαη έδξα ην 

Newcastle ηεο νπνίαο δηεπζπληήο είλαη ν Robert Stephenson (1803-1859), γηνο ηνπ 

                                                 
20

 Περισσότερα στοιχεία και εικόνα της στο Lamalle & Legein (1913), σ.2-3. 
21

 Από το όνομα του πρώσου στρατηγού Gebhard Leberecht von Blücher, η συμβολή του 

οποίου στη νίκη στο Βατερλό ήταν αποφασιστική. Σο αξιοσημείωτο είναι ότι στην 

ατμάμαξα δόθηκε το όνομά του ένδεκα μήνες πριν από τη μάχη! Πάντως, ο έντονος 

πειραματισμός τού Stephenson και άλλων για την κατασκευή ατμαμαξών οφείλεται, 

τουλάχιστον εν μέρει, στο γεγονός ότι τα άλογα είχαν αρχίσει να σπανίζουν και οι 

ζωοτροφές είχαν ακριβύνει υπέρμετρα λόγω των ναπολεόντειων πολέμων.  Βλ. και Darry 

T.K & Williams T.I. (1960), σ.333.    
22

 Σα στοιχεία από το Lamalle & Legein (1913), σ.3-4. 
23

 Για τη γραμμή βλ. και Pacey (1990), σ.208. 
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George. Σν επηέκβξην ηνπ 1825 νινθιεξώλεηαη ε θαηαζθεπή ηεο πξώηεο 

αηκάκαμαο, πνπ αξρηθά νλνκάζηεθε Active αιιά ζύληνκα κεηνλνκάζηεθε ζε 

Locomotion. Ήηαλ ίδηα κε ηηο αηκάκαμεο πνπ είρε θαηαζθεπάζεη λσξίηεξα ν 

Stephenson ζην Killingworth, βειηησκέλε ζηελ θαηαζθεπή αιιά ρσξίο θακία 

νπζηαζηηθή θαηλνηνκία. Ζ ηζηνξηθή ηεο αμία έγθεηηαη ζην όηη ήηαλ ε πξώηε αηκάκαμα 

πνπ έζπξε δεκόζην ζηδεξόδξνκν. Αθνινύζεζαλ νη όκνηεο αηκάκαμεο Hope, 

Diligence θαη Black Diamond. ηα εγθαίληα ηεο γξακκήο, ζηηο 27 επηεκβξίνπ 1825, 

ε Locomotion, κε νδεγό ηνλ George Stephenson, θάλεη κηα δηαδξνκή 9 κηιίσλ ζε δύν 

ώξεο, έιθνληαο κηα ακαμνζηνηρία 80 ηόλσλ, απνηεινύκελε από 12 βαγόληα θνξηίνπ, 

1 δηαθνζκεκέλν βαγόλη κε επηζήκνπο θαη 21 βαγόληα κε επηβάηεο.
24

 

 Ζ νξηζηηθή αλαγλώξηζε ηνπ Stephenson ήξζε ην 1829. Όηαλ, ην 1826, ε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζα 

ζπλέδεε ην Λίβεξπνπι κε ην Μάληζεζηεξ, δελ είρε αθόκε απνθαζηζηεί κε πνηνλ 

ηξόπν ζα γηλόηαλ ε έιμε ησλ ζπξκώλ. Ζ θύξηα δηαθνξά κεηαμύ απηήο ηεο γξακκήο 

θαη ηεο γξακκήο Stockton-Darlington ήηαλ όηη ε λέα γξακκή ζα ήηαλ δηπιή θαη 

πξννξηδόηαλ λα κεηαθέξεη θαη επηβάηεο. Οη πηζαλέο ιύζεηο γηα ηελ έιμε ησλ ζπξκώλ 

ήηαλ δύν: α) νη ζπξκνί λα έιθνληαη κε ζπξκαηόζρνηλα, κέζσ ζηαηηθώλ αηκνκεραλώλ 

πνπ ζα ππήξραλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο θαη β) ε έιμε κε αηκάκαμεο. Γηα 

λα ιπζεί ην δήηεκα, ε εηαηξεία πξνθήξπμε δηαγσληζκό γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππήξρε 

κεραλή ηθαλή λα αλαιάβεη ηελ έιμε ηόζν ησλ εκπνξηθώλ όζν θαη ησλ επηβαηηθώλ 

ζπξκώλ θαη απεπζύλζεθε ζηνπο θαηαζθεπαζηέο αηκακαμώλ, αζινζεηώληαο βξαβείν 

500 ιηξώλ. ηελ πξνθήξπμε έζεζε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αηκάκαμεο θαζώο 

θαη ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ:  

1. Κάζε αηκάκαμα έπξεπε λα είλαη ηθαλή λα έιμεη ην ηξηπιάζην ηνπ βάξνο ηεο κε 

κέζε ηαρύηεηα 10mph (16km/h).  

2. Σν βάξνο ηεο αηκάκαμαο δελ έπξεπε λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 ηόλνπο αλ απηή είρε 6 

ηξνρνύο ή ηνπο 4,5 ηόλνπο αλ είρε 4 ηξνρνύο.  

3. Ζ πίεζε ζην ιέβεηα δελ έπξεπε λα είλαη κεγαιύηεξε από 50lb/in
2
 (3,5kg/cm

2
).  

4. Ζ γξακκή ηεο δνθηκαζίαο βξηζθόηαλ ζε νξηδόληην έδαθνο, είρε κήθνο 1¾ κίιηα 

(2,8km) θαη πιάηνο 4ft 8½in (1.435mm). Οη δηαγσληδόκελεο αηκάκαμεο έπξεπε λα 

δηαλύζνπλ 10 θνξέο ηε δηαδξνκή κεη’ επηζηξνθήο, δειαδή ζπλνιηθή απόζηαζε 

πεξίπνπ 60 κηιίσλ, ίζε κε έλα ηαμίδη κεη’ επηζηξνθήο κεηαμύ Λίβεξπνπι θαη 

Μάληζεζηεξ.  

5. Οη αηκάκαμεο κπνξνύζαλ λα θάλνπλ κηα ζηάζε γηα αλεθνδηαζκό ζε λεξό θαη 

θαύζηκα ζην κέζνλ ηεο δνθηκαζίαο, αθνύ δειαδή είραλ δηαλύζεη 30 κίιηα.    

6. Ζ εηαηξεία αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηάζεη ηηο δηαγσληδόκελεο 

αηκάκαμεο κε ην λεξό θαη ηα θαύζηκα πνπ ρξεηάδνληαλ.
25

  

 ην δηαγσληζκό, πνπ έγηλε από ηηο 5 έσο ηηο 14 Οθησβξίνπ 1829 ζην Rainhill, 

ππήξμαλ πέληε ζπκκεηνρέο, αιιά δύν απ’ απηέο απνζύξζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε.
26

 Οη 

ηξεηο ελαπνκείλαζεο ήηαλ ε Rocket, θαηαζθεπαζκέλε από ηνπο George θαη Robert 

Stephenson θαη ηνλ Henry Booth,
27

 ε Novelty θαηαζθεπαζκέλε από ηνπο Braithwaite 

                                                 
24

 τις κανονικές εργασίες, πάντως, της γραμμής η εταιρεία χρησιμοποιούσε, έως το 1833, 

ιππήλατα οχήματα για την κίνηση επιβατών. 
25

 Για όλους τους όρους του διαγωνισμού, βλ. Science Museum (χ.χ), σ.4. 
26

 Αυτές ήταν η Cycloped κατασκευασμένη από τον Brandreth, η οποία έπαιρνε κίνηση 

από δύο άλογα που βάδιζαν πάνω σε ατέρμονα ιμάντα και η Perseverance 

κατασκευασμένη από τον Burstall.  
27 Ο Henry Booth ήταν o Γραμματέας και Σαμίας της εταιρίας Liverpool & Manchester 

Railway. 
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θαη Ericsson από ην Λνλδίλν θαη ε Sans Pareil θαηαζθεπαζκέλε από ηνλ Timothy 

Hackworth από ην Νηάξιηλθηνλ.
28

  

 Ζ Rocket, ηεο νπνίαο ε ππεξνρή ήηαλ αλακθηζβήηεηε, έιθνληαο πεξίπνπ 13 

ηόλνπο, ρξεηάζηεθε 3 ώξεο θαη 12 ιεπηά γηα ην πξώην κηζό ηεο δνθηκαζίαο θαη 2 ώξεο 

θαη 57 ιεπηά γηα ην δεύηεξν. Απηό ζήκαηλε κέζε ηαρύηεηα 11,4mph (18,3km/h). Δίρε 

δύν θπιίλδξνπο, ππό γσλία πεξίπνπ 35
o
 σο πξνο ηνλ νξίδνληα, νη νπνίνη έδηλαλ 

θίλεζε ζε έλα δεύγνο θηλεηήξησλ ηξνρώλ, ελώ ζην εκπξόζζην κέξνο ηεο κεραλήο 

ππήξρε θαη έλα δεύγνο ηξνρώλ πνπ έπαηδε ην ξόιν ηνπ θνξείνπ. Ζ κεγάιε, όκσο, 

θαηλνηνκία ηεο ήηαλ ν απινθόξνο ιέβεηαο, κηα επηλόεζε κε ηελ νπνία απμαλόηαλ ε 

αηκνγόλνο επηθάλεηα θαη ν ξπζκόο αηκνπαξαγσγήο, ρσξίο λα απμεζνύλ νη δηαζηάζεηο 

ηνπ ιέβεηα. Σελ θαηλνηνκία απηή εθάξκνζαλ όιεο αλεμαηξέησο νη κεηέπεηηα 

αηκάκαμεο, κέρξη ην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ αηκνύ. Δθείλν πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθό κε 

ηελ εμέιημε ήηαλ κόλν ν αξηζκόο ησλ απιώλ.  

 Γελ είλαη ζαθέο ηίλνο ήηαλ ε ηδέα γηα ηνλ απινθόξν ιέβεηα. Μεξηθνί ηελ 

απνδίδνπλ ζην γάιιν κεραληθό Marc Seguin (1786-1875) θαη άιινη ζηνλ Stephenson. 

Σν βέβαην είλαη όηη ν Seguin είρε ηαμηδέςεη ζηελ Αγγιία γηα λα παξαθνινπζήζεη ην 

ζηδεξόδξνκν Stockton-Darlington θαη είρε ζπλαληεζεί κε ηνλ Stephenson. Σν 

πηζαλόηεξν είλαη όηη ε ηδέα γελλήζεθε θαηά ηηο εθηεηακέλεο ζπδεηήζεηο ηνπο.
29

  

 
Η ατμάμαξα Rocket 

Μνινλόηη ζηηο δνθηκέο ηνπ Rainhill επεθξάηεζε ε Rocket, ε αηκάκαμα πνπ 

εγθαηλίαζε ηε γξακκή Λίβεξπνπι-Μάληζεζηεξ, ζηηο 15 επηεκβξίνπ 1830, ήηαλ ε 

Northumbrian. Ήηαλ επηθεθαιήο ηεο παξέιαζεο νθηώ αηκακαμώλ θαη κε νδεγό ηνλ 

George Stephenson έζπξε ην βαγόλη ζην νπνίν βξηζθόηαλ ν Γνύθαο ηνπ Οπέιηλγθηνλ, 

ηόηε πξσζππνπξγόο ηεο Βξεηαλίαο. Δίρε αξθεηέο βειηηώζεηο ζε ζρέζε κε ηελ Rocket, 

κε θπξηόηεξε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζρεδόλ νξηδόληησλ θπιίλδξσλ, νη νπνίνη έδηλαλ 

θίλεζε ζε δύν εκπξόζζηνπο ηξνρνύο, ελώ δύν άιινη ηξνρνί ζην πίζσ κέξνο ηεο 

                                                 
28 Ο Timothy Hackworth ήταν υπεύθυνος για τις ατμάμαξες στην εταιρία Stockton & 

Darlington Railway. 
29 Ο Seguin κατασκεύασε την πρώτη γαλλική ατμάμαξα το 1830, αφού πρώτα είχε 

αγοράσει μία από τον Stephenson. [Βλ. Russo (1986), σ.361]. 
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κεραλήο έπαηδαλ ην ξόιν ηνπ θνξείνπ. Ζ αηκάκαμα Northumbrian θαηαηάζζεηαη 

ζηελ ίδηα ζεηξά κε ηε Rocket, ζεηξά απνηεινύκελε από άιιεο 7 αηκάκαμεο, όιεο γηα 

ηε γξακκή Λίβεξπνπι- Μάληζεζηεξ. Οη ηέζζεξηο επόκελεο ηεο Rocket (Meteor, 

Comet, Dart θαη Arrow) είραλ ζρεδόλ νξηδόληηνπο θπιίλδξνπο. Σν ίδην θαη νη Phoenix, 

North Star θαη Northumbrian, νη νπνίεο είραλ θαη θαπλνζάιακν, ελώ ε Majestic, πνπ 

αθνινύζεζε ηελ Northumbrian, είρε όιεο ηηο κέρξη ηόηε βειηηώζεηο.
30

  

 
Η ατμάμαξα Northumbrian 

Ζ αηκάκαμα, όκσο, πνπ έδεημε νξηζηηθά όηη νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο ήηαλ 

αζθαιείο. είλαη ε Planet, θαηαζθεπήο 1932, ηνπ Robert Stephenson. Ζ αηκάκαμα 

απηή έδεημε, επίζεο όηη νη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο είλαη εθηθηέο, όρη κόλν από 

κεραληθή αιιά θαη από εκπνξηθή άπνςε. Δίλαη ε πξώηε αηκάκαμα ηεο νπνίαο ε 

θαηαζθεπή επαλαιήθζεθε ζε πάξα πνιιά δείγκαηα θαη ζηελ νπνία νθείιεηαη ε 

θαζνιηθή απνδνρή ηνπ Stephenson σο ηνπ νπζηαζηηθνύ παηέξα ηνύ ζηδεξνδξόκνπ.
31

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ Rocket, Northumbrian 

θαη Planet.
32

 

 Όλνκα                                                            Rocket             Northumbrian       Planet 

 Έηνο θαηαζθεπήο                                              1829                    1830                 1832 

 Σύπνο
33

                                                              2-2-0                   0-2-2                2-2-0 

 Κύιηλδξνη                                                             2                          2                       2  

 Γηαζηάζεηο θπιίλδξσλ [d (mm) x l (mm)]     203x432               280x406           292x406 

 Γηάκεηξνο θηλεηήξησλ ηξνρώλ (mm)                1.435                  1.321                 1.575 

 Θεξκαηλόκελε επηθάλεηα (m
2
)                          12,82                     38                      38 

 Πίεζε (Atm)                                                        3,5                       3,5                    3,5 

 Διθηηθή δύλακε (kg)                                          370                      717                    658 

 Βάξνο αηκάκαμαο (kg)                                      4.300                  11.567              13.381 

 Μήθνο αηκάκαμαο (m)                                         --                       7,315                7,420 

 Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο (kg)                 --                         998                   998 

 Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο (m
3
)                     --                       1,818                1,818 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαίλεηαη όηη θαη νη ηξεηο αηκάκαμεο ιεηηνπξγνύζαλ κε 

                                                 
30

 Βλ. Hollingsworth & Hook (1987), σ.28, Chant (2001), σ.78. 
31

 Βλ. Russo (1986), σ.361, Hollingsworth & Hook (1987), σ.30-31, Chant (2001), σ.78-79. 
32

 Πηγές για τον πίνακα: Science Museum (χ.χ,), σ.4, Hollingsworth & Hook (1987), σ.28-30, 

Chant (2001), σ.78-79. 
33

 Βλ. σε επόμενο κεφάλαιο για το συμβολισμό των ατμαμαξών.  
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ηελ ίδηα πίεζε θαη είραλ έλα κόλν δεύγνο θηλεηήξησλ ηξνρώλ. Γελ έρεη, δειαδή, 

επηρεηξεζεί ζύδεπμε ηξνρώλ, δειαδή αύμεζε ηνπ βάξνπο πξόζθπζεο.  

 
Η ατμάμαξα Planet 

Σν εληππσζηαθό ζηνηρείν, όκσο, είλαη ν ζρεδόλ δηπιαζηαζκόο ηεο ειθηηθήο δύλακεο 

από ηε Rocket ζηε Northumbrian, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε κεγάιε αύμεζε ηεο 

ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο θαη, ζπλεπώο, ηνπ ξπζκνύ παξαγσγήο αηκνύ.   

2.2 Σηην Δςπώπη 

ηε Γαιιία ε πξώηε γξακκή ήηαλ αηλη Δηηέλ-Ληόλ, θαλνληθνύ πιάηνπο, θαη άλνημε 

ην 1832, κεηαθέξνληαο εκπνξεύκαηα θαη επηβάηεο. Οη πξώηεο αηκάκαμεο γη’ απηή ηε 

γξακκή, ησλ νπνίσλ είλαη άγλσζηα ηα ππόινηπα ζηνηρεία, θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ 

Marc Seguin. 

 
Η ατμάμαξα Le Belge 

Πνιύ ζύληνκα κπήθε ζην ζηδεξνδξνκηθό ζηίβν ην Βέιγην, Ζ πξώηε βειγηθή γξακκή 

ήηαλ Βξπμέιεο-Μαιίλ ην Μάην ηνπ 1835, θαλνληθνύ πιάηνπο, θαη απνηεινύζε ην 

πξώην κέξνο ελόο επξύηεξνπ θπβεξλεηηθνύ ζρεδίνπ γηα εζληθό δίθηπν. Οη πξώηεο 

πέληε αηκάκαμεο ήηαλ θαηαζθεπήο Stephenson, αιιά ην Γεθέκβξην ηνπ 1835 

εκθαλίζηεθε ε πξώηε αηκάκαμα βειγηθήο θαηαζθεπήο, από ην εξγνζηάζην Cockerill, 

κε όλνκα Belge. Δπξόθεηην γηα αηκάκαμα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη πξνεγκέλεο 

θαηαζθεπήο. Δίρε δύν νξηδόληηνπο εζσηεξηθνύο θπιίλδξνπο (380mm x 550mm), νη 
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νπνίνη έδηλαλ θίλεζε ζε έλα δεύγνο θηλεηήξησλ ηξνρώλ (D=1.524mm), ελώ δύν 

ηξνρνί εκπξόο θαη δύν ηξνρνί πίζσ έπαηδαλ ην ξόιν ησλ θνξείσλ. Ζ ζεξκαηλόκελε 

επηθάλεηα είρε εκβαδόλ 33,6m
2
 θαη ν απινθόξνο ιέβεηαο ιεηηνπξγνύζε κε πίεζε 

6,5Atm. Σν ζπλνιηθό βάξνο ηεο ήηαλ 11.600kg θαη ην βάξνο πξόζθπζεο 4.000kg. Με 

ηα ζηνηρεία απηά κπνξνύζε λα αλαπηύμεη ειθηηθή δύλακε 2.200kg.
34

 

Ζ πξώηε γεξκαληθή γξακκή ήηαλ ν Ludwigsbahn ζηε Βαπαξία κεηαμύ ηεο 

Νπξεκβέξγεο θαη ηνπ Φπξζ, θαλνληθνύ πιάηνπο, πνπ εγθαηληάζηεθε ζηηο 7 

Γεθεκβξίνπ 1835. Ζ πξώηε αηκάκαμα, Der Adler (=ν αεηόο), ήηαλ θαηαζθεπήο 

Stephenson.
35

  

 
Η ατμάμαξα Adler 

Ήηαλ παλνκνηόηππε κε ηελ αηκάκαμα Patentee, ε νπνία ήηαλ εμέιημε ηεο Planet. Ζ 

αηκάκαμα Der Adler είρε δύν νξηδόληηνπο εζσηεξηθνύο θπιίλδξνπο (229mm x 

406mm), νη νπνίνη έδηλαλ θίλεζε ζε έλα δεύγνο θηλεηήξησλ ηξνρώλ (D=1.371mm), 

ελώ δύν ηξνρνί εκπξόο θαη δύν πίζσ απνηεινύζαλ ηα θνξεία. Ζ ζεξκαηλόκελε 

επηθάλεηα είρε εκβαδόλ 18,2m
2
, ελώ ν ιέβεηαο, πνπ είρε 62 απινύο, ιεηηνπξγνύζε κε 

πίεζε 4,2Atm. Δίρε κήθνο 7,620m, ην νιηθό βάξνο ηεο ήηαλ 14.288kg, ελώ ην βάξνο 

πξόζθπζεο 6.000kg. Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύζε λα αλαπηύμεη ειθηηθή 

δύλακε 553kg, πνιύ κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηεο αηκάκαμαο Belge. Πάλησο ε 

Der Adler ζεσξήζεθε επηηπρεκέλε θαη ιεηηνύξγεζε έσο ην 1857, κε ηελ εηαηξεία λα 

αγνξάδεη θαη άιιεο ίδηεο αηκάκαμεο από ηνπο Stephenson. 

2.3 Σηην Αμεπική 
Πεξλώληαο ηνλ Αηιαληηθό, ν ζηδεξόδξνκνο αληηκεηώπηζε πνιύ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο από ό,ηη ζηε Βξεηαλία θαη ηελ επξσπατθή ήπεηξν. ηελ Δπξώπε, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο δπηηθέο θαη ηηο βόξεηεο πεξηνρέο, ν ζηδεξόδξνκνο έπξεπε λα 

πξνζαξκνζηεί ζ’ έλα ήδε πςειό, αγξνηηθό ή βηνκεραληθό, πεξηβάιινλ. Αληηζέησο, 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κε εμαίξεζε ίζσο ηηο Αλαηνιηθέο Πνιηηείεο, ήηαλ ν 

ζηδεξόδξνκνο πνπ «αλαθάιπςε» θαη νπζηαζηηθά εθβηνκεράληζε ηε ρώξα. Οη πξώηνη 

θαηαζθεπαζηέο ήηαλ πηνλέξνη, ζπρλά εμεξεπλεηέο, θαη ην θηήξην ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ 

ζηαζκνύ ήηαλ ην πξώην θηίζκα γηα πνιιέο πόιεηο. Καηά κηα επηηπρεκέλε δηαηύπσζε, 

«εθεί ην ηξαίλν έθεξλε αλζξώπνπο πνπ δελ είραλ γε ζε γε πνπ δελ είρε 

                                                 
34

 Σα στοιχεία της ατμάμαξας Belge στο Lamalle & Legein (1913), σ.5-8. 
35

 Ο διευθυντής της εταιρείας είχε παραγγείλει ατμάμαξες σε γερμανικό εργοστάσιο, 

αλλά οι επίδοξοι κατασκευαστές αποδείχτηκαν απατεώνες και αναγκάστηκε να 

καταφύγει στους Stephenson. Βλ. Hollingsworth & Hook (1987), σ.34, όπου και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της ατμάμαξας. Επίσης, Chant (2001), σ.83. 
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αλζξώπνπο».
36

  

 Σν 1831 εκθαλίδεηαη ε πξώηε αηκάκαμα ακεξηθαληθήο θαηαζθεπήο, ζηελ πξώηε 

ακεξηθαληθή εκπνξηθή γξακκή, ηελ εηαηξεία South Carolina Railroad (SCRR). Ζ 

αηκάκαμα είρε θαηαζθεπαζηεί ζηε Νέα Τόξθε, από ην κεραλνπξγείν West Point 

Foundry, κε ζρέδην ηνπ E.L. Miller, κεραληθνύ ηήο SCRR, θαη είρε ην όλνκα Best 

Friend of Charleston. Δίρε δύν, ζρεδόλ νξηδόληηνπο, εζσηεξηθνύο θπιίλδξνπο 

(152mm x 406mm), νη νπνίνη έδηλαλ θίλεζε ζε δύν δεύγε, γηα πξώηε θνξά 

ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ (D=1.371mm) ρσξίο θνξείν, είρε θαηαθόξπθν ιέβεηα ν 

νπνίνο ιεηηνπξγνύζε κε πίεζε 3,5Atm θαη ην ζπλνιηθό ηεο βάξνο, πνπ ήηαλ θαη 

βάξνο πξόζθπζεο, ήηαλ 4.000kg. Ζ ειθηηθή ηεο δύλακε ήηαλ κόιηο 206kg, αιιά κε 

απηήλ κπνξνύζε λα ζύξεη πέληε βαγόληα κε 50 επηβάηεο. Σνλ Ηνύλην, όκσο, ηνπ 1831 

έγηλε έθξεμε ζην ιέβεηα κε ζύκα ην κεραλνδεγό θαη ε αηκάκαμα 

αλαθαηαζθεπάζηεθε παίξλνληαο ην όλνκα Phoenix. Ήηαλ, όκσο, ε πξώηε αηκάκαμα 

ζηελ ηζηνξία κε ζπλεδεπγκέλνπο ηξνρνύο.
37

 

 
Η ατμάμαξα Best Friend 

Σν 1832 εκθαλίδεηαη ε αηκάκαμα Brother Jonathan, ηελ νπνία είρε ζρεδηάζεη ν John 

Jervis γηα ηελ εηαηξεία Mohawk & Hudson Railroad (MHRR) θαη είρε 

θαηαζθεπαζηεί, θαη απηή, ζην West Point Foundry. Δίρε έλαλ κάιινλ κηθξό ιέβεηα, ν 

νπνίνο ήηαλ αληηγξαθή από ην ιέβεηα ηεο Planet θαη ιεηηνπξγνύζε κε πίεζε 3,5Atm. 

Σν κήθνο ηεο ήηαλ 5,017m, ην ζπλνιηθό ηεο βάξνο 6.400kg, ην βάξνο πξόζθπζήο ηεο 

3.200kg θαη κπνξνύζε λα αλαπηύμεη ειθηηθή δύλακε 464kg. Οη δύν θύιηλδξνί ηεο 

(241mm x 406mm) έδηλαλ θίλεζε ζε έλα δεύγνο θηλεηήξησλ ηξνρώλ (D=1.524mm) 

θαη ε ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηεο ήηαλ όηη είρε ζην εκπξόο ηκήκα ηεο έλα ηεηξάηξνρν 

θνξείν, ην νπνίν κπνξνύζε λα πεξηζηξέθεηαη δεμηά-αξηζηεξά γύξσ από θαηαθόξπθν 

άμνλα. Απηό ην θνξείν, πνπ έγηλε γλσζηό ζηε ζηδεξνδξνκηθή γιώζζα σο bogie, ηεο 

εμαζθάιηδε πνιύ θαιή πξόζθπζε θαη εγγξαθή ζηηο θακπύιεο ηεο γξακκήο. Ζ ηδέα 

γηα ην θνξείν απηό ήηαλ ηνπ Robert Stephenson, ν νπνίνο ηελ πξόηεηλε ζηνλ Jervis 

όηαλ ν ηειεπηαίνο επηζθέθζεθε, ην 1831, ηελ Αγγιία γηα αγνξά αηκακαμώλ. Ο Jervis 

δηαπίζησζε όηη νη αηκάκαμεο απηέο είραλ άζρεκε απόδνζε ζηηο απόηνκεο ζηξνθέο 

ηεο δηαδξνκήο. Έηζη ζρεδίαζε κηα κεραλή, πνπ ηελ νλόκαζε Experiment, κε 

ηεηξάηξνρν ζηξεπηό θνξείν. Όηαλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ε 

                                                 
36

 Από προσωπική συζήτηση με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. 
37

 Για την ατμάμαξα αυτή βλ. Hollingsworth & Hook (1987), σ.30, Hollingsworth (2000), 

σ.16-17 και Chant (2001), σ. 79-81. 



Η Αημάμαξα 

 78 

απόδνζε ηεο κεραλήο βειηηώζεθε πάξα πνιύ ηε αλαθαηαζθεύαζε δίλνληάο ηεο ην 

όλνκα Brother Jonathan.
38

 Αξγόηεξα, κάιηζηα, ηεο πξνζέζεζε θαη άιιν δεύγνο 

ηξνρώλ, ζπλεδεπγκέλν κε ην αξρηθό. Ζ όιε δηάηαμε ήηαλ πνιύ επηηπρεκέλε θαη απηόο 

ν ηύπνο (κε δηαμνληθό ζηξεπηό θνξείν θαη δύν ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο) έγηλε ε 

θιαζηθόηεξε ακεξηθαληθή επηβαηηθή αηκάκαμα.   

 
Η ατμάμαξα Brother Jonathan 

Οη δύν πξνεγνύκελεο κεραλέο δείρλνπλ όηη ε αηκάκαμα ζηηο ΖΠΑ δελ ήηαλ απιώο ην 

απνηέιεζκα κεηαβίβαζεο κηαο ηερλνινγίαο από ηε Βξεηαλία. Όπσο ζπκβαίλεη ζπρλά, 

ήηαλ κηα αθόκε πεξίπησζε πνπ κνηάδεη κε δηάινγν, ζηνλ νπνίν ππήξμε λεσηεξηζηηθή 

θαη δεκηνπξγηθή αληαπόθξηζε ζηελ εηζαγόκελε ηερλνινγία. 

2.4 Η ανάπηςξη 

Απηέο νη πξώηεο αηκάκαμεο έζεζαλ νπζηαζηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο εμειίμεηο ζηα 

επόκελα ρξόληα. Ζ Rocket θαη νη άιιεο αηκάκαμεο ησλ Stephenson εηζήγαγαλ ηνλ 

απινθόξν ιέβεηα, ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο θπζηθήο πξόζθπζεο θαη ην εθνδηνθόξν. 

Ζ Best Friend of Charleston ηε ζύδεπμε ησλ ηξνρώλ θαη ε Brother Jonathan ην 

ζηξεπηό θνξείν. Σν 1833 ν Robert Stephenson παξνπζηάδεη ηελ πξώηε πέδε κε ρξήζε 

αηκνύ θαη ιύλεη νξηζηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο αζθάιεηαο. 

 ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ θαη κε ηελ εμάπισζε ησλ ζηδεξνδξόκσλ, νη 

εμειίμεηο ήηαλ ξαγδαίεο, αιιά αθνξνύζαλ βειηηώζεηο ζε πιηθά, επηλνήζεηο ζε 

θαιύηεξεο θαηαζθεπέο θαη όρη ζε δεηήκαηα αξρώλ. Έπξεπε λα θηάζνπκε ζην 1876 

γηα ηελ επόκελε ξηδηθή θαηλνηνκία.  

 Σν 1842 εκθαλίδεηαη ν αηκνζύξηεο ηνπ Stephenson θαη ην 1844 ην έθθεληξν ηνπ 

Walschaerts, θαηλνηνκίεο πνπ βειηίσζαλ πνιύ ηε δηαλνκή ηνπ αηκνύ.
39

 

 Σν 1858 ν άγγινο John Ramsbottom ζα παξνπζηάζεη ηελ πξώηε δηπιή βαιβίδα 

αζθαιείαο θαη ην ίδηνλ ρξόλν ν Henrie Giffard ηνλ εγρπηήξα. 

 Σν 1870 ν απζηξηαθόο Johann Brotan ζα παξνπζηάζεη ηνλ πξώην πδξαπισηό 

ιέβεηα πνπ θέξεη ην όλνκά ηνπ.
40

 

                                                 
38

 Η έκφραση Brother Jonathan ήταν, εκείνη την εποχή, ένας μειωτικός τρόπος για να 

αναφέρεται κανείς σε άγγλους. Δηλαδή, το όνομα της ατμάμαξας συμβόλιζε την 

ανεξαρτητοποίηση των ΗΠΑ από την βρετανική τεχνολογία. Για την ιστορική αυτή 

ατμάμαξα βλ. White Jr. (1979), σ.33-35, Russo (1986), σ.361, Hindle & Lubar (1986), σ.140, 

Hollingsworth & Hook (1987), σ.31, Pacey (1990), σ.208-209 Hollingsworth (2000), σ.18-19, 

και Chant (2001), σ.81. 
39

 Βλ. Russo (1986), σ.360. 
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 Ζ επόκελε κεγάιε θαη νπζηαζηηθή εμέιημε έξρεηαη ην 1876 όηαλ ν Anatole 

Mallet ζα παξνπζηάζεη ηελ πξώηε αηκάκαμα δηπιήο εθηόλσζεο.
41

 Μηα δηθύιηλδξε 

εθνδηνθόξν αηκάκαμα κε ηέζζεξηο ζπλεδεπγκέλνπο ηξνρνύο θαη όλνκα Anglet. Ζ 

ζρεδίαζε απηή θέξλεη επαλάζηαζε ζηελ θαηαζθεπή αηκακαμώλ, αθνύ κε ηελ ίδηα 

πνζόηεηα θαπζίκνπ επηηπγραλόηαλ κεγαιύηεξε ηζρύο. Ζ δηπιή εθηόλσζε 

αλαπηύρζεθε θαη δηαδόζεθε παγθνζκίσο, εηδηθά ζε ρώξεο όπνπ ηα ζηεξεά θαύζηκα 

ήηαλ αθξηβά, όπσο ζηε Γαιιία. Σν 1882 άγγινο Webb ζρεδηάδεη ηελ πξώηε 

ηξηθύιηλδξε αηκάκαμα δηπιήο εθηόλσζεο θαη ην 1886 o de Glenn ηελ πξώηε 

ηεηξαθύιηλδξε.
42

  

 Σν 1886 ν Mallet ζρεδηάδεη ηελ πξώηε ηνπ αξζξσηή αηκάκαμα, ηελ νπνία 

θαηαζθεπάδεη ν Decauville, ηεηξαθύιηλδξε δηπιήο εθηόλσζεο. Ζ πξώηε 

παξνπζηάζηεθε ζηελ Έθζεζε ησλ Παξηζίσλ ην 1889, γηα εζσηεξηθή γξακκή 600mm 

θαη εληππσζίαζε κεηαθέξνληαο ζε 6 κήλεο 1,5 εθαηνκκύξην επηβάηεο ρσξίο ην 

παξακηθξό πξόβιεκα. Ζ εμάπισζή ηεο ήηαλ εληππσζηαθή, γηα όια ηα πιάηε 

γξακκώλ. ηηο ΖΠΑ, κάιηζηα, έθαλαλ ηε κεγαιύηεξε θαξηέξα θαη εμειίρηεθαλ πάξα 

πνιύ.
43

  

 Σν 1898 ν Schmidt παξνπζηάδεη ηελ πξώηε αηκάκαμα κε ρξήζε ππέξζεξκνπ 

αηκνύ, θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ηελ αηκάκαμα ζηνλ 20
ν
 αηώλα. Ζ ππεξζέξκαλζε, 

ζπλδπαδόκελε θαη κε ηε δηπιή εθηόλσζε, παξνπζηάδεη ηε κεγαιύηεξε νηθνλνκία 

θαπζίκνπ θαη ηελ πςειόηεξε αλαινγία ηζρύνο πξνο βάξνο.
44

 

2.5 Η διαμόπθωζη ηων ζςζηημάηων ζςμβολιζμού 
Πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε ηηο αηκάκαμεο ησλ ειιεληθώλ, αιιά θαη ησλ μέλσλ 

ζηδεξνδξόκσλ, ζεσξνύκε ζθόπηκν λα παξαζέζνπκε ηα ζεκεηνγξαθηθά ζπζηήκαηα κε 

ηα νπνία ζπκβνιίδνληαη δηεζλώο νη αηκάκαμεο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηνύληαη, θαηά βάζηλ, δύν ζπζηήκαηα, κε γεληθό θξηηήξην ηνλ ραξαθηεξηζκό 

ηξνρώλ ή αμόλσλ αληηζηνίρσρ, κε ηα νπνία γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ηύπνπ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ αηκακαμώλ.   

Σν αξραηόηεξν από απηά εκθαλίδεηαη ζηε Βξεηαλία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

θαηά ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηώλα
45

 θαη αλαθέξεηαη κε ην όλνκα "ζεκεηνγξαθία Whyte"
46

 

                                                                                                                                            
40

 Μια παραλλαγή αυτού του τύπου θα κατασκευαστεί το 1902 και στα επόμενα 25 

χρόνια θα κατασκευαστούν 1000 τέτοιες ατμάμαξες. 
41

 Βλ. Russo (1986), σ.360. 
42

 Για τις ατμάμαξες διπλής εκτόνωσης βλ. περισσότερα στην παράγραφο 2.9, σ. 94-95 της 

παρούσης. 
43

 Για τις αρθρωτές βλ. περισσότερα στην παράγραφο 2.9, σ. 98-101 της παρούσης. 
44

 Για τις ατμάμαξες υπέρθερμου ατμού, βλ. περισσότερα στην παράγραφο 2.9, σ. 95-96 

της παρούσης. 
45

 Πρέπει να σημειωθεί ότι στα γαλλικά και αγγλικά βιβλία, της εποχής 1877-1894, όσα 

τουλάχιστον έχω υπ' όψιν μου, *λ.χ Richard G. (1886), Levèvre & Cerbelaud (1888), Sauvage 

(1894) και Reynolds M. (1885, 1η έκδοση 1877) κ.ά.+, δεν εμφανίζεται σύστημα 

συμβολισμού και οι ατμάμαξες κατηγοριοποιούνται μόνο με τον αριθμό των 

συνεζευγμένων αξόνων ή τροχών τους. Εμφανίζεται, όμως, σημειογραφικό σύστημα, το 

βρετανικό φυσικά, στα εργοστασιακά αρχεία της περιόδου 1868-1892 που μου έστειλε, 

φωτοτυπημένα, το National Railway Museum της Τόρκης. 
46

 Από το όνομα του αξιωματούχου της αμερικανικής εταιρείας New York Central, 

Frederick Methvan Whyte (1865-1941), ολλανδικής καταγωγής, o οποίος, το 1900, εξέλιξε 

και συστηματοποίησε τις προηγούμενες πρακτικές και παρουσίασε μια ενιαία μέθοδο, η 

οποία γρήγορα έγινε αποδεκτή ως πρότυπο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. υχνά 

στη σιδηροδρομική βιβλιογραφία το όνομά του εμφανίζεται με την εξαμερικανισμένη 
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(Whyte Notation). ηελ παξνύζα κειέηε ζα ην νλνκάζνπκε "Βξεηαληθό ύζηεκα" 

(ζπληνκνγξαθηθά Β ζηε ζπλέρεηα).  

Σν δεύηεξν, γλσζηό σο Γεξκαληθό ή Ζπεηξσηηθό ύζηεκα (ζην παξόλ ζα ην 

νλνκάζνπκε "Γεξκαληθό ύζηεκα", ζπληνκνγξαθηθά Γ), πξσηνηππνπνηήζεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηώλα  από ηελ Έλσζε ησλ Γεξκαληθώλ ηδεξνδξνκηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ (VDEV), γηα λα πηνζεηεζεί κεηά ηνλ 1
ν
 Παγθόζκην Πόιεκν από ηελ 

Έλσζε ησλ Κεληξνεπξσπατθώλ ηδεξνδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (VMEV).
47

 Δίλαη 

πιεξέζηεξν θαη πεξηγξαθηθόηεξν ζε ζρέζε κε ην Β, αιιά ην Β, όληαο αξραηόηεξν, 

εκθαλίδεηαη πνιύ πην ζπρλά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία· ην Γ είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλν, 

βέβαηα, ζηελ αληίζηνηρε γεξκαλόθσλε.
48

 Γελ είλαη, όκσο, θαζόινπ ιίγα θαη ηα βηβιία 

ζηα νπνία νη αηκάκαμεο ζπκβνιίδνληαη θαη κε ηα δύν ζπζηήκαηα, πξαθηηθή ηελ νπνία 

ζα αθνινπζήζνπκε θαη ζηελ παξνύζα κειέηε. 

Θα πξέπεη, πάλησο, λα ηνληζηεί όηη, πξντόληνο ηνπ ρξόλνπ θαη κε ηελ εκθάληζε 

λέσλ ηύπσλ αηκακαμώλ, θαη ηα δύν ζπζηήκαηα ππέζηεζαλ πξνζζήθεο, 

ηξνπνπνηήζεηο ή/θαη απινπνηήζεηο, ζε εζληθό θπξίσο επίπεδν. Έηζη ε εηδηθόηεξε 

πεξηγξαθή ηνπο, ε νπνία παξαηίζεηαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο, βαζίδεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο θαη ζηελ πιένλ δηαδεδνκέλε 

«παξαιιαγή» ηνπ,  παξά ζηελ απζηεξά αξρηθή ηνπ έθδνζε. 

Σν Βξεηαληθό ύζηεκα (Β) 

ην Β ζπκβνιίδνληαη, κε απιό αξηζκεηηθό ηξόπν, νη ηξνρνί κηαο αηκάκαμαο, ελώ 

όια ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο (αξηζκόο θπιίλδξσλ, είδνο αηκνύ, απιή ή δηπιή 

εθηόλσζε) αλαθέξνληαη, ζπλήζσο, κε ιέμεηο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ζεηξά.  

ην ζύζηεκα απηό ε αξίζκεζε θαηεπζύλεηαη από ην εκπξόζζην ηκήκα ηεο 

αηκάκαμαο, εθεί όπνπ βξίζθεηαη ν θαπλνζάιακνο κε ηελ θαπλνδόρν, πξνο ην νπίζζην 

ηκήκα. Τπάξρνπλ ηξεηο αξηζκνί θαη ελδηάκεζεο παύιεο. Ο πξώηνο αξηζκόο δείρλεη 

ηνπο εκπξόζζηνπο κε θηλεηήξηνπο ηξνρνύο, ν δεύηεξνο δείρλεη ηνπο ζπλεδεπγκέλνπο 

κε δησζηήξεο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο θαη ν ηξίηνο αξηζκόο δείρλεη ηνπο νπίζζηνπο κε 

θηλεηήξηνπο ηξνρνύο. Αλ δελ ππάξρνπλ, εκπξόζζηνη ή/θαη  νπίζζηνη, κε θηλεηήξηνη 

ηξνρνί, ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπνζεηείηαη ν αξηζκόο κεδέλ (0). Μεηά ηνλ ηειεπηαίν 

αξηζκό ππάξρεη ην ζύκβνιν Τ, αλ ε αηκάκαμα είλαη εθνδηνθόξνο (tank locomotive). 

Αλ ε αηκάκαμα έρεη ρσξηζηό ειθόκελν εθνδηνθόξν όρεκα (tender) δελ ππάξρεη 

θαλέλα ζύκβνιν. Όια ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηκάκαμαο πεξηγξάθνληαη 

ζπλήζσο κε ιέμεηο.  
Να ζεκεηώζνπκε, όηη ζηελ Βξεηαλία, όπνπ νη αηκάκαμεο κε εζσηεξηθνύο 

θπιίλδξνπο ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλεο, ε πην “αθαδεκατθή»  έθδνζε ηνπ Β 

πξνέβιεπε, κεηά ην ηέινο ηνπ ηππηθνύ ζπκβνιηζκνύ, ηελ θαηά πεξίπησζε πξνζζήθε 

ησλ  ιαηηληθώλ ΟC (=outside cylinders, εμσηεξηθνί θύιηλδξνη) ή ΙC (=inside 

cylinders, εζσηεξηθνί θύιηλδξνη). Παξόκνηα πξαθηηθή εθαξκνδόηαλ θαη γηα ηηο 

εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο, όπνπ πξηλ ηνλ γεληθό ραξαθηήξα Τ παξεκβαιιόηαλ έλα 

θεθαιαίν ιαηηληθό γξάκκα πνπ δήισλε ην είδνο ηεο πδαηνδεμακελήο. Π.ρ. WT 

(=well-tank, πδαηνδεμακελή πιαηζίνπ) ή ST (=saddle-tank, ζαγκαηνεηδήο 

πδαηνδεμακελή). Γηα ηηο αηκάκαμεο νη νπνίεο έρνπλ θαη νδνλησηνύο ηξνρνύο 

εκθαλίδεηαη ην γξάκκα R (R=rack locomotive). ηελ πεξίπησζε, δε, ησλ αξζξσηώλ 

                                                                                                                                            
γραφή F.M. White. *Βλ. Marshall (1979), σ.107. Επίσης και στο Chapelon (1938), σ.31, στο 

Johnson R.P. (1942), σ.1, στο van Riemsdijk & Brown (1980), σ.46 καθώς και στο 

Hollingsworth & Cook (1987), σ.23.+ 
47

 Metzeltin & Göschen (1933),  σ.12. 
48

 Βλ., π.χ., Lotter (1909), σ.32-60. Επίσης, Schönborn (1997), σ.233-242 και Recht & Gouliotis 

(1986), σ.22 και 76. 
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αηκακαμώλ, όπνπ κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα αμόλσλ ζπλδέεηαη κε ην θύξην πιαίζην 

ηεο αηκάκαμαο κέζσ άξζξσζεο, ηόηε ηνπνζεηείηαη ην ζύκβνιν +. Να δώζνπκε 

κεξηθά παξαδείγκαηα ζπκβνιηζκνύ ζην Β:  

Ο ζπκβνιηζκόο 0-4-0Τ πεξηγξάθεη εθνδηνθόξν αηκάκαμα, ε νπνία έρεη κόλν 

ηέζζεξηο ζπλεδεπγκέλνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο, ελώ ν ζπκβνιηζκόο 4-6-0 πεξηγξάθεη 

αηκάκαμα κε ρσξηζηό εθνδηνθόξν, ε νπνία έρεη εκπξόο θνξείν ηεζζάξσλ κε 

θηλεηήξησλ ηξνρώλ θαη θηλείηαη από έμη ζπλεδεπγκέλνπο ηξνρνύο. Ο ζπκβνιηζκόο (0-

4-0)+(0-4-0)Τ πεξηγξάθεη αξζξσηή εθνδηνθόξν αηκάκαμα κε δύν νκάδεο ηεζζάξσλ 

θηλεηεξίσλ ηξνρώλ ε θάζε κία. 

Σν Γεξκαληθό ύζηεκα (Γ) 

ην ζύζηεκα απηό, ζύκθσλα κε ην νπνίν αξηζκνύληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη άμνλεο (1 

άμνλαο= 2 ηξνρνί) θαη όρη νη ηξνρνί κηαο αηκάκαμαο, αθνινπζνύληαη νη εμήο θαλόλεο: 

1. Ζ αξίζκεζε αξρίδεη από ην εκπξόζζην ηκήκα ηεο κεραλήο, ηελ θαπλνδόρν, θαη 

πεγαίλεη πξνο ην νπίζζην. 
2. Σν πιήζνο ησλ θηλεηήξησλ, δειαδή ησλ ζπλεδεπγκέλσλ κε δησζηήξεο αμόλσλ 

παξηζηάλεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνύ αιθαβήηνπ. Έηζη ην γξάκκα 

B ζεκαίλεη δύν θηλεηήξηνπο άμνλεο, δειαδή ηέζζεξηο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο, ην 

γξάκκα C ζεκαίλεη ηξεηο θηλεηήξηνπο άμνλεο, δειαδή έμη ηξνρνύο θ.ν.θ. 
3. Σν πιήζνο ησλ κε θηλεηήξησλ αμόλσλ παξηζηάλεηαη κε αξηζκνύο. Ζ έιιεηςε, 

εκπξόο ή πίζσ, κε θηλεηήξησλ αμόλσλ δελ ζεκεηώλεηαη κε ηνλ αξηζκό κεδέλ, 

αιιά κε ηελ απνπζία αξηζκνύ. Δάλ, κεηά ηνλ αξηζκό (ή ην γξάκκα), αθνινπζεί 

απόζηξνθνο, ηόηε ν ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο (ή άμνλεο) ζπγθξνηεί θνξείν, 

ειεύζεξν λα πεξηζηξέθεηαη πεξί ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα δηεπθνιύλνληαο ηελ 

εγγξαθή θαη ηελ θίλεζε ηεο αηκάκαμαο ζηηο θακπύιεο ηξνρηέο. Όπσο θαη ζην Β, 

έηζη θαη  ζην Γ όηαλ ζπγθξηκέλε νκάδα αμόλσλ ζπλδέεηαη κε ην θύξην πιαίζην 

ηεο αηκάκαμαο κέζσ άξζξσζεο, ηόηε ηνπνζεηείηαη ην ζύκβνιν +. Eηδηθόηεξα δε 

γηα νδνλησηέο αηκάκαμεο, όπσο απηέο ηνπ ζηδεξνδξόκνπ Γηαθνθηνύ–

Καιαβξύησλ, ακέζσο κεηά ην ιαηηληθό γξάκκα πνπ ζπκβνιίδεη ηνπο θηλεηήξηνπο 

άμνλεο ηνπνζεηείηαη ην γξάκκα z (zahnrad=νδνλησηόο ηξνρόο) ηόζεο θνξέο όζεο 

θαη νη νδνλησηνί ηξνρνί. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ακηγώο νδνλησηήο αηκάκαμαο, 

(δειαδή αηκάκαμαο πνπ δελ έρεη άιινπο θηλεηήξηνπο άμνλεο), ην ζύκβνιν z 

ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ησλ κε θηλεηεξίσλ αμόλσλ. 

4. Αθνινπζεί ή ην γξάκκα n (=nassdampf), πνπ ζπκβνιίδεη αηκάκαμα ε νπνία 

ιεηηνπξγεί κε θεθνξεζκέλν αηκό, ή ην γξάκκα h (=heissdampf) πνπ ζεκαίλεη 

αηκάκαμα ππέξζεξκνπ αηκνύ. 

5. Αθνινπζεί έλαο αξηζκόο πνπ δειώλεη ηνλ αξηζκό ησλ θπιίλδξσλ ηεο κεραλήο. Αλ 

κεηά ηνλ αξηζκό ησλ θπιίλδξσλ ππάξρεη ην γξάκκα v [=verbund], απηό ζεκαίλεη 

όηη ε κεραλή είλαη ηύπνπ compound, δειαδή δηπιήο εθηόλσζεο ("δηβαζκίνπ 

απνηνλώζεσο" θαηά ηνλ Πξσηνπαπαδάθε, ζ.83). Αλ ην γξάκκα v δελ ππάξρεη, 

πξόθεηηαη γηα κεραλή απιήο εθηόλσζεο (single).  

6. Αλ κεηά ηνλ αξηζκό ησλ θπιίλδξσλ θαη, ελδερνκέλσο, ην γξάκκα v, αθνινπζεί ην 

γξάκκα t, ε αηκάκαμα είλαη εθνδηνθόξνο. Αλ ε αηκάκαμα έρεη ρσξηζηό 

εθνδηνθόξν, ηόηε ην γξάκκα t δελ ππάξρεη. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ην 

ζύκβνιν + (πνπ δειώλεη άξζξσζε) θαη έλαο αξηζκόο πνπ θαλεξώλεη ηνπο άμνλεο 

ηνπ εθνδηνθόξνπ αθνινπζνύκελνο από ην γξάκκα Τ.  

7. Γηα λα δεισζνύλ νη αηκάκαμεο ησλ ηξνρηνδξόκσλ, νη νπνίεο είλαη πάληνηε 

εθνδηνθόξνη, ρξεζηκνπνηείηαη, κεηά ην t, ην ζύκβνιν k. (π.ρ. B n2tk ή 0-4-0 

ηξνρηνδξνκηθνύ ηύπνπ). 

Σα επόκελα παξαδείγκαηα ζα θσηίζνπλ, ειπίδνπκε, ηελ θαηάζηαζε: 
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1. [1' Β n2t]: Παξηζηάλεη δηθύιηλδξε, εθνδηνθόξν αηκάκαμα, θεθνξεζκέλνπ αηκνύ, 

ε νπνία έρεη κπξνζηά έλαλ κε θηλεηήξην ζηξεπηό άμνλα (=2 κε θηλεηήξηνπο 

ηξνρνύο) θαη αθνινπζνύλ δύν θηλεηήξηνη άμνλεο (=4 θηλεηήξηνη ηξνρνί), 

ζπλεδεπγκέλνη κε δησζηήξεο. πλνιηθά, δειαδή, έρεη έμη ηξνρνύο. 

2. [1' D n4v+3T]: Παξηζηάλεη ηεηξαθύιηλδξε αηκάκαμα, θεθνξεζκέλνπ αηκνύ, 

δηπιήο εθηόλσζεο, κε ρσξηζηό ηξηαμνληθό εθνδηνθόξν. Ζ αηκάκαμα έρεη κπξνζηά 

έλαλ ζηξεπηό κε θηλεηήξην άμνλα θαη αθνινπζνύλ ηέζζεξηο θηλεηήξηνη 

ζπλεδεπγκέλνη άμνλεο. πλνιηθά, δειαδή, έρεη δέθα ηξνρνύο ζην θπξίσο ζώκα 

θαη έμη ηξνρνύο ζην εθνδηνθόξν. 

3. [2' D 1' h2+4T]: Παξηζηάλεη δηθύιηλδξε αηκάκαμα, ππέξζεξκνπ αηκνύ, απιήο 

εθηόλσζεο, κε ρσξηζηό ηεηξαμνληθό εθνδηνθόξν. Μπξνζηά ππάξρνπλ δύν κε 

θηλεηήξηνη ζηξεπηνί άμνλεο, αθνινπζνύλ ηέζζεξηο θηλεηήξηνη ζπλεδεπγκέλνη θαη, 

ηέινο, έλαο αθόκε κε θηλεηήξηνο ζηξεπηόο άμνλαο. Ζ αηκάκαμα απηή έρεη 

δεθαηέζζεξηο ηξνρνύο ζην θπξίσο ζώκα θαη νθηώ ηξνρνύο ζην εθνδηνθόξν. 

4. [2' D 1' h2+2’2’T]: πκβνιίδεη αηκάκαμα όκνηα κε απηήλ ηνπ παξαδείγκαηνο 3, 

κε ηε δηαθνξά όηη νη ηέζζεξηο άμνλεο ηνπ εθνδηνθόξνπ ζπγθξνηνύλ δύν 

δηαμνληθά θνξεία. 

5. [Czz  n4t]: πκβνιίδεη ηεηξαθύιηλδξε εθνδηνθόξν νδνλησηή αηκάκαμα 

θεθνξεζκέλνπ αηκνύ, ε νπνία, εθηόο από ηξεηο θηλεηήξηνπο άμνλεο, δηαζέηεη θαη 

δύν νδνλησηνύο ηξνρνύο.
49

 Γειαδή, έρεη έμη θαλνληθνύο θαη δύν νδνλησηνύο 

ηξνρνύο, όινπο θηλεηήξηνπο. 

ύκθσλα κε ην Β, ε αηκάκαμα ηνπ πξώηνπ, από ηα πέληε παξαπάλσ, 

παξαδείγκαηνο ζα ζπκβνιίδεηαη σο 2-4-0Τ, ε αηκάκαμα ηνπ δεύηεξνπ σο 2-8-0, ε 

αηκάκαμα ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ παξαδείγκαηνο σο 4-8-2 θαη ε αηκάκαμα ηνπ 

πέκπηνπ παξαδείγκαηνο σο 0-6-0RT. Όια ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλώλ ζα 

πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ κε ιέμεηο. 

Άιια ζπζηήκαηα - πζηήκαηα Σαμηλόκεζεο 

Σα δύν αλαθεξζέληα ζπζηήκαηα, ην Β θαη ην Γ, δελ είλαη ηα κόλα. Τπήξμαλ θαη 

άιια ζπζηήκαηα ζπκβνιηζκνύ ησλ αηκακαμώλ, ηα νπνία, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, δελ 

επεθξάηεζαλ δηεζλώο, αλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηά ζηελ επνρή ηνπο. Θα 

αλαθέξνπκε δύν ελδηαθέξνληα ζπζηήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, θαζώο θαη έλα πνιύ απιό παιαηό γεξκαληθό ζύζηεκα ζπκβνιηζκνύ, 

πξνγελέζηεξν ηνπ ζεκεξηλνύ Γ. 

 Σα ακεξηθαληθά ζπζηήκαηα ζπκβνιηζκνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από δύν 

ακεξηθαληθέο, θνξπθαίεο παγθνζκίσο, εηαηξείεο θαηαζθεπήο  αηκακαμώλ, ηελ 

Baldwin Locomotive Works ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη ηελ ALCo (American Locomotive 

Company) ηεο Νέαο Τόξθεο.
50

  

Σν ζύζηεκα πνπ εθάξκνζε ε Baldwin, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1840, είλαη ην 

αξραηόηεξν ζύζηεκα ζπκβνιηζκνύ, όληαο παιαηόηεξν θαη από ην Β. Πξόθεηηαη γηα 

έλα κάιινλ πεξίπινθν ζύζηεκα ην νπνίν, ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ, πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξηο νκάδεο ζπκβόισλ πνπ ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε παύιεο.  

α) Ζ πξώηε νκάδα δειώλεη ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ηξνρώλ ηεο αηκάκαμαο.   

β) Ζ δεύηεξε νκάδα δειώλεη ηελ δηάκεηξν ησλ θπιίλδξσλ (ζε ίληζεο) κε έλαλ 

αξηζκό Ν, ν νπνίνο πξνθύπηεη κε ηνλ αιγόξηζκν Ν=[Γιάμεηπορ Κςλίνδπων(ζε in)–

3]x2.  

γ) Ζ ηξίηε νκάδα αθνξά έλα θιάζκα, ην νπνίν εάλ είλαη 1/3  ζεκαίλεη πσο ε 

αηκάκαμα έρεη κόλνλ νπίζζηνπο κε θηλεηήξηνπο ηξνρνύο, ελώ εάλ είλαη 1/4 ζεκαίλεη 

                                                 
49

 Π.χ., οι ατμάμαξες του Οδοντωτού Διακοφτού-Καλαβρύτων είναι τύπου [Czz 1' n4t]. 
50

 Association of American Railroads (AAR, 1941), σ.107-108. 
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πσο ε αηκάκαμα  έρεη θαη εκπξόζζηνπο θαη νπίζζηνπο κε θηλεηήξηνπο ηξνρνύο.  

δ) Σέινο ε ηέηαξηε νκάδα αθνξά έλα θεθαιαίν ιαηηληθό γξάκκα ην νπνίν 

δειώλεη αξηζκό δεπγώλ θηλεηεξίσλ ηξνρώλ  αξρίδνληαο από ην γξάκκα Β (δειαδή: 

B=1 δεύγνο θηλεηεξίσλ ηξνρώλ, C=2 δεύγε=4 ηξνρνί, D=3 δεύγε=6 ηξνρνί θ.ιπ).   

Έηζη, κηα αηκάκαμα πνπ ζην Β πεξηγξάθεηαη σο (4-6-2) θαη ζην Γ σο [2' C 1'], 

έρεη, δε, δηάκεηξν θπιίλδξσλ 17in, ζην ζύζηεκα ηεο Baldwin ζα ζπκβνιίδεηαη σο 12-

28-1/4-D. 

To, αξθεηά κεηαγελέζηεξν, ζύζηεκα ηεο ΑLCo είλαη απινύζηεξν θαη 

ρξεζηκνπνηεί ην Β, ρσξίο ηηο ελδηάκεζεο παύιεο, αθνινπζνύκελν από έλαλ 

ζπλδπαζκό ησλ θεθαιαίσλ γξακκάησλ C (Compound=δηπιήο εθηόλσζεο), T 

(Tender=εθνδηνθόξνο αηκάκαμα) θαη S (Superheated= ππέξζεξκνπ αηκνύ). ην ηέινο 

ππάξρεη έλαο αξηζκόο πνπ δειώλεη ην βάξνο ηεο αηκάκαμαο ζε ρηιηάδεο ιίβξεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ζπκβνιηζκόο 262 ΤS 130 δειώλεη εθνδηνθόξν (Σ) αηκάκαμα ηύπνπ  2-

6-2, ππέξζεξκνπ αηκνύ (S), ε νπνία έρεη βάξνο 130.000 lbs. 

ηα Γεξκαληθά Κξαηίδηα, αιιά θαη γεληθόηεξα ζηελ Κεληξηθή Δπξώπε, πξηλ ηελ 

εκθάληζε ηνπ λεώηεξνπ Γ, επηθξαηνύζε ε απιή πξαθηηθή λα ζπκβνιίδνληαη νη 

αηκάκαμεο κε έλα θιάζκα, ν αξηζκεηήο ηνπ νπνίνπ δήισλε ηνλ αξηζκό ησλ 

θηλεηεξίσλ αμόλσλ θαη ν παξνλνκαζηήο ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αμόλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα ν ζπκβνιηζκόο 4/6 δήισλε αηκάκαμα έμη αμόλσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 

ηέζζεξηο είλαη θηλεηήξηνη. 

Δδώ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζην ύζηεκα πκβνιηζκνύ 

θαη ην ύζηεκα Σαμηλόκεζεο ησλ αηκακαμώλ. Σν κελ πξώην αθνξά ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ βαζηθώλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο αηκάκαμαο, ώζηε απηά 

λα είλαη εύθνια αληηιεπηά ρσξίο, θαη’ αλάγθελ, λα είλαη γλσζηή ε ίδηα ε αηκάκαμα, 

ελώ ην δεύηεξν αθνξά ηελ κέζνδν κε ηελ νπνία ηα δηάθνξα ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα 

ηαμηλνκνύζαλ/αξηζκνύζαλ ηηο αηκάκαμέο ηνπο, δίλνληάο ηνπο, δειαδή, έλα είδνο, 

−ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ−, «πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο».  
Πνιιέο θνξέο ζηελ παγθόζκηα ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή, ην ύζηεκα 

πκβνιηζκνύ θαζόξηδε, ελ πνιινίο, θαη ην ύζηεκα Σαμηλόκεζεο. Σν πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ νη Διβεηηθνί  ηδεξόδξνκνη, νη νπνίνη, αθόκα 

θαη ζήκεξα, ηαμηλνκνύλ ηηο κεραλέο ηνπο βαζηδόκελνη ζην παιαηό γεξκαληθό 

ζύζηεκα πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, π.ρ. ε ειβεηηθή αηκάκαμα  εηξάο C 5/6 

(=ζπλνιηθά έμη άμνλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε θηλεηήξηνη, ζύλνιν δώδεθα ηξνρνί).  

Σν αληίζεην ζπλέβε ζηελ Γαιιία, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, όηαλ ην δίθηπν ηεο 

PLM (Paris-Lyon-Mediterranée) πηνζέηεζε έλα ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ησλ 

αηκακαμώλ, ην νπνίν είρε ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπ Β (ρξεζηκνπνηνύζε κόλν 

αξηζκνύο θαη όρη γξάκκαηα) θαη ηνπ Γ (αξηζκνύζε άμνλεο θαη όρη ηξνρνύο). Οη 

Γαιιηθνί Κξαηηθνί ηδεξόδξνκνη (SNCF), νη νπνίνη δηαδέρηεθαλ ηα ηδησηηθά δίθηπα 

ην 1937, δηαηήξεζαλ ην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ηεο PLM, ην νπνίν κεηεμειίρζεθε 

ηειηθά ζην ιεγόκελν Γαιιηθό ύζηεκα πκβνιηζκνύ. Έηζη, νη αηκάκαμεο ησλ πέληε 

παξαδεηγκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1.2 ζα ζπκβνιηζηνύλ σο 120Τ ε 1
ε
, 140 ε 2

ε
, 241 νη 

3
ε
-4

ε
  θαη 030T ε 5

ε
.  

Θα κπνξνύζε θαλείο, κε αθνξκή θαη ην γαιιηθό παξάδεηγκα, λα παξαηεξήζεη όηη 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ε "επεηξσηηθή" (γαιιηθή θαη γεξκαληθή) λννηξνπία, ε νπνία 

εθθξάδεηαη κε ηελ αξίζκεζε αμόλσλ θαη ε "αγγινζαμνληθή" (βξεηαληθή θαη 

ακεξηθαληθή) λννηξνπία ε νπνία πξνηηκάεη ηελ αξίζκεζε ηξνρώλ. Πάλησο, ην 

Γαιιηθό ύζηεκα πκβνιηζκνύ δελ έρεη ζεκαληηθή απήρεζε νύηε θαλ ζηε γαιιηθή 

βηβιηνγξαθία, πνιύ δε πεξηζζόηεξν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή. 
ηελ παξνύζα εξγαζία νη αηκάκαμεο ζα πεξηγξάθνληαη κε ην Γ ζε αγθύιεο θαη 

ζα αθνινπζεί, ζε παξέλζεζε, ν ζπκβνιηζκόο ηνπο ζην Β. ηελ άπνςε απηή καο 
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νδήγεζε ην γεγνλόο όηη ην Γ, παξ' όιν πνπ εκθαλίδεηαη πξνο ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

πνπ κειεηάκε, είλαη πνιύ πην πεξηεθηηθό γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμώλ, ελώ 

θαη ην Β πξέπεη λα είλαη, σο αξραηόηεξν θαη απινύζηεξν, ζεβαζηό. 

Γηεζλείο νλνκαζίεο αηκακαμώλ 

Πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία δηάθνξνη ηύπνη αηκακαμώλ, κε ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε αμόλσλ, αλαθέξνληαη κε νλόκαηα, ηα νπνία έρνπλ επηθξαηήζεη δηεζλώο θαη, 

κάιηζηα, έρνπλ πηνζεηεζεί επηζήκσο από παγθόζκηα ζηδεξνδξνκηθά ζπλέδξηα. Απηή 

ε «νλνκαηνινγία» ησλ αηκακαμώλ έρεη απνθιεηζηηθά βνξεηνακεξηθαληθή πξνέιεπζε.  
Πνιύ ζπρλά, όηαλ έλαο λένο, σο πξνο ηε δηάηαμε ησλ ηξνρώλ, ηύπνο αηκάκαμαο 

έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ, ην δίθηπν γηα ην νπνίν πξννξηδόηαλ ή αθόκα θαη ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηνπ έδηλε έλα όλνκα. Σν όλνκα απηό, ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο, είρε ηερληθή, ηζηνξηθή ή γεσγξαθηθή πξνέιεπζε. Γηα παξάδεηγκα, ε δηάηαμε 

ηξνρώλ 2-8-0 νλνκάζηεθε Consolidation (=ζπλέλσζε), επεηδή ε πξώηε εκθάληζε 

κηαο ηέηνηαο αηκάκαμαο, ην 1866, ζπλέπεζε κε ηε δεκηνπξγία ηεο εηαηξίαο Lehigh 

Valley Railroad, ε νπνία πξνέθπςε από ηε ζπγρώλεπζε αξθεηώλ κηθξόηεξσλ 

εηαηξηώλ. Δπίζεο, ην όλνκα Μikado (αηκάκαμεο 2-8-2) πξνέξρεηαη από ηε ρώξα 

(Ηαπσλία) γηα ηελ νπνία πξσηνθαηαζθεπάζηεθε απηόο ν ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο ην 

1897. Ζ νλνκαζία Pacific (=Δηξεληθόο) (αηκάκαμεο 4-6-2) νθείιεηαη ζην όηη νη 

πξώηεο αηκάκαμεο κε απηή ηε δηάηαμε αμόλσλ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηε Νέα Εειαλδία 

γηα ηνπο θξαηηθνύο ζηδεξνδξόκνπο απηήο ηεο ρώξαο. Σν όλνκα Prairie (=ιηβάδη) 

(αηκάκαμεο 2-6-2) νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη απηέο νη αηκάκαμεο είραλ άξηζηε 

απόδνζε, θαη ζεσξήζεθαλ ηδαληθέο γηα ρξήζε, ζηηο κεγάιεο πεδηλέο εθηάζεηο ησλ 

κεζνδπηηθώλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ηα νλόκαηα απηά αθνξνύλ όιεο ηηο αηκάκαμεο νη νπνίεο 

έρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε αμόλσλ, θαη όρη ζπγθεθξηκέλεο αηκάκαμεο. ηε 

ζπλέρεηα παξαζέηνπκε κεξηθά απ' απηά ηα νλόκαηα:
51

 

α) Αηκάκαμεο κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο: 

Οη αηκάκαμεο ηύπνπ [Β 2'] ή (0-4-4) απνθαινύληαη Forney, νη ηύπνπ [2' Β] ή (4-4-0) 

νλνκάδνληαη American, ελώ νη ηύπνπ [2' B 1'] ή (4-4-2) αλαθέξνληαη σο Atlantic.  

β) Αηκάκαμεο κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο: 

Οη αηκάκαμεο ηύπνπ [1' C] ή (2-6-0) αλαθέξνληαη κε ην όλνκα Mogul. Οη αηκάκαμεο 

ηύπνπ [1' C 1'] ή (2-6-2) νλνκάδνληαη Prairie. Οη αηκάκαμεο ηύπνπ [2' C 1'] ή (4-6-2) 

αλαθέξνληαη σο Pacific,
52

 ελώ νη αηκάκαμεο ηύπνπ [2' C 2'] ή (4-6-4) νλνκάδνληαη 

Baltic ή Hudson. 

γ) Αηκάκαμεο κε ηέζζεξηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο 

Οη ηύπνπ [1' D] ή (2-8-0) νλνκάδνληαη Consolidation, νη ηύπνπ [1' D 1'] ή (2-8-2) 

νλνκάδνληαη Mikado. Οη αηκάκαμεο ηύπνπ [2' D 1'] ή (4-8-2) έρνπλ ην όλνκα 

Mountain, ελώ νη ηύπνπ [2' D 2'] ή (4-8-4) νλνκάδνληαη Pocono ή Northern. 

δ) Αηκάκαμεο κε πέληε ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο 

Αηκάκαμεο ηνπ ηύπνπ [E 1'] ή (0-10-2) αλαθέξνληαη κε ην όλνκα Union, νη ηύπνπ [1' 

E] ή (2-10-0) ιέγνληαη Decapod, νη ηύπνπ [1' E 1'] ή (2-10-2) νλνκάδνληαη Santa Fe, 

ελώ νη αηκάκαμεο ηύπνπ [1' Δ 2'] ή (2-10-4) απνθαινύληαη Texas. 

 Πξέπεη λα ηνλίζνπκε, όηη ηα νλόκαηα απηά, κνινλόηη πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά 

                                                 
51

 Βλ. Johnson (1942), σ.2, van Riemsdijk & Brown (1980), σ.182-188 και Hollingsworth & 

Cook (1987), σ.23. 
52

 Ο γάλλος συνθέτης Arthur Honneger έχει γράψει ένα συμφωνικό κομμάτι με τίτλο 

Pacific 231, στο οποίο η ορχήστρα προσπαθεί να μιμηθεί τους ήχους μια τέτοιας 

ατμάμαξας. 231 είναι ο συμβολισμός στο γαλλικό σύστημα, ισοδύναμος με τον 

συμβολισμό 4-6-2. 
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από ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηελ αγγιόθσλε, ηε 

γαιιόθσλε, αιιά θαη ηε γεξκαλόθσλε, βηβιηνγξαθία. Μεξηθνί, δε, ηύπνη ηέηνησλ 

αηκακαμώλ, όπσο νη American, Mogul, Consolidation θαη, ιίγν αξγόηεξα από ηελ 

επνρή πνπ εμεηάδνπκε, πεξί ην 1915, Mikado, θπθινθόξεζαλ θαη ζηνπο ειιεληθνύο 

ζηδεξνδξόκνπο.  

2.6 Τα σαπακηηπιζηικά μεγέθη μιαρ αημάμαξαρ 

Ζ αηκάκαμα απνηέιεζε ηνλ κνλαδηθό ηξόπν έιμεο ησλ ζηδεξνδξόκσλ έσο ηνλ Α΄ 

Παγθόζκην Πόιεκν θαη ηνλ θπξίαξρν ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ κέρξη θαη ην 

ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

 Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

θαπζίκνπ κέζσ ηεο θαύζεο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζε κεραληθή κέζσ ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνύ. Σν λεξό παίδεη ην ξόιν ηνπ 

«ιεηηνπξγνύληνο ζώκαηνο, δειαδή είλαη ην κέζν πνπ παξαιακβάλεη ηε ζεξκόηεηα, 

εμαηκίδεηαη θαη, κέζσ ηνπ αηκνύ, ηελ κεηαηξέπεη ζε κεραληθή ελέξγεηα ζηνπο 

θπιίλδξνπο θαη από εθεί, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο, ζε κεραληθό έξγν. Σα 

βαζηθά κέξε πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία είλαη α) ν κεραληζκόο 

αηκνπαξαγσγήο (ιέβεηαο), β) ν θηλεηήξηνο κεραληζκόο θαη γ) νη βνεζεηηθέο 

δηαηάμεηο.  

 Ο ιέβεηαο αλαιακβάλεη ηελ θαύζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ λεξνύ ζε 

αηκό. Πξόθεηηαη γηα κηα δηάηαμε κεγάινπ βάξνπο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο 

αηκάκαμαο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππόθεηηαη ζε αλαπόθεπθηεο κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Γηα ηελ πξόιεςε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο δηαζηνιήο, ην έλα ηνπ άθξν 

είλαη παθησκέλν, ελώ ην άιιν απιώο εθάπηεηαη ζηα έδξαλα νιίζζεζεο. 

Ζ ηππηθή δηάηαμε ηνπ ιέβεηα κηαο αηκάκαμαο είλαη ε εμήο: 

-Σν θπιηλδξηθό ζώκα, ην νπνίν απνηειείηαη, αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ, από έλαλ, δύν 

ή θαη ηξεηο θπιίλδξνπο. Απηό πεξηβάιιεη ηνπο απινύο θαη ην πξνο αηκνπνίεζε λεξό 

θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιηθά πνπ έρνπλ κηθξή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα γα ηελ 

απνθπγή απσιεηώλ. 

-Σε δέζκε ησλ απιώλ, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ ηα ζεξκά αέξηα ηεο θαύζεο ζηελ έμνδν 

ηνπ ιέβεηα θαη, ηαπηνρξόλσο, κεηαδίδνπλ ζεξκόηεηα ζην λεξό. 

-Σν ππξνθηβώηην (fire box), δειαδή έλα κεηαιιηθό θηβώηην ην νπνίν πεξηβάιιεηαη 

πιήξσο από λεξό. Μέζα ζην ππξνθηβώηην βξίζθεηαη ε εζηία, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ε θαύζε. Ζ κεηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο είλαη πνιύ έληνλε θαη ζπληειείηαη θαη κε ηνπο 

ηξεηο ηξόπνπο, δειαδή κε επαθή, κε αγσγηκόηεηα θαη κε αθηηλνβνιία. 

-Ο θαπλνζάιακνο (smoke box), είλαη έλαο ρώξνο ζην εκπξόζζην ηκήκα ηνπ ιέβεηα. 

Δθεί γίλεηαη ε κίμε ησλ εμεξρνκέλσλ θαπλαεξίσλ κε ηνλ αηκό ηεο εμαγσγήο ησλ 

θπιίλδξσλ θαη, ηειηθά, ε έμνδόο ηνπο, κέζσ ειθπζκνύ, ζηελ θαπλνδόρν θαη ζηελ 

αηκόζθαηξα. 

 Σν θηλεηήξην ζύζηεκα απνηειείηαη από ηνπο, ζπλήζσο δύν, θπιίλδξνπο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη είηε ζην εμσηεξηθό είηε ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ πιαηζίνπ, θαη από ην 

ζύζηεκα κεηάδνζεο, απνηεινύκελν από δύγσκα, δησζηήξα θαη ζηξόθαιν. Σν 

ζύζηεκα κεηάδνζεο κεηαηξέπεη ηελ παιηλδξνκηθή θίλεζε ησλ εκβόισλ ησλ 

θπιίλδξσλ ζε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ ηξνρώλ. Γηα λα είλαη κεγαιύηεξν ην βάξνο 

πξόζθπζεο κεηαηξέπνληαη θαη άιινη ηξνρνί ζε θηλεηήξηνπο κέζσ ησλ δησζηήξσλ ηεο 

ζύδεπμεο. Οη θύιηλδξνη απνηεινύληαη από δύν κέξε, ηνλ αηκνζύξηε θαη ηνλ θπξίσο 

ζάιακν. Ο αηκνζύξηεο ειέγρεη ηελ πνζόηεηα ηνπ αηκνύ πνπ δηνρεηεύεηαη ζηνλ 

θπξίσο ζάιακν, όπνπ γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ηνπ αηκνύ ζε κεραληθή κε 

ηελ θίλεζε ησλ εκβόισλ. 

 Σέινο, νη βνεζεηηθέο δηαηάμεηο έρνπλ ζθνπό ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα 

(βαιβίδεο αζθαιείαο), ηελ ηξνθνδνζία κε λεξό (ζύζηεκα παξνρήο ύδαηνο, 
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εθρπηήξεο, αληιίεο), ηε ιίπαλζε ησλ κεραληθώλ κεξώλ) θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

όιεο ιεηηνπξγίαο (καλόκεηξα, πδξνδείθηεο, θξνπλνί ειέγρνπ θιπ).  

 Αλ θαη ζηε ζηδεξνδξνκηθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη νκνθσλία, νη πεξηζζόηεξνη 

ζπγγξαθείο ζεσξνύλ σο ζεκειηώδε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο 

αηκάκαμαο ηα εμήο: α) ην βάξνο πξόζθπζεο, β) ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ιέβεηα θαη ηεο 

εζράξαο, γ) ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, δ) ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θηλεηήξηνπ 

κεραληζκνύ (θύιηλδξνη) θαη ε) ηε δηάκεηξν ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ.
53

 

 α) Σν βάξνο κηαο αηκάκαμαο εκθαλίδεηαη, ζπλήζσο, κε δύν ηηκέο. Ζ κία, κε ην 

όλνκα ολικό βάπορ θαη πξνθαλώο ε κεγαιύηεξε, αθνξά ηελ πιήξε αηκάκαμα, δειαδή 

ηελ αηκάκαμα θνξησκέλε κε όια ηα απαξαίηεηα εθόδηά ηεο (λεξό, άλζξαθα, 

ιηπαληηθά θιπ). Ζ άιιε ηηκή αθνξά ηελ θελή αηκάκαμα θαη είλαη κηα ηηκή ρσξίο 

ηδηαίηεξε ιεηηνπξγηθή αμία. Καη νη δύν ηηκέο εθθξάδνληαη ζε ρηιηόγξακκα (kg) 

 Πνιύ κεγαιύηεξν, όκσο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην βάπορ ππόζθςζηρ, δειαδή 

ην βάξνο ηεο πιήξνπο αηκάκαμαο ην νπνίν θαηαλέκεηαη ζηνπο ζπλεδεπγκέλνπο 

ηξνρνύο ηεο όηαλ απηή είλαη αθίλεηε, θαη ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ειθηηθή 

ηθαλόηεηα ηεο αηκάκαμαο. Σν βάξνο πξόζθπζεο εθθξάδεηαη ζε ρηιηόγξακκα (kg) θαη 

είλαη κέγεζνο ην νπνίν έρεη άκεζε ζρέζε κε ην όξην ηεο ειθηηθήο δύλακεο ηεο 

αηκάκαμαο. Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα ηηο αηκάκαμεο ζηηο νπνίεο όινη νη ηξνρνί είλαη 

θηλεηήξηνη (νλνκάδνληαη θαη αηκάκαμεο νιηθήο πξόζθπζεο) ηα δύν βάξε (νιηθό θαη 

πξόζθπζεο) έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή. 

 πρλά, αιιά όρη πάληνηε, ην βάξνο πξόζθπζεο θαηαλέκεηαη εμ ίζνπ ζηνπο 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο ηεο αηκάκαμαο, νπόηε ην βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα (ζε 

kg) είλαη απιώο ην πειίθν ηνπ βάξνπο πξόζθπζεο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ. ε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε θαηαλνκή είλαη άληζε, ζηνπο 

πίλαθεο δίλεηαη ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζπλεδεπγκέλν άμνλα, αξρήο 

γελνκέλεο από ηνλ εκπξόζζην. 

 β) Σν βαζηθό ζηνηρείν ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ην κέγεζνο ηνπ ιέβεηα κηαο 

αηκάκαμαο είλαη ε ολική αημογόνορ (ή θεπμαινόμενη) επιθάνεια (total evaporating 

heating surface). Πξόθεηηαη γηα ην άζξνηζκα ηνπ εκβαδνύ ηήο εζηίαρ (ζύκβνιν F) ηνπ 

ιέβεηα θαη ηνπ εκβαδνύ ηεο επηθάλεηαο ησλ αεξηαπιώλ (ζύκβνιν t). ηνπο πίλαθεο 

ζπκβνιίδεηαη κε S θαη ε ηηκή ηνπ εθθξάδεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
). 

 Ζ εζσάπα (grate), θάησ από ηελ νπνία βξίζθεηαη ε ηεθποδόση (ash span) ζηελ 

νπνία ζπιιέγνληαη νη ζηάρηεο από ηελ θαύζε ησλ αλζξάθσλ, είλαη ν ρώξνο ζηνλ 

νπνίν θαίεη ε θσηηά, ε πξώηε πεγή ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αηκάκαμαο. 

πλεπώο, ε επηθάλεηα ηεο εζράξαο, κε ζύκβνιν G θαη κεηξνύκελε ζε m
2
, απνηειεί 

ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό κηαο αηκάκαμαο. 

Πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ κεραληζκνύ αηκνπαξαγσγήο ηεο 

αηκάκαμαο είλαη ν ιόγνο ηεο νιηθήο ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο πξνο ηελ επηθάλεηα 

ηεο εζράξαο, (S/G, θαζαξόο αξηζκόο). Ο ιόγνο απηόο δελ έρεη όλνκα ζηε 

βηβιηνγξαθία,
54

 αιιά είλαη ζεκαληηθόο επεηδή είλαη εθείλν ην κέγεζνο πνπ δείρλεη ηελ 

επάξθεηα ηνπ ιέβεηα θαη ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα θαίεη άλζξαθα θαιήο πνηόηεηαο. Γηα 

ιηζάλζξαθα θαιήο πνηόηεηαο, ε ηηκή ηνπ ιόγνπ απηνύ πξέπεη λα είλαη 50-70 γηα ηηο 

επηβαηηθέο αηκάκαμεο, 60-90 γηα ηηο εκπνξηθέο θαη 40-50 γηα ηηο αηκάκαμεο έξγσλ θαη 

ειηγκώλ. Γηα θαύζηκα κηθξόηεξεο ζεξκαληηθήο αμίαο νη αληίζηνηρεο ηηκέο είλαη 45-50 

                                                 
53

 Βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1930), σ.645. Η ίδια περίπου άποψη υπάρχει στο Μιχαλόπουλος 

(χ.χ.), σ.70-71, αλλά και στο Hollingsworth & Cook (1987), σ.24-26. 
54

 Βλ. Richard (1886) και Saint Léonard (χ.χ.), in passim. την ανά χείρας μελέτη και στους 

πίνακες με τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ατμαμαξών έχουμε δώσει στο λόγο S/G το 

όνομα επάρκεια λέβητα.  
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γηα ιηγλίηε, 23-26 γηα ςηιό ιηζάλζξαθα θαη 30-40 γηα αλζξαθίηε.
55

 Δλ γέλεη, όζν ην 

θαύζηκν έρεη κηθξόηεξε ζεξκαληηθή ηθαλόηεηα ηόζν ε επηθάλεηα ηεο εζράξαο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιύηεξε, σο πξνο ηε ζεξκαηλόκελε επηθάλεηα, θαη ν ιόγνο S/G λα έρεη 

κηθξόηεξεο ηηκέο.
56

 

 γ) Ωο πξνο ηελ πίεζε, νη ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο αθνξνύλ ηε κέγηζηε 

πίεζε ηνπ αηκνύ γηα ηελ νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλνο λα ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο. 

Δίλαη, δειαδή, ε ηηκή ηήο πίεζεο πάλσ από ηελ νπνία είλαη ξπζκηζκέλεο λα αλνίγνπλ 

νη βαιβίδεο αζθαιείαο ηνπ ιέβεηα. Φπζηθό είλαη, σζηόζν, όηη θαηά ηελ πνξεία ηεο 

αηκάκαμαο ππάξρνπλ πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο ε πίεζε ιεηηνπξγίαο είλαη ρακειόηεξε, 

κάιηζηα ζπρλά αξθεηά ρακειόηεξε, από ηε κέγηζηε. Ζ πίεζε κεηξηέηαη ζε 

ρηιηόγξακκα αλά ηεηξαγσληθό εθαηνζηόκεηξν (kg/cm
2
), κνλάδα ε νπνία, ζηε 

ζηδεξνδξνκηθή νξνινγία εθείλεο ηεο επνρήο, νλνκάδεηαη αηκόζθαηξα
57

 (ζύκβνιν 

Atm). 

 δ) Όζνλ αθνξά ηνπο θπιίλδξνπο ηεο αηκάκαμαο, ζηνπο πίλαθεο δίλνληαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπο, δειαδή ε δηάκεηξνο (ζύκβνιν d, ζε mm) ηνπ θάζε θπιίλδξνπ θαη ε 

δηαδξνκή (ζύκβνιν l, επίζεο ζε mm) ηνπ αληίζηνηρνπ εκβόινπ, θαζώο θαη ν όγθνο 

ηνπο (ζύκβνιν V, ζε m
3
). Δάλ πξόθεηηαη γηα αηκάκαμα δηπιήο εθηόλσζεο, δίλνληαη νη 

δηαζηάζεηο θαη νη όγθνη ηόζν ησλ θπιίλδξσλ πςειήο πίεζεο (κε δείθηε 1) όζν θαη νη 

δηαζηάζεηο ησλ θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο (κε δείθηε 2).   

 Σν πειίθν ηεο νιηθήο ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο (S ζε m
2
) πξνο ηνλ όγθν ηνπ 

θπιίλδξνπ (V ζε m
3
) ηεο αηκάκαμαο νλνκάδεηαη, από ηνλ Richard, μέηπο θέπμανζηρ 

(module de chauffe) θαη κεηξηέηαη ζε m
-1

.  

 Σν κέηξν ζέξκαλζεο είλαη ελδεηθηηθό ηεο πνηόηεηαο κηαο αηκάκαμαο επεηδή 

ζπλδέεη ηνπο δύν βαζηθνύο κεραληζκνύο ηεο, ην κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο 

(ιέβεηαο) θαη ηνλ θηλεηήξην κεραληζκό (θύιηλδξνη). Ζ κειέηε ελόο κεγάινπ πιήζνπο 

αηκακαμώλ έδεημε όηη ε ηηκή ηνπ κέηξνπ ζέξκαλζεο θπκαίλεηαη κεηαμύ 1.200 θαη 

1.400m
-1

 γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ αηκακαμώλ θαιήο πνηόηεηαο.
58

 Αλ 

πξόθεηηαη γηα αηκάκαμα δηπιήο εθηόλσζεο ηόηε ην κέηξν ζέξκαλζεο νξίδεηαη από ηε 

ζρέζε 2S/V2, όπνπ V2 ν όγθνο ηνπ θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο.
59

 

 ε) Ωο πξνο ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο, ηόζν ε δηάκεηξόο ηνπο όζν θαη ε κεηαμύ 

ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ απόζηαζε έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία 

κηαο αηκάκαμαο. Ζ κελ δηάκεηξνο (ζύκβνιν D), ε νπνία δίλεηαη ζηνπο πίλαθεο ζε 

mm, ππεηζέξρεηαη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ειθηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο αηκάκαμαο, ε δε 

απόζηαζε ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ, ε νπνία νλνκάδεηαη κεηαμόλην, θαζνξίδεη, ελ 

πνιινίο, ηελ νκαιή θαη ήξεκε, ρσξίο θξαδαζκνύο, πνξεία ηεο ακαμνζηνηρίαο. Όζν 

κεγαιύηεξν είλαη ην κεηαμόλην, ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό κήθνο ηεο αηκάκαμαο, ηόζν 

νκαιόηεξε είλαη ε πνξεία ηεο.
60

  

 ηε γαιιηθή βηβιηνγξαθία,
61

 αιιά θαη ζηα ηερληθά δειηία ησλ ειιεληθώλ 

ζηδεξνδξνκηθώλ εηαηξεηώλ, ην κνλώλπκν 
D

d2l
e =  νλνκάδεηαη μέηπο έλξεωρ (module 

                                                 
55

 Βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.101. Και ο Ζησιμάτος (1927), σ.383, θεωρεί ότι μια τιμή 

τού λόγου S/G ίση ή μεγαλύτερη του 50 δείχνει λέβητα με μεγάλη επάρκεια και 

ικανότητα ατμοπαραγωγής. 
56

 Μπασιάκος (1901), σ.153-154. 
57

 Βλ. Μπασιάκος (1901), σ.147. 
58

 Βλ. Richard (1886), σ.469-470. 
59

 Richard (1886), σ.567. 
60

 Βλ. Μιχαλόπουλος (χ.χ.), σ.72. 
61

 Βλ. Richard (1886), σ.467 κ.ε. 
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de traction). Δίλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ ζπλδέεη ηα ζηνηρεία ηνπ κεραληθνύ κέξνπο 

ηεο αηκάκαμαο θαη, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ειθηηθήο δύλακεο, ζπλδπάδεηαη κε ην 

ζεξκηθό κέξνο ηεο αηκάκαμαο, δειαδή ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα. ηε 

γαιιηθή βηβιηνγξαθία ηεο επνρήο ν ζπληειεζηήο απηόο δίλεηαη σο θαζαξόο αξηζκόο, 

ιαλζαζκέλα βέβαηα, κηαο θαη νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ είλαη cm
2
, αλ ηα κήθε 

κεηξεζνύλ ζε cm. Οη βξεηαλνί δελ απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζ' απηόλ ην 

ζπληειεζηή, αλ θαη παξαζέηνπλ σο εξγνζηαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο αηκάκαμαο ηα 

ζηνηρεία πνπ νδεγνύλ ζ' απηόλ. 

2.7 Η αςηονομία και η καλή σπήζη ηηρ αημάμαξαρ 

Ζ απηνλνκία θίλεζεο κηαο αηκάκαμαο, δειαδή ε απόζηαζε ηελ νπνία απηή κπνξεί λα 

θαιύςεη ρσξίο αλεθνδηαζκό είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

ηνηρεία από ηα νπνία θξίλεηαη ε απηνλνκία ηεο αηκάκαμαο είλαη νη ρσξεηηθόηεηεο 

ηεο αλζξαθαπνζήθεο θαη ηεο πδαηαπνζήθεο ηεο. Οη ρσξεηηθόηεηεο απηέο έρνπλ, 

πξνθαλώο, κεγαιύηεξε ζεκαζία γηα ηηο εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο. ηνπο πίλαθεο νη 

ρσξεηηθόηεηεο εθθξάδνληαη γηα κελ ηελ αλζξαθαπνζήθε ζε ρηιηόγξακκα (kg) γηα δε 

ηελ πδαηαπνζήθε ζε θπβηθά κέηξα (m
3
).  

 Βαζηθό ζηνηρείν γηα ηελ θαιή ρξήζε κηαο αηκάκαμαο είλαη ε θαιή ζπληήξεζή 

ηεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα δίλνπλ κεγάιε βαξύηεηα νη ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο. Ωο 

εθ ηνύηνπ, ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ εηαηξεηώλ είλαη λα κελ έρνπλ όιεο ηνπο ηηο 

αηκάκαμεο ζε θαζεκεξηλή ρξήζε. Κάζε κέξα θπθινθνξνύλ ην 50-60% ησλ 

αηκακαμώλ, κεξηθέο βξίζθνληαη «ππ’ αηκόλ» γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ, ελώ νη ππόινηπεο θαζαξίδνληαη ή ζπληεξνύληαη.
62

  

 Όζνλ αθνξά ηελ απόζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλύεη κηα αηκάκαμα γηα λα ζεσξείηαη 

θαιώο ρξεζηκνπνηνύκελε, ηα πξάγκαηα δηαθέξνπλ ζηηο δπν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνύ. 

 ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζεσξείηαη όηη κηα αηκάκαμα πξέπεη λα δηαλύεη εηεζίσο 

40.000 έσο 50.000 ρηιηόκεηξα. Απηό ηζρύεη ηόζν γηα ηηο επηβαηηθέο, ηύπνπ American, 

όζν θαη γηα ηηο εκπνξηθέο, ηύπνπ Mogul θαη Consolidation, αηκάκαμεο.  

 ύκθσλα κε ηε γαιιηθή λννηξνπία, θαη ηα πξάγκαηα δε δηαθέξνπλ πνιύ γηα ηηο 

ππόινηπεο επξσπατθέο ρώξεο, κηα ζπληεξεκέλε αηκάκαμα ζεσξείηαη όηη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαιά αλ δηαλύεη 30.000 έσο 35.000 ρηιηόκεηξα εηεζίσο.
63

 

 Ωο πξνο ηελ ειιεληθή πξαθηηθή έρνπκε ηε ζεώξεζε ηνπ Θ, ν νπνίνο ζηνπο 

ππνινγηζκνύο γηα ηελ αγνξά ησλ πξώησλ ηνπ αηκακαμώλ ζεσξεί, αθνινπζώληαο ηε 

γαιιηθή αληίιεςε, όηη ηα 30.000 ρηιηόκεηξα εηεζίσο είλαη κηα ινγηθή ηηκή γηα ηελ 

θαιή ρξήζε κηαο αηκάκαμαο.
64

 

2.8 Η διαμόπθωζη ηων ςπολογιζηικών παπαμέηπων 

ηελ παξάγξαθν ζα δνζνύλ νη δύν βαζηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ππνινγίδεηαη ε 

ειθηηθή ηθαλόηεηα κηαο αηκάκαμαο, θαζώο θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο 

πνπ κπνξεί απηή λα αλαπηύμεη. 

α) Ζ ειθηηθή δύλακε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρήο ηεο αηκνθίλεζεο ησλ ζηδεξνδξόκσλ ηα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απόδνζεο κηαο 

αηκάκαμαο είλαη δύν. Καηά ηελ πξώηε πεξίνδν ην κνλαδηθό θξηηήξην είλαη ε ειθηηθή 

δύλακε (tractive effort) ηεο αηκάκαμαο. Ζ ειθηηθή δύλακε είλαη ην κέηξν ηνπ 
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 Βλ. Μπασιάκος (1889), σ.50-51. 
63

 Βλ. Richard (1886), σ.481. 
64

 Βλ. Hennebert & Abrami (1889), 142-143. Εύλογο είναι να θεωρήσουμε ότι τα πράγματα 

δεν πρέπει να πολύ διαφορετικά για τις άλλες ελληνικές σιδηροδρομικές εταιρείες. 
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κέγηζηνπ θνξηίνπ ην νπνίν κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλεζε ή λα ζύξεη κε κηθξή ηαρύηεηα 

κηα αηκάκαμα ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο ηεο γξακκήο.  

 Με ηελ αύμεζε, όκσο, ησλ απαηηήζεσλ γηα ηαρύηεξεο εκπνξηθέο, αιιά θαη 

βαξύηεξεο επηβαηηθέο, αηκάκαμεο, ε ειθηηθή δύλακε θαηλόηαλ αλεπαξθέο κέηξν γηα 

ηελ απόδνζε κηαο αηκάκαμαο, επεηδή δελ πεξηειάκβαλε ηελ ηαρύηεηα. Έηζη, θαηά ηελ 

πξώηε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηώλα άξρηζε λα επηθξαηεί ε ζπλήζεηα λα θξίλνληαη θαη λα 

αμηνινγνύληαη νη αηκάκαμεο κε θξηηήξην ηελ ηζρύ ηνπο,
65

 αλ θαη ζηε Βξεηαλία ε 

ζπλήζεηα ηεο ειθηηθήο δύλακεο παξέκεηλε. 

 Ωο ειθηηθή δύλακε κηαο αηκάκαμαο νξίδεηαη ε κέζε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ 

αλαπηύζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηζηξνθήο ηνύ ηξνρνύ πάλσ ζηε 

ζηδεξνηξνρηά. Ο νξηζκόο αλαθέξεηαη ζηε κέζε ηηκή θαζώο ε δύλακε απηή δελ είλαη 

ζηαζεξή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνύ. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή 

ζε κεξηθά ζεκεία ηνπ θύθινπ κόλν ην έλα έκβνιν αζθεί ηε ξνπή πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πεξηζηξνθή, ελώ ζε άιια ζεκεία ηε ξνπή αζθνύλ θαη ηα δύν 

έκβνια. Δμ άιινπ νη ιέβεηεο δελ αλαπηύζζνπλ ηελ πιήξε ηζρύ ηνπο θαηά ηελ 

εθθίλεζε ηεο αηκάκαμαο θαη ε ειθηηθή δύλακε κεηώλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε 

ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ησλ ηξνρώλ. 

 Ζ νξηαθή (κέγηζηε) ηηκή ηεο ειθηηθήο δύλακεο (Σ, ζε kg)
66

 κηαο αηκάκαμαο είλαη 

Σ=κΒ, όπνπ Β είλαη ην βάξνο πξόζθπζεο ηεο αηκάκαμαο θαη κ ν ζπληειεζηήο ηξηβήο 

κεηαμύ ηνπ ηξνρνύ θαη ηεο γξακκήο. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηξηβήο πνηθίινπλ θαη 

εμαξηώληαη πνιύ από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο γξακκήο. Με 

επλντθνύο όξνπο (μεξόο θαηξόο ή κεηά από ηζρπξή βξνρή) ε ηηκή ηνπ είλαη από 1/5 

έσο 1/4,
67

 δειαδή από 0,20 έσο 0,25. Με δπζκελείο όξνπο (ειαθξά βξνρή ή νκίριε) ε 

ηηκή θπκαίλεηαη από 1/10 έσο 1/11, δειαδή από 0,10 έσο 0,11. Με πνιύ δπζκελείο 

ζπλζήθεο (παγσληά ή θύιια θαη έληνκα ζηε γξακκή) ε ηηκή είλαη από 1/13 έσο 1/12, 

δειαδή από 0,077 έσο 0,083. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή ηηκή είλαη 1/7, δειαδή κ=0,143. 

Γηα θιίκαηα όπσο ηεο Διιάδαο ε ηηκή 1/6, δειαδή κ=0,167, αληαπνθξίλεηαη 

θαιύηεξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.
68

 

 Γηα λα αλαπηπρζεί, όκσο, απηή ε ειθηηθή δύλακε ηεο αηκάκαμαο ζπλεξγάδνληαη 

ηόζν ν κεραληζκόο θίλεζεο ηεο αηκάκαμαο (θύιηλδξνη θαη θηλεηήξηνη ηξνρνί) όζν θαη 

ν κεραληζκόο αηκνπαξαγσγήο (ιέβεηαο). Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη γηα λα ππνινγηζηεί ε 

ειθηηθή δύλακε κηαο αηκάκαμαο. Ο έλαο, πνπ πξέπεη λα ζεσξεζεί θιαζηθόο, κηαο θαη 

είλαη ν αξραηόηεξνο αιιά θαη ν επηθξαηέζηεξνο ζηα βηβιία ηδεξνδξνκηθήο, 

βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ έξγνπ πνπ απαηηείηαη γηα κία πιήξε πεξηζηξνθή ησλ 

ηξνρώλ θαη ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη ν αηκόο γηα κία πιήξε δηαδξνκή ησλ εκβόισλ. 

Σόηε, ν ππνινγηζκόο ηεο ειθηηθήο δύλακεο γίλεηαη σο εμήο:
69

  

Αλ D είλαη ε δηάκεηξνο ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ θαη νη ηξνρνί θπιίνληαη ρσξίο 

νιίζζεζε, ηόηε γηα κία πεξηζηξνθή ησλ ηξνρώλ ε κεηαηόπηζε ηεο αηκάκαμαο είλαη 

x=πD. πλεπώο, ην έξγν γηα απηή ηε κεηαηόπηζε πξέπεη λα είλαη  

W=Τx=TπD (1) 

                                                 
65

 Σο μέγεθος ισχύς δεν αναφέρεται σε κανένα σιδηροδρομικό βιβλίο προ του 1900. 
66

 τα περισσότερα βιβλία ιδηροδρομικής η ελκτική δύναμη μιας ατμάμαξας 

συμβολίζεται με Σ, αρχικό της λέξης Traction.  
67

 την ελληνική σιδηροδρομική ορολογία ο συντελεστής τριβής ονομάζεται συντελεστής 

προσφύσεως και εκφράζεται με κλάσμα το οποίο έχει αριθμητή 1. *Βλ. π.χ. Ζησιμάτος 

(1927), Ιοσαδρώβσκη (1945), σ.145-146] 
68

 Βλ. Μπασιάκος (1901), σ.200-201, Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.98 και Μιχαλόπουλος 

(χ.χ), σ.73. 
69

 Βλ. και Μιχαλόπουλος (χ.χ.), σ.73-76. 
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 Γηα κηα δηθύιηλδξε αηκάκαμα, αλ d είλαη ε δηάκεηξνο ησλ θπιίλδξσλ ηεο, l ε 

δηαδξνκή ηνπ εκβόινπ θαη pε ε κέζε πίεζε ηνπ αηκνύ ζηα έκβνια ηεο αηκάκαμαο, 

ηόηε ε νιηθή δύλακε πνπ αζθεί ν αηκόο ζηα δύν έκβνια ζα είλαη ίζε κε ηελ πίεζε επί 

ην εκβαδόλ ησλ δύν εκβόισλ, δειαδή 
4

πd
2p=F

2

ε , θαη ην έξγν ηνπ αηκνύ γηα κία 

πεξηζηξνθή ηνπ ηξνρνύ, δειαδή γηα δηαδξνκή εκβόινπ 2l,  ίζν κε W=F2l. πλεπώο, 

ην έξγν ηνπ αηκνύ, γηα κία πεξηζηξνθή ηνπ ηξνρνύ, είλαη 

lll ε

2

2

ε pπd=2
4

πd
p2=2F=W  (2) 

 Σν απαηηνύκελν έξγν γηα ηελ έιμε ηεο αηκάκαμαο (1), πξέπεη, πξνθαλώο, λα 

ηζνύηαη κε ην έξγν ηνπ αηκνύ (2). Από ηελ ηζόηεηα ησλ δύν εμηζώζεσλ πξνθύπηεη όηη 

ε ειθηηθή δύλακε ηεο αηκάκαμαο δίλεηαη από ηε ζρέζε 

D

d
p=Τ

2

ε

l
 (3) 

 Ζ ζρέζε απηή απνδείρηεθε θαη ηζρύεη γηα δηθύιηλδξεο αηκάκαμεο. Αλ ε 

αηκάκαμα έρεη ηξεηο θπιίλδξνπο ην δεύηεξν κέινο πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί κε 1,5, 

ελώ αλ νη θύιηλδξνη είλαη ηέζζεξηο ην δεύηεξν κέινο πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί κε 2. 

 Έλα δήηεκα ζην νπνίν δηαθνξνπνηνύληαη νη δηάθνξεο ζηδεξνδξνκηθέο «ζρνιέο» 

είλαη ζην πόζε είλαη ε κέζε πίεζε ηνπ αηκνύ (pε) ζηα έκβνια ησλ θπιίλδξσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο (p) ηνπ ιέβεηα. ηε Γαιιία θαη ην Βέιγην ζεσξνύλ 

όηη pε=0,65p,
70

 ζηε Γεξκαλία δέρνληαη όηη pε=0,75p, ελώ ζηε Βξεηαλία θαη ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ε αληίζηνηρε ζρέζε είλαη pε=0,85p.
71

 ηελ Διιάδα εθαξκόδεηαη 

ε γαιιηθή αληίιεςε, αθόκε θαη ζε αηκάκαμεο γεξκαληθήο θαη βξεηαληθήο 

θαηαζθεπήο.
72

 

 Από ηε ζρέζε απηή είλαη θαλεξό όηη κηα αηκάκαμα έρεη ηόζν κεγαιύηεξε 

ειθηηθή δύλακε, γηα ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο ησλ θπιίλδξσλ θαη ηελ ίδηα πίεζε ηνπ αηκνύ, 

όζν πην κηθξή είλαη ε δηάκεηξνο ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ. Όπνπ, ινηπόλ, ππάξρεη 

αλάγθε γηα κεγάιε ειθηηθή δύλακε, ζπλήζσο ζε εκπνξηθνύο ζπξκνύο, 

ρξεζηκνπνηνύληαη αηκάκαμεο κε θηλεηήξηνπο ηξνρνύο κηθξήο δηακέηξνπ. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο ην κέηξν έιμεσο νξίδεηαη από ην 

κνλώλπκν 
2D

d22l
e = , όπνπ d2 ε δηάκεηξνο ησλ θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο. πλεπώο, 

θαη ε ειθηηθή δύλακε ηεο αηκάκαμαο ζα δίλεηαη από ηε ζρέζε
73

  

2D

d
p=T

2

2

ε

l
 (4) 

Πξέπεη, πάλησο, λα ζεκεησζεί όηη όζνλ αθνξά ηηο αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο δελ 

ππάξρεη νκνθσλία γηα ηε ζρέζε κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε ειθηηθή ηνπο δύλακε,
74

 

ελώ ππάξρεη θαη ε άπνςε όηη νη δηάθνξνη ηύπνη γηα απηόλ ηνλ ππνινγηζκό δελ πξέπεη 

                                                 
70

 Όλοι οι υπολογισμοί στο Richard (1886) γίνονται με συντελεστή 0,65, ενώ με τον ίδιο 

συντελεστή έχουν υπολογιστεί οι ελκτικές δυνάμεις των ατμαμαξών στο Λεύκωμα της 

βελγικής εταιρείας Saint Léonard. 
71

 Johnson (1942), σ.140-141. Επίσης Hollingsworth & Cook (1987), σ.24. 
72

 Βλ. Συγγραφή ΠΚ, άρθρο 36, ΙΑΕΣΕ 2.4 και Συγγραφή ΒΔΕ, άρθρο 47, ΙΑΕΣΕ, 2.2. 
73

 Richard (1886), σ.567. Σην ίδια σχέση δίνει και ο Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.99. 
74

 το Johnson (1942), σ.143, π.χ., η αντίστοιχη σχέση είναι, αν και παρεμφερής, 

διαφορετική. 
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λα ζεσξνύληαη θαη πνιύ αμηόπηζηνη, αιιά λα ιακβάλνληαη απιώο σο ελδεηθηηθνί.
75

 

 Ο δεύηεξνο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ειθηηθήο δύλακεο είλαη κεηαγελέζηεξνο, 

εκπιέθεη ηελ έλλνηα ηεο ηζρύνο θαη βαζίδεηαη ζηε δπλαηόηεηα ηνπ κεραληζκνύ 

αηκνπαξαγσγήο ηεο αηκάκαμαο.
76

 

 Ζ ηζρύο ηεο αηκάκαμαο είλαη αλάινγε κε ηελ σξηαία αηκνπαξαγσγή ηνπ ιέβεηά 

ηεο. Αιιά ε αηκνπαξαγσγή απηή εμαξηάηαη πξσηίζησο από ηελ επηθάλεηα ηεο 

εζράξαο θαη ηελ έληαζε ηεο θαύζεο θαη δεπηεξεπόλησο από ην εκβαδόλ ηεο 

ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο. πλεπώο, ε ηζρύο θάζε κεραλήο θαη ηδίσο ηεο αηκάκαμαο 

ραξαθηεξίδεηαη πξσηίζησο από ηελ επηθάλεηα ηεο εζράξαο ηεο.  

 Αλ G ε επηθάλεηα ηεο εζράξαο θαη Ω ε αλά ώξα παξαγσγή αηκνύ (ζε kg/h), ηόηε 

κηα αλεθηή ηηκή γηα απηή ηελ παξαγσγή είλαη  

Ω=3500G 

 Αλ Γ  είλαη ε θαηαλάισζε αηκνύ αλά ώξα θαη ίππν [ζε kg/h∙HP] ηόηε ε ηζρύο (ζε 

ΖΡ) είλαη  

P=Ω/Γ 

 Αιιά ε ηζρύο ηεο αηκάκαμαο ε νπνία αλαπηύζζεη ειθηηθή δύλακε Σ θαη θηλείηαη 

κε ηαρύηεηα π δίλεηαη από ηε ζρέζε
77

 

270

υ
T=P     

Άξα  

υΔ

270Ω
=Τ  

 Από ηε ζρέζε απηή θαίλεηαη όηη ε ειθηηθή δύλακε ηεο αηκάκαμαο είλαη αλάινγε 

πξνο ηελ σξηαία αηκνπαξαγσγή ηνπ ιέβεηα, αηκνπαξαγσγή πνπ είλαη αλάινγε πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηεο εζράξαο.  

 Αλ δερηνύκε ηα 10kg αλά ώξα θαη ίππν σο κηα κέζε αλεθηή θαηαλάισζε αηκνύ, 

ηόηε ε ηζρύο ηεο αηκάκαμαο είλαη, κεηξνύκελε ζε ΖΡ,  

P=350G 

Γηα ηνπο ηειεηόηαηνπο ηύπνπο αηκακαμώλ ε ηηκή κπνξεί λα θηάζεη ζε 500G.
78

  

β) Σαρύηεηα ηεο αηκάκαμαο 

Γηα κία πεξηζηξνθή ηνπ ηξνρνύ ε αηκάκαμα κεηαηνπίδεηαη θαηά πD. Αλ n είλαη ν 

αξηζκόο ησλ πεξηζηξνθώλ αλά ιεπηό, ηόηε ζε έλα ιεπηό ε αηκάκαμα κεηαηνπίδεηαη 

θαηά πDn. πλεπώο ε ηαρύηεηα π ηεο αηκάκαμαο (ζε m/sec) ζα είλαη 

60

πDn
=υ  (4) 

ηνλ ίδην ρξόλν ε ηαρύηεηα ηνπ εκβόινπ είλαη  

60

n2
=C
l

   (5) 

Ζ ηαρύηεηα, όκσο, ηνπ εκβόινπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ππεξβεί θάπνην όξην. Έηζη ε 

νξηαθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο απηήο παξνπζηάδεηαη σο κία ζηαζεξά (ζπλήζσο 4-5m/sec). 

                                                 
75

 Βλ. π.χ. Hollingsworth & Cook (1987), σ.24. 
76

 Βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1930), σ.645. 
77

 τη μεταγενέστερη σιδηροδρομική βιβλιογραφία η ισχύς μιας ατμάμαξας δίνεται, για 

πρακτικούς λόγους, από αυτή τη σχέση, καθώς, αν η ελκτική δύναμη μετρηθεί σε kg και 

η ταχύτητα σε km/h, τότε η τιμή της ισχύος προκύπτει σε ίππους (ΗΡ). *Βλ. 

Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.97.+ 
78

 Βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1930), σ.645. 
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Γξάθνληαο ηελ εμίζσζε (5) κε ηε κνξθή  

l2

C
=

60

n
 

ε εμίζσζε (4) παίξλεη ηε κνξθή 

l2

πDC
=υ   (6) 

Από ηε ζρέζε απηή βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε ηαρύηεηα κηαο δεδνκέλεο 

αηκάκαμαο είλαη ηόζν κεγαιύηεξε όζν πην κεγάιε είλαη ε δηάκεηξνο ησλ θηλεηήξησλ 

ηξνρώλ ηεο. Δίλαη, ινηπόλ, επλόεην όηη νη αηκάκαμεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηαρείο 

ζπξκνύο έρνπλ θηλεηήξηνπο ηξνρνύο κεγάιεο δηακέηξνπ. 

 Δμ άιινπ, ην γηλόκελν Σ∙π παξηζηάλεη ηελ ειθηηθή ηζρύ (P) ηεο αηκάκαμαο 

(κεηξνύκελε ζε kgm/sec). Πξνθαλώο, ε ηζρύο απηή πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηελ ηζρύ 

ηεο αηκνκεραλήο, δειαδή πξνο ην έξγν πνπ παξάγεη αλά δεπηεξόιεπην ν αηκόο ζηνπο 

θπιίλδξνπο. Αλ, ινηπόλ ε ηζρύο ηεο αηκνκεραλήο ζεσξεζεί ζηαζεξή, κηαο θαη δελ 

είλαη δπλαηόλ λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηζρύ ηνπ ιέβεηα, ηόηε πξνθύπηεη όηη 

P=T∙ς=ζηαθεπό 

Από ηε ζρέζε απηή γίλεηαη θαλεξό όηη, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αηκάκαμα, δελ είλαη 

δπλαηόλ λα απμεζεί ε ηαρύηεηά ηεο ρσξίο λα κεησζεί ε ειθηηθή ηεο δύλακε θαη 

αληηζηξόθσο. 

2.9 Ο πολύπλοκορ κόζμορ ηων αημαμαξών: Ιζηοπική καηηγοπιοποίηζη  

Ζ ηαμηλόκεζε ησλ αηκακαμώλ ζε θαηεγνξίεο είλαη δήηεκα κε πνιιέο πιεπξέο. Δλ 

πξώηνηο, ππάξρνπλ πνιιά θαη δηάθνξα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο, θξηηήξηα ρξήζεο, 

θξηηήξηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αηκνύ, θξηηήξηα πξόζθπζεο θιπ. Δμ άιινπ, ε επηηπρία 

θαη ε δηάδνζε ηεο αηκάκαμαο είλαη ηόζν κεγάιε, ώζηε πεξί ην 1880 θαηαζθεπάδνληαη 

θαη θπθινθνξνύλ αηκάκαμεο γηα θάζε ρξήζε. Οη δύν απηνί παξάγνληεο θάλνπλ ηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ αηκακαμώλ κηα πνιύ δύζθνιε ππόζεζε. Κάησ απ’ απηό ην πξίζκα νη 

επόκελεο παξάγξαθνη πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο κόλν 

ησλ θπξηόηεξσλ θαηεγνξηώλ αηκακαμώλ, δειαδή σο κηα ζθηαγξάθεζε ηνπ πιαηζίνπ 

πνπ είρε δηεζλώο δηακνξθσζεί θαη κέζα ζην νπνίν κπνξνύζαλ λα θηλεζνύλ νη 

ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο, κηαο θαη  

“Ἤθελεν εἶσθαι λίαν δύσκολον να ἀπαριθμήσῃ τις ὅλους τοὺς τύπους τῶν ἐν  

χρήσει μέχρι σήμερον ἀτμαμαξῶν.”
79

  

 Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί εδώ, όηη θάζε ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία είλαη 

νξγαλσκέλε κε βάζε δύν ζηξαηεγηθέο επηινγέο, νη νπνίεο είλαη ην πιάηνο θαη ε 

αληνρή ηεο γξακκήο, ηδίσο ηνπ κεηαιιηθνύ ηεο ηκήκαηόο.
80

 Δίλαη πξνθαλέο όηη θακία 

εηαηξεία δε κπνξεί λα ππεξβεί απηνύο ηνπο δύν παξάγνληεο. Δίλαη, ινηπόλ, απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηαθηηθέο θηλήζεηο θαη νη δπλαηόηεηεο κηαο 

εηαηξείαο ζηελ αγνξά ή θαηαζθεπή αηκακαμώλ πεξηνξίδνληαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ 

ζέηνπλ απηέο νη δύν ζπληζηώζεο ηεο γξακκήο.  

 Από ην πιάηνο ηεο γξακκήο θαζνξίδεηαη ην πεξίγξακκα ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ θαη 

επνκέλσο νη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ, θαζ’ ύςνο, θαηά πιάηνο θαη θαηά κήθνο. Δίλαη, 

δειαδή, αδύλαηνλ λα απμάλνληαη απεξηόξηζηα νη δηαζηάζεηο ηεο αηκάκαμαο, έζησ 

θαη θαηά κήθνο. Έηζη, κε θξηηήξην ην πιάηνο ηεο γξακκήο ππάξρνπλ αηκάκαμεο γηα 

γξακκέο θαλνληθνύ πιάηνπο θαη αηκάκαμεο γηα ζηελνύο ζηδεξνδξόκνπο.  

                                                 
79

 Μπασιάκος (1901), σ.146. 
80

 την Ελλάδα, όπως ήδη έχουμε δει, το ζήτημα του πλάτους, αλλά και της αντοχής της 

γραμμής, ήταν κυβερνητική επιλογή. 
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 Πνιύ ζεκαληηθόηεξνο, σζηόζν, παξάγνληαο είλαη ε αληνρή ηεο γξακκήο. Ζ 

αληνρή, ε νπνία κεηξηέηαη ζε ηόλνπο ή ρηιηόγξακκα αλά άμνλα, θαζνξίδεη, ελ 

πνιινίο, ην επηηξεπόκελν βάξνο ηεο αηκάκαμαο θαη, ζπλεπώο, ηε κέγηζηε ειθηηθή 

δύλακε πνπ κπνξεί απηή λα αλαπηύμεη.  

 Αλεμάξηεηα, πάλησο, από άιια θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο νη αηκάκαμεο δηαηξνύληαη 

ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

I. Αηκάκαμεο ζηηο νπνίεο ηα εθόδηά ηνπο (λεξό θαη άλζξαθεο) κεηαθέξνληαη από 

εηδηθό όρεκα ην νπνίν νλνκάδεηαη εθνδηνθόξν θαη είλαη πάληα ζπλεδεπγκέλν κε ηελ 

αηκάκαμα. Απηέο νλνκάδνληαη αηκάκαμεο κε ρσξηζηό εθνδηνθόξν (αγγι. tender 

locomotives). 

          
Ατμάμαξα με χωριστό εφοδιοφόρο (αριστερά) και εφοδιοφόρος ατμάμαξα (δεξιά) 

II. Αηκάκαμεο νη νπνίεο θέξνπλ επ’ απηώλ ηα εθόδηά ηνπο. ΄ απηέο ην κελ λεξό 

βξίζθεηαη ζε δύν πδαηαπνζήθεο ηνπνζεηεκέλεο θαηά κήθνο ηνπ ιέβεηα, νη δε 

άλζξαθεο ζε εηδηθό ρώξν πίζσ από ην ζαιακίζθν νδήγεζεο ηεο αηκάκαμαο. Απηέο 

νλνκάδνληαη εθνδηνθόξνη αηκάκαμεο (αγγι. tank locomotives).
81

 

 Δίλαη επλόεην όηη νη πνζόηεηεο εθνδίσλ ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα έρνπλ νη 

αηκάκαμεο κε ρσξηζηό εθνδηνθόξν είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο, γεγνλόο ην νπνίν 

έρεη σο  απνηέιεζκα απηέο νη αηκάκαμεο λα ππεξηεξνύλ από ηηο εθνδηνθόξνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο απηνλνκίαο, δειαδή ζηε δπλαηόηεηα λα δηαλύνπλ κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο 

ρσξίο ηελ αλάγθε αλεθνδηαζκνύ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε εθνδηνθόξνο αηκάκαμα 

έρεη κηθξόηεξν κήθνο, κε απνηέιεζκα λα είλαη πην επέιηθηε ζηνπο ζηαζκνύο θαη πην 

επθίλεηε θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. 

Α) Ζ πξόζθπζε  

Με θξηηήξην ηελ πξόζθπζε νη αηκάκαμεο ηαμηλνκνύληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

α) αηκάκαμεο κε θπζηθή πξόζθπζε,  

β) αηκάκαμεο κε νδνλησηή πξόζθπζε θαη  

γ) αηκάκαμεο κε κηθηή πξόζθπζε, δειαδή αηκάκαμεο νη νπνίεο θηλνύληαη έρνληαο θαη 

ιείνπο θαη νδνλησηνύο ηξνρνύο.  

’ απηό ην κηθηό ζύζηεκα, πνπ είλαη θαη ην ζπλεζέζηεξν ζε νδνλησηνύο 

ζηδεξνδξόκνπο, ηνπνζεηείηαη ζην κέζν ηεο γξακκήο θαη κία νδνλησηή ζηδεξνηξνρηά, 

ζηεξεσκέλε θαη απηή ζηνπο ζηξσηήξεο ηεο γξακκήο. Ζ αληίζηνηρε αηκάκαμα έρεη 

έλαλ δεύηεξν κεραληζκό ν νπνίνο δίλεη θίλεζε ζ’ έλαλ νδνλησηό ηξνρό, ηνπ νπνίνπ ε 

νδόλησζε εκπιέθεηαη κε ηελ νδόλησζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο. Ζ δηάκεηξνο ηνπ 

νδνλησηνύ ηξνρνύ είλαη, θαηά θαλόλα, κηθξόηεξε από ηε δηάκεηξν ησλ ηξνρώλ ηεο 

θαλνληθήο πξόζθπζεο. Πνιύ ζπρλά ε νδνλησηή ζηδεξνηξνρηά είλαη, γηα ιόγνπο 

αζθάιεηαο, δηπιή, δειαδή πξόθεηηαη γηα δύν παξάιιειεο ξάβδνπο ηνπνζεηεκέλεο 

πνιύ θνληά ε κηα ζηελ άιιε, κε ηξόπν ώζηε ζηνλ νδόληα ηεο κηαο λα αληηζηνηρεί ην 

θελό ηεο άιιεο θαη αληηζηξόθσο. Σόηε, βέβαηα, θαη ν νδνλησηόο ηξνρόο είλαη 

αληηζηνίρσο δηπιόο. Αλάινγα κε ηηο θιίζεηο, ε νδνλησηή ζηδεξνηξνρηά είλαη δπλαηόλ 

λα ηνπνζεηεζεί είηε ζε όιν ην κήθνο ηεο γξακκήο είηε κόλν ζε νξηζκέλα ηκήκαηα, 

                                                 
81

 τη γαλλική ορολογία η εφοδιοφόρος ατμάμαξα ονομάζεται locomotive-tender ή 

machine-tender (γερμανικά Tenderlokomotiv), ενώ η ατμάμαξα με χωριστό εφοδιοφόρο 

απλώς locomotive. Βλ. Sauvage (1894), σ.282. 
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εθεί όπνπ ε αλσθέξεηα είλαη κεγαιύηεξε από 40‰.
82

 Δλλνείηαη όηη, ζηελ πεξίπησζε 

ιεηηνπξγίαο ηνύ νδνλησηνύ κεραληζκνύ, ιεηηνπξγνύλ θαη νη ηξνρνί θαλνληθήο 

πξόζθπζεο, γηα λα κελ θαηαπνλείηαη ππέξκεηξα ε νδνλησηή ζηδεξνηξνρηά.

 Πξνθαλώο, ν ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξνο αξηζκόο αηκακαμώλ αλήθεη ζηελ πξώηε 

θαηεγνξία, δειαδή είλαη αηκάκαμεο κε θπζηθή πξόζθπζε. Απηέο κπνξνύλ λα 

ρσξηζηνύλ πεξαηηέξσ ζε αηκάκαμεο πνπ πξννξίδνληαη γηα πξσηεύνληεο 

ζηδεξνδξόκνπο, δειαδή γηα γξακκέο κε κεγάιν κήθνο θαη κεγάιεο νηθνλνκηθέο 

δπλαηόηεηεο, ζε αηκάκαμεο γηα ρξήζε ζε δεπηεξεύνπζεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, 

θαζώο θαη ζε αηκάκαμεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηθξέο γξακκέο ηνπηθήο 

ζεκαζίαο.  

Β) Ζ εθηόλσζε ηνπ αηκνύ  

Με απηό ην θξηηήξην, νη αηκάκαμεο δηαθξίλνληαη ζε αηκάκαμεο απιήο εθηόλσζεο 

(single expansion)
83

 θαη ζε αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο (compound expansion).
84

 

 ηελ αηκάκαμα απιήο εθηόλσζεο ν αηκόο κεηαθέξεηαη, κε ηελ πίεζε 

ιεηηνπξγίαο, από ην ιέβεηα ζηνπο θπιίλδξνπο, παξάγεη έξγν θαη, ηειηθά, εθηνλώλεηαη 

ζηελ αηκόζθαηξα. 

 Μηα αηκάκαμα δηπιήο εθηόλσζεο έρεη ηνπο θπιίλδξνπο ηεο δηεπζεηεκέλνπο έηζη 

ώζηε έλαο (ή πεξηζζόηεξνη) παίξλεη αηκό κε πςειή πίεζε από ην ιέβεηα θαη παξάγεη 

έξγν· ζηε ζπλέρεηα ν αηκόο νδεγείηαη, ππό ρακειόηεξε πίεζε, ζε δεύηεξν θύιηλδξν 

(ή θπιίλδξνπο) θαη πθηζηάκελνο πεξαηηέξσ εθηόλσζε παξάγεη επηπιένλ έξγν πξηλ, 

ηειηθά, εθηνλσζεί ζηελ αηκόζθαηξα. Τπάξρνπλ, δειαδή, ζ’ απηή ηελ αηκάκαμα, δύν 

νκάδεο θπιίλδξσλ: νη θύιηλδξνη πςειήο πίεζεο θαη νη θύιηλδξνη ρακειήο πίεζεο. Οη 

θύιηλδξνη πςειήο πίεζεο (ή κηθξνί θύιηλδξνη) έρνπλ δηάκεηξν κηθξόηεξε απ’ ό,ηη νη 

θύιηλδξνη ρακειήο πίεζεο (ή κεγάινη θύιηλδξνη), αιιά ε δηαδξνκή ησλ εκβόισλ 

είλαη ίδηα θαη γηα ηα δύν είδε θπιίλδξσλ. ηελ πξάμε, ππάξρνπλ αηκάκαμεο δηπιήο 

εθηόλσζεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ δύν θπιίλδξνπο (αλά έλαλ), ηξεηο θπιίλδξνπο (δύν 

πςειήο πίεζεο θαη έλαλ ρακειήο θαη ζπαληόηαηα ην αληίζηξνθν)
85

 ή θαη ηέζζεξηο 

θπιίλδξνπο (αλά δύν).  

 Σν ζεξκηθό πιενλέθηεκα ησλ αηκακαμώλ δηπιήο εθηόλσζεο είλαη πξνθαλέο, 

αθνύ κε ηηο αηκάκαμεο απηέο επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή νηθνλνκία ζηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ αηκνύ θαη, ζπλεπώο, ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Ζ νηθνλνκία απηή 

ππνινγίδεηαη, γηα ζπλεζηζκέλεο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, ζε 12-20%. Γηα πην 

εληαηηθή ιεηηνπξγία, κάιηζηα, ε νηθνλνκία είλαη κεγαιύηεξε, πεξίπνπ 30%.
86

  

 Τπάξρεη, όκσο, θαη κεραληθό πιενλέθηεκα, ην νπνίν έγθεηηαη ζηελ νκαιόηεξε 

θαηαλνκή ηεο πίεζεο ζηα έκβνια, γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία, 

ηε κηθξόηεξε θόπσζε θαη ηε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνύ.  

 Από νηθνλνκηθή άπνςε, ηέινο, ην θόζηνο ζπληήξεζήο ηνπο δελ είλαη κεγαιύηεξν 

από ην αληίζηνηρν ησλ αηκακαμώλ απιήο εθηόλσζεο, αλ θαη είλαη κεγαιύηεξν ην 

                                                 
82

 ε όλα τα βιβλία ιδηροδρομικής της Ηπειρωτικής Ευρώπης η κλίση των γραμμών 

μετριέται επί τοις χιλίοις. τα βρετανικά βιβλία, όμως, εκφράζεται ως κλάσμα, π.χ. η 

κλίση 40‰ γράφεται ως 1/25. 
83

 Λέγονται και ατμάμαξες συζυγών κυλίνδρων, μιας και όλοι οι κύλινδροί τους εκτελούν 

την ίδια λειτουργία. την ελληνική ορολογία της εποχής ονομάζονται ατμάμαξες 

«μονοβαθμίου αποτονώσεως». 
84

 την ελληνική ορολογία, ο όρος έχει αποδοθεί ως «συνθέτου αποτονώσεως» ή 

«διβαθμίου αποτονώσεως».  
85

 Πάντως, οι τρικύλινδρες ατμάμαξες διπλής εκτόνωσης ήταν πολύ λιγότερες σε σχέση 

με τις δικύλινδρες και τις τετρακύλινδρες.  
86

 Βλ. Richard (1886), σ.557 και σ.559, αλλά και van Riemsdijk & Brown (1980), σ.64. 
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θόζηνο αγνξάο ηνπο. 

 Ωζηόζν, νη αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο ρξεώλνληαη θαη κε ηξία κεηνλεθηήκαηα: 

α) είλαη δύζθνιε ε ζρεδίαζή ηνπο, κε απνηέιεζκα κεξηθέο απ’ απηέο λα κελ είλαη 

θαιύηεξεο από αληίζηνηρεο αηκάκαμεο απιήο εθηόλσζεο, β) απαηηνύλ πξνζσπηθό κε 

κεγαιύηεξε επηδεμηόηεηα θαη, ζπλεπώο, καθξνρξόληα θαη δαπαλεξή εθπαίδεπζε θαη 

γ) νη δηαζηάζεηο ησλ θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο είλαη κεγάιεο θαη δελ 

πξνζαξκόδνληαη εύθνια ζηα όξηα πνπ ζέηνπλ νη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο κηαο 

αηκάκαμαο, ηδηαίηεξα αλ πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο ζηελώλ ζηδεξνδξόκσλ. 

 Πξηλ από ηνπο ζηδεξνδξόκνπο, ε δηπιή εθηόλσζε είρε ήδε εθαξκνζηεί κε 

επηηπρία ηόζν ζηηο ζηαηηθέο όζν θαη ζηηο λαπηηιηαθέο αηκνκεραλέο.
87

 Αλ θαη είραλ 

ππάξμεη θαη πξνγελέζηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ζηδεξνδξνκηθή ρξήζε ηεο,
88

 πξώηνο 

ζεξκόο ππνζηεξηθηήο θαη ζρεδηαζηήο ησλ αηκακαμώλ δηπιήο εθηόλσζεο ζεσξείηαη ν 

γάιινο κεραληθόο Anatole Mallet, ν νπνίνο ην 1876 θαηαζθεύαζε, κε κεγάιε 

επηηπρία, δηθύιηλδξεο αηκάκαμεο απηνύ ηνπ είδνπο γηα ηε γξακκή Bayonne-Biarritz.  

 ηε Γαιιία ε απνδνρή ησλ κεραλώλ δηπιήο εθηόλσζεο ήηαλ κεγάιε θαη ε 

εμέιημή ηνπο γξήγνξε θαη πνιύ ζεκαληηθή. Απηό απνδίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ζηε 

ρώξα απηή ήηαλ πςειό ηόζν ην θόζηνο ησλ γαηαλζξάθσλ όζν θαη ην επίπεδν ησλ 

κεραληθώλ.
89

  

 Ζ δηάδνζε ησλ κεραλώλ δηπιήο εθηόλσζεο ήηαλ γξήγνξε θαη ζηηο άιιεο 

επεηξσηηθέο επξσπατθέο ρώξεο (ηελ Ηζπαλία, ηε Γεξκαλία, ηε Ρσζία, ην Βέιγην, ηελ 

Διβεηία θ.α), όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αλ θαη θάπσο αξγόηεξα, αθόκε θαη ζε ζηελέο 

γξακκέο. ηε Βξεηαλία, πάλησο, ε απνδνρή ηνπο ήηαλ κέηξηα,
90

 πηζαλόλ επεηδή εθεί 

νη γαηάλζξαθεο αθζνλνύζαλ θαη ε νηθνλνκία θαπζίκνπ δελ ήηαλ δήηεκα πξώηεο 

πξνηεξαηόηεηαο. 

Γ) Ο ρξεζηκνπνηνύκελνο αηκόο 

Σν λεξό εμαηκίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία ε νπνία εμαξηάηαη από ηελ 

πίεζε πνπ ππάξρεη ζην ιέβεηα. Γηα πίεζε 12kg/cm
2
 ε ζεξκνθξαζία απηή είλαη 197

ν
C. 

Από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη λεξό ζην ιέβεηα ε ζεξκνθξαζία ηνπ αηκνύ δελ είλαη 

δπλαηόλ λα ππεξβεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ. Όηαλ, ινηπόλ, ν αηκόο θεύγεη από ην 

ιέβεηα κεηαθέξεη θαη ζηαγνλίδηα λεξνύ θαη όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ζρεηηθώο 

ςπρξόηεξα κέηαιια ησλ θπιίλδξσλ ζρεκαηίδνληαη, κε ζπκπύθλσζε, επί πιένλ 

ζηαγνλίδηα. Ο αηκόο παξάγεη έξγν αθξηβώο επεηδή εθηνλώλεηαη ζηνπο θπιίλδξνπο. Σν 

λεξό, όκσο, ησλ ζηαγνληδίσλ δελ είλαη δπλαηόλ λα εθηνλσζεί θαη έηζη ε παξνπζία ηνπ 

πξνθαιεί απώιεηεο. Γειαδή, ν αηκόο έρεη ζεξκαλζεί ζην ιέβεηα ρσξίο ε ζέξκαλζε 

απηή λα πξνθαιεί θαλέλα απνηέιεζκα. Απηόο ν αηκόο ιέγεηαη πγξόο ή θεθνξεζκέλνο 

αηκόο. 

 Αλ, όκσο, ν αηκόο κπνξνύζε λα ζεξκαλζεί θη άιιν κεηά ηελ έμνδό ηνπ από ην 

ιέβεηα, δειαδή όηαλ δελ είλαη πιένλ ζε επαθή κε ην λεξό ηνπ ιέβεηα, ηόηε ηα 

ππάξρνληα ζηαγνλίδηα ζα εμαηκίδνληαλ, δειαδή ν αηκόο ζα γηλόηαλ μεξόο. Ζ 

πξόζζεηε απηή ζέξκαλζε ζα ύςσλε θη άιιν ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αηκνύ, ζα γηλόηαλ, 

δειαδή, ππέξζεξκνο. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ ππέξζεξκνπ αηκνύ είλαη όηη, ζηελ 

επαθή ηνπ κε ηα κέηαιια ησλ θπιίλδξσλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζα κεησλόηαλ πνιύ 

ιίγν θαη έηζη δελ ζα εκθαληδόηαλ ζπκπύθλσζε. Γειαδή, ε ππεξζέξκαλζε είλαη έλαο 
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 τη ναυτιλιακή πρακτική εφαρμόστηκε προς τα τέλη του 19ου αιώνα και η τριπλή 

εκτόνωση, εφαρμογή για την οποία στη σιδηροδρομική πρακτική έγιναν μόνο 

πειραματικές απόπειρες. 
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 Βλ. σχετικά στο Richard (1886), σ.558-559. 
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 Βλ. σχετικά στο van Riemsdijk & Brown (1980), σ.64. 
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 Βι. van Riemsdijk & Brown (1980), σ.66 και Hollingsworth & Cook (1987), σ.56-57. 
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ηξόπνο γηα λα κε ζπκβεί ζπκπύθλσζε ζηνπο θπιίλδξνπο θαη έηζη λα ππάξρεη 

θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ αηκνύ. 

 ηηο αηκάκαμεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε μεξό ή, αθξηβέζηεξα, ππέξζεξκν αηκό, ν 

αηκόο πνπ παξάγεηαη από ην ιέβεηα ζεξκαίλεηαη πεξαηηέξσ γηα λα κεησζνύλ, όζν 

είλαη εθηθηό, νη αλαπόθεπθηεο εμπδαηώζεηο ηνπ θεθνξεζκέλνπ αηκνύ.
91

 Οη ελ ιόγσ 

αηκάκαμεο απνηεινύλ ηελ ηειεπηαία εμέιημε ηεο αηκάκαμαο θαηά ην 19
ν
 αηώλα. 

Γνθηκάζηεθαλ ζε πεηξακαηηθή βάζε ην 1898 θαη άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνύλ ζε 

νξηζκέλεο γξακκέο κεηά ην 1900. Με ηελ θαηλνηνκία ηνπ ππέξζεξκνπ αηκνύ 

ζεσξείηαη όηη γηα ηελ αηκάκαμα αξρίδεη ε ηζηνξία ηνπ 20
νπ

 αηώλα.
92

 

 Παξόιν πνπ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ππεξζέξκαλζεο ήηαλ γλσζηά ζηνπο 

κεραληθνύο γηα πνιιά ρξόληα, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο άξρηζαλ κόιηο 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1890. Οη πην ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ήηαλ ηνπ γεξκαλνύ 

κεραληθνύ Wilhelm Schmidt, ν νπνίνο κεηέηξεςε κηα αηκάκαμα, ηύπνπ 4-4-0, ηεο 

ζεηξάο S3 ησλ Πξσζηθώλ ηδεξνδξόκσλ ζε αηκάκαμα ππέξζεξκνπ αηκνύ. ’ απηήλ, 

ν ζεξκόο αηκόο, αθνύ έθεπγε από ην ιέβεηα, νδεγείην ζηνλ ππεξζεξκαληήξα, δειαδή 

έκπαηλε ζε έλα ζύζηεκα κηθξώλ ζσιήλσλ (ζηοισεία ςπεπθέπμανζηρ). Αθνύ 

ζεξκαηλόηαλ επί πιένλ ζηα ζηνηρεία θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ έθηαλε ζε 330
ν
C-350

ν
C, 

ηόηε δηνρεηεπόηαλ ζηνπο θπιίλδξνπο. Οη εξγαζίεο ζηελ S3 νινθιεξώζεθαλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 1898 θαη ζηηο 13 Απξηιίνπ ε αηκάκαμα έθαλε ηελ πξώηε ηεο δνθηκαζηηθή 

δηαδξνκή. Μεηά θαη από κεξηθέο άιιεο βειηηώζεηο ε αηκάκαμα παξνπζηάζηεθε ζηελ 

Έθζεζε ησλ Παξηζίσλ ην 1900 θαη έγηλε αληηθείκελν κεγάινπ ελδηαθέξνληνο. Σν 

ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκά ηεο ήηαλ ην όηη κπνξνύζε λα επηηύρεη νηθνλνκία 

θαπζίκνπ 12% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε S3 θεθνξεζκέλνπ αηκνύ. Με κεξηθέο 

πξόζζεηεο βειηηώζεηο, θπξίσο βειηίσζε ηεο ιίπαλζεο, ε νηθνλνκία ζε άλζξαθα 

έθηαζε ην 20-25%, ελώ αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε νηθνλνκία ζε λεξό.
93

 

 ε πνιιέο ρώξεο επεθξάηεζε ε εληύπσζε όηη ε νηθνλνκία πνπ κπνξνύζε λα 

επηηεπρζεί κε ηελ ππεξζέξκαλζε έθαλε πεξηηηή ηελ εθαξκνγή ηεο δηπιήο εθηόλσζεο. 

Απηό ζα ήηαλ ζσζηό αλ ππήξρε όξην ζηελ επηδησθόκελε εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ. Ζ 

ηδαληθή ιύζε γηα ηε κέγηζηε νηθνλνκία θαπζίκνπ ζα ήηαλ, θαη απνδεδεηγκέλα ήηαλ, ν 

ζπλδπαζκόο ππεξζέξκαλζεο θαη δηπιήο εθηόλσζεο. Όκσο, γηα πνιιέο 

ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο ε απιή ιύζε ήηαλ θαη επαξθήο ιύζε. Απνηέιεζκα απηήο 

ηεο αληίιεςεο ήηαλ ην όηη ε ρξήζε ηεο ππεξζέξκαλζεο πεξηόξηζε ζεκαληηθά ηελ 

εμάπισζε ησλ αηκακαμώλ δηπιήο εθηόλσζεο.
94

  

Γ) Ζ ρξήζε  

Ζ ζεκαληηθόηεξε δηάθξηζε ησλ αηκακαμώλ είλαη απηή πνπ ιακβάλεη ππ’ όςηλ ηε 

ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Γειαδή, ην αλ ε αηκάκαμα πξννξίδεηαη γηα ηελ 

έιμε επηβαηηθώλ, εκπνξηθώλ ή κηθηώλ ακαμνζηνηρηώλ. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη 

αηκάκαμεο γηα ηδηαίηεξεο ρξήζεηο, όπσο γηα εζσηεξηθή θπθινθνξία ζε εξγνζηάζηα 

θαη κεηαιιεία, θαζώο θαη γηα θπθινθνξία κέζα ζε ζηαζκνύο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ειηγκώλ θαη ζπλζέζεσλ ησλ ακαμνζηνηρηώλ. Οη αηκάκαμεο ειηγκώλ 

έρνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξηθά θαηαλεκεκέλνπο, ώζηε λα κπνξνύλ εμίζνπ εύθνια λα 

θηλεζνύλ θαη πξνο ηα κπξνο θαη πξνο ηα πίζσ. 

 Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία απνηεινύλ νη αηκάκαμεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηξνρηνδξόκνπο (ηξακ). Θεσξεηηθά δελ δηαθέξνπλ από ηηο ζπλεζηζκέλεο αηκάκαμεο. 

Δίλαη, σζηόζν, νη δπζθνιόηεξεο ζηελ θαηαζθεπή, κηαο θαη ππόθεηληαη ζε πνιινύο 
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 Βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1930), σ.644. 
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 Βλ. Russo (1986), σ.360 και Jacomy (1990), σ.318. 
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πεξηνξηζκνύο. Ζ ηδηαηηεξόηεηά ηνπο είλαη όηη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπλζήθεο 

πόιεο, δειαδή ζε γξακκέο κηθξήο αληνρήο θαη ηζόπεδεο κε ηνπο δξόκνπο, ζε 

δηαδξνκέο κε θακπύιεο θαη θιίζεηο ζπρλά δύζθνιεο, κε ζπρλέο ζηάζεηο θαη 

εθθηλήζεηο. Πξέπεη λα είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ, πάληα εθνδηνθόξνη, ειαθξέο θαη 

επθίλεηεο, άξα λα έρνπλ κηθξνύο ιέβεηεο. Γηα λα έρνπλ, ινηπόλ, ηθαλνπνηεηηθή 

απόδνζε πξέπεη λα εξγάδνληαη ζε πςειέο πηέζεηο (10-15Atm), πξάγκα πνπ απνηειεί 

ην βαζηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπο. Έλα από ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο αζηηθήο ρξήζεο 

ηνπο είλαη ε πξόθιεζε κόιπλζεο θαη ν θίλδπλνο ππξθαγηάο.  
 

 
Συπικές τροχιοδρομικές ατμάμαξες 

Σν βαζηθόηεξν, όκσο, κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη όηη ν ζπλδπαζκόο ιέβεηα ειαθξάο 

θαηαζθεπήο θαη πςειήο πίεζεο ηηο θαζηζηά επεπίθνξεο ζε αηπρήκαηα. Γελ είλαη, 

ινηπόλ, ηπραίν ην γεγνλόο όηη ε αηκνθίλεζε ζηνπο ηξνρηνδξόκνπο δελ είρε κεγάιε 

δηάξθεηα θαη ζύληνκα αληηθαηαζηάζεθε από ηελ ειεθηξνθίλεζε.  

 Οη επηβαηηθέο αηκάκαμεο έρνπλ ιίγνπο, ζπλήζσο δύν,
95

 ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, 

κε θηλεηήξηνπο ηξνρνύο κεγάιεο δηακέηξνπ (νη ζπλήζεηο επηβαηηθέο D=1.400-

1.600mm, νη ηαρείεο D=1.800-2.000mm), κεγάιν κεηαμόλην, θνξείν εκπξόο θαη, 

ζπλήζσο, θέξνληα άμνλα πίζσ γηα νκαιόηεξε πνξεία ζηηο θακπύιεο. Με απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ε ειθηηθή ηνπο δύλακε είλαη κηθξή ώζηε, γηα δεδνκέλε ηζρύ, λα 

αλαπηύζζνπλ κεγάιεο ηαρύηεηεο. 

 Οη εκπνξηθέο αηκάκαμεο, γηα ηηο νπνίεο ην βαζηθό θξηηήξην δελ είλαη νύηε ε 

ηαρύηεηα νύηε ε νκαιή πνξεία, έρνπλ πεξηζζόηεξνπο, ζπλήζσο ηξεηο ή ηέζζεξηο, 

άμνλεο, όινπο ζπλεδεπγκέλνπο, ώζηε λα έρνπλ κεγάιν βάξνο πξόζθπζεο θαη, 

ζπλεπώο, ηθαλόηεηα γηα κεγάιε ειθηηθή δύλακε, θαζώο θαη, γηα ηνλ ίδην ιόγν, 

ηξνρνύο κηθξήο, ζρεηηθά, δηακέηξνπ, ζπλήζσο 1.000-.1200mm.
96

  

 ηηο αηκάκαμεο γηα κηθηνύο ζπξκνύο γίλεηαη πξνζπάζεηα, κε δηάθνξνπο 

ζπκβηβαζκνύο, λα ζπλδπαζηνύλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δύν ηύπσλ. πλήζσο έρνπλ 

ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο κε ηξνρνύο κέηξηαο δηακέηξνπ, θαζώο θαη θνξείν πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ νκαιόηεξε πνξεία.  

 Καηά ηε δεθαεηία 1880-1890 νη Κξαηηθνί Πξσζηθνί ηδεξόδξνκνη εθηέιεζαλ 

δνθηκέο θαη κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ειθηηθήο δύλακεο θαη ηε βειηίσζε 

ησλ αηκακαμώλ ηνπο, δνθηκέο νη νπνίεο είραλ δηεζλή αλαγλώξηζε θαη θαζόξηζαλ, ελ 
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 τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους η συνήθης επιβατική ατμάμαξα είναι τύπου 2-4-0, 

ενώ στους αμερικανικούς ο αντίστοιχος τύπος είναι 4-4-0. 
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 Για τις επιβατικές και τις εμπορικές ατμάμαξες βλ. και Μιχαλόπουλος (χ.χ.), σ.70. 
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πνιινίο, ηε δηεζλή πξαθηηθή.
97

 ηηο δνθηκέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο 

θαηεγνξίεο ηππνπνηεκέλσλ «πξόηππσλ» κεραλώλ.  

 Γηα ηηο επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο σο πξόηππε αηκάκαμα ζεσξήζεθε ε αηκάκαμα 

ηύπνπ 2-4-0, κε θηλεηήξηνπο ηξνρνύο δηακέηξνπ D=1.730mm, εξγαδόκελε κε πίεζε 

p=10kg/cm
2
 θαη βάξνο, κε ην ρσξηζηό εθνδηνθόξν, πεξίπνπ 64 ηόλνπο. 

 Σν πξόηππν γηα ηηο εκπνξηθέο αηκάκαμεο ήηαλ απηή κε δηάηαμε 0-6-0, ηξνρνύο κε 

δηάκεηξν D=1.330mm, ηελ ίδηα πίεζε θαη αληίζηνηρν ζπλνιηθό βάξνο 66 ηόλνπο. 

 Σέινο, γηα ηηο εθνδηνθόξνπο εκπνξηθέο αηκάκαμεο ην πξόηππν ήηαλ ε κεραλή 

ηύπνπ 0-6-0Σ θαη D=1.080mm θαη πίεζε 10kg/cm
2
. Οη αηκάκαμεο κε απηή ηε δηάηαμε 

αμόλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ έιμε εκπνξηθώλ ζπξκώλ θαη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη 

σο standard goods.
98  

Δ) Οη αξζξσηέο αηκάκαμεο 

Έλα από ηα πνιύ δύζθνια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη θαηαζθεπαζηέο 

αηκακαμώλ ήηαλ ε θαηαζθεπή κεραλώλ κε κεγάιε ειθηηθή δύλακε, άξα κε πνιινύο 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, νη νπνίεο πξννξίδνληαλ γηα γξακκέο κε θακπύιεο κηθξήο 

αθηίλαο. Γηα λα επηιπζεί ην πξώην ζθέινο ηνπ πξνβιήκαηνο ε αηκάκαμα έπξεπε λα 

έρεη κεγάιν κήθνο. Σόηε, όκσο, είλαη πνιύ δύζθνιε, αλ όρη αδύλαηε, ε θίλεζή ηεο 

ζηηο θακπύιεο ηεο γξακκήο. 

 Ζ πξώηε ιύζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηηο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο ήηαλ ε 

ρξεζηκνπνίεζε δύν αηκακαμώλ γηα ηελ έιμε ηεο ακαμνζηνηρίαο, κηα ιύζε πνπ 

εθαξκόζηεθε ζπρλά κνινλόηη είρε ην βαζηθό κεηνλέθηεκα ηεο δύζθνιεο 

ζπλελλόεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δύν αηκακαμώλ. Ζ πείξα, κάιηζηα, έδεημε όηη ε 

ζύλδεζε δύν αηκακαμώλ, ζπλήζσο εκπνξηθώλ, είρε απιώο αλεθηή απόδνζε, ζηελ 

θαιύηεξε πεξίπησζε. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε απόδνζε ηνπ ζπλδπαζκνύ 

απηνύ ήηαλ ρείξηζηε. Ζ πηζαλόηεξε αηηία θαίλεηαη πσο ήηαλ ην γεγνλόο όηη νη 

ζπλδεηήξεο ησλ αηκακαμώλ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνη γηα λα ζπλδένπλ ηελ αηκάκαμα 

κε βαγόληα θαη όρη κε άιιε αηκάκαμα.
99

 

Ζ ιύζε δόζεθε κε ηηο αξζξσηέο αηκάκαμεο. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη λα απνηειείηαη ε 

αηκάκαμα από δύν ζπλδεδεκέλα ηκήκαηα από ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ ην έλα λα κπνξεί 

λα ζηξέθεηαη πεξί θαηαθόξπθν άμνλα. Πάλσ ζ’ απηήλ ηελ ηδέα πξνηάζεθαλ δηάθνξεο 

ιύζεηο.  

Σν ζύζηεκα ηνπ γάιινπ κεραληθνύ Jean-Jacques Meyer (1804-1877), 

θαηνρπξώζεθε ην 1861 θαη ε πξώηε θαηαζθεπή έγηλε ην 1868 από ηελ γαιιηθή 

εηαηξεία Cail. Υαξαθηεξίδεηαη από δύν ζηξεπηά ηκήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο αηκάκαμαο κε ηνλ ιέβεηα λα ζηεξίδεηαη πάλσ ηνπο.  

 
χεδιάγραμμα αρθρωτής ατμάμαξας τύπου Meyer 

Καη ηα δύν ηκήκαηα ιακβάλνπλ θίλεζε από δηθνύο ηνπο θπιίλδξνπο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη πξνο ην κέζνλ ηεο όιεο θαηαζθεπήο. Οη αηκάκαμεο ηύπνπ Meyer είλαη 
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ζπλήζσο εθνδηνθόξνη θαη είραλ αξθεηή δηάδνζε ζηελ Ζπεηξσηηθή Δπξώπε, θπξίσο 

ζηελ Γεξκαλία.  

Ζ βξεηαληθή ιύζε ήιζε από ηνλ ζθσηζέδν Robert Fairlie(1830-1885) ην 1871 κε 

ζθνπό λα ιύζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζίαδε ε θίλεζε ζε θιεηζηέο θαη δύζθνιεο 

θακπύιεο πνιύ ζηελώλ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ. 

   
χεδιάγραμμα αρθρωτής ατμάμαξας τύπου Single Fairlie 

Ο απιόο ηύπνο (Single Fairlie),
100

 πνπ είρε θάπνηα απήρεζε θαη ζηηο ΖΠΑ, 

ραξαθηεξίδεηαη από ην ζηξεπηό θνξείν εκπξόο, ζην νπνίν ππάξρνπλ νη θύιηλδξνη. Σν 

πίζσ ηκήκα είλαη έλα επίζεο ζηξεπηό θνξείν ζην νπνίν, όκσο, δελ κεηαδίδεηαη 

θίλεζε. Τπάξρεη έλαο ιέβεηαο ν νπνίνο ζηεξίδεηαη θαη ζηα δύν ηκήκαηα. Γηα ιόγνπο 

δηθαησκάησλ απηόο ν ηύπνο αηκάκαμαο ζηηο ΖΠΑ νλνκάδεηαη Mason Bogie. 

Μία ιύζε πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ηελ ειιεληθή πεξίπησζε είλαη απηή 

ηελ νπνία πξόηεηλε ν γεξκαλόο κεραληθόο Christian Hagans (1829-1908).  

 
χέδιο του Anatole Mallet για το σύστημα του Hagans 

ην ζύζηεκα ηνπ Hagans ζηαζεξό είλαη ην εκπξόζζην ηκήκα ηεο αηκάκαμαο, ελώ ην 

νπίζζην κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη (αξηζηεξά-δεμηά) γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα. Ο 

αηκόο θηάλεη ζηνλ θύιηλδξν (C) θαη θηλεί ην έκβνιν. Ζ παιηλδξόκεζε ηνπ εκβόινπ 

δίλεη θίλεζε ζηνπο ηξνρνύο ηνπ εκπξόζζηνπ ηκήκαηνο. Σαπηόρξνλα, όκσο, δίλεη 

θίλεζε θαη ζηνλ κνριό b, θίλεζε ε νπνία κεηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο ξάβδνπ a ζηνλ 

κνριό e. Με ηελ θίλεζε απηνύ ηνπ κνρινύ πεξηζηξέθνληαη θαη νη ηξνρνί ηνπ νπίζζηνπ 

ηκήκαηνο ηεο αηκάκαμαο. Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ε θίλεζε παξέρεηαη θαη ζηα δύν 

ηκήκαηα από έλα κόλν ζύζηεκα θπιίλδξσλ θαη εκβόισλ, πξάγκα πνπ απνηειεί 

πξνηέξεκα γηα ηηο αηκάκαμεο απηνύ ηνπ είδνπο.   

Ζ πην επηηπρεκέλε ιύζε δόζεθε ην 1884 από ηνλ Anatole Mallet (1837-1919). 

Απηόο πξόηεηλε κηα λέα αξζξσηή ζρεδίαζε, νπζηαζηηθά κηα ζρεδίαζε δύν αηκακαμώλ 

κε θνηλό ιέβεηα. ηε ζρεδίαζε ηνπ Mallet ππάξρνπλ δύν νκάδεο θηλεηήξησλ ηξνρώλ, 

κε ηελ θάζε νκάδα λα εδξάδεηαη ζε ηδηαίηεξν πιαίζην. Σν πίζσ ζύζηεκα θηλεηήξησλ 

ηξνρώλ είλαη ζηεξεσκέλν ζην θπξίσο πιαίζην ηεο αηκάκαμαο, πνπ είλαη άθακπην θαη 

ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, επίζεο, ε εζηία θαη ην πίζσ ηκήκα ηνπ ιέβεηα. Σν εκπξόζζην 

ζύζηεκα θηλεηήξησλ ηξνρώλ εδξάδεηαη ζε ρσξηζηό πιαίζην, ην νπνίν ζπλδέεηαη, κε 
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ηζρπξή άξζξσζε, ζην εκπξόο ηκήκα ηνπ θύξηνπ πιαηζίνπ θαη κπνξεί λα 

κεηαηνπίδεηαη δεμηά-αξηζηεξά. Έηζη ην ζύλνιν παξνπζηάδεη κεγάιε επθακςία, ε 

νπνία δηεπθνιύλεη πνιύ ηε δηάβαζε ησλ δύζθνισλ θακππιώλ.  

 Σν θάζε πιαίζην έρεη δηθό ηνπ δηθύιηλδξν θηλεηήξην κεραληζκό, νπόηε πξόθεηηαη 

γηα ηδαληθή πεξίπησζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηπιήο εθηόλσζεο, κε ηνπο θπιίλδξνπο 

πςειήο πίεζεο λα παξέρνπλ θίλεζε ζηελ πίζσ νκάδα θηλεηήξησλ ηξνρώλ θαη ηνπο 

θπιίλδξνπο ρακειήο πίεζεο λα θηλνύλ ηελ εκπξόο νκάδα. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, όινο 

ν κεραληζκόο ηεο πςειήο πίεζεο εδξάδεηαη ζην άθακπην πιαίζην θαη αξζξσηνί 

αηκνζσιήλεο ρξεηαδόληνπζαλ κόλν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αηκνύ ρακειήο πίεζεο πξνο 

θαη από ηνπο αληίζηνηρνπο θπιίλδξνπο. 

 

 
χηματική παράσταση αρθρωτής ατμάμαξας τύπου Mallet 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο όιεο θαηαζθεπήο απνηειεί ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο κόλν 

ιέβεηα, ν νπνίνο ηξνθνδνηεί κε αηκό θαη ηηο δύν νκάδεο θπιίλδξσλ. Μηα βαζηθή 

ιεπηνκέξεηα έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ην εκπξόο ηκήκα ηνπ ιέβεηα ζηεξίδεηαη ζην 

αξζξσηό πιαίζην θαη, ζπλεπώο, ν ιέβεηαο πθίζηαηαη ηαιάλησζε ζηηο θακπύιεο ηεο 

ηξνρηάο. Απηό ζεκαίλεη όηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή πνξεία ηεο 

αηκάκαμαο, ν ιέβεηαο ηεο αηκάκαμαο ρξεηάδεηαη θαη πξόζζεηε ζηήξημε.
101

 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε αξζξσηή αηκάκαμα δελ είλαη δπλαηόλ λα ζπγθξηζεί κε 

κηα άθακπηε, γηαηί είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε ρξήζε ηνπο. Ζ ρξήζε ηεο αξζξσηήο 

αηκάκαμαο είλαη αλαγθαία όηαλ ρξεηάδνληαη πνιινί ζπλεδεπγκέλνη άμνλεο ζε γξακκέο 

κε θιεηζηέο θακπύιεο, ζε ζπλζήθεο, δειαδή, όπνπ κηα άθακπηε αηκάκαμα είλαη 

αδύλαηνλ λα αληαπνθξηζεί. Ζ αξζξσηή αηκάκαμα, επίζεο, είλαη πξνηηκόηεξε εθεί 

όπνπ, αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε θακππιώλ, νη απαηηήζεηο γηα ειθηηθή δύλακε είλαη 

κεγαιύηεξεο από απηέο πνπ κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ νη άθακπηεο αηκάκαμεο κε πέληε 

ή έμη ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο. Σν πιενλέθηεκα, δειαδή, ηεο αξζξσηήο αηκάκαμαο 

είλαη όηη θαη κεγάιε ειθηηθή δύλακε κπνξεί λα αλαπηύμεη θαη λα θηλεζεί άλεηα ζηηο 

θακπύιεο κηαο γξακκήο. Πξέπεη, βέβαηα, λα πξνηηκάηαη ε ρξήζε αξζξσηήο κόλνλ 

εθεί όπνπ γηα ηελ απαηηνύκελε ειθηηθή δύλακε είλαη αδύλαηε ε ρξήζε ηεο άθακπηεο 

αηκάκαμαο. 

 Σν κεηνλέθηεκα ησλ αξζξσηώλ αηκακαμώλ είλαη όηη ρξεηάδνληαη πνιιή θαη 

δαπαλεξή ζπληήξεζε, θαζώο θαη δαπαλεξέο επηζθεπέο. Απηό είλαη θπζηθό, κηαο θαη 

νπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα δύν αηκάκαμεο. Πάλησο, γηα κηα θαιή Mallet ε ζπληήξεζε 

θαη νη επηζθεπέο απαηηνύλ ιηγόηεξεο δαπάλεο από όζεο απαηηεί ε ζπληήξεζε θαη ε 

επηζθεπή δύν άθακπησλ αηκακαμώλ θαη ηνύην επεηδή ππάξρεη κόλν έλαο ιέβεηαο θαη 
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έλα, αλ ππάξρεη, εθνδηνθόξν.
102

  

 ηελ Δπξώπε νη αξζξσηέο αηκάκαμεο ηύπνπ Mallet ήηαλ θπξίσο εθνδηνθόξνη 

θαη νη πεξηζζόηεξεο θαηαζθεπάζηεθαλ γηα νξεηλέο γξακκέο, κε ζηελό πιάηνο θαη 

θακπύιεο κηθξήο αθηίλαο. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, όκσο, νη αηκάκαμεο Mallet είραλ 

ηεξάζηηα επηηπρία, αλ θαη ε πξώηε θπθινθόξεζε κόιηο ην 1903. Δπξόθεηην γηα κηα 

αηκάκαμα κε δηάηαμε 0-6-6-0, πνπ ιεηηνύξγεζε ζηε γξακκή Βαιηηκόξε-Οράην θαη 

ήηαλ ηόηε ε κεγαιύηεξε αηκάκαμα παγθνζκίσο. Ο αθξηβήο αξηζκόο ησλ αξζξσηώλ 

Mallet πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ δηεζλώο δελ είλαη γλσζηόο, σζηόζν ν αξηζκόο 8.000 

απνηειεί κηα θαιή πξνζέγγηζε.
103

 

 Μηα άιιε θαηεγνξία αξζξσηώλ αηκακαμώλ, νη αηκάκαμεο Garrat, εκθαλίζηεθε 

κεηά ην 1909. Απηέο θαηαζθεπάδνληαλ ζηε Βξεηαλία θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απνθιεηζηηθά ζε ρώξεο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κε ζπλνιηθή παξαγσγή θάηη 

ιηγόηεξν από 2.000 αηκάκαμεο.
104

  

2.10 Το διεθνέρ πλαίζιο: Η ανάδςζη ηηρ ηςποποίηζηρ 

Έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία ηδξύνληαη νη ειιεληθνί 

ζηδεξόδξνκνη, δειαδή ηεο δεθαεηίαο 1880-1890, είλαη ε αλακελόκελε αύμεζε θαη 

αλάπηπμε ησλ ζηελώλ ζηδεξνδξόκσλ.  Σν κεησκέλν θόζηνο θαη ε ηαρύηεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο απνηεινύλ έλα πιενλέθηεκα πνπ δελ κπνξεί λα πεξάζεη 

απαξαηήξεην. Δμ άιινπ, έρνπλ ήδε ιπζεί πνιιά πξνβιήκαηα ησλ αηκακαμώλ γηα 

ζηελέο γξακκέο θαη ε αλάπηπμε ζηδεξνδξνκηθώλ δηθηύσλ ζηελνύ πιάηνπο 

πξνβιέπεηαη ξαγδαία.
105

 ε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία ε ειιεληθή 

πνιηηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ είλαη, θαη’ αξρήλ, νξζή.  

 Πνην είλαη, όκσο, ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξνύλ λα θηλεζνύλ, σο πξνο ην 

δήηεκα ησλ αηκακαμώλ, νη ειιεληθέο εηαηξείεο; Από πνύ κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ ηηο 

αηκάκαμέο ηνπο; Πνηα είλαη ε δηεζλήο ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή γηα δεπηεξεύνληεο 

ζηδεξνδξόκνπο, όπσο είλαη, κε ηα δηεζλή θξηηήξηα, νη ειιεληθνί;  

 Με βάζε ηα όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απηό ην πιαίζην κπνξεί λα 

ζθηαγξαθεζεί, ζε γεληθέο γξακκέο, σο εμήο: 

i) Μηα ρώξα ζαλ ηελ Διιάδα κπνξεί λα αγνξάζεη αηκάκαμεο από ηα εξγνζηάζηα 

ηεζζάξσλ επξσπατθώλ ρσξώλ, ηεο Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνπ 

Βειγίνπ. 

ii) Όιεο νη αηκάκαμεο ιεηηνπξγνύλ κε θεθνξεζκέλν αηκό. Ζ επνρή ηεο ρξήζεο ηνπ 

ππέξζεξκνπ αηκνύ είλαη πνιύ κεηαγελέζηεξε, κηαο θαη δηεζλώο αξρίδεη κεηά ην 1900.  

iii) Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα είλαη αηκάκαμεο απιήο εθηόλσζεο. ηηο ζηελέο 

γξακκέο νη αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο, θαηλνηνκία ηνπ 1876, άξρηζαλ λα 

δηαδίδνληαη επξέσο κεηά ην 1885. 

iv) Ο θύξηνο ηύπνο γηα ηηο επηβαηηθέο αηκάκαμεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ δύν 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, θπξίσο νη αηκάκαμεο ηύπνπ 2-4-0 ή 4-4-0. Σέηνηεο ήηαλ 

ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ αηκακαμώλ ηνπ ΑΠ θαη κεξηθέο ζεηξέο αηκακαμώλ ησλ 

ΠΑΠ.  

v) Ωο εκπνξηθέο αηκάκαμεο ρξεζηκνπνηνύληαη, θαηά θαλόλα, απηέο πνπ έρνπλ ηξεηο 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο κε νιηθή πξόζθπζε, δειαδή 0-6-0. Σέηνηνπ είλαη όιεο νη 

αηκάκαμεο ηνπ ΒΓΔ θαη νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α ηνπ Α. Γηα ηελ έιμε 

βαξύηεξσλ θνξηίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη αηκάκαμεο κε ηέζζεξηο ζπλεδεπγκέλνπο 
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άμνλεο αλεμάξηεηα από δηάηαμε. Αηκάκαμεο απηνύ ηνπ ηύπνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πξώηε αγνξά πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Θ, ελώ αξγόηεξα, ην 1891, ηέηνηεο αηκάκαμεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη ΠΑΠ. 

vi) Γηα ηελ έιμε κηθηώλ ακαμνζηνηρηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη αηκάκαμεο ηύπνπ 2-6-0 ή, 

ζπαληόηεξα, 0-6-2. Αηκάκαμεο 2-6-0 ρξεζηκνπνίεζαλ νη ΠΑΠ, ελώ από αηκάκαμεο 

0-6-2 απνηειείην ε ζεηξά Α ηνπ Θ θαη ε ζεηξά Β ηνπ Α.   

 Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, θπξίσο κεηά ην 1890-92, νη αηκάκαμεο ηύπνπ 2-6-0 

άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ έιμε επηβαηηθώλ ακαμνζηνηρηώλ κέζσλ 

ηαρπηήησλ,
106

 σο θύξηεο εκπνξηθέο ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ νη αηκάκαμεο κε ηέζζεξηο 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, ελώ νη αηκάκαμεο κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο παξέκεηλαλ 

γηα ρξήζε ζε ηαρείεο ακαμνζηνηρίεο. 
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 Βλ. Sauvage (1894), σ.273. αλλά και Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.96. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 



  Οι αστικές γραμμές 

 103 

 

 

 

 

 

 

Κεθάλαιο 3: Οι αζηικέρ γπαμμέρ 

Οη δύν γξακκέο πνπ ζα εμεηαζηνύλ ζ’ απηό ην θεθάιαην (ΣΑΠ θαη ΔΤΑΠΠ) κπνξνύλ 

λα απνηειέζνπλ, γηα ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε, κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηήο 

ειιεληθήο ζηδεξνδξνκηθήο ηζηνξίαο. Έρνπλ σο θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ην όηη 

θαηαζθεπάζηεθαλ, εληάρηεθαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ ζηνλ αζηηθό ρώξν ηεο Αζήλαο θαη 

ηνπ Πεηξαηά. Καηά ζπλέπεηα ήηαλ γξακκέο κε ζαθή ραξαθηήξα, δειαδή γξακκέο 

νπζηαζηηθά επηβαηηθέο,
1
 πξάγκα πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηηο αηκάκαμεο πνπ αγόξαζαλ 

θαη ρξεζηκνπνίεζαλ. Κνηλό, κάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθό θαη ησλ δύν εηαηξεηώλ είλαη ην 

όηη εμειίρζεθαλ, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ζε ειεθηξνθίλεηεο. 

 Ωο πξνο ηηο αηκάκαμεο, όκσο, ππάξρεη κεηαμύ ησλ δύν εηαηξεηώλ κηα βαζηθή 

δηαθνξά, ε νπνία έγθεηηαη ζην όηη ν κελ ΣΑΠ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθίλεζήο 

ηνπ, κεηαμύ 1869 θαη 1904, ρξεζηκνπνίεζε επηβαηηθέο αηκάκαμεο θαλνληθνύ ηύπνπ, 

ελώ νη αηκάκαμεο ηεο ΔΤΑΠΠ ήηαλ απνθιεηζηηθά ηξνρηνδξνκηθέο.  

 Ο αζηηθόο θαη επηβαηηθόο ραξαθηήξαο ησλ δύν απηώλ γξακκώλ ηηο θαζηζηά 

μερσξηζηέο θαη ζεκαηνδνηεί κηα άιιε ηδηνηππία ηνπο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην 

αληηθείκελν ηεο αλά ρείξαο κειέηεο. Θεσξνύκε, δειαδή, όηη δελ είλαη «λόκηκν» λα 

εληαρζνύλ απηέο νη γξακκέο, σο πξνο ηελ ειθηηθή ηνπο δύλακε, ζηε γεληθή εηθόλα 

ησλ ειιεληθώλ ζηδεξνδξόκσλ. Δίλαη γξακκέο κε κηθξό κήθνο αιιά, εμ αηηίαο ηνπ 

αζηηθνύ ηνπο ραξαθηήξα, έπξεπε λα πξαγκαηνπνηνύλ πνιιά δξνκνιόγηα εκεξεζίσο 

θαη, σο εθ ηνύηνπ, λα δηαζέηνπλ αξθεηέο αηκάκαμεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ειθηηθή 

ηνπο δύλακε αλά ρηιηόκεηξν γξακκήο είλαη «αθύζηθα» κεγάιε θαη, αλ ηε 

ζπλππνινγίδακε ζην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ γξακκώλ, ζα αιινίσλε ηε γεληθή εηθόλα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: Ο ΣΑΠ, κε κήθνο 9 θαη αξγόηεξα 11 ρηιηόκεηξα, αγόξαζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε 17 αηκάκαμεο, ε ΔΤΑΠΠ, κε αλάινγν κήθνο 21 αηκάκαμεο. Από ηελ 

άιιε πιεπξά, ν Σηδεξόδξνκνο Πύξγνπ-Καηαθώινπ, κε παξαπιήζην κήθνο 

ιεηηνύξγεζε γηα ζρεδόλ ζαξάληα ρξόληα κε ηηο ηξεηο αηκάκαμεο ηεο πξώηεο ηνπ 

αγνξάο. Τν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ζα κειεηήζνπκε ηε ρξνληθή εμέιημε ηεο ειθηηθήο 

ηνπο δύλακεο, αιιά δελ ζα ηε ζπλππνινγίζνπκε ζηε ζπλνιηθή δύλακε ησλ 

ειιεληθώλ ζηδεξνδξόκσλ. 

3.1 Σιδηπόδπομορ Αθηνών-Πειπαιώρ (ΣΑΠ) 
Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πνπ ζα ζπλδέεη ηελ Αζήλα 

κε ηνλ Πεηξαηά είρε αξρίζεη από ηα πξώηα ρξόληα ηεο ύπαξμεο ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο. Ζ πξώηε πξόηαζε είρε γίλεη ήδε από ην 1835, όηαλ ν γάιινο κεραληθόο F. 

Feraldi, έλαο από ηνπο πξώηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πεηξαηά, πξόηεηλε ζηελ εθεκεξίδα 

Ἀθηνᾶ ηε δεκηνπξγία γξακκήο Αζελώλ-Πεηξαηώο. Τν ζρεηηθό λνκνζρέδην, όκσο, 

θαηαηίζεηαη από ηελ θπβέξλεζε Αιέμαλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ ζηηο 16 Ηνπλίνπ, 

ςεθίδεηαη ζηηο 18 Ηνπιίνπ θαη γίλεηαη ν Νόκνο ΤΕ΄ ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 1855.  
                                                           
1
 Η ΕΤΑΠΠ ήταν αποκλειστικά επιβατική, ενώ πάνω από το 90% των συνολικών 

εισπράξεων του ΣΑΠ προερχόταν από επιβάτες. 
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 Ζ δεκνπξαζία γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ γίλεηαη δύν ρξόληα αξγόηεξα, ην 1857. 

Σ’ απηήλ, ν γαιιηθόο όκηινο ηνπ Feraldi επηθξαηεί έλαληη ελόο ειιεληθνύ νκίινπ (Γ. 

Σηαύξνο, Γ. Σίλαο, Π. Καιιηγάο θ.ά.), αιιά ηέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα θεξύζζεηαη 

έθπησηνο. Νέα δεκνπξαζία γίλεηαη ζηηο 10 Μαξηίνπ 1861, ζηελ νπνία επηθξαηνύλ νη 

γάιινη Dekaz, De la Lorency θαη Paganelli, νη νπνίνη πνιύ ζύληνκα θεξύζζνληαη 

επίζεο έθπησηνη. Ζ θπβέξλεζε, αθνύ έρεη απνξξίςεη ζην κεηαμύ άιιεο πξνηάζεηο, 

ππνγξάθεη ην 1868 ηελ ηειηθή ζύκβαζε κε ηνλ άγγιν Edward Pickering, ν νπνίνο 

εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα κηαο αλώλπκεο εηαηξείαο κε δηεπζπληή ηνλ Edward Wake 

θαη κεραληθό ηνλ Henry Tayler. Οη εξγαζίεο, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Αλησλίνπ Μάηζα 

θαη ηε ζπλεξγαζία μέλσλ κεραληθώλ, ηειεηώλνπλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1869. Ζ γξακκή 

ζπλδέεη ην Θεζείν κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη έρεη κήθνο 9km. 

Ζ γεληθή δνθηκή γίλεηαη ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1869. Ζ ακαμνζηνηρία 

απνηεινύκελε από κηα αηκάκαμα θαη έμη βαγόληα, επί ησλ νπνίσλ επέβαηλαλ 200 

θαιεζκέλνη ηεο Δηαηξείαο (κεραληθνί, δεκνζηνγξάθνη, πνιηηηθνί θ.ά.), μεθίλεζε από 

ην Θεζείν θαη έθηαζε ζηνλ Πεηξαηά έπεηηα από 19 ιεπηά. 

 Τα επίζεκα εγθαίληα γίλνληαη δέθα κέξεο αξγόηεξα, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ. 

Παξίζηαληαη ν Πξσζππνπξγόο Θξαζύβνπινο Εαΐκεο επηθεθαιήο ηνπ Υπνπξγηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, ε Βαζίιηζζα Όιγα,
2
 ν Μεηξνπνιίηεο Αζελώλ Θεόθηινο θαη κεγάιν 

πιήζνο θόζκνπ. Μεηά ηελ ηειεηή θαη ηνπο παλεγπξηθνύο ιόγνπο, νη πξνζθεθιεκέλνη 

επηβηβάδνληαη ζηα ελλέα βαγόληα ηεο ακαμνζηνηρίαο, ε νπνία έρεη επηθεθαιήο ηελ 

αηκάκαμα ΟΛΓΑ, θαη θηάλνπλ ζηνλ Πεηξαηά έπεηηα από 15 ιεπηά. Δθεί ηνπο 

ππνδέρεηαη παλεγπξηθά ν Γήκαξρνο ηεο πόιεο θαη άιινη επίζεκνη.
3
 

 Τα ηαθηηθά δξνκνιόγηα αξρίδνπλ από ηελ επόκελε κέξα. Δίλαη νθηώ δηαδξνκέο, 

αλά θαηεύζπλζε, ηηο θαζεκεξηλέο θαη ελλέα ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο Γεπηέξεο. Οη ηηκέο 

ησλ εηζηηεξίσλ είλαη 1 δξαρκή γηα ηελ Α΄ ζέζε, 75 ιεπηά γηα ηε Β΄ θαη 45 ιεπηά γηα 

ηε Γ΄ ζέζε. Παηδηά 3-12 εηώλ πιεξώλνπλ κηζό εηζηηήξην. 

Οη αληηδξάζεηο ηεο θνηλήο γλώκεο, όπσο απεηθνλίδνληαη ζηηο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, 

είλαη ζεηηθέο: 

“Ὁ σιδηρόδρομος ἤρξατο τακτικῶς ἐργαζόμενος ἀπό τῆς τελευταίας 

Παρασκευῆς. Ἡ συρροή τῶν ἐπιβατῶν εἶναι μεγίστη. Οἱ πᾶντες δ' ὁμολογοῦσι 

τάς μεγίστας ὠφελείας, ἅς ἡ κάταρξις τοῦ ἔργου τούτου ὑπισχνεῖται. Εὐχόμεθα 

καί αὖθις ἴνα ἡ μικρά αὕτη γραμμή ὑπάρξῃ ἡ ἀρχή τοῦ καθ' ὅλην τήν 

ἐπικράτειαν  συμπλέγματος σιδηροδρόμου.”
4
 

Πάλησο, δελ ιείπεη θαη ε θξηηηθή πνπ αθνξά ηελ ηζρύ ησλ κεραλώλ ζε ζπλδπαζκό κε 

ην πιήζνο ησλ βαγνληώλ θαη, ζπλεπώο, ησλ επηβαηώλ: 

“Ἀταξίαι καί διακοπαί συμβαίνουσι, καθ' ἅ πληροφορούμεθα, εἰς τάς πορείας 

τῶν ἀμαξοστοιχιῶν ἔνεκα ἐλλείψεως τῆς ἀτμομηχανῆς, ἥττονος δυνάμεως 

οὔσης τοῦ βάρους, ὅπερ ἔχουσι αἱ ἅμαξαι τάς ὁποίας σύρει. Ἔνεκα τούτου αἱ 

πορεῖαι σταματοῦσι καθ' ὁδόν καί ἐνοχλοῦνται οἱ ὁδοιπόροι.”
5
 

Απηή ε αλαθνξά δείρλεη όηη ε γξακκή είρε επηηπρία κηαο θαη ην πιήζνο ησλ επηβαηώλ 

ήηαλ κεγάιν, πηζαλόηαηα πνιύ κεγαιύηεξν από ό,ηη είρε ππνινγίζεη ε εηαηξεία. 

 Ο ζηδεξόδξνκνο βαζκηαία ζα απνξξνθήζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

ζπγθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ πξσηεύνπζα θαη ην επίλεηό ηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κείσζε 

                                                           
2
 Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ απουσίαζε στο εξωτερικό. 

3
 Αναλυτική περιγραφή των λαμπρών, αλλά και επεισοδιακών, εγκαινίων κάνει ο 

Κτενιάδης (1936), σ.38-40 και σ.43. 
4
 Αἰών, 3 Μαρτίου 1869. 

5
 Αὐγὴ, 11 Μαρτίου 1869. 
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ην ρξόλν ηνπ ηαμηδηνύ ζην έλα ηξίην θαη, θπξίσο, έθαλε ηε κεηαθνξά πνιύ 

αζθαιέζηεξε. Πην ζπγθεθξηκέλα: Καηά ην 1867 θαη 1868, ν κέζνο εκεξήζηνο 

αξηζκόο νδηθώλ δηειεύζεσλ ήηαλ 616. Τν 1869, όκσο, ν αξηζκόο πέθηεη ζηηο 414, ελώ 

ην 1870 θαη 1871 είλαη 239. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη, πξνθαλώο, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΣΑΠ.
6
  

 Τν 1883 γίλεηαη δηόξζσζε ηεο αξρηθήο ράξαμεο, ώζηε ε γξακκή λα πεξλά 

από ηελ παξαιία ηνπ Νένπ Φαιήξνπ. Τν 1888, ζηηο 17 Μαΐνπ, θαηαγξάθεηαη ην 

πξώην αηύρεκα, κε ηελ εθηξνρίαζε ηξηώλ βαγνληώλ. Τξεηο επηβάηεο θαη έλαο 

ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο ηξαπκαηίζηεθαλ ειαθξά θαη ε θπθινθνξία δηαθόπεθε γηα 

κηάκηζε ώξα. Καηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο νη πιηθέο δεκηέο ήηαλ αζήκαληεο.
7
 

Ωζηόζν, ε έθζεζε ηνπ αξρηκεραληθνύ πξνο ηνλ ππνπξγό Δζσηεξηθώλ εθδόζεθε από 

ηελ εηαηξεία ζε ηδηαίηεξν θπιιάδην, ώζηε λα δηαζθεδαζηνύλ νη αλεζπρίεο ηνπ 

επηβαηηθνύ θνηλνύ. 

 Τν 1890-1891 ε γξακκή γίλεηαη δηπιή θαη εληζρύεηαη. Σην ίδην δηάζηεκα ε 

εηαηξεία θαηαζθεπάδεη, ζην εξγνζηάζηό ηεο, κηα κεγάιε παξαιηαθή εμέδξα 

πεξηπάηνπ, ηελ νπνία ηνπνζεηεί ζην Νέν Φάιεξν, όπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο 

κηθηώλ ζαιάζζησλ ινπηξώλ (bains mixtes). Παξάιιεια, ζηελ ίδηα πεξηνρή ε εηαηξεία 

θηίδεη, ππαίζξην ζέαηξν θαη, απνζθνπώληαο ζηελ ηόλσζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, 

θαζηεξώλεη κεησκέλν εηζηηήξην κεη' επηζηξνθήο γηα ηνπο ζεαηέο ησλ παξαζηάζεσλ. 

Τν 1887 είρε απνθαζηζηεί ε πξνέθηαζε ηεο γξακκήο, κε ππόγεηα δηάβαζε κέρξη ηελ 

Οκόλνηα. Ζ πξνέθηαζε ηειεηώλεη θαη παξαδίδεηαη ζηηο 17 Μαΐνπ 1895. 

Σηηο 28 Μαξηίνπ 1898 ππνγξάθεηαη ε ζύκβαζε γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ηεο 

γξακκήο θαη ηα έξγα ησλ κεραλνινγηθώλ θαη ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

εθηεινύληαη κεηαμύ 1901 θαη 1904. Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαζθαιίδεηαη 

από ηελ Διιεληθή Ζιεθηξηθή Δηαηξεία, ε νπνία πξνκεζεύεη ην ΣΑΠ κε ηα πξώηα 40 

(20 απηνθηλνύκελα θαη 20 ξπκνπιθνύκελα) επηβαηηθά νρήκαηα, θαηαζθεπαζκέλα από 

ηελ Thomson Houston/Desouches David & Cie. Τα νρήκαηα απηά ήηαλ ίδηα κε ηα 

λεόηεξα, ηόηε, νρήκαηα ηνπ παξηζηλνύ κεηξνπνιηηηθνύ ζηδεξνδξόκνπ. Τα εγθαίληα 

ηεο ειεθηξνθίλεηεο δηπιήο γξακκήο γίλνληαη ζηηο 16 Σεπηεκβξίνπ 1904, ελώ γηα έλα 

δηάζηεκα θηλνύληαη ζηε γξακκή θαη νη αηκήιαηεο θαη νη ειεθηξνθηλνύκελεο 

ακαμνζηνηρίεο. 

Ωο πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε, ζηνηρεία γηα ηελ επηβαηηθή θαη νηθνλνκηθή θίλεζε 

ηεο γξακκήο ππάξρνπλ από ην 1886. Μεηαμύ 1886 θαη 1904 ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ επηβαηώλ είλαη 78,4%, ελώ ε αύμεζε ηεο εηζπξαθηηθήο θίλεζεο αλέξρεηαη ζην 

90,5%.
8
 Καηά ην 1886 ν πιεζπζκόο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά ππνινγίδεηαη ζε 

πεξίπνπ 124.000 αλζξώπνπο (95.000+29.000) ελώ γηα ην 1904 ν αληίζηνηρνο 

ππνινγηζκόο δίλεη πεξίπνπ 215.000 (150.000+65.000).
9
 Έρνπκε, ζπλεπώο, αύμεζε 

ηνπ πιεζπζκνύ θαηά, πεξίπνπ, 73%, πξάγκα πνπ δείρλεη όηη ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ επηβαηώλ ππεξθαιύπηεη ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηνίθσλ. Πάλησο, ηα 

ζηνηρεία είλαη εληππσζηαθά, ηδηαίηεξα ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηβαηώλ, θαη 

δείρλνπλ όηη ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο ππήξμε απόιπηα επηηπρεκέλε.  

                                                           
6
 Συναρέλλη (1989), σ.68. Για την επιβατική επιτυχία της γραμμής, βλ. και Bickford-Smith 

(1893), σ.127.  
7
 Βλ. Κτενιάδης (1936), σ.45-56, όπου και η ανακοίνωση της εταιρείας για το συμβάν. 

8
 Για τα στοιχεία, βλ. Παπαγιαννάκης (1982), Πίνακες 10 και 15, σ.175 και 185 

αντιστοίχως. 
9
 Οι αριθμοί είναι κατ' εκτίμησιν, από τους αριθμούς που παρατίθενται, για το 1882 και 

1889 και 1896 και 1907, αντιστοίχως, στο Λεοντίδου Λ. (1989), σ.48, πίνακας 2. Ελαφρώς 

διαφορετικά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν στο Καραδήμου-Γερολύμπου (1999), σ.236. 
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Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο γξακκήο είλαη ην όηη είλαη θπξίσο επηβαηηθή, κηαο θαη 

νη εηζπξάμεηο από επηβάηεο θπκαίλνληαη από 90 έσο 95% επί ησλ ζπλνιηθώλ 

εηζπξάμεσλ, κε κέζν όξν 91,8%.
10

 Τν ραξαθηεξηζηηθό απηό θαζόξηζε θαη ηνλ ηύπν 

ησλ αηκακαμώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ΣΑΠ. 

Οη δαπάλεο εθκεηάιιεπζεο παξνπζηάδνληαη αξθεηά ρακειέο, ζπγθξηλόκελεο κε 

ηηο εηζπξάμεηο: Τν 1893 (από ηόηε ππάξρνπλ ζηνηρεία) αλέξρνληαη ζην 36% ησλ 

εηζπξάμεσλ, ην 1904 είλαη 38% θαη πνηέ δελ μεπέξαζαλ ην 44%, πνζνζηό πνπ 

εκθαλίδεηαη ην 1896.
11

 Ο κέζνο όξνο, γη' απηό ην δηάζηεκα (1893-1904), είλαη 

39,25%. 

Πνιύ θπζηνινγηθή ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ απνηειεί ε 

εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε απόδνζε ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο· κε νλνκαζηηθή αμία 200 

δξρ., απνδίδεη εηήζην κέξηζκα θπκαηλόκελν από 16 έσο 23,5 δξρ. ην ρξόλν, κε κέζν 

όξν 20,2 δξρ., δειαδή 8 έσο 11,75%, κε κέζν όξν 10,1%,
12

 ελώ, ζην ηέινο ηεο 

πεξηόδνπ πνπ εμεηάδνπκε, ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία είλαη ππεξηξηπιάζηα ηεο 

νλνκαζηηθήο.
13

 

3.1.1 Τεσνικά ζηοισεία ηηρ γπαμμήρ 

Ζ δηαδξνκή ηεο γξακκήο είλαη πάξα πνιύ νκαιή. Τν αξρηθό κήθνο ηεο είλαη 9km, ην 

ηειηθό 11km, ην ειάρηζην πςόκεηξν είλαη 1,85m, ζηνλ Πεηξαηά θαη ην κέγηζην, ζην 

ζηαζκό Οκνλνίαο, 63,4m. Ζ κέγηζηε θιίζε είλαη 14‰ θαη ε κηθξόηεξε αθηίλα 

θακππιόηεηαο 200m.
14

  

 Γηα ηελ αληνρή ησλ ζηδεξνηξνρηώλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζε θακία πεγή. Τν 

κόλν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζύκβαζε (άξζξν 17) είλαη όηη  

 “…τὸ βάρος τῶν σιδηρῶν ῥάβδων εἶναι τουλάχιστον ἀνὰ τρέχον μέτρον 28 ὀκάδων.”  

Μπνξνύκε, σζηόζν, λα ηελ εηθάζνπκε, έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε, από ηα βάξε ησλ 

αηκακαμώλ. Τν 1882, ε αηκάκαμα ΑΓΡΑΤΛΟ είρε βάξνο 25 ηόλνπο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη ε γξακκή είρε αληνρή νπσζδήπνηε 9-10 ηόλνπο αλά άμνλα. Τν δε 1896, 

κεηά ην δηπιαζηαζκό θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο γξακκήο, νη βειγηθέο αηκάκαμεο πνπ 

αγόξαζε ν ΣΑΠ έρνπλ βάξνο πξνζθύζεσο 14 ηόλνπο αλά άμνλα, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη ε αληνρή ηεο γξακκήο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ηόζε. 

 Οη ζηαζκνί είλαη αξρηθά δύν: ζην Θεζείν θαη ζηνλ Πεηξαηά. Αξγόηεξα 

πξνζηέζεθε ν ζηαζκόο ηνπ Φαιήξνπ θαη, ηέινο, ν ππόγεηνο ζηαζκόο ηεο Οκόλνηαο.
15

  

3.1.2 Οι αημάμαξερ  

Σηε ζύκβαζε πνπ ππέγξαςε ε εηαηξεία κε ηελ θπβέξλεζε δε γίλεηαη κλεία γηα ηνπο 

ηύπνπο ησλ αηκακαμώλ νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε γξακκή. Αλαθέξεηαη, 

σζηόζν (άξζξν 26), όηη  

“Αἱ ἀτμομηχαναὶ καὶ οἱ λέβητες αὐτῶν πρέπει νὰ ἦναι κατεσκευασμέναι κατὰ 

τὰ τελειότερα γνωστὰ πρότυπα.” 

 Ζ πνξεία ησλ αγνξώλ ηνπ ΣΑΠ ζε αηκάκαμεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο 

πεξηόδνπο: α) ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο αγνξάο (1869-1875), θαηά ηελ νπνία ε 

εηαηξεία έρεη κόλν ηηο ηέζζεξηο αξρηθέο αηκάκαμεο β) ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο θαη 

θαζηέξσζεο ηεο εηαηξείαο (1876-1891), θαηά ηελ νπνία αγνξάδνληαη νθηώ αηκάκαμεο 

                                                           
10

 Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), Πίνακας 14, σ.183. 
11

 Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), Πίνακας 12, σ.178. 
12

 Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), Πίνακας 13, σ.179. 
13

 Παπαγιαννάκης (1982), σ.181. 
14

 Για τα τεχνικά στοιχεία τής γραμμής, βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117. 
15

 Βλ. Bickford-Smith (1893), σ.127. 
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θαη ε ειθηηθή δύλακε απμάλεηαη θαηά 184% θαη γ) ηελ πεξίνδν κεηά ην δηπιαζηαζκό 

θαη ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο (1892-1904, νπζηαζηηθά 1896), νπόηε αγνξάδνληαη 

πέληε αθόκε αηκάκαμεο, κε αύμεζε ηεο ειθηηθήο δύλακεο θαηά 49%. 

Α΄ Πεξίνδνο (1869-1875) 

Ζ αξρηθή αγνξά ηνπ ΣΑΠ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο αηκάκαμεο βξεηαληθήο θαηαζθεπήο.   

Ζ πξώηε, κε εξγνζηαζηαθό αξηζκό 85 ηνπ 1868 ηεο εηαηξείαο Hudswell Clarke & Co., 

απνζηέιιεηαη αηκνπιντθώο ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 18 Σεπηεκβξίνπ 1868. Δίλαη αηκάκαμα 

ηύπνπ [C n2t] ή (0-6-0ST), saddle tank
16

 κε εζσηεξηθνύο θπιίλδξνπο, θαη ηεο δίλεηαη 

ην όλνκα ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ. Ζ δηάκεηξνο ησλ θπιίλδξσλ ηεο είλαη 13in, ε δηαδξνκή 

ησλ εκβόισλ 18in θαη ε δηάκεηξνο ησλ ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ ηεο 3ft.
17

 Από απηά ηα 

ζηνηρεία πξνθύπηεη όηη ην κέηξν έιμεσο ηεο αηκάκαμαο είλαη e=544,5cm
2
. Τν βάξνο 

ηεο αηκάκαμαο είλαη 20ton.10Cwt. Σπλνπηηθά ηα ζηνηρεία ηήο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

είλαη: 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..................................d=330mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.......................................l=457mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ..................................V=0,039067m
3
 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………D=914mm 

    Μέηξν έιμεσο…………………………….e=544,5cm
2
    

    Διθηηθή δύλακε………………...……….……3.539kg 

    Οιηθό βάξνο………………………………...20.830kg   

 Οη δύν  επόκελεο, από ηελ ίδηα εηαηξεία κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 92 θαη 93 

ηνπ 1868, απνζηέιινληαη ζηηο 23 Ννεκβξίνπ. Δίλαη, θαη νη δύν, ηύπνπ [1' B n2t] ή (2-

4-0Τ) κε εζσηεξηθνύο θπιίλδξνπο θαη ηνπο δόζεθαλ ηα νλόκαηα ΟΛΓΑ θαη 

ΓΕΩΡΓΙΟ. Ζ δηάκεηξνο ησλ θπιίλδξσλ ηνπο είλαη 14in, ε δηαδξνκή ησλ εκβόισλ 

ηνπο 20in θαη ε δηάκεηξνο ησλ ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ είλαη 4ft 9in. Σπλεπώο, ην 

κέηξν έιμεσο απηώλ ησλ αηκακαμώλ πξνθύπηεη e=444,6cm
2
, ζαθώο κηθξόηεξνο από 

ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηεο πξνεγνύκελεο. Ζ δηάκεηξνο ησλ κε θηλεηήξησλ 

ηξνρώλ είλαη 3ft 3in (990mm), ελώ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην βάξνο απηώλ ησλ 

αηκακαμώλ.
18

 Σπλνπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπο 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..................................d=356mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.......................................l=508mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ..................................V=0,050540m
3
 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .…...  D=1.448mm 

    Μέηξν έιμεσο…………………………….e=444,6cm
2
    

    Διθηηθή δύλακε………………...……….……2.890kg 

    Οιηθό βάξνο………………………………..…...--  

 Από ηνπο ζπληειεζηέο έιμεσο ησλ ηξηώλ πξώησλ αηκακαμώλ θαίλεηαη όηη ε 

εηαηξεία πξνόξηδε ηελ πξώηε γηα έιμε εκπνξηθώλ ή κηθηώλ ζπξκώλ, ελώ πξνόξηδε ηηο 

άιιεο δύν αηκάκαμεο γηα ηελ έιμε επηβαηηθώλ ακαμνζηνηρηώλ. Πξάγκαηη, αλ 

                                                           
16

 Saddle tank: ιδιότυπη εφοδιοφόρος ατμάμαξα, της οποίας η υδατοδεξαμενή περιβάλλει, 

σαν σέλλα (saddle), το λέβητά της. Στην ελληνική σιδηροδρομική ορολογία ονομάζεται 

"εφοδιοφόρος σαγματοειδούς υδατοδεξαμενής". 
17

 Όπως είναι φυσικό, στα βρετανικά αρχεία και βιβλία οι διαστάσεις των βρετανικών 

ατμαμαξών αναγράφονται σε βρετανικές μονάδες μέτρησης. Στους συνοπτικούς 

πίνακες με τα στοιχεία των ατμαμαξών θα ακολουθήσουμε τη συνήθεια των γαλλικών 

βιβλίων της εποχής, στα οποία τα μήκη εκφράζονται σε mm και τα βάρη σε kgr.  
18

 Τα τεχνικά στοιχεία των τριών πρώτων ατμαμαξών στο Αρχείο NRM, σ.20. 



Οι αστικές γραμμές 

 108 

ππνζέζνπκε όηη ε πίεζε ζην ιέβεηα ησλ αηκακαμώλ ήηαλ 10Atm,
19

 ηόηε πξνθύπηεη 

γηα ηελ αηκάκαμα ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ειθηηθή δύλακε Τ=3.539kg, ελώ γηα ηηο 

αηκάκαμεο ΓΕΩΡΓΙΟ θαη ΟΛΓΑ ε αληίζηνηρε δύλακε πξνθύπηεη Τ=2.890kg. Σηελ 

άπνςε απηή ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλόο όηη νη αηκάκαμεο ΓΕΩΡΓΙΟ θαη ΟΛΓΑ έρνπλ 

θηλεηήξηνπο ηξνρνύο πνιύ κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ από ηελ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

(1.448mm έλαληη 914mm), ζηνηρείν πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηκακαμώλ γηα 

επηβαηηθνύο ζπξκνύο. 

 
Η ατμάμαξα ΟΛΓΑ  Πηγή: ΗΣΑΠ (1999)  

Τν 1869 (24 Απξηιίνπ) ν ΣΑΠ αγνξάδεη, πηζαλόηαηα κεηαρεηξηζκέλε, κηα ηέηαξηε 

αηκάκαμα. Απηή έρεη θαηαζθεπαζηεί ην 1866, από ην βξεηαληθό εξγνζηάζην Neilson 

& Co. Ltd, κε εξγνζηαζηαθό αξηζκό 1216 ηνπ 1866, είλαη ηύπνπ [B 1' n2t] ή (0-4-2Τ) 

κε εζσηεξηθνύο θπιίλδξνπο θαη ηεο δίλεηαη ην όλνκα ΕΡΕΥΘΕΤ.
20

 Όπσο θαίλεηαη 

από ην εκεξνιόγην παξαγγειηώλ ηνπ εξγνζηαζίνπ Neilson, απηή ε αηκάκαμα ήηαλ, 

θαηά ην 1865, αξρηθά παξαγγειία ηεο βξεηαληθήο εηαηξείαο Northampton & Banbury 

Railway Co, απ' όπνπ ηελ αγόξαζε ν ΣΑΠ.
21

 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, όπσο 

αλαθέξνληαη ζην αξρείν ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηεο, είλαη: Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ 

16in, δηαδξνκή εκβόινπ 20in θαη δηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ 5ft 6in. Γηα ηελ 

αηκάκαμα απηή πξνθύπηεη κέηξν έιμεσο e=499,6cm
2
, άξα ε εηαηξεία ηελ πξνόξηδε 

γηα επηβαηηθνύο ζπξκνύο. Αλ ππνζέζνπκε, θη εδώ, πίεζε ιεηηνπξγίαο 10Atm, ε 

ειθηηθή ηεο δύλακε πξνθύπηεη Τ=3.247kg. Σπλνπηηθά: 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..................................d=406mm 
    Γηαδξνκή εκβόισλ.......................................l=508mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ..................................V=0,065733m
3
 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .…...  D=1.676mm 

    Μέηξν έιμεσο…………………………….e=499,6cm
2
    

    Διθηηθή δύλακε………………...……….……3.247kg 

                                                           
19

 Είναι μια εύλογη υπόθεση, αφού μετά το 1860 οι ατμάμαξες με πίεση λειτουργίας 

10Atm ήταν πολύ συνηθισμένες. Βλ. Chapelon (1938), σ.21. 
20

 Ο Ερεχθεύς ήταν μυθικός βασιλιάς της Αθήνας, κατά τον Όμηρο γιος της Γης, τον 

οποίο ανέθρεψε η Αθηνά. 
21

 Από το ημερολόγιο παραγγελιών της εταιρείας Neilson & Co., Order 305/5-6-1866, σ.54-

55, όπου και τα τεχνικά στοιχεία της ατμάμαξας, στο Αρχείο NRM.  



  Οι αστικές γραμμές 

 109 

    Οιηθό βάξνο…………………………..………...-- 

Άξα, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε ηνπ ΣΑΠ 

είλαη 12.566kg. Με ηηο ηέζζεξηο απηέο αηκάκαμεο ν ΣΑΠ ζα πνξεπηεί έσο ην 1875. 

Β΄ Πεξίνδνο (1876-1891) 

Τν 1876 ν ΣΑΠ αγνξάδεη κηα αηκάκαμα, ηύπνπ [1’Β n2t] ή (2-4-0T). Πξνέξρεηαη από 

ην βξεηαληθό εξγνζηάζην Sharp Stewart, κε αξηζκό θαηαζθεπήο 2626 ηνπ 1876. Σηελ 

αηκάκαμα απηή δόζεθε ην όλνκα ΙΩΝ.
22

 Τα ηερληθά ζηνηρεία απηήο ηεο αηκάκαμαο 

δελ είλαη γλσζηά.
23

 Γηα ηνλ ππνινγηζκό, όκσο, ηεο ειθηηθήο ηεο δύλακεο, κπνξνύκε 

λα ππνζέζνπκε όηη απηή ήηαλ αλάινγε κε ηε δύλακε ησλ αηκακαμώλ ΟΛΓΑ θαη 

ΓΕΩΡΓΙΟ (δειαδή 2.890kg). Σπλεπώο, ην 1876 ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε ηνπ 

ΣΑΠ είλαη 15.456kg.   

 Ζ επόκελε αηκάκαμα αγνξάδεηαη ην 1879, είλαη αθξηβώο ίδηα κε ηελ ΙΩΝ, 

πξνέξρεηαη από ην ίδην εξγνζηάζην, κε αξηζκό θαηαζθεπήο 2834 ηνπ 1879 θαη ηεο 

δίλεηαη ην όλνκα ΞΟΤΘΟ.
24

 Τν 1879, ινηπόλ, ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε ησλ έμη 

αηκακαμώλ ηεο εηαηξείαο είλαη 18.346kg. 

 Μεηαμύ ησλ εηώλ 1880 θαη 1883 ν ΣΑΠ αγνξάδεη από ην βξεηαληθό εξγνζηάζην 

Hudswell Clarke ηέζζεξηο αηκάκαμεο ηύπνπ [1’Β n2t] ή (2-4-0T), κε εζσηεξηθνύο 

θπιίλδξνπο. Οη αηκάκαμεο απηέο είλαη αθξηβώο ίδηεο κε ηηο ΟΛΓΑ θαη ΓΕΩΡΓΙΟ.  

 
Η ατμάμαξα ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Πηγή: ΗΣΑΠ (1999)  

Οη αξηζκνί θαηαζθεπήο ηνπο είλαη 225/1880, 226/1881, 241/1882 θαη 265/1883. Σηηο 

αηκάκαμεο απηέο δίλνληαη ηα νλόκαηα ΗΠΕΙΡΟ (βάξνο 23.876kg, παξάδνζε ζηηο 30 

Ννεκβξίνπ 1880), ΘΕΑΛΙΑ (βάξνο 23.876kg, παξαδίδεηαη ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 

1881), ΑΓΡΑΤΛΟ
25

 (βάξνο 24.788kg, παξαδόζεθε ζηηο 19 Ηνπιίνπ 1882) θαη 

ΦΑΛΗΡΟ
26

 (βάξνο 24.320kg, παξάδνζε ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 1883). Γειαδή, ζην 

ηέινο ηνπ 1883 ν ΣΑΠ δηαζέηεη δέθα αηκάκαμεο κε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε 

                                                           
22

 Ο Ίων ήταν μυθικός κυβερνήτης της Αθήνας, κατά τον Απολλόδωρο γιος του Ξούθου 

και της Κρέουσας, αδελφής του Ερεχθέα. Θεωρείται ο γενάρχης των Ιώνων και, κατά τον 

Αριστοτέλη, ιδρυτής της πρώτης μορφής της Αθηναϊκής Πολιτείας. 
23

 Όπως με πληροφόρησε το NRM, τα αρχεία του εργοστασίου Sharp Stewart δεν 

υπάρχουν για χρονολογίες προγενέστερες του 1891. 
24

 Ο Ξούθος ήταν γιος του Έλληνα και της Ορσηίδας και πατέρας του Ίωνα και του 

Αχαιού. 
25

 Άγραυλος: Κόρη του Ακταίου, πρώτου βασιλιά της Αττικής, και σύζυγος του Κέκροπος, 

μυθικού ιδρυτή της Αθήνας. 
26

 Ο Φάληρος ήταν εγγονός του Ερεχθέα και ιδρυτής του Φαλήρου. 
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29.906kg.  

 Τν 1884 αγνξάδνληαη δύν αηκάκαμεο ηύπνπ [1’Β n2t] ή (2-4-0T). Πξνέξρνληαη 

από ην βξεηαληθό εξγνζηάζην Sharp Stewart, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 3205 θαη 

3206 ηνπ 1884 θαη ηνπο δίλνληαη ηα νλόκαηα ΘΗΕΤ θαη ΚΟΔΡΟ. Τα ηερληθά ηνπο 

ζηνηρεία είλαη άγλσζηα, αιιά πηζαλόηαηα είλαη, θαη απηέο, ίδηεο κε ηηο αηκάκαμεο 

ΟΛΓΑ θαη ΓΕΩΡΓΙΟ. Άξα, ζην ηέινο ηνπ 1884 ν ΣΑΠ δηαζέηεη 12 αηκάκαμεο κε 

ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε 35.686kg. Με απηό ην θηλεηήξην δπλακηθό ε εηαηξεία ζα 

πνξεπηεί έσο ην 1891. 

Γ΄ Πεξίνδνο (1892-1904) 

Τν 1892, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπιήο γξακκήο, δξνκνινγνύληαη δύν αηκάκαμεο 

βξεηαληθήο θαηαζθεπήο. Δίλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ Sharp Stewart, κε αξηζκνύο 

θαηαζθεπήο 3874 θαη 3875 ηνπ 1892. Πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο ηύπνπ [1' B n2t] ή (2-

4-0Τ), ζηηο νπνίεο δόζεθαλ ηα νλόκαηα ΑΘΗΝΑΙ θαη ΠΕΙΡΑΙΕΤ. Σην εκεξνιόγην 

παξαγγειηώλ ηνύ εξγνζηαζίνπ
27

 αλαθέξεηαη όηη νη αηκάκαμεο απηέο ζα είλαη 

εθνδηνθόξνη, ίδηεο κε ηηο αηκάκαμεο ηεο παξαγγειίαο 853/1884,
28

 κε κηα κηθξή 

δηαθνξά ζηελ πίεζε ηνπ ιέβεηα, ε νπνία νξίδεηαη λα είλαη 140lbs/in
2
 (9,85Atm). Σηελ 

παξαγγειία αλαθέξνληαη θαη ηα πάρε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ησλ αηκακαμώλ, θαζώο 

θαη όηη ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε πέδε απηόκαηνπ θελνύ θαη κε ρεηξνθίλεηε 

πέδε. Δύινγν είλαη λα ζεσξήζνπκε όηη θαη απηέο ν αηκάκαμεο είλαη ίδηεο κε ηηο 

πξνεγνύκελεο, δειαδή όηη ε ειθηηθή ηνπο δύλακε είλαη 2.890kg, νπόηε ζην ηέινο ηνπ 

1892 ν ΣΑΠ δηαζέηεη 14 αηκάκαμεο κε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε 41.466kg.  

 Τν 1896 ν ΣΑΠ αγνξάδεη ηηο ηειεπηαίεο ηνπ αηκάκαμεο, απηή ηε θνξά από ηε 

βειγηθή θίξκα Société Anonyme de Saint Léonard. Πξόθεηηαη γηα ηξεηο εθνδηνθόξνπο 

αηκάκαμεο, ηύπνπ [Β 1’ n2t] ή (0-4-2T), ζηηο νπνίεο δίλνληαη ηα νλόκαηα 

ΗΦΑΙΣΟ, ΑΙΑ θαη ΕΡΜΗ. Τα θύξηα ζηνηρεία απηώλ ησλ αηκακαμώλ έρνπλ σο 

εμήο:
29

 
    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ .................................d=400mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ................................./....l=600mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ .................................V=0,075360m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…..….D=1.600mm 

    Μέηξν έιμεσο…………………………...… e=600cm
2
 

    Πίεζε:................................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……….……3.900kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................S=81,96m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο .......................................G=1,45m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………..…...…(S/G)=56,5      

    Μέηξν ζέξκαλζεο ……………..…...(S/V)=1087,6m
-1

      

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………14.000kg 

    Οιηθό βάξνο………………………………...39.000kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο…………………………28.000kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο.............................................9,390m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………..…2,3m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………….….1.100kg 

Οη αηκάκαμεο απηέο είλαη νη κόλεο κεραλέο ηνπ ΣΑΠ γηα ηηο νπνίεο έρνπκε ηα πιήξε 

ηερληθά ηνπο ζηνηρεία. Οη δύν ζπλεδεπγκέλνη άμνλεο θαη ε κεγάιε, 1.600mm, 

δηάκεηξνο ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ ηνπο δείρλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα «θαζαξόαηκεο» 

                                                           
27

 Ημερολόγιο παραγγελιών της εταιρείας Sharp Stewart & Co., παραγγελία Entry 

1004/14-3-1892, στο Αρχείο του NRM.  
28

 Προφανώς αυτή η παραγγελία αφορούσε τις ατμάμαξες ΘΗΣΕΥΣ και ΚΟΔΡΟΣ. 
29

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι. 
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επηβαηηθέο αηκάκαμεο, κε πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ην κεγάιν, e=600cm
2
, κέηξν 

έιμεσο θαη ηε κεγάιε ειθηηθή ηνπο ηθαλόηεηα. Από ηελ άιιε πιεπξά, ηόζν ε 

επάξθεηα ηνπ ιέβεηα, (S/G)=56,5, όζν θαη ν θαιόο ζπληειεζηήο ζέξκαλζεο, 

(S/V)=1087,6m
-1

, δείρλνπλ όηη νη αηκάκαμεο απηέο είλαη θαηάιιειεο γηα θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ θαιήο πνηόηεηαο. Λόγσ ηνπ κηθξνύ κήθνπο ηεο γξακκήο δελ ππάξρεη 

δήηεκα απηνλνκίαο ηνπο ζε θαύζηκα, ε νπνία είλαη, πάλησο πνιύ θαιή, όπσο θαίλεηαη 

από ηηο ρσξεηηθόηεηεο ηεο πδαηαπνζήθεο θαη ηεο αλζξαθαπνζήθεο. Αηκάκαμεο απηήο 

ηεο πνηόηεηαο είραλ, θαηά θαλόλα, νη πνιύ θαιέο εηαηξείεο ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξώλ.  

 
Εργοστασιακό σχέδιο των βελγικών ατμαμαξών του ΣΑΠ. Πηγή: Saint Léonard (χ.χ) 

 Μεηά θαη ηελ αγνξά απηώλ ησλ αηκακαμώλ, ην 1896, ν ΣΑΠ δηαζέηεη 17 

αηκάκαμεο κε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε 53.166kg. Με απηή ηε δύλακε ζα θηάζεη έσο 

ην 1904, ρξνληά θαηά ηελ νπνία παύεη ε αηκνθίλεζε. Σπλεπώο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

35 εηώλ ηήο αηκνθίλεζήο ηεο ε εηαηξεία αύμεζε ηελ αξρηθή ειθηηθή ηεο δύλακε 

ζπλνιηθά θαηά 323%. 

6.1.3 Η ελκηική δύναμη 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κπνξνύκε λα θαηαξηίζνπκε 

ηνλ αθόινπζν πίλαθα, ζηνλ νπνίν θαίλεηαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηκακαμώλ θαη 

ηεο ειθηηθήο δύλακεο ηνπ ΣΑΠ. Γηα ηα έηε πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ε 

ειθηηθή δύλακε είρε παξακείλεη ζηαζεξή.  

Έηορ 1869 1876 1879 1880 1881 

Αηκάκαμεο 4 5 6 7 8 

Γύλακε kg 12.566 15.456 18.346 21.236 24.126 

Έηορ 1882 1883 1884 1892 1896 

Αηκάκαμεο 9 10 12 14 17 

Γύλακε kg 27.016 29.906 35.686 41.466 53.166 

 

Σην επόκελν γξάθεκα θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο ειθηηθήο δύλακεο ηνπ ΣΑΠ αλά ηξηεηία, 

από ην 1869 έσο ην 1900. 
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Ελκηική δύναμη ΣΑΠ (1869-1899)
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Σην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλνληαη νη ηξεηο πεξίνδνη (1869-1875, 1876-1891 θαη 

1892-1904, νπζηαζηηθά 1896) ζηηο νπνίεο ρσξίζακε ηελ εμέιημε ησλ αηκακαμώλ ηνπ 

ΣΑΠ. 

6.1.4 Και ηπειρ άλλερ αημάμαξερ 

Σύκθσλα κε κεξηθέο πεγέο, π.ρ. θαηάινγνο Holzinger, πεξηήιζαλ ζηε δύλακε ηνπ 

ΣΑΠ θαη ηξεηο βξεηαληθέο αηκάκαμεο, νη νπνίεο, όκσο, δελ αλαθέξνληαη ζηα 

δξνκνιόγηα ηεο εηαηξείαο. Πηζαλόηαηα πεξηήιζαλ ζ’ απηήλ γηα θύιαμε θαη, αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, εθηεινύζαλ κόλν ειηγκνύο.  

 
Η ατμάμαξα ΜΑΡΙΝΑ 

α) Ζ πξώηε ήηαλ παξαγγειία, ζηηο 14/4/1891, ηεο εηαηξείαο "Eckersley, Godfrey & 

Liddelow", ε νπνία, ην 1891, είρε αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Πεηξαηώο-

Σπλόξσλ θαη ην 1894 θεξύρηεθε έθπησηε, αθνύ είρε πξνιάβεη λα θαηαζθεπάζεη ηε 

κηθξή γξακκή Λακίαο-Αγίαο Μαξίλαο, κήθνπο 20km. Σηελ γξακκή απηή ε αηκάκαμα 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ζην δηάζηεκα 1892-97, ζηελ αξρή σο αηκάκαμα έξγσλ θαη κεηά σο 
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αηκάκαμα δξνκνινγίσλ.
30

 Ζ αηκάκαμα απηή πξνέξρεηαη από ηε θίξκα Manning 

Wardle, είλαη ηύπνπ [C n2 saddle tank] ή (0-6-0SΤ), θέξεη ην όλνκα ΜΑΡΙΝΑ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη αθξηβώο ίδηα κε ηα αληίζηνηρα ηεο αηκάκαμαο 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ.
31

 Γηα ηελ επνρή ηήο παξαγγειίαο, επξόθεηην γηα ηππηθή αηκάκαμα 

έξγσλ. Μεηά ηνλ πόιεκν ηνπ 1897 θαη ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο, δόζεθε 

ζηνλ ΣΑΠ, ν νπνίνο ην 1904, κε ηε ιήμε ηεο αηκνθίλεζήο ηνπ, ηελ παξαρώξεζε ζηε 

λέα εηαηξεία θαηαζθεπήο ηεο γξακκήο Πεηξαηώο-Σπλόξσλ, όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

αηκάκαμα έξγσλ. 

β) Οη άιιεο δύν πξνέξρνληαη από ην εξγνζηάζην Neilson & Co. θαη ήηαλ παξαγγειία, 

επίζεο, ηεο εηαηξείαο "Eckersley, Godfrey & Liddelow", γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο, ζηηο 2/10/1891. Δίλαη ηύπνπ American, [2' Β n2t] ή (4-4-0Τ), θαη 

έιαβαλ ηηο νλνκαζίεο Etat 301 θαη Etat 302. Ζ δηάκεηξνο ησλ θπιίλδξσλ ηνπο είλαη 

15
3
/16in. (d=386mm), ε δηαδξνκή εκβόινπ είλαη 22in. (l=559mm) θαη ε δηάκεηξνο 

ησλ ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ 4ft.3
3
/16in. (D=1.300mm).

32
 Άξα γηα ηηο αηκάκαμεο απηέο 

ην κέηξν έιμεσο είλαη e=640,7cm
2
. Γηα ζύγθξηζε, ζηηο HΠA κηα από ηηο ηζρπξόηεξεο 

αηκάκαμεο ηεο επνρήο, γύξσ ζην 1885, είλαη ε ηαρεία ηεο εηαηξείαο Pensylvania 

Railway,
33

 ε νπνία, κάιηζηα, έρεη ηελ ίδηα δηάηαμε αμόλσλ κε ηηο "Etat" ησλ ΣΑΠ (4-

4-0). Απηή έρεη κέηξν έιμεσο e=640cm
2
, ην ίδην πνπ έρνπλ θαη νη δύν Etat.   

 
Μία ατμάμαξα Etat στην κατασκευή της γραμμής Πειραιάς-Σύνορα  Πηγή: ΣΦΣ (1999) 

Ζ δηάηαμε ησλ αμόλσλ θαη ε κεγάιε δηάκεηξνο ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ ηνπο, 

θάλνπλ εύινγε ηελ ππόζεζε όηη νη αηκάκαμεο απηέο πξννξίδνληαλ, αξρηθά, γηα 

αηκάκαμεο επηβαηηθώλ ζπξκώλ ηεο γξακκήο Πεηξαηώο-Σπλόξσλ. Μεηά ηελ έθπησζε 

ηεο εηαηξείαο θαηέιεμαλ ζην ΣΑΠ, ν νπνίνο ηηο παξέδσζε ζηε λέα εηαηξεία ηεο 

γξακκήο Πεηξαηώο-Σπλόξσλ ην 1901, όπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αηκάκαμεο 

                                                           
30

 Για την ατμάμαξα ΜΑΡΙΝΑ βλ. Πρωτοπαπάς (2008), σ.26-27 και 55, με στοιχεία από 

δημοσιεύματα του λαμιακού τύπου της εποχής. 
31

 Αρχείο καταγραφών του NRM, σ.155. 
32

 Ημερολόγιο παραγγελιών της εταιρείας Neilson & Co., Entry 692/2-10-1891, σ.452, όπου 

και τα τεχνικά στοιχεία των ατμαμαξών, Αρχείο NRM. Στην επείγουσα παραγγελία 

ορίζεται, με ρήτρα, ως ημερομηνία παράδοσης η 31 Μαρτίου 1892.  
33

 Για την ατμάμαξα αυτή βλ. Richard (1886), σ.481-484. Η ατμάμαξα χαρακτηρίζεται ως 

"une des machines express les plus puissantes des États-Unis". 
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έξγσλ.
34

 

6.1.5 Σςμπεπάζμαηα και ζςγκπίζειρ 

Ζ πξώηε παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα ηηο αηκάκαμεο ηνπ ΣΑΠ είλαη όηη, 

κε εμαίξεζε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο, πξόθεηηαη γηα κεραλέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ πνιύ 

ιίγα ηερληθά ζηνηρεία. Δύινγν, επίζεο, είλαη όηη κπνξνύκε λα βγάινπκε 

ζπκπεξάζκαηα θαη λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο κόλν γηα ηηο 17 αηκάκαμεο πνπ αγόξαζε ε 

ίδηα ε εηαηξεία θαη λα κε ζπκπεξηιάβνπκε ηηο 3 αηκάκαμεο πνπ πεξηήιζαλ ζ’ απηήλ, 

ηηο νπνίεο, άιισζηε, νπζηαζηηθά δελ ρξεζηκνπνίεζε. Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηηο αγνξέο αηκακαμώλ πνπ έθαλε ν ΣΑΠ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

αηκνθίλεζήο ηνπ είλαη ηα εμήο: 

-Όιεο είλαη αηκάκαμεο θνξεζκέλνπ αηκνύ, δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνη. Τν 

ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθό είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ην κηθξό κήθνο ηεο γξακκήο, 

αθνύ θύξην κεηνλέθηεκα ησλ εθνδηνθόξσλ κεραλώλ είλαη ε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε 

απηνλνκία θίλεζήο ηνπο. 

-Όιεο είλαη κεραλέο απιήο εθηόλσζεο. Καη γηα απηό ην ραξαθηεξηζηηθό, ην κηθξό 

κήθνο ηεο γξακκήο πξέπεη λα έθαλε αζύκθνξε ηελ πξνκήζεηα κεραλώλ δηπιήο 

εθηόλσζεο, νη νπνίεο δηεζλώο πξσηνθπθινθόξεζαλ ην 1867. 

-Λόγσ ηνπ κηθξνύ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο δελ είλαη δπλαηόλ λα ηεζεί ζέκα γηα ηελ 

απηνλνκία ησλ αηκακαμώλ ζε θαύζηκα.  

 Ζ ζπλήζεηα λα δίλνληαη νλόκαηα ζηηο αηκάκαμεο ήηαλ πνιύ δηαδεδνκέλε εθείλε 

ηελ επνρή ζηε Βξεηαλία, αιιά θαη ζηηο άιιεο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. Ο ΣΑΠ 

πξνζρώξεζε ζηε ζπλήζεηα απηή θαη είλαη ελδηαθέξνπζα ε νλνκαηνδνζία ησλ 

αηκακαμώλ ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη ην κέζνλ δεκνθηιέο.  

 Σηηο ηξεηο πξώηεο αηκάκαμεο δίλνληαη ηα νλόκαηα ηνπ βαζηιηθνύ δεύγνπο θαη ηνπ  

δηαδόρνπ, πξνζώπσλ πνπ είραλ κεγάιε δεκνηηθόηεηα εθείλε ηελ επνρή.
35

 Σε δύν 

κεραλέο, πνπ αγνξάζηεθαλ ην 1880-81, δόζεθαλ ηα νλόκαηα αιύηξσησλ, ηόηε, 

πεξηνρώλ, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ θπξίαξρε ηδενινγία ηνπ αιπηξσηηζκνύ θαη ηεο "Μεγάιεο Ηδέαο". 

Οη ππόινηπεο δώδεθα αηκάκαμεο θέξνπλ νλόκαηα κπζηθώλ πξνζώπσλ, ηα νπνία είλαη 

ζηελόηαηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ Αζήλα θαη ηελ Αηηηθή, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο 

λα ζπλδέζεη ην κέζνλ κε ηελ, θπξηαξρνύζα ηόηε, αξραηνιαηξία.
36

 Να ζεκεησζεί όηη ηε 

ζπλήζεηα ηεο νλνκαηνδνζίαο αθνινύζεζαλ θαη άιιεο ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο 

εηαηξείεο, π.ρ. ν ΣΠΚ θαη νη ΣΠΑΠ. 

 Ωο πξνο ηηο ζπγθξίζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηκακαμώλ ζην δηεζλέο πιαίζην, 

είλαη πξνθαλέο όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο κόλν γηα ηηο αηκάκαμεο γηα ηηο 

νπνίεο ππάξρνπλ ηα, έζησ θαη πεξηνξηζκέλα, ηερληθά ζηνηρεία. Από ηηο αηκάκαμεο 

απηέο, ινηπόλ, είλαη πνιύ ζαθήο ν επηβαηηθόο ραξαθηήξαο θαη ε αληίζηνηρε λννηξνπία 

ηεο εηαηξείαο. 

 Σπγθεθξηκέλα, αλ εμαηξεζεί ε πξώηε αηκάκαμα ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, όιεο νη άιιεο 

είλαη αηκάκαμεο δύν ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ θαη κε κεγάινπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο. 

Αηκάκαμεο κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο είλαη ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηήο επνρήο γηα 

έιμε επηβαηηθώλ ζπξκώλ ηόζν ζηνπο επξσπατθνύο ζηδεξνδξόκνπο όζν θαη ζηηο 

γξακκέο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ.
37

 Αθόκε θαη ζηε δεθαεηία 1880-1890, θαηά ηηο 

                                                           
34

 Αν και ο ΣΠΔΣ δεν τις περιλαμβάνει στο ενεργό δυναμικό του, οι δύο "Etat" έλαβαν 

τους αριθμούς Δ301 και Δ302. 
35

 Βλ. και Cheston (1887), σ.105-106. 
36

 Για το ζήτημα της παρουσίας του αρχαίου κόσμου στο ελληνικό κράτος κατά το 19ο 

αιώνα βλ. Σκοπετέα (1984), σ.190-204. 
37

 Βλ. στο Richard (1886), σ.480-499. 
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δνθηκέο ησλ Πξσζηθώλ Σηδεξνδξόκσλ, νη κεραλέο κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, [1' 

Β] ή (2-4-0), θαη κε δηάκεηξν θηλεηήξησλ ηξνρώλ D=1.730mm ζεσξνύληαη σο νη 

πξόηππεο αηκάκαμεο επηβαηηθνύ ηύπνπ.
38

 Άξα νη αηκάκαμεο ηνπ ΣΑΠ, απηέο ησλ 

νπνίσλ γλσξίδνπκε ηα ζηνηρεία, βξίζθνληαη, ηόζν σο πξνο ην πιήζνο ησλ 

ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ όζν θαη σο πξνο ην κέγεζνο ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ (νη 

πεξηζζόηεξεο έρνπλ D=1.448mm, ελώ νη ηξεηο ηειεπηαίεο D=1.600mm), απνιύησο 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνύο πξαθηηθήο ηεο επνρήο. Δίλαη δε εύινγν λα ππνζέζνπκε 

όηη θαη νη ππόινηπεο, απηέο ησλ νπνίσλ δελ γλσξίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

βξίζθνληαη κέζα ζηα ίδηα πιαίζηα. 

 Από ηε ζηηγκή πνπ ηα αξρεία ησλ βξεηαληθώλ εξγνζηαζίσλ ηεο επνρήο δίλνπλ γηα 

ηηο αηκάκαμεο κόλν ηηο δηαζηάζεηο ησλ θπιίλδξσλ θαη ησλ ηξνρώλ, ππάξρεη κόλν έλα 

ζηνηρείν βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο ελ ιόγσ αηκάκαμεο κε ηα 

δηεζλώο θξαηνύληα, θαη απηό είλαη ε ηθαλόηεηα γηα έιμε, όπσο απηή θαίλεηαη από ηνλ 

αληίζηνηρν ζπληειεζηή, δειαδή ην κέηξν έιμεσο e. Οη επηβαηηθέο αηκάκαμεο ησλ 

ΣΑΠ, απηέο ησλ νπνίσλ γλσξίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά, έρνπλ κέηξα έιμεσο πνπ 

μεθηλνύλ από e=445cm
2
 (ΓΕΩΡΓΙΟ, ΟΛΓΑ, ΗΠΕΙΡΟ, ΘΕΑΛΙΑ, ΑΓΡΑΤΛΟ 

θαη ΦΑΛΗΡΟ) θαη θηάλνπλ ζην e=600cm
2
 (ΗΦΑΙΣΟ, ΑΙΑ θαη ΕΡΜΗ). Τελ 

ίδηα επνρή κε ηηο πξώηεο, δειαδή θαηά ην δηάζηεκα 1870-1885, κηα από ηηο θαιύηεξεο 

ηαρείεο αηκάκαμεο επηβαηηθνύ ηύπνπ (express) ζηελ Αγγιία είλαη ε Pandora,
39

 ηεο 

εηαηξείαο London and North-Eastern Railway Co., ε νπνία έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: δηάκεηξνο θπιίλδξσλ 17in. (=432mm), δηαδξνκή εκβόινπ 24in. 

(=610mm) θαη δηάκεηξνο θηλεηήξησλ ηξνρώλ 7ft.7
1
/2in. (=2.438mm), άξα γη' απηήλ 

πξνθύπηεη κέηξν έιμεσο e=489,8cm
2
. Σηε Γαιιία, ε εηαηξεία Companie des chemins 

de fer de l' Ouest ρξεζηκνπνηεί, ηελ ίδηα επνρή, εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο
40

 κε 

ζηνηρεία d=420mm, l=560mm θαη D=1.650mm· δειαδή αηκάκαμεο κε e=599cm
2
. Σηε 

Γαιιία, επίζεο, νη ηαρείεο επηβαηηθέο αηκάκαμεο ηεζζάξσλ ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ, 

θαηαζθεπήο 1875-1880, ηνπ ζηδεξνδξόκνπ Nord-français
41

 έρνπλ d=432mm, 

l=610mm θαη D=2.110mm, ζηνηρεία από ηα νπνία πξνθύπηεη e=540cm
2
.  

 Ζ ζύγθξηζε, ινηπόλ, ησλ αηκακαμώλ ησλ ΣΑΠ, κε ηηο αηκάκαμεο ρσξώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ζηδεξνδξνκηθή πξσηνπνξία ηεο επνρήο, δείρλεη όηη, σο πξνο ηελ 

ηθαλόηεηα έιμεο ηνπιάρηζηνλ, νη αηκάκαμεο ησλ ΣΑΠ βξίζθνληαη απνιύησο κέζα 

ζην δηεζλέο πιαίζην πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηηο θαιέο επηβαηηθέο αηκάκαμεο. 

Γείρλεη, δειαδή, όηη νη ΣΑΠ ήηαλ κηα δπλακηθή εηαηξεία, ε νπνία θαη μεθίλεζε θαη 

ηειείσζε, ην 1904 κε ηελ ειεθηξνθίλεζή ηεο, επηηπρεκέλα ηελ πεξίνδν ηεο 

αηκνθίλεζήο ηεο. Όζν γηα ηνλ, ζρεηηθά, κηθξό αξηζκό ησλ αηκακαμώλ ηεο, 17 

αηκάκαμεο ζε 35 ρξόληα, πξέπεη λα ιεθζεί ππ' όςηλ όηη επξόθεηην γηα κηα κηθξή 

γξακκή, κνλή κέρξη ην 1891-92, κόιηο 10-11km θαη κε έληνλν αζηηθό ραξαθηήξα. 

6.2 Η Εηαιπεία Τποσιοδπόμων Αθηνών-Πειπαιώρ 

Τν 1880, ζηηο 21 Σεπηεκβξίνπ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ππνγξάθεη ζπκθσλία κε ηε 

βειγηθή εηαηξεία Laminoirs, Forges et Fonderies de Jemappes, Victor Demembre et 

Cie γηα ηελ ίδξπζε ηεο Αλώλπκεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηππνζηδεξνδξόκσλ θαη 

Τξνρηνδξόκσλ Αζελώλ θαη Πεξηρώξσλ. Ζ ζύκβαζε πξνβιέπεη ηε ζηαδηαθή 

                                                           
38

 Σχετικά με τις δοκιμές αυτές βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.96-98. Για τη χρήση των 

ατμαμαξών με δύο συνεζευγμένους άξονες, βλ. και Sauvage (1894), σ.260-273. 
39

 Η εξαιρετική ποιότητα και τα στοιχεία της ατμάμαξας Pandora περιγράφονται στο 

Raynolds (1885), σ.57-61. 
40

 Companie des chemins de fer de l' Ouest (1873), σ.7. 
41

 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των ατμαμαξών στο Richard (1886), σ.497. 
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δεκηνπξγία ελόο ηππήιαηνπ δηθηύνπ, κήθνπο 42km.
42

  

 Δθηόο από απηό, ε εηαηξεία αλαιακβάλεη θαη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάζεη 

θαη νξηζκέλεο γξακκέο αηκνθίλεηνπ ηξνρηνδξόκνπ. Τν θαινθαίξη ηνπ 1886 ηεο 

επεηξάπε λα ρξεζηκνπνηήζεη αηκάκαμεο ζηηο γξακκέο Παηεζίσλ-Παλεπηζηεκίνπ θαη 

Ακπεινθήπσλ-Παλεπηζηεκίνπ. Γηάθνξεο αληηδξάζεηο γηα ηνπο θηλδύλνπο από ηε 

ρξήζε αηκακαμώλ καηαίσζαλ απηήλ ηελ πξννπηηθή. Τεο δόζεθε, όκσο, ε άδεηα γηα 

κηα πξναζηηαθή γξακκή, πιάηνπο 1.000mm, πνπ ζα ζπλέδεε ηελ Αζήλα κε ην Παιαηό 

θαη ην Νέν Φάιεξν θαη κηα γξακκή ίδηνπ πιάηνπο πνπ ζα ζπλέδεε ηνλ Πεηξαηά 

(Τεξςηζέα) κε ην Νέν Φάιεξν, ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηππήιαηεο 

γξακκήο. Τν ζπλνιηθό κήθνο ησλ γξακκώλ απηώλ είλαη 10km.
43

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

πξώηεο γξακκήο αξρίδεη ην 1887. Ζ γξακκή, πνπ ήηαλ κνλή, μεθηλνύζε από ηελ 

Αθαδεκία, δηέζρηδε ηελ Παλεπηζηεκίνπ, ηελ Ακαιίαο, ηνπ Μαθξπγηάλλε, κέζσ 

Καιιηζέαο έθζαλε ζηηο Τδηηδηθηέο θαη δηέζρηδε ηελ παξαιία γηα λα θζάζεη ζηα 

Φάιεξα, ζηα νπνία ππήξραλ, ηόηε, πιήζνο εμνρηθά θέληξα αλαςπρήο θαη ινπηξά. Τν 

γεγνλόο απηό εμαζθάιηδε ζηελ εηαηξεία κεγάιε επηβαηηθή θίλεζε, ηδηαίηεξα θαηά ηηο 

Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο, κε ζπλέπεηα πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ εηζπξάμεσλ λα 

πξνέξρεηαη απ’ απηή ηε γξακκή.
44

   

 Σηάζεηο γηα επηβίβαζε θαη απνβίβαζε επηβαηώλ ππήξραλ ζηα ηόηε βαζηιηθά 

αλάθηνξα, ζηνπ Μαθξπγηάλλε, ζηελ Καιιηζέα, όπνπ βξηζθόηαλ ην θεληξηθό 

ακαμνζηάζην, θαη ζηηο Τδηηδηθηέο. Οη ζπξκνί μεθηλνύζαλ από ηελ αθεηεξία αλά 40 

ιεπηά, κε ην ηειεπηαίν δξνκνιόγην λα μεθηλά από ην Νέν Φάιεξν ηα κεζάλπρηα, 

ζπρλόηεηα πνπ είλαη αξθεηά ππθλή γηα ηελ επνρή. Τε ρεηκεξηλή πεξίνδν δελ ππήξραλ 

δξνκνιόγηα γηα ην Παιαηό Φάιεξν, εθηόο από ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο. 

 Ζ ειεθηξνθίλεζε ηεο γξακκήο κειεηήζεθε ήδε από ην 1899 θαη ε εηαηξεία 

θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηελ θπβέξλεζε ην 1906.
45

 Τν 1907 γίλεηαη έθξεμε ηνπ 

ιέβεηα κηαο αηκάκαμαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Γαξγαξέηηαο, κε απνηέιεζκα κηα λεθξή 

γπλαίθα θαη αξθεηνύο ηξαπκαηίεο. Ζ εηαηξεία δηέηαμε λα ειαηησζεί ε πίεζε θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αηκακαμώλ. Τν 1908 αξρίδνπλ λα θπθινθνξνύλ θαη ειεθηξνθίλεηεο 

ακαμνζηνηρίεο. Ζ αηκνθίλεζε ζηακαηάεη νξηζηηθά ην 1909, κεηά από κηα δεύηεξε 

έθξεμε ιέβεηα, απηή ηε θνξά κόλν κε ηξαπκαηίεο, ζηελ Πύιε ηνπ Αδξηαλνύ. 

6.2.1 Οι αημάμαξερ 

Οη αηκάκαμεο πνπ αγόξαζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ε εηαηξεία ήηαλ όιεο εθνδηνθόξεο 

ηξνρηνδξνκηθνύ ηύπνπ, κε κηθξό κήθνο, κε θαιπκκέλνπο ηνπο ηξνρνύο θαη ην 

κεραληζκό δηαλνκήο θαη κε ραξαθηεξηζηηθό ζηέγαζηξν πνπ θάιππηε ηελ αηκάκαμα ζε 

όιν ηεο ην κήθνο. Τέηνηεο αηκάκαμεο, ησλ νπνίσλ ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε 

πςειή πίεζε ιεηηνπξγίαο, θπθινθνξνύλ, εθείλε ηελ επνρή, ζηηο ηξνρηνδξνκηθέο 

γξακκέο όιεο ηεο Δπξώπεο.  

 Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπκε θαη λα θξίλνπκε ηηο αηκάκαμεο ηεο εηαηξείαο, ζα 

παξαζέζνπκε, ζην θπξίσο θείκελν, κόλν ηα ζηνηρεία ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ειθηηθή ηθαλόηεηα (κέηξν έιμεσο, πίεζε θαη ειθηηθή δύλακε), ζηελ πνηόηεηα ηνπ 

κεραληζκνύ αηκνπαξαγσγήο (επάξθεηα ιέβεηα θαη ζπληειεζηή ζέξκαλζεο) θαη ζηε 

                                                           
42

 Για την ιππήλατη λειτουργία της εταιρείας βλ. Νάθενας κ.ά. (2007), σ.835-839. 
43

 Βλ. δημοσίευμα της εφημερίδας Ἑστία, 2 Μαρτίου 1896, στο Νάθενας κ.ά. (2007), σ.846-

847. Κατά μία άλλη πηγή *Baddeley (1980), σ.271+, το μήκος της γραμμής ήταν 15 

χιλιόμετρα.  
44

 Το στοιχείο από το Γενικό Ετήσιο Οδηγό της Ελλάδος του 1887, στο Νάθενας κ.ά. (2007), 

σ.844. 
45

 Το κείμενο της συμφωνίας στο Νάθενας κ.ά. (2007), σ.851-853. 
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κέγηζηε ηαρύηεηά ηνπο.  

 Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε δύν πεξηόδνπο ζηηο αγνξέο ηνπ Τξνρηνδξόκνπ 

Αζελώλ: 

Α) Τελ αξρηθή πεξίνδν (1887-1891), πνπ πεξηιακβάλεη ην αξρηθό δπλακηθό ηεο 

εηαηξείαο, δειαδή ηηο 12 αηκάκαμεο κε ηηο νπνίεο άξρηζε, ην 1887, ε ιεηηνπξγία ηεο. 

Β) Τε δεύηεξε πεξίνδν (1891-1903), θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία, κε ηελ αύμεζε ηεο 

επηβαηηθήο ηεο θίλεζεο, πξνβαίλεη ζηελ αγνξά θαη άιισλ 9 αηκακαμώλ. 

Α) Ζ αξρηθή πεξίνδνο 

Τν 1887, κε ηελ έλαξμε ηεο αηκήιαηεο έιμεο ε εηαηξεία δηαζέηεη 12 αηκάκαμεο, 

αξηζκεκέλεο από 1 έσο 12. Οη αηκάκαμεο απηέο ρσξίδνληαη, από ηε δηάηαμε ησλ 

αμόλσλ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε ηέζζεξηο ζεηξέο 

 Οη 1-3 είλαη αηκάκαμεο κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, ηύπνπ [B n2tk] ή (0-4-

0Τ), πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss, κε έηνο θαηαζθεπήο 1882. Τα 

ζπλνπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο:
46

  

    Μέηξν έιμεσο………………………….… e=93,3cm
2
 

    Πίεζε...............................................................12Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……………728kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………..…..…(S/G)= 42,71 

    Μέηξν ζέξκαλζεο …………..….…..(S/V)= 1943,2m
-1

 

    Μέγηζηε ηαρύηεηα…………………………….20km/h 

 Οη 4-6 είλαη ίδηνπ ηύπνπ, από ην ίδην γεξκαληθό εξγνζηάζην, κε ίδην έηνο 

θαηαζθεπήο, αιιά ηα ηερληθά ηνπο ζηνηρεία είλαη δηαθνξεηηθά. Τα ζπλνπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ αηκακαμώλ είλαη ηα εμήο:
47

 

    Μέηξν έιμεσο………………………….… e=137,6cm
2
 

    Πίεζε...............................................................12Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……………1.074kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………..…..…(S/G)=46,50 

    Μέηξν ζέξκαλζεο …………….….…..(S/V)= 1941m
-1

 

    Μέγηζηε ηαρύηεηα…………………………….20km/h 

 Από ην ίδην γεξκαληθό εξγνζηάζην πξνέξρνληαη θαη νη αηκάκαμεο 7-8. Απηέο, 

όκσο, έρνπλ ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, δειαδή είλαη ηύπνπ [C n2tk] ή (0-6-0Τ) 

θαη είλαη θαηαζθεπήο 1884. Τα ζπλνπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο:
48

 

    Μέηξν έιμεσο………………………….… e=270,4cm
2
 

    Πίεζε...............................................................15Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……………2.636kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………..…..…(S/G)=67,28 

    Μέηξν ζέξκαλζεο ……………..…..(S/V)= 1817,2m
-1

 

    Μέγηζηε ηαρύηεηα…………………………….25km/h 

 Οη αηκάκαμεο 9-10 είλαη αηκάκαμεο κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, ηύπνπ [C 

n2tk] ή (0-6-0Τ). Πξνέξρνληαη από ηελ ειβεηηθή εηαηξεία SLM Winterthur, κε έηνο 

θαηαζθεπήο 1884. Τα ζπλνπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο:
49

  

    Μέηξν έιμεσο………………………….… e=232cm
2
 

    Πίεζε...............................................................14Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……………2.111kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………..…..…(S/G)=67,33 
                                                           
46

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι. 
47

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι. 
48

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος Ι. 
49

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος Ι. 
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    Μέηξν ζέξκαλζεο ……………..….…..(S/V)=1519m
-1

 

    Μέγηζηε ηαρύηεηα…………………………….25km/h 

 Τέινο, νη αηκάκαμεο 11-12 πξνέξρνληαη από ηελ Krauss, θαηαζθεπαζκέλεο ην 

1887, έρνπλ ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο αηκάκαμεο 7-8, εθηόο από ηε 

δηαθνξεηηθή δηάηαμε ησλ αμόλσλ. Οη αηκάκαμεο 11-12 είλαη ηύπνπ [B n2tk] ή (0-4-

0Τ) θαη δηαθέξνπλ κόλν ζην όηη ην βάξνο πξνζθύζεσο θαηαλέκεηαη ζε δύν άμνλεο 

αληί γηα ηξεηο.
50

 

 Αξρίδνληαο, ινηπόλ, ηελ αηκνθίλεηε ιεηηνπξγία ηεο, ην 1887, ε εηαηξεία ησλ 

Τξνρηνδξόκσλ Αζελώλ, δηαζέηεη 12 αηκάκαμεο, κε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε 

20.172kg. Με απηέο ηηο αηκάκαμεο ζα ιεηηνπξγήζεη έσο ην 1891. 

 Πεξίεξγν θαίλεηαη ην γεγνλόο όηη 10 από ηηο 12 πξώηεο αηκάκαμεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο κεηαμύ 1882 θαη 1884. Ζ πηζαλόηεξε εμήγεζε είλαη όηη ε εηαηξεία 

ηηο είρε αγνξάζεη ηόηε, κε ηελ πξννπηηθή λα εθαξκόζεη λσξίηεξα ηελ αηκνθίλεζε. Τν 

ελδερόκελν λα ηηο αγόξαζε ην 1887 κεηαρεηξηζκέλεο πξέπεη λα απνθιεηζηεί, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο 8 Krauss, κηαο θαη ζην αξρείν ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο νη 

αηκάκαμεο απηέο πηζηώλνληαη ζε εηαηξεία κε όλνκα Tram Athen.
51

 

 
Τροχιοδρομική ατμάμαξα της ΕΤΑΠΠ σε φωτογραφία του 1905  Πηγή: ΣΦΣ (1999) 

Β΄ Πεξίνδνο 

Ζ δεύηεξε πεξίνδνο αξρίδεη ην 1891, κε ηελ εηαηξεία λα αγνξάδεη δύν αηκάκαμεο ζηηο 

νπνίεο δίλεη ηνπο αξηζκνύο 13-14. Πξνέξρνληαη από ηελ Krauss, έρνπλ ηξεηο 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, ηύπνπ [C n2tk] ή (0-6-0Τ), κε έηνο θαηαζθεπήο 1891 θαη ηα 

ζπλνπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο έρνπλ σο εμήο:
52

 

    Μέηξν έιμεσο………………………….… e=270,4cm
2
 

    Πίεζε...............................................................15Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……………2.636kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………..…..…(S/G)=67,28 

    Μέηξν ζέξκαλζεο ……………..…..(S/V)= 1817,2m
-1

 

                                                           
50

 Το ότι έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά προκύπτει από το Αρχείο της Krauss, όπου 

οι ατμάμαξες 7-8 (με αριθμούς κατασκευής 1314 και 1315 του 1884) και οι ατμάμαξες 11-

12 (με αριθμούς κατασκευής 1316-1317 του 1887) είναι κατασκευασμένες με το ίδιο σχέδιο 

της εταιρείας, το 32d. Βλ. Schmeiser B.-Wenzel H.-Slezak J.D. (1977), σ.15. Τα πλήρη τεχνικά 

στοιχεία τους στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος Ι.   
51

 Βλ. Schmeiser B.-Wenzel H.-Slezak J.D. (1977), σ.13, σ.14, και σ.15 
52

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Ι. 
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    Μέγηζηε ηαρύηεηα…………………………….25km/h 

Με ηελ πξνζζήθε ησλ δύν απηώλ αηκακαμώλ ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε ηεο 

εηαηξείαο ην 1891 είλαη 25.444kg. 

Τν 1896 ε εηαηξεία αγνξάδεη άιιε κία αηκάκαμα, αθξηβώο ίδηα κε ηηο πξνεγνύκελεο 

θαη από ην ίδην εξγνζηάζην, θαηαζθεπήο 1896, ηεο δίλεη ηνλ αξηζκό 15, κε 

απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή ειθηηθή ηεο δύλακε λα είλαη 28.080kg. 

 Τν ίδην θάλεη θαη ην 1897 κε ηελ αηκάκαμα 16, από ην ίδην εξγνζηάζην, 

θαηαζθεπήο 1897, αθξηβώο ίδηα κε ηελ πξνεγνύκελε θαη ε ειθηηθή ηεο δύλακε είλαη 

30.716kg. 

 Τν 1898 αγνξάδεη ηε 17
ε
 αηκάκαμα, από ην ίδην εξγνζηάζην, θαηαζθεπήο 1898, 

ίδηα κε ηελ πξνεγνύκελε θαη ε ειθηηθή ηεο δύλακε είλαη 33.352kg. 

 Ζ επόκελε αγνξά ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ην 1903, παξόιν πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ηεο γξακκήο θαη πεξηιακβάλεη 4 

αηκάκαμεο. 

 Οη δύν, πνπ πήξαλ ηνπο αξηζκνύο 18 θαη 19, πξνέξρνληαη από ηελ Krauss, κε έηνο 

θαηαζθεπήο 1903 θαη είλαη αθξηβώο ίδηεο κε ηηο αηκάκαμεο 13-17. 

Οη άιιεο δύν, πνπ αξηζκήζεθαλ σο 20 θαη 21, πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Orenstein & Koppel, κε έηνο θαηαζθεπήο 1903. Πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο 

κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, ηύπνπ [B n2tk] ή (0-4-0Τ), κε αζπλήζηζηα κεγάιε, 

γηα ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, ειθηηθή δύλακε. Τα ζπλνπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

έρνπλ σο εμήο:
53

 
    Μέηξν έιμεσο………………………….… e=393,7cm

2
 

    Πίεζε...............................................................14Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……………3.583kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………………………..…(S/G)=62 

    Μέηξν ζέξκαλζεο …………..….…..(S/V)=1755,2m
-1

 

    Μέγηζηε ηαρύηεηα…………………………….30km/h 

 Με ηελ αγνξά ησλ ηεζζάξσλ αηκακαμώλ, ην 1903, ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε 

ηεο εηαηξείαο είλαη 45.789kg. Με ηηο ηέζζεξηο απηέο αηκάκαμεο θιείλεη ν θύθινο ησλ 

αγνξώλ ηεο εηαηξείαο. Με απηέο ζα θζάζεη σο ην 1909, ρξνληά θαηά ηελ νπνία 

ζηακαηάεη ε πιήξσο ε αηκνθίλεζή ηεο. Μεηά ηελ απόζπξζή ηνπο από ηελ 

θπθινθνξία νη αηκάκαμεο ηνπ ηξνρηνδξόκνπ κεηαθέξνληαη ζην κεραλνζηάζην ηνπ 

Σηδεξνδξόκνπ Αηηηθήο θαη εθεί ράλνληαη ηα ίρλε ηνπο. Καηά κία αλεμαθξίβσηε θαη 

αδηαζηαύξσηε πιεξνθνξία, κεξηθέο αξγόηεξα επηζθεπάζηεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ γηα 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κεηαιιεία ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ.
54

 

6.2.2 Η ελκηική δύναμη 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηκακαμώλ θαη ηεο 

ζπλνιηθήο ειθηηθήο δύλακεο ησλ Τξνρηνδξόκσλ Αζελώλ από ηελ έλαξμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο έσο ηελ ηειεπηαία αγνξά ηνπο ην 1903.  

Έηορ 1887 1891 1896 

Αηκάκαμεο 12 14 15 

Γύλακε kg 20.172 25.444 28.080 

Έηορ 1897 1898 1903 

Αηκάκαμεο 16 17 21 

Γύλακε kg 30.716 33.352 45.789 

Από ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε αξρηθή ειθηηθή δύλακε ηνπ 

                                                           
53

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος Ι. 
54

 Βλ. Νάθενας κ.ά. (2007), σ.845. 
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1887, 20.172kg, έρεη απμεζεί ην 1898 θαηά 65,3%. Μεηαμύ 1898 θαη 1903 ε αύμεζε 

είλαη 37,3%, ελώ ε αύμεζε κεηαμύ 1887 θαη 1903, δειαδή από ηελ έλαξμε έσο ηε 

ιήμε ηεο αηκνθίλεζεο, είλαη 127%. 

 Ζ πνξεία ηεο ζπλνιηθήο ειθηηθήο δύλακεο ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδεηαη θαη ζην 

επόκελν γξάθεκα. 

Σςνολική ελκηική δύναμη ηος Τποσιοδπόμος Αθηνών 

(1887-1903)
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6.2.3 Σςγκπίζειρ – Σςμπεπάζμαηα 

Οη πξώηεο 6 αηκάκαμεο ηεο εηαηξείαο, θαηαζθεπαζκέλεο ην 1882, θαίλνληαη λα έρνπλ 

κηθξή ειθηηθή δύλακε (728kg νη 1-3 θαη 1.074kg νη 4-6), αιιά ειθηηθέο δπλάκεηο 

απηνύ ηνπ επηπέδνπ δελ είλαη αζπλήζηζηεο ζηνπο επξσπατθνύο ηξνρηνδξόκνπο. 

Δλδεηθηηθά, δύν πνιύ ζπλεζηζκέλνη ηύπνη ηξνρηνδξνκηθώλ αηκακαμώλ ζηε Βξεηαλία 

είλαη νη κεραλέο Brown θαη νη κεραλέο Kitson. Πξόθεηηαη γηα κεραλέο κε δύν 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, νη νπνίεο έρνπλ κέηξν έιμεσο e=109-112cm
2
, ιεηηνπξγνύλ κε 

πίεζε 15Atm θαη ε ειθηηθή ηνπο δύλακε είλαη 980-1082kg.
55

  Αληίζηνηρεο δηαμνληθέο 

αηκάκαμεο θπθινθνξνύλ, ην 1888-89, ζηνλ ηζπαληθό Τξνρηόδξνκν Pontevedra-Marin, 

πιάηνπο 800mm θαη ζηνπο Τξνρηνδξόκνπο ηεο Νάπνιεο, πιάηνπο 1.000mm, κε  

κέηξν έιμεσο e=175,5cm
2 

θαη ειθηηθή δύλακε 1178kg.
56

 

 Οη 11 αηκάκαμεο κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο πνπ αγόξαζε ν Τξνρηόδξνκνο 

Αζελώλ κεηαμύ 1887 θαη 1903 από ηελ Krauss, απνηέιεζαλ ην βαζηθό θνξκό ηνύ 

θηλεηήξηνπ δπλακηθνύ ηνπ. Πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

πεξηζζόηεξσλ επξσπατθώλ ηξνρηνδξόκσλ.  Π.ρ. ε γαιιηθή εηαηξεία Société Nationale 

des Chemins de fer Vicinaux, κεηαμύ 1887 θαη 1900, έρεη αγνξάζεη θαη θπθινθνξεί, 

ζηα ηκήκαηά ηεο πνπ έρνπλ πιάηνο 1.000mm, 29 αληίζηνηρεο ηξνρηνδξνκηθέο 

αηκάκαμεο, βειγηθήο θαηαζθεπήο, από ην εξγνζηάζην Saint Léonard. Ίδηεο, αθξηβώο, 

αηκάκαμεο ιεηηνπξγνύλ ηελ ίδηα επνρή θαη ζηε γαιιηθή εηαηξεία Chemin de fer 

Vicinal d’Ans-Oreye. Τα ζπλνπηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ αηκακαμώλ είλαη ηα 

                                                           
55

 Για τις μηχανές Brown και Kitson, βλ. Richard (1886), σ.576-578. 
56

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία αυτών των ατμαμαξών στο SA de Saint Léonard (χ.χ), 

Locomotives, Sie 10CT. 
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εμήο:
57

 
    Μέηξν έιμεσο…………………….….e=339,2 cm

2
 

    Πίεζε……………………………………..12 Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………………….2.646kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα……………….……(S/G)=46,17 

    Μέηξν ζέξκαλζεο.........................(S/V)=1409,5m
-1

 

    Μέγηζηε ηαρύηεηα…………………………….-- 

 Μηα ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ ειιεληθώλ αηκακαμώλ δείρλεη όηη νη 

αηκάκαμεο είλαη πξαθηηθά ηζνδύλακεο σο πξνο ηελ ειθηηθή δύλακε, 2.636kg νη 

ειιεληθέο 2.646kg νη γαιιηθέο. Μάιηζηα, νη αηκάκαμεο ηνπ Τξνρηνδξόκνπ Αζελώλ 

είλαη αλώηεξεο σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα, έρνπλ (S/G)=67,28 έλαληη 46,17 

ησλ γαιιηθώλ, θαη σο πξνο ην ζπληειεζηή ζέξκαλζεο, αθνύ έρνπλ (S/V)= 1817,2m
-1

 

έλαληη 1409,5m
-1

 ησλ γαιιηθώλ.  

 Αζπλήζηζηα ηζρπξέο σο πξνο ηελ ειθηηθή δύλακε είλαη νη δύν ηειεπηαίεο 

αηκάκαμεο, νη 20 θαη 21, πνπ αγόξαζε ην 1903 ν Τξνρηόδξνκνο Αζελώλ. Αληίζηνηρεο 

αηκάκαμεο ππάξρνπλ ηελ ίδηα επνρή ζε ιίγεο επξσπατθέο ηξνρηνδξνκηθέο γξακκέο. Ζ 

γαιιηθή εηαηξεία Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux έρεη ηελ επνρή απηή 

11 βειγηθήο θαηαζθεπήο αηκάκαμεο αλάινγεο δύλακεο, νη νπνίεο, όκσο, ιεηηνπξγνύλ 

ζε ηκήκαηα κε δηεζλέο πιάηνο. Τα ζπλνπηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ αηκακαμώλ 

είλαη:
58

 
    Μέηξν έιμεσο………………………..e=526,9cm

2
 

    Πίεζε…………………………………..….10Atm 

    Διθηηθή δύλακε…………………….…….3.538kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………..……………(S/G)=46,17 

    Μέηξν ζέξκαλζεο.........................(S/V)=1409,5m
-1

 

    Μέγηζηε ηαρύηεηα…………………………….— 

Ζ ζύγθξηζε δείρλεη όηη νη αηκάκαμεο ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο ιεηηνπξγνύλ κε 

πςειόηεξε πίεζε, 14Atm έλαληη 10 ησλ γαιιηθώλ θαη έρνπλ ιίγν κεγαιύηεξε ειθηηθή 

δύλακε, 3.583 έλαληη 3.538kg. Δίλαη, δε, θαιύηεξεο σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ 

ιέβεηα, (S/G)=62 έλαληη 46,17, θαη σο πξνο ην ζπληειεζηή ζέξκαλζεο, 

(S/V)=1755,2m
-1

 έλαληη 1409,5. 

 Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλάιπζε ησλ αηκακαμώλ ηνπ 

Τξνρηνδξόκνπ Αζελώλ θαη από ηηο ζπγθξίζεηο πξνο ηελ επξσπατθή πξαθηηθή ηεο 

επνρήο είλαη όηη ε ειιεληθή εηαηξεία βξίζθεηαη απνιύησο κέζα ζην πιαίζην ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνύλ νη αηκνθίλεηνη επξσπατθνί ηξνρηόδξνκνη. Από ηηο ζπγθξίζεηο, κάιηζηα, 

πξνθύπηεη όηη νη αηκάκαμέο ηεο ήηαλ πνιύ θαιήο πνηόηεηαο από ηελ άπνςε ηνπ 

κεραληζκνύ αηκνπαξαγσγήο. Πξάγκαηη, αλ εμαηξέζεη θαλείο ηηο πξώηεο έμη, νη 

αηκάκαμεο ηεο εηαηξείαο έρνπλ θαη επαξθείο ιέβεηεο, κηαο θαη έρνπλ ηνλ αληίζηνηρν 

ιόγν ζεκαληηθά κεγαιύηεξν από 50, θαη πςεινύο ζπληειεζηέο ζέξκαλζεο. 
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 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία αυτών των ατμαμαξών στο SA de Saint Léonard (χ.χ), 

Locomotives, Sie 6CT. 
58

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία αυτών των ατμαμαξών στο SA de Saint Léonard (χ.χ), 

Locomotives, Sie 5CT. 
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Κεθάλαιο 4: Οι πεπιθεπειακέρ γπαμμέρ 

ην θεθάιαην απηό ζα εμεηαζηνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο δύν εηαηξεηώλ νη νπνίεο έρνπλ 

πνιύ κηθξό ηζηνξηθό όζνλ αθνξά ηηο αηκάκαμεο. Καη νη δύν έθαλαλ ηελ πξώηε ηνπο 

αγνξά κε ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη, ζηα ρξνληθά όξηα ηεο κειέηεο καο δελ 

αγόξαζαλ άιιν θηλεηήξην πιηθό. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν ηδεξόδξνκνο Πύξγνπ-

Καηαθώινπ έθαλε ηελ επόκελε πξνκήζεηά ηνπ ην 1922, ελώ ν ηδεξόδξνκνο 

Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο ην 1951. Ήηαλ εηαηξείεο κηθξέο πνπ δύζθνια κπνξνύζαλ λα 

πνξεπηνύλ ζηηο ππάξρνπζεο ειιεληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο.  

4.1 Σιδηπόδπομορ Πύπγος-Καηακώλος (ΣΠΚ)  

Ζ θάπσο ηδηόηππε απηή γξακκή είλαη ε κνλαδηθή πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε 

παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο ζε Γήκν. Με ην λόκν ΠΗΘ΄/13-3-1881 ε θπβέξλεζε είρε 

παξαρσξήζεη ζην Γήκν Λεηξίλσλ
1
 ην δηθαίσκα λα πξνθεξύμεη δηαγσληζκό γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε γξακκήο από ηνλ Πύξγν ζην Καηάθσιν,
2
 κήθνπο 

13km. Σν αλώηαην όξην ηνπ θόζηνπο θαηαζθεπήο νξίδεηαη ζε 80.000 δξαρκέο αλά 

ρηιηόκεηξν θαη ε δηάξθεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ζε 60 έηε. Ο δηαγσληζκόο έγηλε ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 1881 θαη ηελ θαηαζθεπή αλέιαβε ε Γεληθή Πηζησηηθή Σξάπεδα (ΓΠΣ). 

Σα έξγα ηεο θαηαζθεπήο άξρηζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1882 θαη ε γξακκή εγθαηληάδεηαη 

έλα ρξόλν αξγόηεξα, ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1883. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο ε 

ΓΠΣ ίδξπζε ηελ Αλώλπκε Δηαηξία ηδεξόδξνκνο Πύξγνπ-Καηαθώινπ (ΠΚ), κε 

κεηνρηθό θεθάιαην 1.450.000 δξαρκέο. 

 Ζ ηδέα ηεο θαηαζθεπήο βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε λα ζπλδεζεί ν Πύξγνο, ην 

γεσξγηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ησλ πινύζησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ ηεο Ζιείαο θαη ηεο 

Οιπκπίαο, κε ην ιηκάλη ηνπ Καηαθώινπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ νη εμαγσγέο 

γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ζηαθίδαο.
3
  

 Σν Καηάθσιν ήηαλ ην δεύηεξν, κεηά ηελ Πάηξα, ιηκάλη εμαγσγήο ζηαθίδαο. Από 

ην ιηκάλη ηνπ Καηαθώινπ, ην 1878 εμάγεηαη ην 17% (37.490.000 ελεηηθέο ιίηξεο
4
) 

ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ζηαθίδαο, ελώ ην 1893 εμάγεηαη ην 10% (31.785.000 

ελεηηθέο ιίηξεο). Μάιηζηα, ηελ ίδηα επνρή κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο 

γξακκήο, αξρίδνπλ λέα ιηκεληθά έξγα κε δαπάλε 2.500.000 δξαρκώλ (ηα πξώηα είραλ 

γίλεη κεηαμύ 1857 θαη 1867) από ηνπο κεραληθνύο ηεο Γαιιηθήο Απνζηνιήο.
5
  

                                                           
1
 Στη συζήτηση στη Βουλή (19-2-1881) ο Τρικούπης υποστήριξε ότι οι Δήμοι πρέπει να 

έχουν δικαίωμα κατασκευής γραμμών τοπικού ενδιαφέροντος, επικαλούμενος ανάλογες 

περιπτώσεις στη Γαλλία. Το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε, αλλά δεν είχε συνέχεια, 

πέραν της γραμμής Πύργου-Κατακώλου. *Παδελόπουλος (1935), σ.320+ 
2
 Μια πρώτη συζήτηση, άκαρπη όμως, για κατασκευή αυτής της γραμμής είχε γίνει και 

το 1869 από την εταιρεία που είχε ολοκληρώσει τη γραμμή Αθηνών-Πειραιώς. Βλ. 

Παπαγιαννάκης (1982), σ.217, από την εφημερίδα Αιών 14/4/1869. 
3
 “…Ἡ εὐλογία τῆς σταφίδας ἔπεσε κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὸν οὐρανό: ἡ φυλλοξήρα ποὺ 

κατέστρεψε τὰ γαλλικὰ ἀμπέλια τὸ 1878 προξένησε μιά σοβαρὴ ἔλλειψη σταφυλιῶν στὴ 

Γαλλία γιά πολλὰ χρόνια. Ἡ εὐλογία κράτησε ἀπὸ τὸ 1878 ὡς τὸ 1893… Ἡ ἀργὴ 

ἀνάπτυξη τῆς χώρας θὰ ἤταν ἀκόμα ἀργότερη χωρὶς αὐτὰ τὰ ἀνεμομαζώματα, ποὺ 

βέβαια δὲν εἶχαν καμιὰ σχέση μὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ δευτερογενῆ τομέα. Ἁπλῶς 

συντελέσαν στὴ μεγαλύτερη ἐμποριοποίηση τῆς γεωργίας στὴν Πελοπόννησο καὶ ὄχι 

στὴν καπιταλιστικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας ὡς συνόλου.” *Δερτιλής (1977), σ.83+ 
4
 1 ενετική λίτρα=0,480kg. 

5
 Για τα τεχνικά έργα στο λιμάνι του Κατακώλου βλ. Συναρέλλη (1989), σ.192-193. 
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4.1.1 Τεσνικά ζηοισεία ηηρ γπαμμήρ 

Ζ γξακκή είλαη κνλή, έρεη πιάηνο 1m θαη ην κήθνο ηεο είλαη 13km. Σα ηερληθά 

ζηνηρεία δείρλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ νκαιή δηαδξνκή, ρσξίο θακία δπζθνιία. 

πγθεθξηκέλα, ε κέγηζηε θιίζε ηεο είλαη 5,5‰, ελώ ε πην «θιεηζηή» θακπύιε ηεο 

έρεη αθηίλα θακππιόηεηαο 300m. Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηεο γξακκήο είλαη 

εληειώο αλάμηεο ιόγνπ.
6
 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηδεξνηξνρηέο από ράιπβα ηύπνπ Bessemer. Σν κήθνο ησλ ξάβδσλ είλαη πεξίπνπ 6m 

θαη ην βάξνο ηνπο είλαη 20kg αλά ηξέρνλ κέηξν. Ζ όιε επηδνκή ηεο γξακκήο είλαη 

ειαθξηά, ε αληνρή ηεο είλαη, πεξίπνπ, 8 ηόλνη αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα θαη ε 

επηηξεπόκελε κέζε ηαρύηεηα δελ μεπεξλά ηα 30km/h.
7
  

 Ζ εηαηξία είρε δύν ζηαζκνύο, Πύξγνπ θαη Καηαθώινπ, θαη δύν ζηάζεηο (Άγηνο 

Ησάλλεο θαη Γξαληηζέηθα). ην ζηαζκό ηνπ Πύξγνπ ππήξρε κεραλνζηάζην θαη 

εξγνζηάζην, κε απνζήθεο θαη εμνπιηζκό γηα ηνλ θαζαξηζκό, ηε ζπληήξεζε θαη ηηο 

επηζθεπέο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ ηεο εηαηξίαο. ηνπο ζηαζκνύο Πύξγνπ θαη Καηαθώινπ 

ππήξραλ δεμακελέο λεξνύ γηα ηνλ εθνδηαζκό ησλ αηκακαμώλ. Σα άιια ηερληθά έξγα 

ηεο γξακκήο (γέθπξεο θιπ) ήηαλ αζήκαληα. Σν θόζηνο ηεο όιεο θαηαζθεπήο αλήιζε 

ζε 1.450.000 δξαρκέο, όιν από ηελ εηαηξία. πλεπώο, ην θόζηνο αλά ρηιηόκεηξν ήηαλ, 

πεξίπνπ, 112.000 δξαρκέο. 

4.1.2 Οι Αημάμαξερ 

ηε σγγραφή
8
 γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο δελ νξίδνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ αηκακαμώλ. Σν κόλν πνπ αλαθέξεηαη είλαη όηη 

 “Τὰ ὀχήματα, αἱ ἅμαξαι καὶ αἱ ἀτμάμαξαι θὰ ὦσι τοῦ τελειοτέρου τύπου καὶ 

 συστήματος τοῦ ἐν Γαλλίᾳ παραδεδεγμένου.”
9
 

 Πάλησο, κε δεδνκέλα ην κήθνο, ηελ νκαιόηεηα θαη ηελ επθνιία ηεο γξακκήο, 

είλαη πξνθαλέο όηη δελ ππήξρε αλάγθε ηδηαίηεξα ηζρπξώλ αηκακαμώλ. Ζ πξώηε, -θαη 

κόλε γηα ηελ εμεηαδόκελε πεξίνδν-, αγνξά ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλεη ηξεηο 

αηκάκαμεο, νη νπνίεο  πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss 

Lokomotivfabrik München. Καη νη ηξεηο είλαη θαηαζθεπήο θαη παξαιαβήο ηνπ 1882.  

Τα Χαπακηηπιζηικά ηοςρ 

Οη πξώηεο αηκάκαμεο ηνπ ΠΚ είλαη δηθύιηλδξεο κεραλέο θεθνξεζκέλνπ αηκνύ, 

απιήο εθηόλσζεο, εθνδηνθόξνη, κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο θηλεηήξηνπο άμνλεο θαη 

ρσξίο θέξνληεο άμνλεο. Ο ηύπνο ηνπο είλαη [B n2t] ή (0-4-0Σ). Υαξαθηεξηζηηθό ησλ 

αηκακαμώλ είλαη όηη είραλ πιεπξηθό πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα, γηα πξνζηαζία από ηελ 

άκκν ηεο παξαιηαθήο δηαδξνκήο. Ζ εηαηξία ηηο ηαμηλόκεζε ρσξίο αξηζκνύο θαη ηνπο 

έδσζε ηα νλόκαηα ΠΤΡΓΟ, ΗΛΕΙΑ θαη ΕΡΜΗ.
10

 Πάλησο, αηκάκαμεο κε ηα ίδηα, ή 

πεξίπνπ ίδηα, ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη, θαηά θαλόλα, ζε εξγνζηαζηαθέο ή 

ηξνρηνδξνκηθέο γξακκέο.
11

 

                                                           
6
 Το υψόμετρο του σταθμού Κατακώλου 3m και του Πύργου 13m. Τα τεχνικά στοιχεία της 

γραμμής στο Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117.  
7
 Βλ. υγγραφή, άρθρα 25 και 32, ΙΑΕΤΕ 2.4. 

8
 Η υγγραφή αφορούσε τις τεχνικές υποχρεώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας και 

ήταν αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής σύμβασης. 
9
 υγγραφή, άρθρο 36, ΙΑΕΤΕ 2.4. 

10
 Το άγαλμα του Ερμή, έργο του Πραξιτέλη, είχε βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο της 

Ολυμπίας το 1877.  
11

 Οι ατμάμαξες του ΣΠΚ έχουν εργοστασιακούς αριθμούς 1191-1193/1882. Οι εντελώς 

όμοιες ατμάμαξες με αριθμούς 1194-1196/1882 χρησιμοποιήθηκαν από δύο εργοστάσια, 

ένα στο Siegen (η 1194) και το άλλο στο Beuthen (οι 1195-96). Εξ άλλου, παρεμφερείς 
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Σα θπξηόηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμώλ θαίλνληαη ζηνλ αθόινπζν 

πίλαθα.
12

 
    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=260mm           

    Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=300mm           

    γθνο θπιίλδξνπ ................................V=0,015920m
3  

    

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ……....D=750mm            

    Μέηξν έιμεσο …………………………..e=270,4cm
2
                                                    

    Πίεζε:..............................................................12Atm                    

    Διθηηθή δύλακε………………..……...…Σ=2.109kg               

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .....................S=28,93m
2
                   

    Δπηθάλεηα εζράξαο .....................................G=0,43m
2
                     

    Δπάξθεηα ιέβεηα……………………….(S/G)=67,28                                                                            

    Μέηξν ζέξκαλζεο ………………...(S/V)=1817,2m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……...….…7.900kg   

    Οιηθό βάξνο………………………..……...15.800kg         

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………..…15.800kg             

    Μήθνο αηκάκαμαο............................................5,250m               

    Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………Γελ αλαθέξεηαη                

   Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……Γελ αλαθέξεηαη           

 
Η ατμάμαξα ΜΠΙΖΑΝΙ, κατασκευής Krauss για τον ΣΠΚ, είναι απολύτως ίδια με τις 

πρώτες ατμάμαξες της εταιρείας. Για άγνωστους λόγους δεν ήλθε ποτέ στην Ελλάδα. 

Πηγή: ΣΦΣ (1997) 

Σν γεγνλόο όηη νη αηκάκαμεο είλαη εθνδηνθόξνη είλαη ηειείσο ζπκβαηό κε ην 

κηθξό κήθνο ηεο γξακκήο. Σν όηη πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο απιήο εθηόλσζεο 

δηθαηνινγείηαη από ηε κεγάιε επθνιία, όπσο είδακε παξαπάλσ, ηεο δηαδξνκήο, 

θπξίσο από ην όηη δελ ππάξρνπλ έληνλεο θιίζεηο.  

 Δίλαη θαλεξό, κε δεδνκέλν ην κηθξό κήθνο θαη ηελ επθνιία ηεο δηαδξνκήο, όηη 

γηα ηελ εηαηξεία δελ ηίζεηαη ζέκα επηινγήο κεηαμύ επηβαηηθώλ θαη εκπνξηθώλ 

αηκακαμώλ.  Ζ πςειή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα (12Atm), ν θαιόο, γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο γξακκήο, ζπληειεζηήο έιμεσο (e=270,4cm
-2

) θαη ε επαξθήο ειθηηθή 

δύλακε (2.109kg), δείρλνπλ όηη νη αηκάκαμεο απηέο κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηελ έιμε θάζε είδνπο ζπξκνύ. Ζ ηζρύο ηνπο (γηα ηαρύηεηα 30km/h) είλαη 235HP. 

                                                                                                                                                                      

ατμάμαξες, από το ίδιο εργοστάσιο, χρησιμοποίησαν οι Τροχιόδρομοι Αθηνών τόσο το 

1883 όσο και το 1887. *Βλ. Schmeiser-Wenzel-Slezak (1977), σ.13-14.] 
12

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία των ατμαμαξών στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος Ι. 
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Γελ ηίζεηαη, βέβαηα, δήηεκα γηα ηελ απηνλνκία θηλήζεσο ησλ αηκακαμώλ σο πξνο ηελ 

πνζόηεηα θαπζίκσλ.   

 Χο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ κεραληζκνύ αηκνπαξαγσγήο ησλ 

κεραλώλ, απηή θαίλεηαη από ην ιόγν ηεο νιηθήο ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο (S) πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηεο εζράξαο (G) [ιόγνο (S/G)], θαζώο θαη από ην κέηξν ζέξκαλζεο. Οη 

αηκάκαμεο ηνπ ΠΚ έρνπλ θαιή επάξθεηα ηνπ ιέβεηα [(S/G)=67,28] θαη πάξα πνιύ 

πςειή ηηκή ηνπ κέηξνπ ζέξκαλζεο [πειίθν (S/V)=1817,2m
-1

]. Απ’ απηή ηελ πιεπξά, 

δειαδή, νη αηκάκαμεο είλαη πνιύ θαιήο  θαηαζθεπήο θαη ηθαλέο γηα θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ πξώηεο πνηόηεηαο. 

 Σέινο, ν ππνινγηζκόο ηεο ειθηηθήο δύλακεο αλά εγθαηεζηεκέλν ρηιηόκεηξν 

γξακκήο δελ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, κηαο θαη ηόζν ην κήθνο ηεο γξακκήο όζν θαη ν 

αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ δελ αιιάδεη γηα ηελ πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη. Σξεηο 

αηκάκαμεο, κε δύλακε έιμεο 2.109kg ε θάζε κία, δίλνπλ ειθηηθή δύλακε 6.327kg, ηα 

νπνία δηαηξνύκελα κε ηα 13km ηεο γξακκήο δίλνπλ απνηέιεζκα 486,7kg/km, ζηαζεξό 

γηα όιε ηελ πεξίνδν γηα όιε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. Ζ ειθηηθή απηή ηθαλόηεηα 

θαίλεηαη κεγάιε γηα ηα δεδνκέλα κηαο ηόζν κηθξήο γξακκήο, αιιά ε εηαηξεία δελ 

ήηαλ δπλαηόλ λα ιεηηνπξγήζεη κε ιηγόηεξεο από ηξεηο αηκάκαμεο.  

Η Χπήζη ηοςρ  

Χο πξνο ηε ρξήζε, ηε θζνξά θαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε εηαηξία, ζηηο εηήζηεο 

εθζέζεηο ηνπ Γ.. πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, δελ παξαζέηεη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε θαη ηελ θαηαλάισζε ζε θαύζηκα ησλ αηκακαμώλ. 

Μπνξνύκε, σζηόζν, λα θάλνπκε κεξηθέο εύινγεο ππνζέζεηο. ηε δηεζλή 

ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή ηεο επνρήο κηα αηκάκαμα ρξεζηκνπνηείηαη θαιά αλ δηαλύεη  

ζπλνιηθά πεξίπνπ 30.000km εηεζίσο. Με ηξεηο αηκάκαμεο, δειαδή, ε εηαηξία έπξεπε 

λα ζπκπιεξώλεη θάζε ρξόλν 90.000km. Γηα λα θηάζεη ζε απηόλ ηνλ αξηζκό 

ρηιηνκέηξσλ, κε δεδνκέλν όηη έλα πιήξεο δξνκνιόγην Πύξγνο-Καηάθσιν-Πύξγνο 

ήηαλ ιηγόηεξν από 30km, ε εηαηξία έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεί πεξηζζόηεξεο από 3.000 

πιήξεηο δηαδξνκέο εηεζίσο. ζν θαη αλ ήηαλ απμεκέλε ε δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξίαο 

θαηά ηελ επνρή ησλ εμαγσγώλ ζηαθίδαο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηόζσλ δξνκνινγίσλ 

κνηάδεη αδύλαηε. Π.ρ.: ε πίλαθα δξνκνινγίσλ ηνπ 1911,
13

 ε εηαηξία αλαθνηλώλεη 

ηέζζεξηο ακαμνζηνηρίεο εκεξεζίσο αλά θαηεύζπλζε· ζα ππήξραλ, αζθαιώο, θαη 

έθηαθηα δξνκνιόγηα (αλ θαη ε επνρή ησλ κεγάισλ εμαγσγώλ ζηαθίδαο είρε πιένλ 

παξέιζεη), αιιά 3.000 πιήξε δξνκνιόγηα κνηάδεη απίζαλνο αξηζκόο. Απηό είρε σο 

απνηέιεζκα νη αηκάκαμεο ηεο εηαηξίαο λα δηαλύνπλ ιηγόηεξα ρηιηόκεηξα από ην άλσ 

όξην ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νκαιόηεηα ηεο γξακκήο, λα 

πθίζηαληαη ιηγόηεξεο θζνξέο. Ίζσο απηόο λα είλαη θαη ν βαζηθόο ιόγνο γηα ην όηη ε 

εηαηξία δελ αγόξαζε άιιε αηκάκαμα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη.
14

 

4.1.3 Σςγκπίζειρ-Σςμπεπάζμαηα 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αηκάκαμεο κε ηέηνηα, ή παξεκθεξή, ραξαθηεξηζηηθά 

ρξεζηκνπνηνύληαη, θαηά θαλόλα, ζε βαξέσο ηύπνπ εξγνζηαζηαθέο ή ζπλεζηζκέλεο 

ηξνρηνδξνκηθέο γξακκέο. Δίλαη, ινηπόλ, ινγηθό νη όπνηεο ζπγθξίζεηο λα γίλνπλ κε 

αηκάκαμεο απηνύ ηνπ είδνπο. 

 Μεηαμύ 1880 θαη 1886 ην εξγνζηάζην ηεο Saint-Léonard θαηαζθεύαζε θαη 

παξέδσζε ζε ηέζζεξα βειγηθά εξγνζηάζηα, -ηα δύν ήηαλ αλζξαθσξπρεία-, ηέζζεξηο 

εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο ησλ ζεηξώλ 2CG θαη 4CG. Οη αηκάκαμεο απηέο είραλ ηελ 
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 Βλ. Ανδρουλιδάκης (2004), σ.133. 
14

 Η επόμενη αγορά ατμάμαξας από το ΣΠΚ έγινε έπειτα από σαράντα χρόνια, το 1922, 

πάλι από την Krauss. 
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ίδηα δηάηαμε αμόλσλ κε ηηο αηκάκαμεο ηνπ ΠΚ (0-4-4Σ) θαη είλαη εύινγν λα 

ππνζέζνπκε όηη ην κήθνο ησλ γξακκώλ ηνπ θάζε εξγνζηαζίνπ ήηαλ παξόκνην κε ην 

κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ ΠΚ.  

 Μεξηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμώλ ησλ ζεηξώλ 2CG θαη 4CG 

θαίλνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:
15

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=250mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=400mm 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=810mm 

    Μέηξν έιμεσο………………………..….e=308,6cm
2
                                                   

    Πίεζε:...............................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..…..…..…Σ=2.006kg                

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….….(S/G)=40,89                                                                            

    Μέηξν ζέξκαλζεο ………...................(S/V)=1399m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....……7.500kg          

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…15.000kg             

    Μήθνο αηκάκαμαο............................................5,000m 

    Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...….200kg 

Από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαίλεηαη όηη είλαη αηκάκαμεο νη νπνίεο έρνπλ ίδην κήθνο  

κε ηηο αηκάκαμεο ηνπ ΠΚ [5m νη κελ 5,25m νη δε], πξννξηδόκελεο γηα κηα γξακκή 

ίδηαο αληνρήο κε ηε γξακκή ηνπ ΠΚ (πεξίπνπ 8 ηόλνπο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα) 

θαη παξόκνηαο νκαιήο ράξαμεο, αθνύ πξόθεηηαη γηα γξακκέο εξγνζηαζίσλ. Οη 

βειγηθέο αηκάκαμεο έρνπλ κεγαιύηεξν κέηξν έιμεσο από ηηο ειιεληθέο [308,6cm
2
 

έλαληη 270,4cm
2
] αιιά κηθξόηεξε ειθηηθή δύλακε [2.006kg νη βειγηθέο 2.109kg νη ηνπ ΠΚ], 

πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζην όηη ιεηηνπξγνύλ κε ρακειόηεξε πίεζε [10Atm νη βειγηθέο, 

12Atm νη ειιεληθέο]. ε δύν ζεκεία νη αηκάκαμεο δηαθέξνπλ θαη απηά είλαη ε 

επάξθεηα θαη ε πνηόηεηα ηνπ κεραληζκνύ αηκνπαξαγσγήο. Οη αηκάκαμεο ηνπ ΠΚ 

είλαη πνιύ θαιύηεξεο ηόζν σο πξνο ηελ επάξθεηα [(S/G)=40,89 γηα ηηο βειγηθέο, 67,28 

γηα ηηο ειιεληθέο], όζν θαη σο πξνο ηελ πνηόηεηα [κέηξν ζέξκαλζεο 1399m
-1

 γηα ηηο 

βειγηθέο, 1817,2m
-1

 γηα ηηο ειιεληθέο]. 

 Πεξίπνπ όκνηα είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζύγθξηζεο θαη κε ηηο αηκάκαμεο 

ηεο ζεηξάο 3CG ηεο Saint-Léonard. Οη αηκάκαμεο απηέο ήηαλ ηξνρηνδξνκηθέο θαη 

ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία ην 1883 ζηελ ηηαιηθή γξακκή Torino-Settimo. Σα θπξηόηεξα 

ηερληθά ζηνηρεία ησλ αηκακαμώλ απηήο ηεο ζεηξάο είλαη:
16

     

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=270mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=400mm 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=900mm 

    Μέηξν έιμεσο……………………….…….e=324cm
2
                                                   

    Πίεζε:..............................................................12Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..…..….…Σ=2.527kg                

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………....….(S/G)=52,70                                                                           

    Μέηξν ζέξκαλζεο ………...………....(S/V)=1600m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………….…8.500kg          

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…17.000kg             

    Μήθνο αηκάκαμαο............................................4,800m 

    Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………..….….450kg 

Κνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ηηαιηθώλ αηκακαμώλ θαη ησλ αηκακαμώλ ηνπ ΠΚ είλαη ε 

πςειή, γηα ηελ επνρή, πίεζε ιεηηνπξγίαο [12Atm], ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

ηξνρηνδξνκηθώλ αηκακαμώλ. Καηά ηα άιια νη ηηαιηθέο αηκάκαμεο είλαη θαηά, 
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 Τα πλήρη στοιχεία τους στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 2CG και 4CG.  
16

 Τα πλήρη στοιχεία τους στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 3CG. 
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πεξίπνπ, 20% ηζρπξόηεξεο [κέηξν έιμεσο 324cm
2
 έλαληη 270,4cm

2
, ειθηηθή δύλακε 

2.527kg  έλαληη 2.109kg], αιιά ειαθξώο θαηώηεξεο σο πξνο ηελ επάξθεηα [έρνπλ 

(S/G)=52,70 έλαληη 67,28] θαη ηελ πνηόηεηα [κέηξν ζέξκαλζεο 1600m
-1

 έλαληη 

1817,2m
-1

] ηνπ κεραληζκνύ παξαγσγήο αηκνύ από ηηο ειιεληθέο. 

 Μηα ελδηαθέξνπζα ζύγθξηζε είλαη δπλαηόλ λα γίλεη κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο 

Α ησλ ΠΑΠ. Σν ελδηαθέξνλ έγθεηηαη ζην όηη είλαη εθνδηνθόξνη αηκάκαμεο ηνπ ίδηνπ 

εξγνζηαζίνπ [Krauss], ηεο ίδηαο πεξίπνπ ρξνλνινγίαο [1883 ηνπ ΠΚ, 1884 ησλ 

ΠΑΠ] θαη, θπξίσο, ζην όηη είλαη νη κνλαδηθέο αηκάκαμεο κε δηάηαμε αμόλσλ 0-4-0 

πνπ θπθινθόξεζαλ ζηελ Διιάδα. Χζηόζν, κεηαμύ ησλ δύν πεξηπηώζεσλ ππάξρεη ε 

ζεκαληηθή δηαθνξά όηη νη ΠΑΠ πξνόξηδαλ ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α γηα ηελ έιμε 

ακαμνζηνηρηώλ έξγσλ θαη όρη θαλνληθώλ ζπξκώλ. Σα θπξηόηεξα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο Α ησλ ΠΑΠ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί:
17

 
     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................d=350mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ................................l=400mm 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…...D=800mm 

    Μέηξν έιμεσο …………………....….e=612,5cm
2
 

    Πίεζε:...........................................................8Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………………Σ=2.205kg 

    Δπάξθεηα ιέβεηα……………………(S/G)= 54,88 

    Μέηξν ζέξκαλζεο………….….....(S/V)=613,5m
-1

     

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………6.600kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο………………..……13.200kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο.......................................5,250m 

    Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………..….650kg 

Μνινλόηη νη αηκάκαμεο ησλ ΠΑΠ έρνπλ ρακειή πίεζε ιεηηνπξγίαο [8Atm έλαληη 

12Atm ησλ αηκακαμώλ ηνπ ΠΚ], έρνπλ θαηά ηη κεγαιύηεξε ειθηηθή δύλακε 

[2.205kg έλαληη 2.109kg]. Απηό νθείιεηαη ζην όηη έρνπλ ππεξδηπιάζην κέηξν έιμεσο 

[612,5cm
2
 έλαληη 270,4cm

2
], απνηέιεζκα ησλ πνιύ κεγαιύηεξσλ θπιίλδξσλ ηνπο. Οη 

αηκάκαμεο ηνπ ΠΚ, όκσο, ππεξηεξνύλ σο πξνο ηελ επάξθεηα [(S/G)=67,28 έλαληη 

54,88] θαη ηελ πνηόηεηα [κέηξν ζέξκαλζεο 1817,2 έλαληη κόιηο 613,5] ηνπ 

κεραληζκνύ αηκνπαξαγσγήο. 

πκπεξάζκαηα 

Από ηελ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ζπγθξίζεηο είλαη δπλαηόλ λα ζπλαρζνύλ ηα 

εμήο ζπκπεξάζκαηα γηα ηε λννηξνπία ηεο εηαηξείαο ΠΚ σο πξνο ηελ αγνξά θαη ηε 

ρξήζε ησλ αηκακαμώλ: 

1) Με δεδνκέλν ην κήθνο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο πνπ δελ απαηηνύζαλ 

δηάθξηζε κεηαμύ επηβαηηθώλ θαη εκπνξηθώλ αηκακαμώλ, ε επηινγή ηεο εηαηξείαο γηα 

ηηο πξώηεο ηεο αηκάκαμεο ήηαλ πνιύ νξζνινγηθή. Απεπζύλζεθε ζηελ εηαηξία Krauss, 

δειαδή ζ’ έλα έγθπξν γεξκαληθό εξγνζηάζην εηδηθεπκέλν ζε αηκάκαμεο ζηελώλ 

ζηδεξνδξόκσλ θαη αγόξαζε αηκάκαμεο ζπκβαηέο κε ηε γξακκή θαη θαηάιιειεο γηα 

ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαλ. 

2) Ζ επηινγή ηεο εηαηξείαο ΠΚ ήηαλ, όπσο έδεημαλ νη ζρεηηθέο ζπγθξίζεηο, κέζα ζην 

πιαίζην ηεο δηεζλνύο πξαθηηθήο γηα ειαθξνύο ζηδεξνδξόκνπο κηθξνύ κήθνπο. 

3) Χο πξνο ηελ ειθηηθή δύλακε, ε ηηκή 486,7kg/km είλαη, θπξίσο ιόγσ ηνπ κηθξνύ 

κήθνπο ηεο γξακκήο, κεγάιε θαη, κπνξνύκε λα πνύκε, ππεξεπαξθήο γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο εηαηξείαο. 

4) Ζ εηαηξεία δελ ελέηαμε, ζηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, θακηά άιιε αηκάκαμα ζην 

δπλακηθό ηεο. Έλαο από ηνπο ιόγνπο γη’ απηό ίζσο ήηαλ ην γεγνλόο όηη νη αηκάκαμέο 
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 Τα πλήρη στοιχεία τους σον Πίνακα του Παραρτήματος. 
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ηεο είραλ θζνξέο ιηγόηεξεο από ηηο ζπλήζεηο, αθνύ ε ρξήζε ηνπο δελ ήηαλ πνιύ 

εληαηηθή. Ο θπξηόηεξνο, όκσο, ιόγνο γηα ηε κε αλαλέσζε ησλ αηκακαμώλ ήηαλ ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο, ε νπνία έκεηλε 
“μια μικρή ιδιαίτερη περίπτωση στο περιθώριο της ελληνικής σιδηροδρομικής 

 εποχής, ενώ η πορεία της συνδέεται από νωρίς με τη φθίνουσα εξέλιξη του 

Πύργου  και της περιοχής του.”18 

Σα πξάγκαηα, κάιηζηα, έγηλαλ αθόκα ρεηξόηεξα κεηά ηε ζηαθηδηθή θξίζε ηνπ 1893. 

Σόζν ε επηβαηηθή όζν θαη ε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε κεηώζεθαλ δξακαηηθά. Ο αξηζκόο 

ησλ επηβαηώλ ήηαλ ην 1885 93.000 άηνκα, ην 1890 90.000, ην 1895 45.000, ην 1900 

45.000 θαη ην 1905 41.000 άηνκα. Γειαδή, κεηαμύ 1885 θαη 1905 ππήξμε κείσζε 

πεξίπνπ 56%. Αλάινγε ήηαλ θαη ε κείσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο: Σν 1890 ε 

εηαηξεία κεηέθεξε 42.000 ηόλνπο εκπνξεπκάησλ (18.600 ηόλνπο ζηαθίδαο), ην 1895 

26.000 ηόλνπο (ζηαθίδα 16.300 ηόλνπο), ην 1900 18.000 ηόλνπο (4.800 ζηαθίδαο) θαη 

ην 1905 27.000 ηόλνπο (14.800 ζηαθίδαο). Γειαδή, κεηαμύ 1890 θαη 1905 ε 

εκπνξεπκαηηθή θίλεζε κεηώζεθε θαηά 36%.
19

 

4.2 Ο Σιδηπόδπομορ Βοπειοδςηικήρ Δλλάδορ (ΣΒΓΔ) 

Ζ γξακκή απηή είλαη ε πξώηε πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ινγαξηαζκό ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο, ρσξίο, δειαδή, ηελ πξνζθπγή ζηε ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Μεηά ηα πνιύ 

κέηξηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ γξακκώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο 

Θεζζαιίαο νη ηδηώηεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πξόζπκνη γηα ζηδεξνδξνκηθέο επελδύζεηο θαη 

ν Σξηθνύπεο νδεγείηαη ζηελ απόθαζε ηεο ελεξγόηεξεο θξαηηθήο πξσηνβνπιίαο.  

 Ο ιόγνο γηα ηελ θαηαζθεπή είλαη λα ζπλδεζεί απηό ην ηκήκα ηεο ρώξαο κε ην 

δίθηπν ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη λα ππάξμεη, ηειηθά, ζηδεξνδξνκηθή επηθνηλσλία κε ηελ 

Αζήλα. Έηζη, κε ζύκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη ζηηο 24 Οθησβξίνπ ηνπ 1887 από ηνλ 

ππνπξγό ησλ Δζσηεξηθώλ Κ. Λνκβάξδν θαη ην βέιγν πξόμελν L. Rossels, αλαηίζεηαη 

ε θαηαζθεπή θαη ε εθκεηάιιεπζε γηα 99 ρξόληα ηεο γξακκήο Μεζνινγγίνπ-Αγξηλίνπ, 

κήθνπο 44 ρηιηνκέηξσλ ζηνπο βέιγνπο εξγνιήπηεο V. Mabille θαη L. Guinotte.
20

 Ζ 

θαηαζθεπή πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη δύν ρξόληα.  

 Ζ ζύκβαζε απηή επηθπξώζεθε κε ην λόκν ΑΦΠΕ΄ ηεο 14
εο

 Γεθεκβξίνπ 1887, 

κεηά από ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε Βνπιή ζηηο 28 θαη 30 Ννεκβξίνπ θαη 1 θαη 2 

Γεθεκβξίνπ. Καηά ηε ζπδήηεζε ν Σξηθνύπεο θαηεγνξήζεθε από ηελ αληηπνιίηεπζε 

γηα ππεξβνιηθό θόζηνο, γηα ην όηη ε γξακκή ζα είλαη άρξεζηε αλ δελ θηάλεη κέρξη ηελ 

Άξηα θαη γηα ην όηη ε θαηαζθεπή ηεο ζηελ εθινγηθή ηνπ πεξηθέξεηα απνζθνπεί κόλν 

ζε θνκκαηηθά ηνπ νθέιε. Ο πξσζππνπξγόο απάληεζε όηη ην ηδαληθό ζα ήηαλ λα 

θηάλεη ε γξακκή κέρξη ηελ Άξηα, αιιά ην θόζηνο είλαη απαγνξεπηηθό γηα ην θξάηνο. 

Δηζεγήζεθε, ινηπόλ, ηε ξεαιηζηηθή δπλαηόηεηα θαη άθεζε ηελ Άξηα σο κειινληηθό 

πξννξηζκό.  

 Οη εξγαζίεο άξρηζαλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1888 θαη ηειείσζαλ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1890, 

κέζα ζηε δηεηή πξνζεζκία ηεο ζύκβαζεο.  

 Σν 1889, όκσο, ν Σξηθνύπεο, ζεσξώληαο όηη ε γξακκή δελ ζα είλαη 

νινθιεξσκέλε, απνθαζίδεη λα ηελ επεθηείλεη κέρξη ηνλ όξκν ηνπ Κξπνλεξίνπ, ζηνλ 

Παηξατθό θόιπν, γηα λα είλαη δπλαηή ε αηκνπιντθή ζύλδεζε κε ηελ Πάηξα θαη, 

ζπλεπώο, κε ηε γξακκή ησλ ΠΑΠ. ηε ζπδήηεζε, κάιηζηα, ηεο 29
εο

 Μαξηίνπ 1889 

ηνλίδεη γηα κηα αθόκε θνξά ηε ζεκαζία ηεο γξακκήο, κηιάεη γηα ηε κειινληηθή 

πξνέθηαζή ηεο πξνο ηελ Άξηα θαη νξακαηίδεηαη ηε δεύμε Ρίνπ-Αληηξξίνπ:   
“Ἡ γραμμὴ ἔχει ὑπερτάτην ἐμπορικήν, ἀλλὰ καὶ στρατηγικὴν σημασίαν, διότι ἡ 
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 Παπαγιαννάκης (1982), σ.97. Βλ. και Παδελόπουλος (1935), σ.320. 
19

 Για τα στοιχεία βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.185, σ.193 και σ.200. 
20

 Για τους οικονομικούς όρους της σύμβασης βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.123-124.  
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 συγκοινωνία Πελοποννήσου καὶ Στερεᾶς διὰ Ῥίου-Ἀντιρρίου σχεδὸν ἠδυνάμεθα 

 εἰπεῖν ὅτι δὲν εἶναι θαλασσία. Ὑπάρχουσι μάλιστα καὶ αἱ προτάσεις ὅπως 

 γεφυρωθῇ τὸ στενόν, ἐξασφαλιζομενης οὕτω τῆς βάσεως τοῦ σιδηροδρόμου. Θὰ 

 ἠδυνάμεθα νὰ εὕρωμεν εὐχερῶς τοὺς ἀναδεχομένους τὴν προέκτασιν πρὸς 

 Κραβασαρᾶν21 καὶ Ἄρταν, χάριν τῶν περαιτέρω διεθνῶν συνδέσεων.” 

Ζ επέθηαζε πξνο ην Κξπνλέξη ζα έρεη κήθνο πεξίπνπ 17 ρηιηόκεηξα, αιιά νη βέιγνη 

εξγνιήπηεο δελ απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηεο θπβέξλεζεο
22

 θαη ν Σξηθνύπεο ηνπο 

αθαηξεί ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηεο θξαηηθήο γξακκήο Μεζνινγγίνπ-Αγξηλίνπ. 

 Μεηά από κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζπλελλόεζεο κε ηνπο ΠΑΠ,
23

 ε 

θαηαζθεπή ηεο επέθηαζεο, αιιά θαη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηεο πιήξνπο 

γξακκήο, αλαηίζεηαη ζηνλ Υ. Απνζηνιίδε, δηεπζπληή ηεο Σξάπεδαο Βηνκεραληθήο 

Πίζηεσο (ΣΒΠ), θαη ε ζύκβαζε ηεο 12/12/1889 επηθπξώλεηαη κε ην λόκν ΑΦΖΘ΄ 

ζηηο 2 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1890. Σν Μάξηην ηνπ 1890 ηδξύεηαη, από ηνλ Υ. Απνζηνιίδε, 

ρσξίο ε ΣΒΠ λα κεηέρεη σο λνκηθό πξόζσπν, ε εηαηξεία ηδεξόδξνκνο 

Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο (ΒΓΔ)
24

 θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο αξρίδεη ε 

ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο Μεζνινγγίνπ-Αγξηλίνπ. Σέινο, ην 1891 ν αλάδνρνο 

παξαδίδεη ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο, ην αηκόπινην κε όλνκα ΚΑΛΤΔΩΝ Ι θαη ηελ 

απνβάζξα ηνπ Κξπνλεξίνπ, νπόηε αξρίδεη ε ιεηηνπξγία θαη ηνπ ηκήκαηνο Μεζνιόγγη-

Κξπνλέξη.   

 
Χάρτης της γραμμής του ΣΒΔΕ Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2005) 

 Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν αθεηεξία ηεο γξακκήο ήηαλ ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο, όπνπ 

ππήξρε πξαθηνξείν ηεο εηαηξείαο, κόλν γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ. ηε ζπλέρεηα ν 

                                                           
21

 Κραβασαράς είναι το τότε όνομα της Αμφιλοχίας. 
22

 Η κυβέρνηση προσφέρει επιχορήγηση 20.000 δραχμών ανά χιλιόμετρο και τη δαπάνη 

για την κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό Εύηνο, ενώ υποχρέωση του αναδόχου, 

εκτός από την κατασκευή της γραμμής, είναι να κατασκευάσει  αποβάθρα 

διαπόρθμευσης στο Κρυονέρι και να αγοράσει και να εντάξει στο δυναμικό της εταιρείας 

ένα ατμόπλοιο τουλάχιστον 100 τόνων. 
23

 Βλ. Ανδρουλιδάκης (2005), σ.140. 
24

 Το όνομα από το γεγονός ότι τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας βρίσκονταν εκείνη την 

εποχή στον Αμβρακικό κόλπο. Συνεπώς, αυτή η σιδηροδρομική γραμμή κάλυπτε το 

βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. 
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επηβάηεο επηβηβαδόηαλ ζην πινίν ηνπ ΒΓΔ θαη πήγαηλε ζην Κξπνλέξη, όπνπ άξρηδε ε 

θπξίσο ζηδεξνδξνκηθή ζπγθνηλσλία.  

Μπνξεί θαλείο λα πεη όηη, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ν ΒΓΔ πξσηνπόξεζε, κηαο θαη 

ζπλδύαδε, από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηε ζηδεξνδξνκηθή θαη ηε ζαιάζζηα 

ζπγθνηλσλία.  

4.2.1 Τεσνικά ζηοισεία ηηρ γπαμμήρ 

Ζ γξακκή είλαη κνλή θαη έρεη πιάηνο 1m. To αξρηθό κήθνο ηεο είλαη 62km (17km ην 

ηκήκα Κξπνλέξη-Μεζνιόγγη, 45km ην ηκήκα Μεζνιόγγη-Αγξίλην). Λίγν αξγόηεξα, ην 

1896, θαηαζθεπάζηεθε θαη κηα κηθξή δηαθιάδσζε, κε κήθνο 2km, από ην ρσξηό 

Καιύβηα κέρξη ηνλ Αρειών γηα κεηαθνξά ηεο ηνπηθήο μπιείαο. Ζ δηαδξνκή γίλεηαη, 

σο επί ην πιείζηνλ, ζε νκαιό έδαθνο, ρσξίο έληνλεο θιίζεηο θαη θιεηζηέο θακπύιεο. 

πγθεθξηκέλα, ε κέγηζηε θιίζε είλαη 24‰ θαη ε κηθξόηεξε αθηίλα θακππιόηεηαο 

150m. Σν ρακειόηεξν ζεκείν ηεο γξακκήο (ζην ιηκάλη ηνπ Κξπνλεξίνπ) έρεη 

πςόκεηξν 1,10m θαη ην ςειόηεξν (ζην ζηαζκό ηνπ Αγξηλίνπ) 65,70m.
25

 Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηδεξνηξνρηέο από ράιπβα ηύπνπ 

Bessemer. Σν κήθνο ησλ ξάβδσλ είλαη 8m θαη ην βάξνο ηνπο είλαη 20kg αλά ηξέρνλ 

κέηξν. ην άξζξν 35 ηεο σγγραφής
26

 γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο νξίδεηαη όηη ην 

κέγηζην θνξηίν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 8 ηόλνπο αλά άμνλα.  

 ηελ όιε δηαδξνκή ππάξρνπλ έμη ζηαζκνί (Κξπνλέξη, Μεζνιόγγη, Αηησιηθό, 

ηακλά, Αγγειόθαζηξν θαη Αγξίλην) θαη έμη ζηάζεηο. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηκακαμώλ 

ε εηαηξία δηέζεηε ηηο εμήο εγθαηαζηάζεηο:  

α) ην ζηαζκό ηνπ Μεζνινγγίνπ ππήξρε ην κεραλεξγνζηάζην, όπνπ γηλόηαλ ε 

ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο ησλ κεραλώλ θαη ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ.  

β) ηνπο ζηαζκνύο Μεζνινγγίνπ θαη Αγξηλίνπ ππήξραλ δύν ακαμνζηάζηα.  

γ) Πεξηζηξνθηθέο πιάθεο γηα ηελ αληηζηξνθή πνξείαο ησλ αηκακαμώλ ππήξραλ ζηνπο 

ζηαζκνύο Κξπνλεξίνπ, Μεζνινγγίνπ θαη Αγξηλίνπ.  

δ) Τπήξραλ έμη πδαηόππξγνη, γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ αηκακαμώλ κε λεξό, έλαο ζε 

θάζε ζηαζκό. 

4.2.2 Οι αημάμαξερ 

ηε σγγραφή γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ην θξάηνο ζέηεη νξηζκέλεο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αηκάκαμεο πνπ ζα πξνηηκήζεη ν ΒΓΔ. πγθεθξηκέλα: 

α) ην άξζξν 43 νξίδεηαη όηη ε αλάδνρνο εηαηξία ζα απνδερηεί ην πνιύ δύν ηύπνπο 

κεραλώλ. Ο έλαο ηύπνο, ζα έρεη βάξνο πξνζθύζεσο ηνπιάρηζηνλ 20 ηόλσλ, κε ηξεηο 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο θαη εκπξόζζην αξζξσηό ζύζηεκα (δειαδή δηάηαμε 2-6-0). Ο 

άιινο ζα έρεη βάξνο πξνζθύζεσο ηνπιάρηζηνλ 10 ηόλσλ, κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο 

άμνλεο θαη εκπξόζζην αξζξσηό ζύζηεκα (δειαδή δηάηαμε 2-4-0). Γελ αλαθέξεηαη αλ 

νη αηκάκαμεο ζα είλαη εθνδηνθόξνη, αιιά απηό κάιινλ ζα ζεσξήζεθε απηνλόεην γηα 

γξακκή κε απηό ην κήθνο. 

β) ην άξζξν 46 νξίδεηαη όηη νη αηκάκαμεο απηέο ζα θαηαλαιώλνπλ ην πνιύ 1,60kg 

άλζξαθα (ηύπνπ Newcastle ή ηζνδύλακν) αλά ώξα θαη ίππν θαη ζα παξάγνπλ γηα θάζε 

ρηιηόγξακκν θαπζίκνπ 7,20kg μεξνύ αηκνύ. 

γ) ην άξζξν 47 νξίδνληαη κεξηθά ηερληθά ζηνηρεία γηα ηνλ πξώην ηύπν αηκάκαμαο. 

Απηή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε πίεζε 10Atm, ε δηάκεηξνο ησλ ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ 

ηεο λα είλαη 800-1000mm, ε νιηθή απόζηαζε ησλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ λα είλαη 

2,10m, ην κέγηζην θνξηίν αλά άμνλα λα είλαη 8 ηόλνη, ε κέγηζηε ειθηηθή ηεο δύλακε 

                                                           
25

 Τα τεχνικά στοιχεία της γραμμής στο Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117. Τα 

υψομετρικά στοιχεία στο Schönborn (1997), σ.229. 
26

 ΙΑΕΤΕ, 2.2. 
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[ππνινγηδόκελε από ηνλ ηύπν Σ=(0,65∙p∙d
2
∙l)/D] 3.800kg θαη ε ρσξεηηθόηεηα ησλ 

πδαηαπνζεθώλ 4m
3
.  

δ)  ην άξζξν 48 νξίδνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ην δεύηεξν ηύπν αηκάκαμαο. 

Απηέο ζα πξέπεη λα είλαη (κε ηελ ίδηα ζεηξά) 10Atm, 1000-1200mm, 1,80m, 8 ηόλνη, 

2.000kg θαη 3m
3
.  

 Οη πξνδηαγξαθέο απηέο δείρλνπλ όηη νη αηκάκαμεο κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο 

άμνλεο ζα θηλνύζαλ θπξίσο εκπνξηθνύο ζπξκνύο, ελώ νη αηκάκαμεο κε δύν άμνλεο 

επηβαηηθνύο. 

 ηελ πξώηε ηνπ, θαη κνλαδηθή γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, αγνξά 

αηκακαμώλ, ν ΒΓΔ δελ αθνινπζεί κελ θαηά γξάκκα ηα ηεο σγγραφής, σζηόζν 

βξίζθεηαη κέζα ζην πλεύκα ηεο. πγθεθξηκέλα, αγνξάδεη έλαλ ηύπν αηκακαμώλ (ε 

σγγραφή νξίδεη ην πνιύ δύν ηύπνπο), κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο ρσξίο 

αξζξσηό ζύζηεκα, δειαδή αηκάκαμεο [C n2t] ή (0-6-0Σ) θαη ηηο θαηαηάζζεη ζε δύν 

ζεηξέο Α θαη Β. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη αηκάκαμεο κε δηάηαμε 0-6-0 

ραξαθηεξίδνληαη σο Standard Goods, θιαζηθέο, δειαδή, κεραλέο γηα εκπνξηθνύο 

ζπξκνύο.
27

 Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ δείρλεη όηη ε εηαηξεία απνζθνπεί 

πεξηζζόηεξν ζηνλ όγθν ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξά ζηελ ηαρύηεηα ηεο επηβαηηθήο 

θίλεζεο. 

Η Σειπά Α 

Ζ ζεηξά απηή απνηειείηαη από 5 αηκάκαμεο, βειγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ έηνπο 1888, 

από ην εξγνζηάζην Marcinelle & Couillet, ηηο νπνίεο ε εηαηξία αξίζκεζε κε ηνπο 

αξηζκνύο Α1 έσο Α5 θαη ηηο νλόκαζε ΣΡΙΚΟΤΠΗ, ΑΡΣΑ, ΑΓΡΙΝΙΟΝ, ΠΑΣΡΑΙ θαη 

ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΝ, αληηζηνίρσο.
28

  

 
Η ατμάμαξα Α1 (ΣΡΙΚΟΤΠΗ)  Πηγή: ΣΦΣ (1999) 

Πξόθεηηαη γηα εθνδηνθόξνπο, δηθύιηλδξεο κεραλέο θεθνξεζκέλνπ αηκνύ, απιήο 

εθηόλσζεο, κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο θηλεηήξηνπο άμνλεο, ηηο νπνίεο ε εηαηξία 

πξννξίδεη γηα κηθηέο ακαμνζηνηρίεο. Σα θύξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

                                                           
27

 Hollingsworth & Cook (1987), σ.82. 
28

 Η Α5 εκτίθεται στο ΣΜΟΣΕ και η Α3 στο Σιδηροδρομικό Πάρκο της Καλαμάτας. 

Πάντως, τόσο στο Μπασιάκος (1892) όσο και στις Εκθέσεις του ΔΣ της εταιρείας όλες οι 

ατμάμαξες αναφέρονται μόνο με τους αριθμούς τους, 1 έως 6. Οι ονομασίες τους 

προκύπτουν από άλλες πηγές, π.χ. Holzinger (χ.χ), επιβεβαιώνονται δε και από τις 

υπάρχουσες φωτογραφίες των ατμαμαξών. 
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αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο Α θαίλνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.
29

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=280mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=400mm 

    γθνο θπιίλδξνπ ................................V=0,024618m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ….…D=1.000mm 

    Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ….2,20m 

    Μέηξν έιμεσο ………………………..… e=313,6cm
2
 

    Πίεζε................................................................12Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..…………Σ=2.446kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .....................S=39,55m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο .....................................G=0,70m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………………….……(S/G)=56,50           

    Μέηξν ζέξκαλζεο………..………..(S/V)=1606,5m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………6.666kg 

    Οιηθό βάξνο…………………………..…...20.000kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………..…20.000kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο...........................................6,850m 

    Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο…………………3,0m
3
 

    Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………..….600kg 

Η Σειπά Β 

Ζ Β πεξηιακβάλεη κία κόλν εθνδηνθόξν δηθύιηλδξε αηκάκαμα, θεθνξεζκέλνπ αηκνύ, 

απιήο εθηόλσζεο θαη ίδηαο δηάηαμεο αμόλσλ κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α. Έθεξε 

ηνλ αξηζκό Β6 θαη ηα όλνκα ΚΑΛΤΔΩΝ.
30

  

 
Η ατμάμαξα Β6 (ΚΑΛΤΔΩΝ)  Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2005) 

Δίρε θαηαζθεπαζηεί ζην ίδην βειγηθό εξγνζηάζην, πηζαλόηαηα ην 1889. Σα ηερληθά 

ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ηα θπξηόηεξα ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα,
31

 

έρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο, επί ην ηζρπξόηεξν, από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμώλ 

ηεο ζεηξάο Α θαη δείρλνπλ όηη ν ΒΓΔ ηελ πξνόξηδε γηα ηελ θίλεζε ακηγώο 

                                                           
29

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία των ατμαμαξών στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος Ι. 
30

 Καλυδών: αρχαία πόλη της Αιτωλίας στον ποταμό Εύηνο, κοντά στον Κορινθιακό 

κόλπο. Ιδρυτής της, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν ο Καλυδών, γιος του Αιτωλού και 

της Προνόης. Την αναφέρει ο Όμηρος ως μία από τις πέντε πόλεις των Αιτωλών. 
31

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τής ατμάμαξας στον Πίνακα 10 του Παραρτήματος Ι. 
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εκπνξηθώλ ζπξκώλ.  

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ .................................d=350mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.......................................l=510mm 

    γθνο θπιίλδξνπ .................................V=0,049043m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ……..D=1.050mm 

    Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ….2,80m 

    Μέηξν έιμεσο………………………….…..e=595cm
2
 

    Πίεζε:.................................................................9Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..…………Σ=3.481kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ......................S=63,12m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ......................................G=0,89m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………..…… (S/G)=70,92           

    Μέηξν ζέξκαλζεο……………………..(S/V)=1287m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………...…8.330kg 

    Οιηθό βάξνο…………………………….…...25.000kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………….…25.000kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο..............................................7,100m 

    Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………...…3,0m
3
 

    Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………...1.200kg 

Σν γεγνλόο όηη όιεο νη αηκάκαμεο ηνπ ΒΓΔ είλαη εθνδηνθόξνη είλαη ζπκβαηό κε ην 

κηθξό κήθνο ηεο γξακκήο. Σν γεγνλόο, επίζεο, όηη είλαη αηκάκαμεο απιήο εθηόλσζεο 

είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηελ νκαιόηεηα ηεο δηαδξνκήο, ηεο νπνίαο ε κηθξόηεξε 

αθηίλα θακππιόηεηαο είλαη 150m θαη ε θιίζε δελ μεπεξλά, ζε θαλέλα ζεκείν, ην 

24‰.  

Οη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α έρνπλ κελ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλάδνπλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηβαηηθώλ αηκακαμώλ, δειαδή ζρεηηθά κηθξό κέηξν έιμεσο 

(e=313,6cm
2
) θαη ειθηηθή δύλακε (2.446kg), αιιά ην κέγεζνο ησλ ηξνρώλ ηνπο 

(δηάκεηξνο 1.000mm) είλαη ραξαθηεξηζηηθό εκπνξηθήο αηκάκαμαο.
32

 Πξνθαλώο ε 

εηαηξεία ηηο πξννξίδεη γηα ηελ έιμε επηβαηηθώλ θαη κηθηώλ ακαμνζηνηρηώλ. Ζ 

αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Β είλαη αηκάκαμα γηα εκπνξηθνύο ζπξκνύο: κεγάιν κέηξν 

έιμεσο (e=595cm
2
) θαη ειθηηθή δύλακε (3.481kg), κέηξην κέγεζνο ηξνρώλ (δηάκεηξνο 

1.050mm). Έλα ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ησλ αηκακαμώλ είλαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ιέβεηα, πνπ είλαη, θαη γηα ηηο δύν ζεηξέο, αζπλήζηζηε γηα ηελ επνρή θαη δηαθέξεη 

από απηήλ πνπ όξηδαλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο σγγραφής, δειαδή 10Atm. Αζπλήζηζηα 

κεγάιε (12Atm) γηα ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α θαη, θπξίσο, αζπλήζηζηα κηθξή 

(9Atm) γηα ηελ αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Β.    

 Γηαθνξέο από ηα νξηδόκελα ζηε σγγραφή ππάξρνπλ θαη ζηελ ειθηηθή δύλακε 

ησλ αηκακαμώλ. ηηο πξνδηαγξαθέο νξίδεηαη όηη ε ειθηηθή δύλακε ησλ αηκακαμώλ κε 

ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο έπξεπε λα είλαη 3.800kg. Ζ ειθηηθή ηθαλόηεηα ησλ 

κεραλώλ ηεο ζεηξάο Α (2.446kg) απέρεη πνιύ από ηα νξηδόκελα, ελώ ε αληίζηνηρε ηεο 

αηκάκαμαο Β (3.481kg) ηα πιεζηάδεη. Πάλησο, ε ειθηηθή δύλακε ησλ αηκακαμώλ ηεο 

ζεηξάο Α είλαη θαηά 22% κεγαιύηεξε από ηα νξηδόκελα ((2.000kg) γηα ηηο αηκάκαμεο 

κε δύν ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο. 

 Χο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ κεραληζκνύ 

αηκνπαξαγσγήο, νη αηκάκαμεο ηνπ ΒΓΔ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία ηα νπνία 

βξίζθνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο ζηδεξνδξνκηθήο πξαθηηθήο. πγθεθξηκέλα, 

                                                           
32

 Για την εποχή, μια "κανονική" (τυπική) εμπορευματική εφοδιοφόρος ατμάμαξα, με 

τρεις συνεζευγμένους άξονες, έχει κινητήριους τροχούς διαμέτρου το πολύ 1.080mm. [Βλ. 

Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.96+ 
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ν ιόγνο ηεο νιηθήο ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο (S) πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο εζράξαο 

(G) είλαη θαιόο γηα ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α [(S/G)=56,50] θαη πςειόο γηα ηελ 

αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Β [(S/G)=70,92]. Αιιά θαη νη ηηκέο ηνπ κέηξνπ ζέξκαλζεο είλαη 

πςειέο: γηα ηηο αηκάκαμεο ηεο Α ζεηξάο ην πειίθν S/V έρεη ηηκή 1606,5m
-1

, ελώ γηα 

ηελ αηκάκαμα ΚΑΛΤΔΩΝ ε ηηκή ηνπ πειίθνπ S/V είλαη 1287m
-1

. Απ’ απηή ηελ 

πιεπξά, δειαδή, νη αηκάκαμεο είλαη θαιήο  θαηαζθεπήο θαη ηθαλέο γηα θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ πξώηεο πνηόηεηαο. 

 Χο πξνο ηελ απηνλνκία θίλεζεο, γηα ηελ αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Β δελ ηίζεηαη ζέκα, 

κηαο θαη κε ρσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο 1.200kg είλαη ηθαλή γηα κηα πιήξε 

δηαδξνκή (πεξίπνπ 130km) ρσξίο αλεθνδηαζκό. Οη αλζξαθαπνζήθεο, όκσο, ησλ 

αηκακαμώλ ηεο Α ζεηξάο έρνπλ κηθξή ρσξεηηθόηεηα, 600kg. Γηα απηάξθεηα 130 

ρηιηνκέηξσλ, νη αηκάκαμεο πξέπεη λα θαηαλαιώλνπλ 4,6kg γαηαλζξάθσλ αλά 

ρηιηόκεηξν. Από ηα 19 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ αλά 

ρείξαο κειέηε (1892-1910), κόλν ηξεηο ρξνληέο (1897, 1898 θαη 1899) ε κέζε 

θαηαλάισζε ήηαλ κεγαιύηεξε από απηή ηελ ηηκή. Απηό ζεκαίλεη όηη θαη απηέο νη 

αηκάκαμεο πξέπεη λα ζεσξεζνύλ ηθαλέο γηα κηα πιήξε δηαδξνκή ρσξίο αλεθνδηαζκό 

ζε γαηάλζξαθεο.  

 Χο πξνο ηνλ ππνινγηζκό, ηέινο, ηεο ειθηηθήο δύλακεο ησλ αηκακαμώλ ηεο 

εηαηξείαο ηα πξάγκαηα είλαη απιά, κηαο θαη ν ΒΓΔ δελ αγόξαζε άιιε αηκάκαμα 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. Ζ ζπλνιηθή δύλακε ησλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο Α 

είλαη 12.230kg (5x2.446), ελώ ε δύλακε ηεο, κηαο, αηκάκαμαο ηεο ζεηξάο Β είλαη 

3.481kg. Άξα ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε ηνπ ΒΓΔ αλέξρεηαη ζε 15.711kg. Γηα ην 

αξρηθό κήθνο ηεο γξακκήο (62km) ε ειθηηθή δύλακε είλαη 253,4kg/km. ηαλ, ην 

1896, πξνζηέζεθε θαη ε δηαθιάδσζε πξνο ηα Καιύβηα (2km) ε ειθηηθή δύλακε έγηλε 

245,5kg/km, ε νπνία έκεηλε ζηαζεξή γηα ην ππόινηπν ηεο ππό εμέηαζε πεξηόδνπ. Ζ 

ειθηηθή δύλακε ηνπ ΒΓΔ αλά εγθαηεζηεκέλν ρηιηόκεηξν γξακκήο θαίλεηαη ζην 

επόκελν δηάγξακκα. 

Γύναμη Έλξηρ ηος ΣΒΓΔ
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4.2.3 Σςγκπίζειρ 

Μηα πξώηε, «εζσηεξηθή» ζύγθξηζε θαη ησλ δύν ζεηξώλ αηκακαμώλ ηνπ ΒΓΔ 

κπνξεί λα γίλεη κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α ηνπ ηδεξνδξόκνπ Αηηηθήο. Καη ηνύην 

επεηδή ππάξρνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία, όπσο είλαη ε ίδηα δηάηαμε αμόλσλ, θαη ε ίδηα, 

βειγηθή, πξνέιεπζε. Βέβαηα, νη αηκάκαμεο ησλ Α είλαη βαξύηεξεο από ηηο Α ηνπ 

ΒΓΔ (βάξνο πξνζθύζεσο 25.650kg έλαληη 20.000 kg), αιιά ζρεδόλ ηζνβαξείο κε ηε 

Β (βάξνο πξνζθύζεσο 25.000kg). Τπάξρεη, επίζεο θαη κηθξή ρξνληθή δηαθνξά, κηαο 

θαη νη αηκάκαμεο ησλ Α είλαη θαηαζθεπήο 1885-86 ελώ ηνπ ΒΓΔ 1888-89. Σα 

θύξηα ζηνηρεία ησλ αηκακαμώλ ησλ Α είλαη ηα εμήο: 
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    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=350mm           

    Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=560mm          
 
    

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…….D=1.300mm          

    Μέηξν έιμεσο …………………………..e=527,7cm
2
                                                    

    Πίεζε:................................................................9Atm                    

    Διθηηθή δύλακε………………..……...…Σ=3.190kg                

    Δπάξθεηα ιέβεηα……………………….(S/G)=93,76                                                                            

    Μέηξν ζέξκαλζεο ………………...(S/V)=1253,6m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……...….…8.550kg    

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………..…25.650kg             

    Μήθνο αηκάκαμαο...........................................8,800m                

    Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………....1.890kg 

Οη αηκάκαμεο ησλ Α έρνπλ κεγαιύηεξνπο ηξνρνύο (δηάκεηξνο 1.300mm) από ηηο 

αηκάκαμεο ηνπ ΒΓΔ (δηάκεηξνο 1.000mm θαη 1.050mm αληηζηνίρσο), γεγνλόο πνπ 

ηνπο δίλεη πην «επηβαηηθό» ραξαθηήξα. Πάλησο, θαη νη δπν εηαηξείεο ηηο πξνόξηδαλ γηα 

κηθηή ρξήζε.          

 Χο πξνο ην κέηξν έιμεσο θαη ηελ ειθηηθή δύλακε, νη αηκάκαμεο ησλ Α είλαη 

ηζρπξόηεξεο από ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α ηνπ ΒΓΔ, (e=527,7cm
2
 έλαληη 

e=313,6cm
2
 θαη Σ=3.190kg έλαληη Σ=2.446kg), παξόιν πνπ ιεηηνπξγνύλ κε πίεζε 

9Atm έλαληη 12Atm. Δίλαη, όκσο, αζζελέζηεξεο από ηελ αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Β ηνπ 

ΒΓΔ, κε ηελ νπνία ιεηηνπξγνύλ κε ηελ ίδηα πίεζε θαη ε νπνία έρεη e=595cm
2
 θαη 

Σ=3.481kg. 

 Χο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα νη αηκάκαμεο ησλ Α είλαη ζεκαληηθά 

θαιύηεξεο από ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α ηνπ ΒΓΔ [(S/G)=93,76 έλαληη 

(S/G)=56,50] θαη απιώο θαιύηεξεο από ηελ αηκάκαμα ΚΑΛΤΔΩΝ, ε νπνία έρεη 

(S/G)=70,92. Αληηζέησο, νη αηκάκαμεο ηνπ ΒΓΔ ππεξηεξνύλ ζην ζπληειεζηή 

ζέξκαλζεο, ηόζν ε ζεηξά Α κε (S/V)=1606,5m
-1

, όζν θαη ε ΚΑΛΤΔΩΝ κε 

(S/V)=1287m
-1

 έλαληη (S/V)=1253,6m
-1

 ησλ αηκακαμώλ ησλ Α. Πάλησο, όπσο 

δείρλνπλ ηα κεγέζε, θαη νη αηκάκαμεο ηνπ ΒΓΔ θαη νη αληίζηνηρεο ησλ Α είλαη
 

αηκάκαμεο θαιήο  θαηαζθεπήο θαη ηθαλέο γηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ πξώηεο 

πνηόηεηαο. 

Σέινο νη αηκάκαμεο ησλ Α, κε ρσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο 1.890kg, είλαη 

αζπγθξίησο θαιύηεξεο ζηνλ ηνκέα ηεο απηνλνκίαο από ηηο αηκάκαμεο ηνπ ΒΓΔ, νη 

νπνίεο έρνπλ ρσξεηηθόηεηεο 600kg θαη 1.200kg αληηζηνίρσο. 

 Χο πξνο ηελ έληαμε ησλ αηκακαμώλ ηνπ ΒΓΔ ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο 

ζηδεξνδξνκηθήο πξαθηηθήο ηεο επνρήο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη αηκάκαμεο κε απηή 

ηε δηάηαμε αμόλσλ (0-6-0) είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλεο ζηηο δηάθνξεο ζηδεξνδξνκηθέο 

εηαηξείεο πνιιώλ ρσξώλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη, θπξίσο, γηα ηελ έιμε εκπνξηθώλ θαη, 

ζπαληόηεξα, κηθηώλ ζπξκώλ. 

 Μπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηε ζεηξά 3AC ηνπ βειγηθνύ εξγνζηαζίνπ Saint 

Léonard γηα γξακκέο πιάηνπο 1.000mm, αηκάκαμεο πνπ από ην 1885 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηε γαιιηθή εηαηξεία Chemins de fer Départemantaux  (3 

αηκάκαμεο) θαη, από ην 1891, ηνπο θξαηηθνύο ζηδεξνδξόκνπο ηεο Υηιήο (6 

αηκάκαμεο), θαζώο θαη ηελ, πεξίπνπ ίδηα, ζεηξά αηκακαμώλ 4AC, επίζεο ηεο Saint 

Léonard γηα ην ίδην πιάηνο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηελ ίδηα επνρή, από ηελ 

παξαπάλσ γαιιηθή εηαηξεία (2 αηκάκαμεο), αιιά θαη από ηελ εηαηξεία Chemins de fer 

Cantonaux Luxembourgeois (7 αηκάκαμεο) θαη από ηνπο ηδεξνδξόκνπο ηεο 

Ννηηναθξηθαληθήο Γεκνθξαηίαο (1 αηκάκαμα). Ζ ζύγθξηζε ησλ αηκακαμώλ ηεο 

ζεηξά Α ηνπ ΒΓΔ κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο 3AC δείρλεη όηη νη αηκάκαμεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε ειιεληθή εηαηξεία ήηαλ απνιύησο κέζα ζην δηεζλέο πιαίζην ηεο 
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επνρήο. Σα θύξηα ζηνηρεία ησλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο 3AC έρνπλ σο εμήο:
33

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=270mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=350mm 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=800mm 

    Μέηξν έιμεσο……………………….…….e=319cm
2
                                                   

    Πίεζε:..............................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..…..….…Σ=2.074kg                

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………....….(S/G)=48,98                                                                           

    Μέηξν ζέξκαλζεο ………................(S/V)=1714,5m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………….…5.200kg          

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…15.600kg             

    Μήθνο αηκάκαμαο............................................5,020m 

    Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………..….….350kg 

πσο θαίλεηαη από ηα ζηνηρεία νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο 3AC, κε δηάκεηξν ηξνρώλ 

800 mm, πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθνύο ζπξκνύο θαη είλαη ειαθξόηεξεο (βάξνο 

πξνζθύζεσο 15.600kg) από ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α ηνπ ΒΓΔ, νη νπνίεο έρνπλ 

βάξνο πξνζθύζεσο 20.000kg. 

 Σα κέηξα έιμεσο είλαη πεξίπνπ ίζα (e=319cm
2
 νη 3AC, e=313,6cm

2
 νη Α ηνπ 

ΒΓΔ), αιιά ε ειθηηθή ηθαλόηεηα ησλ αηκακαμώλ ηνπ ΒΓΔ είλαη αξθεηά 

κεγαιύηεξε (Σ=2.446kg έλαληη Σ=2.074kg) θαη ηνύην επεηδή ιεηηνπξγνύλ κε 

κεγαιύηεξε πίεζε ζην ιέβεηα (12 Atm έλαληη 10Atm). 

 Οη αηκάκαμεο ηνπ ΒΓΔ είλαη θαιύηεξεο σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα 

[(S/G)=56,50 έλαληη (S/G)=48,98], ελώ νη αηκάκαμεο 3AC ππεξηεξνύλ ειαθξά σο 

πξνο ην ζπληειεζηή ζέξκαλζεο [(S/V)=1606,5m
-1

 νη Α ηνπ ΒΓΔ, (S/V)=1714,5m
-1

 

νη 3AC].  

 Σέινο, νη αηκάκαμεο Α ηνπ ΒΓΔ, κε ρσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο 600kg 

έλαληη 350kg, είλαη θαιύηεξεο σο πξνο ηελ απηνλνκία θίλεζεο. 

 Ζ αηκάκαμα Β ηνπ ΒΓΔ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο αληίζηνηρεο αηκάκαμεο 

αξθεηώλ ρσξώλ. Μηα ζύγθξηζε κπνξεί λα γίλεη κε ηηο εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο ηεο 

ζεηξάο 3LM  ηνπ βειγηθνύ εξγνζηαζίνπ Saint Léonard, νη νπνίεο θπθινθνξνύζαλ ζηε 

ηηαιηθή γξακκή Bergamo-Ponte della Serva (πιάηνο 1.435mm). πγθεθξηκέλα, ε 

ηηαιηθή εηαηξεία αγόξαζε 3 αηκάκαμεο κεηαμύ 1890 θαη 1896 θαη άιιεο 2 κεηαμύ 

1898 θαη 1901. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμώλ απηήο ηεο ζεηξάο είλαη ηα 

αθόινπζα:
34

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=320mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=450mm 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=920mm 

    Μέηξν έιμεσο………………………..….e=500,8cm
2
                                                   

    Πίεζε:..............................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..…..….…Σ=3.255kg                

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………....….(S/G)=57,93                                                                           

    Μέηξν ζέξκαλζεο ………...……….(S/V)=1609,2m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………….…9.000kg          

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…27.000kg             

    Μήθνο αηκάκαμαο............................................6,433m 

    Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………..….….700kg 

Σν κέγεζνο ησλ ηξνρώλ ηνπο (δηάκεηξνο 920mm) δείρλεη όηη πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο 
                                                           
33

 Τα πλήρη στοιχεία τους στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 3ΑC. Στο ίδιο και για 

τη σειρά 4ΑC.  
34

 Τα πλήρη στοιχεία τους στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 3LM. 
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εκπνξηθνύ ηύπνπ, ελώ ην βάξνο πξνζθύζεώο ηνπο (27.000kg) είλαη ιίγν κεγαιύηεξν 

από ην βάξνο ηεο αηκάκαμαο ΚΑΛΤΔΩΝ, ε νπνία έρεη αληίζηνηρν βάξνο 25.000kg.  

 Ζ αηκάκαμα ηνπ ΒΓΔ έρεη κεγαιύηεξν κέηξν έιμεσο (e=595cm
2
 έλαληη 

e=500,8cm
2
) θαη κεγαιύηεξε, αλ θαη ιεηηνπξγεί κε κηθξόηεξε πίεζε, ειθηηθή 

ηθαλόηεηα (Σ=3.481kg έλαληη Σ=3.255kg). Ο ιέβεηάο ηεο έρεη θαιύηεξε επάξθεηα 

[(S/G)=70,92 έλαληη (S/G)=57,93], αιιά πζηεξεί σο πξνο ην ζπληειεζηή ζέξκαλζεο 

[(S/V)=1287m
-1

 έλαληη (S/V)=1609,2m
-1

 ησλ ηηαιηθώλ]. Ζ ΚΑΛΤΔΩΝ, κε 

ρσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο 1.200kg, έρεη πνιύ κεγαιύηεξε απηνλνκία θίλεζεο 

από ηηο ηηαιηθέο αηκάκαμεο, ησλ νπνίσλ ε αληίζηνηρε ρσξεηηθόηεηα είλαη 700kg.  

 Σα ίδηα, ζε γεληθέο γξακκέο, απνηειέζκαηα ζα έδηλε ε ζύγθξηζε κε ηηο αηκάκαμεο 

ησλ ζεηξώλ 3J θαη GA, ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ,
35

 νη νπνίεο θπθινθόξεζαλ ζε 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηεο Αξγεληηλήο (πιάηνο 1.675mm) ην 1889 θαη ηεο 

Γνπαηεκάιαο (πιάηνο 914mm)ην 1895, αληηζηνίρσο.       

4.2.4 Η Χπήζη 

Οη εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ Γ ηνπ ΒΓΔ πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο είλαη πνιύ 

αλαιπηηθέο όζνλ αθνξά ηελ θίλεζε ησλ ακαμνζηνηρηώλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

αηκακαμώλ. Γηα θάζε κηα από ηηο έμη αηκάκαμεο αλαθέξεηαη ε ζπλνιηθή απόζηαζε 

πνπ δηήλπζε απηή, θαζώο θαη ην ζπλνιηθό θνξηίν πνπ έζπξε.
36

 Αλαθέξνληαη, επίζεο, 

ζηνηρεία γηα ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ζε θαύζηκα θαη ιηπαληηθά. ε εηδηθνύο πίλαθεο 

αλαθέξνληαη νη επηζθεπέο πνπ έγηλαλ, όπνηε έγηλαλ, ζε θάζε αηκάκαμα, αιιά θαη ην 

θόζηνο απηώλ ησλ επηζθεπώλ. Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ αηκακαμώλ νη εθζέζεηο απηέο 

είλαη ηνπ ίδηνπ ηύπνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο ησλ ηδεξνδξόκσλ Αηηηθήο, 

γεγνλόο πνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζην όηη ν Πάλνο Μπαζηάθνο ήηαλ, ηαπηόρξνλα, 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ ΒΓΔ θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Α. 

 ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη γηα θάζε έηνο ν αξηζκόο ησλ 

ακαμνζηνηρηώλ πνπ θηλήζεθαλ, ε ζπλνιηθή δηαδξνκή ησλ αηκακαμώλ, ε κέζε 

δηαδξνκή αλά αηκάκαμα, ην ζπλνιηθό θνξηίν θαη ην κέζν θνξηίν αλά αηκάκαμα, 

θαζώο θαη ε κέζε θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ. 

 

 

Έηορ 

 

 

Αμαξοζηοισίερ 

 

Γιανςθένηα 

σιλιόμεηπα 

 

Μ.Ο ανά 

αημάμαξα 

Σςνολικό 

θοπηίο 

(ηόνοι) 

Μ.Ο. ανά 

αημάμαξα 

(ηόνοι) 

Καηανάλωζη 

γαιανθπάκων 

kg/km 

1892 6.477 129.499 21.583 233.776 38.963 4,265 

1893 2.766 105.474 17.579 125.774 20.963 4,262 

1894 2.067 98.255 16.376 85.681 14.280 4,575 

1895 2.716 103.828 17.305 96.560 16.094 4,509 

1896 1.824 97.113 16.186 62.618 10.437 4,320 

1897 2.591 118.466 19.744 94.111 15.685 5,178 

1898 2.865 146.849 24.475 113.980 18.997 5,813 

1899 2.560 135.381 22.563 110.992 18.499 4,785 

1900 2.112 118.514 19.752 91.072 15.179 4,097 

1901 1.903 114.696 19.116 88.662 14.777 3,758 

1902 1.899 111.831 18.636 86.589 14.431 3,749 

1903 2.007 120.321 20.053 100.130 16.889 3,927 

1904 2.202 119.061 19.102 94.749 15.792 3,884 

1905 2.279 115.224 18.469 94.912 15.819 4,046 

1906 4.841 140.358 24.239 129.486 21.581 3,775 

                                                           
35

 Τα πλήρη στοιχεία αυτών των ατμαμαξών στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 3J 

και σειρά GA. 
36

 Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στους Πίνακες 40 και 41 του Παραρτήματος ΙΙ. 
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1907 6.685 160.459 26.743 120.620 20.104 3,545 

1908 7.055 170.519 28.420 130.706 21.785 3,391 

1909 7.093 173.296 28.883 143.669 23.945 3,892 

1910 7.233 169.223 28.204 149.360 24.894 3,686 

Με ζπλνιηθή δύλακε έμη αηκακαμώλ θαη κε δεδνκέλν ην εηήζην όξην θαιήο 

ιεηηνπξγίαο κηαο αηκάκαμαο (30.000km) ν ΒΓΔ κπνξνύζε λα έρεη εηήζηα ζπλνιηθή 

δηαδξνκή 180.000km, δηαδξνκή πνπ, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, δελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζην δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε. Μόλν δύν ρξνληέο, 1908 θαη 1909, 

μεπέξαζε ηα 170.000km.  

Χο εθ ηνύηνπ θαη ε κέζε εηήζηα δηαδξνκή ησλ αηκακαμώλ ηνπ ΒΓΔ δελ μεπέξαζε 

θακηά ρξνληά ην όξην ησλ 30.000 ρηιηνκέηξσλ, όπσο θαίλεηαη θαη ζην επόκελν 

γξάθεκα. 

Μ.Ο εηήζιαρ διαδπομήρ ανά αημάμαξα ηος ΣΒΓΔ (1892-1910)
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Ζ κέζε εηήζηα δηαδξνκή είλαη, βέβαηα, κόλνλ ελδεηθηηθή, θαζώο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ 

αλαιπηηθό Πίλαθα 40 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, ππάξρνπλ ρξνληέο θαηά ηηο νπνίεο 

νξηζκέλεο αηκάκαμεο μεπέξαζαλ ηα 35.000 ρηιηόκεηξα, αθόκε θαη, ζε ιίγεο 

πεξηπηώζεηο, ηα 40.000 ρηιηόκεηξα. Ζ αηκάκαμα Α5 (ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΝ) θαίλεηαη λα 

είλαη ε πην θαηαπνλεκέλε ηεο πεξηόδνπ πνπ εμεηάδνπκε, θαζώο ηξεηο ρξνληέο (1898, 

1899 θαη 1903) μεπέξαζε ηα 35.000 ρηιηόκεηξα θαη άιιεο ηξεηο (1892, 1909 θαη 1910) 

ηα 40.000 ρηιηόκεηξα, έρνληαο, όκσο θαη δύν ρξνληέο (1896 θαη 1901) πιήξνπο 

αθηλεζίαο ιόγσ επηζθεπώλ. Σα 40.000 ρηιηόκεηξα μεπέξαζε θαη ε Α1 (1908 θαη 

1910), θαζώο θαη ε Α3 (ην 1898). Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλόο όηη ε 

ηζρπξόηεξε αηκάκαμα ηνπ ΒΓΔ, ε Β6 (ΚΑΛΤΔΩΝ) είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ιηγόηεξν θαη ε εηήζηα δηαδξνκή ηεο δελ μεπέξαζε ηα 20.000 ρηιηόκεηξα, κε δύν 

ρξνληέο (1898 θαη 1904) αθηλεζίαο ιόγσ επηζθεπώλ. 

 Χο πξνο ηα ζπλνιηθά θνξηία πνπ κεηέθεξε ν ΒΓΔ, ην εληππσζηαθό γεγνλόο 

είλαη ε ηηκή ηνπ 1892 (ζρεδόλ 235.000 ηόλνη), ε πηώζε ζρεδόλ ζην κηζό ην 1893 θαη 

ε πηώζε ζρεδόλ ζην έλα ηέηαξην ην 1896. Από ηε ρξνληά απηή ππάξρνπλ 

ζθακπαλεβάζκαηα (γύξσ ζηνπο 100.000 ηόλνπο) κέρξη ην 1905 θαη κηθξή ζηαδηαθή 

άλνδνο κέρξη ην 1910, ρσξίο λα μεπεξαζηνύλ νη 150.000 ηόλνη.  

Αληίζηνηρε είλαη, θπζηθά, θαη ε εηθόλα ηνπ κέζνπ θνξηίνπ αλά αηκάκαμα. Σν 1892 ην 

κέζν θνξηίν είλαη ζρεδόλ 40.000 ηόλνη, ππάξρεη πηώζε κέρξη ηνπο ζρεδόλ 10.000 
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ηόλνπο σο ην 1896, απμνκεηώζεηο γύξσ από ηνπο 20.000 ηόλνπο κέρξη ην 1905 θαη 

ζηαδηαθή αύμεζε, ρσξίο λα μεπεξαζηνύλ νη 25.000 ηόλνη, έσο ην 1910. Κη εδώ, 

βέβαηα, ην κέζν θνξηίν δελ απνδίδεη πιήξσο ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθνύ, όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ αλαιπηηθό Πίλαθα 41 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, ππάξρνπλ αηκάκαμεο πνπ 

κεηαθέξνπλ πεξηζζόηεξν από ηε κέζε ηηκή, θαζώο θαη αηκάκαμεο πνπ κεηαθέξνπλ 

ιηγόηεξν απ’ απηήλ. Ο κέζνο όξνο ηνπ θνξηίνπ αλά αηκάκαμα θαίλεηαη ζην γξάθεκα 

πνπ αθνινπζεί. 

Μ.Ο. θοπηίος ανά αημάμαξα (1892-1910)
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 Μλεία πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ηελ θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ ηνπ ΒΓΔ, ε πνξεία 

ηεο νπνίαο θαίλεηαη ζην επόκελν δηάγξακκα. 

Καηανάλωζη γαιανθπάκων ηος ΣΒΓΔ (1892-1910)
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Σν ηδηαίηεξν ζηνηρείν εδώ είλαη ε ρακειή θαηαλάισζε ησλ αηκακαμώλ ηνπ ΒΓΔ ζε 

ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο. Αλ εμαηξέζνπκε ηα έηε 

1897, 1898 θαη 1899, ε θαηαλάισζε θπκαίλεηαη, κε κηθξέο απμνκεηώζεηο, γύξσ ζηα 4 

ρηιηόγξακκα αλά ρηιηόκεηξν, ηηκή πνιύ ρακειή αλ ζπγθξηζεί, ι.ρ., κε ηα 6-8 

ρηιηόγξακκα αλά ρηιηόκεηξν πνπ είλαη ε κέζε θαηαλάισζε ησλ αηκακαμώλ ησλ Α 

γηα ηα έηε 1887-1891. Ζ αύμεζε ησλ εηώλ 1897-1899 ίζσο λα νθείιεηαη ζηε ρακειή 
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πνηόηεηα ησλ γαηαλζξάθσλ πνπ πξνκεζεύηεθε ν ΒΓΔ απηά ηα ρξόληα. 

4.2.5 Σςμπεπάζμαηα 

Από ηελ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηηο ζπγθξίζεηο είλαη δπλαηόλ λα ζπλαρζνύλ ηα 

εμήο ζπκπεξάζκαηα γηα ηε λννηξνπία ηεο εηαηξείαο ΒΓΔ σο πξνο ηελ αγνξά θαη ηε 

ρξήζε ησλ αηκακαμώλ: 

 Σελ αγνξά ησλ αηκακαμώλ έθαλε ε πξώηε εξγνιεπηηθή βειγηθή εηαηξεία. Με 

δεδνκέλν ην κήθνο, ηελ αληνρή θαη ηελ νκαιή κνξθνινγία ηεο γξακκήο ε επηινγή 

ηεο γηα ηηο πξώηεο αηκάκαμεο θαίλεηαη απνιύησο νξζνινγηθή.  

α) Απεπζύλζεθε, θπζηθά, ζηε βειγηθή αγνξά, κηα αγνξά από ηελ νπνία είραλ ήδε 

αγνξάζεη αηκάκαμεο θαη άιιεο ειιεληθέο εηαηξείεο (νη Θ θαη νη Α).  

β) Αγόξαζε από έλα εξγνζηάζην γλσζηό, από ην νπνίν είρε ήδε αγνξάζεη ε ΔΜ ηηο 

νθηώ αηκάκαμεο 2-6-0Σ πνπ αξγόηεξα έγηλαλ ε ζεηξά Γbis ησλ ΠΑΠ.  

γ) Ο αξρηθόο αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηηο πξώηεο πξννπηηθέο 

ηεο εηαηξείαο, πξννπηηθέο πνπ δελ ήηαλ, όπσο έδεημαλ θαη νη κεηέπεηηα εμειίμεηο, 

ηδηαίηεξα κεγάιεο.
37

 Οη πεξηνξηζκέλεο εξγαζίεο ηεο θαη ε, σο εθ ηνύηνπ, άζρεκε 

νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε είλαη, άιισζηε, θαη ε αηηία γηα ην όηη δελ αλαλέσζε ηηο 

θηλεηήξηεο κνλάδεο ηεο γηα πάξα πνιιά ρξόληα. 

δ) πσο έδεημαλ νη ζρεηηθέο ζπγθξίζεηο, ε επηινγή ηεο εηαηξείαο ήηαλ δηζηαθηηθή κελ, 

αιιά πιήξσο κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο πξαθηηθήο γηα ζηδεξνδξόκνπο κηθξνύ 

κήθνπο θαη κε κηθξή αληνρή ηεο γξακκήο. 

ε) Χο πξνο ηε ζπλνιηθή ηεο ειθηηθή δύλακε, ε ηηκή 253,4kg/km (θαη αξγόηεξα 

245,5kg/km) είλαη κηθξή, κηθξόηεξε από ηνλ ειιεληθό κέζν όξν ηεο επνρήο, αιιά δελ 

πξέπεη λα μερλάκε όηη επξόθεηην γηα κηα εηαηξεία κε κάιινλ κηθξέο πξννπηηθέο.  

 Σα νλόκαηα ησλ αηκακαμώλ αθηεξώζεθαλ ζηνλ εκπλεπζηή ηήο γξακκήο 

(Σξηθνύπεο), ζηα ηξία βαζηθά ηεο ζεκεία (Πάηξα, Μεζνιόγγη θαη Αγξίλην), ζ’ έλαλ 

κειινληηθό πξννξηζκό (Άξηα) θαη ζε κηα αξραία πόιε ηήο πεξηνρήο (Καιπδώλα).  

 ην δήηεκα, ηέινο, ηεο ρξήζεο ησλ αηκακαμώλ ν ΒΓΔ αθνινύζεζε ινγηθή 

πνιηηηθή, πνιηηηθή πνπ επηβαιιόηαλ, άιισζηε, θαη από ην εύξνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ αηκακαμώλ ήηαλ κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο ζηδεξνδξνκηθήο 

πξαθηηθήο, γηα ην όξην ησλ 30.000 ρηιηνκέηξσλ εηεζίσο. Οη ιίγεο θνξέο πνπ κεξηθέο 

αηκάκαμεο μεπέξαζαλ απηό ην όξην δελ είλαη δπλαηόλ λα αλαηξέζνπλ ην ζπκπέξαζκα 

γηα ηε ινγηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.  

                                                           
37

 Για την οικονομική πορεία του ΣΒΔΕ, στο Παπαγιαννάκης (1982), σ.125-126. 
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Κεθάλαιο 5: Σιδηπόδπομορ Αηηικήρ (ΣΑ) 

5.1 Η καηαζκεςή  

Σν Μάην ηνπ 1882 ε Κπβέξλεζε (Πξσζππνπξγφο ν Υ. Σξηθνχπεο) θαη ε Διιεληθή 

Δηαηξεία Μεηαιινπξγείσλ Λαπξίνπ (ΔΔΜΛ) ππνγξάθνπλ ζχκβαζε (Νφκνο ΑΜΕ΄ 

22/6/1882) γηα ηελ θαηαζθεπή, κέζα ζε ηξία ρξφληα, ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 

Αζελψλ-Λαπξίνπ κε δηαθιάδσζε Ζξάθιεην (ή Υαιάλδξη)-Κεθηζηά. Πξηλ ππνγξαθεί 

ε ζχκβαζε, ην Γεκφζην θαη ε εηαηξεία βξίζθνληαλ ζε δηθαζηηθφ αγψλα, γηα έλα ρξένο 

ηεο εηαηξείαο, αλεξρφκελν, θαηά ηελ Κπβέξλεζε, ζε 6.000.000δξρ. Σε ρξνληά απηή, 

φκσο, ν Υ. Σξηθνχπεο θαη ν Φ. Νέγξεο (Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο) ζπκθσλνχλ ζηελ 

αλαζηνιή ηνπ δηθαζηηθνχ αγψλα θαη ηε δηάζεζε ηνπ επίκαρνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο γξακκήο. Έηζη, ην Γεθέκβξην ηνπ 1882 ηδξχεηαη ε εηαηξεία 

"ηδεξφδξνκνο Αηηηθήο", κε κνλαδηθφ κέηνρν ηελ ΔΔΜΛ, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο γξακκήο.
1
 

 Ζ γξακκή (Αζήλα-Λαχξην θαη Αζήλα-Κεθηζηά) ζα είρε κήθνο 76km θαη πιάηνο 

1.000mm. Ζ θαηαζθεπή ηεο άξρηζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1883, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

κεραληθνχ ηεο εηαηξείαο Νηθνιάνπ Γαδή. Οη εξγαζίεο ηειείσζαλ ην 1885 θαη ε 

δαπάλε αλήιζε ζε 5.422.000δξρ, φιε απφ ηελ εηαηξεία. Γειαδή ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο ήηαλ 71.342δξρ/km. Σν θφζηνο απηφ αλαιχεηαη σο εμήο:  

α) Ζ ράξαμε θαη ε θαηαζθεπή ηεο γξακκήο, ηα ηερληθά έξγα (γέθπξεο, ζηαζκνί θιπ) 

απνξξφθεζαλ ην 78% (55.520δξρ/km).  

β) Ζ αγνξά ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ απνξξφθεζε ην 12% (8.585δξρ/km) θαη  

γ) Οη απνδεκηψζεηο ησλ γαηψλ απφ ηηο νπνίεο πέξαζε ε γξακκή ην 10% 

(7.237δξρ/km).
2
  

Σα εγθαίληα ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηεο γξακκήο, κε αθεηεξία ηνλ θεληξηθφ 

ζηαζκφ ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξηνρή Καζίδα
3
 θαη ηέξκα ην ζηαζκφ ηεο Κεθηζηάο, 

κήθνπο 15km, γίλνληαη ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ, Καζαξά Γεπηέξα ηνπ 1885. Σελ εκέξα 

απηή θηλήζεθαλ ηέζζεξηο ακαμνζηνηρίεο, κε ψξεο αλαρψξεζεο 7π.κ., 10π.κ., 12 θαη 

2κ.κ., ε θαζεκηά ζχξνληαο δέθα ππεξπιήξε βαγφληα. Ζ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ήηαλ, 

πεξίπνπ, κηζή ψξα. 

Ζ Κεθηζηά ήηαλ, ηελ επνρή εθείλε, ε θαη' εμνρήλ εμνρηθή πεξηνρή ηεο 

πξσηεχνπζαο, νπφηε είλαη δχζθνιν λα απνθχγνπκε ηελ ππφζεζε φηη ν θαζνξηζκφο 

ησλ εγθαηλίσλ ηεο γξακκήο γηα ηελ Καζαξά Γεπηέξα είρε έληνλν ζπκβνιηθφ 

ραξαθηήξα. Ζ εηαηξεία ήζειε λα δψζεη ην κήλπκα φηη επξφθεηην γηα κηα γξακκή κε 

ηελ νπνία νη θάηνηθνη ηεο πξσηεχνπζαο ζα έθαλαλ ηηο εθδξνκέο ηνπο ζηελ εμνρή.
4
 Ο 

ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο Ἐφημερὶς (5 Φεβξνπαξίνπ 1885), ν νπνίνο είρε 

παξεπξεζεί ζηα εγθαίληα, αθνχ εμάξεη ηε δεκηνπξγία ησλ ηερληθψλ έξγσλ (ζηαζκψλ, 

γεθπξψλ θιπ) θαη αζθήζεη θξηηηθή γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο γξακκήο (φρη θαιή 

                                                 
1
 Βλ. Cheston (1887), σ.111-113, αλλά και Παδελόπουλος (1935), σ.334. 

2
 Μπασιάκος (1889), σ.27. 

3
 Λόγω του σταθμού του Α η περιοχή σταδιακά ονομάστηκε Πλατεία Αττικής.  

4
 Οι εκδρομές στην εξοχή ήταν αγαπημένη συνήθεια των αθηναίων της εποχής. Βλ. και 

Cheston (1887), σ.112. 
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επηρσκάησζε άξα πνιιή ζθφλε!), επηζεκαίλεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ηνλ «εμνρηθφ» 

ηεο ραξαθηήξα. Γηαβάδνπκε: 

“Ἡ πανηγυρικῶς ἐγκαινιασθεῖσα σιδηρᾶ ὁδός ἀπ' Ἀθηνῶν εἰς Κηφισίαν ἔχει 

ὡρισμένον μῆκος 14.808 μέτρων. Κατεσκευάσθησαν καθ' ὅλον τό μῆκος τῆς 

γραμμῆς 78 τεχνικά ἔργα, ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τοῦ μηχανικοῦ τῆς Ἐταιρείας κ. Ν. 

Γαζῆ, ὅστις πανταχόθεν χθές ἐδέχετο συγχαρητήρια διά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ 

ἔργου του. Καί εἶναι μέν ἀληθές ὅτι πολλαχοῦ ἡ κίνησις εἶναι λίαν ἐπαισθητή, 

ἀλλά τοῦτο διότι ἡ ἐπιχωμάτωσις δέν συνεπάγεται (sic)5 ἔτι, ἰδίως ὅπου ἦτο 

ἀργιλώδης ἡ γῆ. 

 Ἡ ἁμαξοστοιχία διέρχεται διά ἐννέα γεφυρῶν, ὧν αἱ μᾶλλον ἀξιοσημείωτοι 

εἶναι ἡ τῶν Ποδαράδων σιδηρᾶ καί ἡ  ὑπό τό ὑδραγωγεῖον Κασσαβέτη.  

 Αἱ ἀτμάμαξαι, κατεσκευασθεῖσαι ἐν τοῖς ἐργοστασίοις τοῦ Tubize ἐν 

Βελγικῇ, δύνανται νά σύρωσι καί 12 βαγόνια, ὑπό μεγίστην κλίσιν 25 χιλιοστῶν 

καί ταχύτητα μέχρι 40 χιλιομέτρων, μετά 300, κατά μέσον ὅρον, ἐπιβατῶν.  

 Εἶχον δίκαιον οἱ κάτοικοι τοῦ Ἀμαρουσίου ὑποδεχόμενοι μετά τυμπάνων καί 

αὐλῶν ἑκάστην ἀμαξοστοιχίαν, διερχομένην ἐκεῖθεν. Διά τοῦ σιδηροδρόμου 

τούτου, πάντα τά μεταξύ Ἀθηνῶν καί Λαυρίου χωρία θά εὑρίσκωνται εἰς ἄμεσον 

συγκοινωνίαν ἐντός ὀλίγου μετά τῆς πρωτευούσης καί καλλωπιζόμενα ὀλίγον 

θά ἑλκύουσιν ἱκανόν πλῆθος ἐν ὥρᾳ θέρους. 

 Ἡ ἁμαξοστοιχία διήρχετο διά μέσου καταφύτου κοιλάδος, ἥν ἔκλειεν 

ἐντεῦθεν μέν ὁ Ὑμηττός καί τό Πεντελικόν, ἐκεῖθεν δέ ἡ ἰοβαφής Πάρνης, ἐπί 

τῶν κορυφῶν τῆς ὁποίας ἐλεύκαζεν ἡ χιών. Μετά ἡμίσειαν περίπου ὥραν ἡ 

ἀμαξοστοιχία ἔφθασεν εἰς Κηφισίαν, τό προσωρινῶς τελευταῖον ὅριον τῆς 

γραμμῆς, καί ὅλος ὁ κόσμος διενεμήθη εἰς τάς ἐξοχικάς ἐπαύλεις καί τούς 

κήπους, ἤ εἰς τά περί τήν μικράν πλατεῖαν ἑστιατόρια, ἐνῶ ἄλλοι 

ἐστρατοπέδευσαν περί τήν Πλάτανον καί ἐκεῖ, ἐπί τό ἀγροτικότερον, ἐγεύθησαν 

τό πρῶτον νηστίσιμον πρόγευμα. Οἱ φρονιμώτεροι ἐκόμιζον μεθ' ἑαυτών καί 

προμήθειαν, ἄλλοι δ' ἠρίστησαν ἐκ τῶν ἐνόντων, πίνοντες τόν μέλανα οἶνον τῆς 

ἐγχωρίου βιομηχανίας…” 

Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφινηπνπ, θαη κεγαιχηεξνπ, ηκήκαηνο ηεο γξακκήο, 

Πιαηεία Αηηηθήο-Ζξάθιεην-Λαχξην, κήθνπο 61km, ζα γίλεη ζηηο 20 Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, κε παξνπζία επηζήκσλ θαη πιήζνπο θφζκνπ. Πάλησο, ην ηκήκα ηεο γξακκήο 

κεηαμχ Κεξαηέαο θαη Λαπξίνπ είρε απνπεξαησζεί θαη ιεηηνπξγήζεη απφ ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ρξεζηκνπνηψληαο, ελ κέξεη, ην πξνυπάξρνλ βηνκεραληθφ δίθηπν 

ηεο Λαπξεσηηθήο, κέξνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ πιάηνπο 1m.
6
  

Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1889, ε αθεηεξία ηεο γξακκήο ζα κεηαθηλεζεί, γηα 

λα είλαη πην θνληά ζηελ Οκφλνηα, θαη ζα πάεη ζηελ πιαηεία Λαπξίνπ,
7
 φπνπ ζα 

ππάξρεη θαη πεξηζηξνθηθή πιάθα γηα ηε "κεηαβνιή" ηεο αηκάκαμαο. Ωζηφζν, ν 

θεληξηθφο ζηαζκφο ηεο εηαηξείαο ζα παξακείλεη ζηελ πιαηεία Αηηηθήο. Απφ ην 

ζηαζκφ απηφ ππήξρε κηα δηαθιάδσζε, κήθνπο 1km, ε νπνία ηνλ ζπλέδεε κε ηνλ 

θεληξηθφ ζηαζκφ ησλ ΠΑΠ. Τπήξραλ, αξρηθά, θαη άιιεο δχν δηαθιαδψζεηο: α) απφ 

                                                 
5
 Μάλλον εννοεί δέν συμπήγνυται. 

6
 την εφημερίδα των Αθηνών Ακρόπολις, της 13ης Απριλίου 1884, δημοσιεύεται η είδηση 

ότι στις 9 Απριλίου 1884, με την ευκαιρία του πανηγυριού της Κερατέας, είχε κινηθεί σ' 

αυτή τη γραμμή συρμός από επτά βαγόνια, μεταφέροντας 700 επιβάτες από το Λαύριο. 
7
 Και αυτής της πλατείας το όνομα οφείλεται στη σιδηροδρομική γραμμή. Μέχρι το 1889 η 

μετάβαση των επιβατών από την Ομόνοια στο σταθμό Αττικής γινόταν με ιππήλατα 

λεωφορεία της εταιρείας. 
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ην ζηαζκφ ηνπ Κνξσπίνπ πξνο ην νκψλπκν ρσξηφ, γηα ηε κεηαθνξά γιεχθνπο θαη β) 

απφ ην ζηαζκφ ηνπ Γαζθαιεηνχ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΔΜΛ, γηα ηε κεηαθνξά 

ζηδεξνιίζνπ.
8
 Αξγφηεξα θαηαζθεπάζηεθε θαη κηα κηθξή πξνέθηαζε απφ ηελ Κεθηζηά 

έσο ην ηξνθχιη, γηα ηε κεηαθνξά ησλ καξκάξσλ ηνπ Γηνλχζνπ. 

5.2 Τεσνικά ζηοισεία ηηρ γπαμμήρ 

Ζ γξακκή είλαη κνλή θαη έρεη πιάηνο 1m. To κήθνο ηεο είλαη 76km (15km ην ηκήκα 

Αζήλα-Κεθηζηά, 61km ην ηκήκα Αζήλα-Λαχξην) θαη δηαηξέρεη, σο επί ην πιείζηνλ, 

νκαιφ έδαθνο, ρσξίο έληνλεο θιίζεηο θαη θιεηζηέο θακπχιεο. Ζ κέγηζηε θιίζε ηεο 

είλαη 25‰, κε κφλν 7km λα έρνπλ θιίζεηο κεηαμχ 20 θαη 25‰ θαη άιια 10,5km κε 

θιίζεηο κεηαμχ 15 θαη 20‰. Ζ κηθξφηεξε αθηίλα θακππιφηεηαο είλαη 110m. Γεληθά, 

απφ ηηο 131 θακπχιεο ηεο γξακκήο κφλν νη 6 έρνπλ αθηίλα θακππιφηεηαο κηθξφηεξε 

απφ 200m, ελψ 90 θακπχιεο έρνπλ αθηίλα κεγαιχηεξε απφ 300m. Γηα ην ηκήκα 

Αζήλα-Λαχξην ην κηθξφηεξν πςφκεηξν είλαη 60,37m (Πιαηεία Αηηηθήο) θαη ην 

κεγαιχηεξν 207,90m (ζην Γέξαθα). Γηα ην ηκήκα Ζξάθιεην-ηξνθχιη ην κηθξφηεξν 

πςφκεηξν είλαη 149,69m (Ζξάθιεην) θαη ην κεγαιχηεξν 282,96m (ηξνθχιη). Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηδεξνηξνρηέο απφ ράιπβα ηχπνπ 

Bessemer. Σν κήθνο ησλ ξάβδσλ είλαη 8m θαη ην βάξνο ηνπο είλαη 20kg αλά ηξέρνλ 

κέηξν. Ζ αληνρή ηεο ζηδεξνηξνρηάο είλαη, πεξίπνπ, 11 ηφλνη αλά άμνλα. Ζ γξακκή 

δηαζέηεη επηά απνζήθεο λεξνχ (πδαηφππξγνπο) γηα ηηο αηκάκαμεο: ζηνπο ζηαζκνχο 

Αζελψλ (δχν απνζήθεο), Λαπξίνπ, Κεθηζηάο, Ληφπεζη, Μαξθφπνπινπ θαη 

Γαζθαιεηνχ.
9
 

 Σν κεραλνζηάζην ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ Αηηηθήο. Δθεί 

ππάξρνπλ απνζήθεο γηα ην ηξνραίν πιηθφ, εθεί γίλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ν θαζαξηζκφο  

ησλ αηκακαμψλ θαζψο θαη νη κηθξέο επηζθεπέο. Οη γεληθέο επηζθεπέο ησλ αηκακαμψλ 

γίλνληαη ζην Λαχξην, ζην Μεραλνπξγείν ηεο εηαηξείαο ησλ κεηαιιείσλ.
10

 

 Σα δξνκνιφγηα ηεο εηαηξείαο γίλνληαη, ζηελ αξρή, σο εμήο:  ηε γξακκή Αζήλα-

Λαχξην ππάξρνπλ, γηα φιν ην ρξφλν, δχν ζπξκνί εκεξεζίσο αλά θαηεχζπλζε. ηε 

γξακκή Αζήλα-Κεθηζηά ηα δξνκνιφγηα αιιάδνπλ θαηά ηηο επνρέο. Σν ρεηκψλα 

θπθινθνξνχλ εκεξεζίσο ηέζζεξηο ζπξκνί αλά θαηεχζπλζε, κε αχμεζε ησλ 

δξνκνινγίσλ ηηο Κπξηαθέο θαη γηνξηέο. Σν θαινθαίξη νη ζπξκνί δηπιαζηάδνληαη. 

Κπθινθνξνχλ, δειαδή, ζε φιε ηε γξακκή πεξίπνπ 6.000 ηαθηηθέο ακαμνζηνηρίεο θαη’ 

έηνο (5.978 ην 1887, 5.998 ην 1888, 5.936 ην 1889), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη πεξίπνπ 300 έθηαθηεο εκπνξηθέο (292 ην 1887, 215 ην 1888, 168 ην 

1889) γηα ηελ επνρηαθή κεηαθνξά δηαθφξσλ πξντφλησλ.
11

 

5.3 Ο απιθμόρ ηων αημαμαξών και η ελκηική δύναμη
12

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ καο ελδηαθέξεη ν Α ρξεζηκνπνίεζε ηέζζεξηο 

ζεηξέο αηκακαμψλ (πνπ αγνξάζηεθαλ φιεο θαηλνχξηεο), θαζψο θαη κεξηθέο 

κεηαρεηξηζκέλεο αηκάκαμεο πνπ πήξε, γηα νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, απφ ηελ 

Διιεληθή Δηαηξεία Μεηαιινπξγείσλ Λαπξίνπ (ΔΔΜΛ). Οη ζεηξέο ραξαθηεξίζηεθαλ 

κε ηα γξάκκαηα Α, Β, Γ θαη Γ.  

                                                 
8
 Για τα πολλαπλά κέρδη που είχε η ΕΕΜΛ από τις εξαγωγές σιδηρολίθου βλ. Cheston 

(1887), σ.114. 
9
 Σα στοιχεία της γραμμής στο Μπασιάκος (1889), σ.15-23 και στο Πρωτοπαπαδάκης 

(1910), σ.116-117. 
10

 Μπασιάκος (1889), σ.51. 
11

 Μπασιάκος (1889), σ.36-37 και σ.47. 
12

 Όλα τα στοιχεία της παραγράφου έχουν ληφθεί από τις ετήσιες Εκθέσεις του Δ.. της 

εταιρίας, ΙΑΕΣΕ 2.1. 
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Ωο πξνο ηελ ειθηηθή δχλακε ησλ αηκακαμψλ ηεο εηαηξείαο, γηα ηηο αηκάκαμεο 

ησλ ζεηξψλ Α, Β, Γ θαη Γ είλαη γλσζηά φια ηα ηερληθά ζηνηρεία. Γηα ηηο άιιεο 

αηκάκαμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο, δειαδή ηηο αηκάκαμεο πνπ 

δαλείζηεθε ν Α απφ ηελ ΔΔΜΛ, θάλνπκε ηελ εχινγε ππφζεζε φηη ε αηκάκαμα 0-4-0 

έρεη ειθηηθή δχλακε 2.205kg θαη νη αηκάκαμεο κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο έρνπλ 

ειθηηθή δχλακε 3.190kg. 

Δμ άιινπ, ην κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ Α έκεηλε ζηαζεξφ, 76 ρηιηφκεηξα, ζε φιε 

ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. 

πγθεθξηκέλα, ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ, ησλ ηχπσλ θαη ηεο ειθηηθήο δχλακεο ησλ 

αηκακαμψλ ησλ Α έρεη σο εμήο: 

Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην 1885, νη Α δηαζέηνπλ ηξεηο αηκάκαμεο, 

βειγηθήο θαηαζθεπήο, ηεο ζεηξάο Α κε ζπλνιηθή ειθηηθή δχλακε 9.570kg (3x3190), 

δειαδή 125,9kg αλά ρηιηφκεηξν γξακκήο.  

Σν επφκελν έηνο, 1886, παξαιακβάλνπλ κία αθφκε αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Α θαη 

ηξεηο ηεο ζεηξάο Β, έρνληαο ηψξα ζπλνιηθά επηά αηκάκαμεο, κε ζπλνιηθή ειθηηθή 

ηθαλφηεηα 22.320kg, δειαδή 293,8kg αλά ρηιηφκεηξν. 

Με απηέο ηηο επηά αηκάκαμεο ζπλέρηζε ν Α ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θαηά ηα έηε 

1887, 1888, 1889. 

Σν 1890 παξαιακβάλνπλ ηελ ηέηαξηε αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Β, νπφηε νη 

αηκάκαμεο γίλνληαη νθηψ. Σψξα ε ζπλνιηθή ειθηηθή δχλακε είλαη 25.520kg θαη ε κέζε 

335,8kg αλά ρηιηφκεηξν.  

Ο αξηζκφο ησλ αηκακαμψλ θαη ε ειθηηθή δχλακε δελ ζα αιιάμνπλ γηα ηα δχν 

επφκελα ρξφληα, 1891 θαη 1892.  

Σν 1893 νη αηκάκαμεο γίλνληαη δέθα. πγθεθξηκέλα, ν Α «αγνξάδεη»
13

 απφ ηελ 

ΔΔΜΛ δχν κεηαρεηξηζκέλεο αηκάκαμεο απιήο εθηφλσζεο: κία κηθξή ηχπνπ [B n2t] ή 

(0-4-0Σ) θαηαζθεπήο Krauss 1883 θαη κία κεγαιχηεξε ηχπνπ [C n2t] ή (0-6-0Σ) 

άγλσζηεο θαηαζθεπήο,
14

 ηελ νπνία θαηαηάζζνπλ ζηε ζεηξά Α. Γηα ηηο αηκάκαμεο 

απηέο ν Α πιήξσζε 59.733,72 δξρ., κε ην θφζηνο ηεο κηθξήο λα ππνινγίδεηαη ζε, 

πεξίπνπ, 21.000δξρ. Οη δέθα κεραλέο ηεο εηαηξείαο αλήθνπλ ηψξα ζε ηξεηο ηχπνπο, 

κία είλαη 0-4-0Σ, πέληε είλαη 0-6-0Σ θαη ηέζζεξηο 0-6-2Σ. Σψξα ε ζπλνιηθή ειθηηθή 

δχλακε είλαη 30.915kg θαη ε κέζε 406,8kg αλά ρηιηφκεηξν. 

Σν 1894 νη αηκάκαμεο είλαη θαη πάιη δέθα, αιιά φρη νη ίδηεο. Ο Α επηζηξέθεη 

ζηα Μεηαιινπξγεία ηελ κηθξή αηκάκαμα έλαληη 20.453,10 δξρ. θαη «αγνξάδεη» απφ 

ηα Μεηαιινπξγεία κία κεηαρεηξηζκέλε αηκάκαμα ηχπνπ [C n2vt] ή (0-6-0Σ), δηπιήο 

εθηφλσζεο. Γηα ηελ αγνξά θαη ηε γεληθή επηζθεπή απηήο ηεο αηκάκαμαο πιεξψλεη 

41.255,99δξρ. Πξφθεηηαη γηα αηκάκαμα κε έηνο θαηαζθεπήο 1883, ηνπ γεξκαληθνχ 

εξγνζηαζίνπ Esslingen, ε νπνία είλαη ε πξψηε αηκάκαμα δηπιήο εθηφλσζεο πνπ 

θηλήζεθε ζηελ Διιάδα, έθεξε δε ην φλνκα ΛΑΥΡΙΟΝ. Ο Α ηελ θαηέηαμε ζηε ζεηξά 

Α, κε αξηζκφ 10. πλεπψο νη δέθα αηκάκαμεο αλήθνπλ ζε δχν ζεηξέο, έμη, ηχπνπ 0-6-

0Σ, ζηε ζεηξά Α θαη ηέζζεξηο, ηχπνπ 0-6-2Σ, ζηε ζεηξά Β. Σψξα ε εηαηξεία δηαζέηεη 

ζπλνιηθή δχλακε 31.900kg, δειαδή 419,7kg αλά ρηιηφκεηξν γξακκήο.  

Με απηέο ηηο δέθα αηκάκαμεο ιεηηνχξγεζε ν Α θαη ηα έηε 1895 θαη 1896. 

Σν 1897 ιεηηνπξγεί κε ηηο ίδηεο δέθα αηκάκαμεο, αιιά δίλεη παξαγγειία ζην 

βειγηθφ εξγνζηάζην Les Ateliers Metallourgiques Tubize γηα κία πέκπηε αηκάκαμα 

ηεο ζεηξάο Β θαη πιεξψλεη 48.845 δξρ. σο δχν πξψηεο δφζεηο. 

                                                 
13

 Σα εισαγωγικά μπαίνουν επειδή η ΕΕΜΛ ήταν ο μοναδικός μέτοχος των Α. 
14

 Εκείνη την εποχή η ΕΕΜΛ διέθετε πέντε ατμάμαξες απλής εκτόνωσης με διάταξη 0-6-

0: τρεις κατασκευής 1872 του γαλλικού εργοστασίου Koechlin και δύο κατασκευής 1876 

του αλσατικού εργοστασίου Grafenstanden.  
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Σν 1898 ν Α επηζηξέθεη ζηελ ΔΔΜΛ ηηο δχν αηκάκαμεο ηχπνπ 0-6-0 πνπ είρε 

αγνξάζεη ην 1893 θαη 1894 θαη παξαιακβάλεη ηελ πέκπηε αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Β, 

πιεξψλνληαο 15.123 δξρ. σο ηξίηε θαη ηειεπηαία δφζε. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο απηήο 

ηεο αηκάκαμαο ήηαλ 63.969 δξρ. Σελ ίδηα ρξνληά δίλεη παξαγγειία γηα ηελ θαηαζθεπή 

κηαο αηκάκαμαο ζην πεηξατθφ Μεραλνπξγείν Βαζηιεηάδε. Οη αηκάκαμεο είλαη ηψξα 

ελλέα, ηέζζεξηο ηεο ζεηξάο Α (αξηζκεκέλεο Α1-Α4) θαη πέληε ηεο ζεηξάο Β 

(αξηζκεκέλεο Β5-Β9). Σε ρξνληά απηή ε ζπλνιηθή δχλακε πέθηεη ζηα 28.170kg θαη ε 

κέζε ζηα 377,8kg αλά ρηιηφκεηξν. 

Με απηέο ηηο αηκάκαμεο ιεηηνχξγεζαλ νη Α θαη θαηά ην 1899. 

Σν 1900 ν Α παξαιακβάλεη ηελ αηκάκαμα ΕΛΛΗΝΙΣ, ηχπνπ [1’ Cn2t] ή (2-6-

0Σ), ηελ νπνία είρε παξαγγείιεη ην 1898 ζην Μεραλνπξγείν Βαζηιεηάδε θαη ηελ 

ηαμηλνκεί σο Γ10. Δπίζεο παίξλεη κία κηθξή αηκάκαμα θαηαζθεπήο 1883 απφ ηελ 

Krauss, ηχπνπ 0-4-0Σ, πηζαλφηαηα ηελ ίδηα πνπ είραλ πάξεη ην 1893, ζηελ νπνία δίλεη 

ηνλ αξηζκφ 11. Οη αηκάκαμεο ηεο εηαηξείαο είλαη ηψξα έλδεθα: κία 0-4-0Σ, ηέζζεξηο 

ηεο ζεηξάο Α, πέληε ηεο ζεηξάο Β θαη κία ηεο ζεηξάο Γ. Ζ ειθηηθή ηεο δχλακε θηάλεη 

ζηηο 34.826kg θαη ε κέζε είλαη 458,2kg αλά ρηιηφκεηξν. 

Με απηέο ηηο έλδεθα αηκάκαμεο ζα ιεηηνπξγήζεη ε εηαηξεία θαη θαηά ηα έηε 1901, 

1902, 1903, 1904 θαη 1905. 

Σν 1906 ν Α παξαιακβάλεη δχν αηκάκαμεο απφ ην γεξκαληθφ εξγνζηάζην Krauss. 

Πξφθεηηαη γηα αηκάκαμεο δηπιήο εθηφλσζεο ηνπ ηχπνπ [1’ Cn2vt] ή (2-6-0T), νη 

νπνίεο αξηζκνχληαη σο Γ11 θαη Γ12. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηψξα δεθαηξείο αηκάκαμεο, 

κε ηνλ αξηζκφ 13 λα αλήθεη ζηε κηθξή αηκάκαμα 0-4-0Σ. Σψξα ε ειθηηθή ηεο δχλακε 

αλέξρεηαη ζηηο 47.082kg θαη ε κέζε ζηα 619,5kg αλά ρηιηφκεηξν.  

Σν 1907 ε εηαηξεία παξαιακβάλεη κία αηκάκαμα αθξηβψο ίδηα κε ηηο αηκάκαμεο 

πνπ αγφξαζε ην 1906, ηεο δίλεη ηνλ αξηζκφ Γ14 θαη δηαζέηεη δεθαηέζζεξηο αηκάκαμεο, 

κε ζπλνιηθή ειθηηθή ηθαλφηεηα 52.210kg θαη κέζε 700,1kg αλά ρηιηφκεηξν. Σελ ίδηα 

ρξνληά ν Α δίλεη παξαγγειία θαη γηα κία αθφκε αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Γ. 

Σέινο, ην 1908 ν Α παξαιακβάλεη ηελ ηέηαξηε αηκάκαμα ηεο ζεηξάο Γ, ζηελ 

νπνία δίλεη ηνλ αξηζκφ Γ15. Σν θφζηνο ηεο αηκάκαμαο απηήο είλαη 58.892,40 δξρ. Ζ 

εμεηαδφκελε πεξίνδνο, ινηπφλ, θιείλεη κε ηελ εηαηξεία λα δηαζέηεη δεθαπέληε 

αηκάκαμεο: 4 ηεο ζεηξάο Α (αξηζκνί Α1-Α4), 5 ηεο ζεηξάο Β (αξηζκνί Β5-Β9), 1 ηεο 

ζεηξάο Γ (αξηζκφο Γ10, φλνκα ΕΛΛΗΝΙΣ), 4 ηεο ζεηξάο Γ (αξηζκνί Γ11, Γ12, Γ14, 

Γ15) θαη κία κηθξή αηκάκαμα ηχπνπ 0-4-0Σ κε ηνλ αξηζκφ 13. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή 

δχλακε απηψλ ησλ αηκακαμψλ αλέξρεηαη ζηηο 59.338kg θαη ε κέζε ζηα 780,8kg αλά 

εγθαηεζηεκέλν ρηιηφκεηξν γξακκήο. 

Ο επφκελνο Πίλαθαο δείρλεη ηε ζπλνιηθή ειθηηθή δχλακε ησλ αηκακαμψλ ησλ 

Α, θαζψο θαη ηελ ειθηηθή δχλακε αλά εγθαηεζηεκέλν ρηιηφκεηξν γξακκήο γηα ηελ 

πεξίνδν 1885-1910. 

Έηορ Σςνολική δύναμη (kg) Μέζη δύναμη (kg/km) 

1885 9.570 125,9 

1886-1889 22.330 293,8 

1890-1892 25.520 335,8 

1893 30.915 406,8 

1894-1897 31.900 419,7 

1898-1899 28.710 377,8 

1900-1905 34.826 458,2 

1906 47.082 619,5 

1907 53.210 700,1 

1908-1910 59.338 780,8 
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ηα δχν επφκελα γξαθήκαηα θαίλεηαη ε ειθηηθή δχλακε αλά εγθαηεζηεκέλν 

ρηιηφκεηξν ησλ Α γηα ηελ πεξίνδν 1885-1910 θαη’ έηνο θαη θαηά πεληαεηία. 

Μέζη ελκηική δύναμη ζηοςρ ΣΑ (1885-1910)
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Μέζη ελκηική δύναμη ηων ΣΑ ανά πενηαεηία (1885-1910)
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Αλ ζεσξήζνπκε σο ελαξθηήξην έηνο ηεο νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Α ην 1886,
15

 

φηαλ ε κέζε ειθηηθή δχλακε ηεο εηαηξείαο είλαη 293,8kg/km, ηφηε βιέπνπκε φηη ζηε 

δηάξθεηα 1886-1909 ε δχλακε απηή απμήζεθε θαηά 487kg/km, δειαδή αχμεζε θαηά 

165,8%. Ηδηαηηέξσο αμηνζεκείσηε είλαη ε πξφνδνο θαηά ην δηάζηεκα 1905-1909, 

θαηά ην νπνίν ε εηαηξεία αχμεζε ηελ κέζε ειθηηθή ηεο ηθαλφηεηα θαηά 70,4%.  

5.4 Οι ζειπέρ Α και Β 
Σα πξψηα δξνκνιφγηα ηεο γξακκήο γίλνληαη κε ηέζζεξηο αηκάκαμεο βειγηθήο 

θαηαζθεπήο, ηνπ εξγνζηαζίνπ Les Ateliers Metallourgiques Tubize. Απηέο απνηεινχλ 

ηε ζεηξά Α. Δίλαη δηθχιηλδξεο κεραλέο θεθνξεζκέλνπ αηκνχ, απιήο εθηφλσζεο, 

εθνδηνθφξνη, κε κφλν ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο θηλεηήξηνπο άμνλεο. Ο ηχπνο ησλ 

                                                 
15

 Κατά το 1885 το τμήμα Αθήνα-Κηφισιά λειτούργησε για ένδεκα μήνες, αλλά η γραμμή 

Αθήνα-Λαύριο, δηλαδή το μεγάλο και κύριο τμήμα του Α, λειτούργησε μόνον έξη 

μήνες. 
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αηκακαμψλ είλαη [C n2t] ή (0-6-0Σ).
16

 Σξεηο απ’ απηέο παξειήθζεζαλ ην 1885 θαη 

κία ζηηο αξρέο ηνπ 1886. Ζ εηαηξεία ηηο ηαμηλφκεζε αξηζκψληαο ηηο, κε ηνπο αξηζκνχο 

Α1 έσο Α4.  

Ζ ζεηξά Β πεξηιακβάλεη πέληε αηκάκαμεο, ηχπνπ [C 1’n2t] ή (0-6-2Σ), απφ ην 

ίδην εξγνζηάζην. Οη αηκάκαμεο ησλ δχν ζεηξψλ δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην βάξνο, 

ελψ ηα άιια ηερληθά ζηνηρεία ηνπο είλαη ίδηα.
17

 Σξεηο απφ απηέο παξειήθζεζαλ κέζα 

ζην 1886, κία ην 1890 θαη κία ην 1898. Ζ ηαμηλφκεζή ηνπο έγηλε κε ηνπο αξηζκνχο Β5 

έσο Β9. Σα θπξηφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμψλ ησλ ζεηξψλ Α θαη Β 

θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.
18

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=350mm           

    Γηαδξνκή εκβφισλ.....................................l=560mm           

    Όγθνο θπιίλδξνπ ................................V=0,053851m
3  

    

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρψλ…….D=1.300mm 

    Γηάκεηξνο ηξνρψλ θνξείνπ
19

..........................900mm            

    Μέηξν έιμεσο …………………………..e=527,7cm
2
                                                    

    Πίεζε:................................................................9Atm                    

    Διθηηθή δχλακε………………..……...…Σ=3.190kg               

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .....................S=67,51m
2
                   

    Δπηθάλεηα εζράξαο .....................................G=0,72m
2
                     

    Δπάξθεηα ιέβεηα……………………….(S/G)=93,76                                                                            

    Μέηξν ζέξκαλζεο ………….……..(S/V)=1253,6m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……...….…8.550kg   

    Οιηθφ βάξνο……………...Α: 25.650kg, Β: 30.300kg         

    Βάξνο πξνζθχζεσο……………………..…25.650kg             

    Μήθνο αηκάκαμαο...........................................8,800m               

    Υσξεηηθφηεηα πδαηαπνζήθεο…………......…4,99m
3
                 

    Υσξεηηθφηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………....1.890kg             

Οη αηκάκαμεο απηέο είλαη ηθαλέο λα έιθνπλ θνξηίν 60 ηφλσλ, θηλνχκελεο κε ηαρχηεηα 

30km/h ζε επζεία γξακκή κε θιίζε 20‰. Ζ ηζρχο ηνπο, γηα ηαρχηεηα 30km/h, 

ππνινγίδεηαη ζε 355ΖΡ,
20

 ελψ ε θαηαλάισζή ηνπο είλαη 1,25kg αγγιηθνχ άλζξαθα 

θαιήο πνηφηεηαο αλά ψξα θαη ίππν ηζρχνο.
21

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο ρξνλνινγίεο παξαιαβήο, νη 7 απφ ηηο 9 αηκάκαμεο 

θπθινθφξεζαλ κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο (1885-86). Ζ 

αγνξά  7 αηκακαμψλ είλαη απνιχησο ζπκβαηή κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία κηα αηκάκαμα, γηα λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, πξέπεη λα δηαλχεη 

πεξίπνπ 30.000km εηεζίσο. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία ππνινγίδεη λα πξαγκαηνπνηεί 

6.000 ηαθηηθά θαη 300 έθηαθηα δξνκνιφγηα θαη’ έηνο. Απφ ηα ηαθηηθά, είλαη ινγηθφ 

λα ππνζέζνπκε, ηα 1.500 ζα είλαη Αζήλα-Λαχξην θαη ηα 4.500 Αζήλα-Κεθηζηά. 

χλνιν, δειαδή, 165.000km (1.500x65=97.500km θαη 4.500x15=67.500km). ’ απηά 

                                                 
16

 Οι ατμάμαξες με διάταξη 0-6-0 (εφοδιοφόροι ή μη) χρησιμοποιούνται αυτή την εποχή 

για την έλξη εμπορικών συρμών και χαρακτηρίζονται ως standard goods. Βλ. Chant 

(2001), σ.88 και σ.196.  
17

 Βλ. Μπασιάκος (1889), σ.24-25. 
18

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία των ατμαμαξών στον Πίνακα 11 του Παραρτήματος Ι. 
19

 Μόνο για τη σειρά Β. 

20
 Από τη σχέση 

270

υ
T=P , όπου Σ η δύναμη έλξης (σε kg) και υ η ταχύτητά της (σε km/h). 

Βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1929),  σ.97.  (Εδώ έχουμε θεωρήσει ταχύτητα 30km/h). 
21

 Μπασιάκος (1889), σ.25 
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πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη πεξίπνπ 35.000km, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα έθηαθηα 

δξνκνιφγηα θαη ηηο άιιεο δηαδξνκέο ησλ αηκακαμψλ (ειηγκνί, θνξηνεθθνξηψζεηο 

θιπ), νπφηε πξνθχπηεη έλα ζχλνιν 200.000km. Γηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αηκακαμψλ αλαινγνχλ 28.600km εηεζίσο γηα θάζε αηκάκαμα. Οη αηκάκαμεο 

θπθινθνξνχλ ελαιιάμ ζε δξνκνιφγηα ηεο γξακκήο Λαπξίνπ θαη ηεο γξακκήο 

Κεθηζηάο. Απφ ηηο επηά αηκάκαμεο ηεο εηαηξείαο νη ηξεηο ή ηέζζεξηο είλαη ζπλερψο ζε 

θπθινθνξία, κία αηκάκαμα είλαη «ππ’ αηκφλ» σο επίθνπξε γηα έθηαθηα θαη απξφνπηα 

θαη νη ππφινηπεο θαζαξίδνληαη ή ζπληεξνχληαη.
22

 πλεπψο ε πξψηε αγνξά ηνπ Α 

είλαη πιήξσο κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο γηα ηελ θαιή ρξήζε ησλ 

αηκακαμψλ.  

 
Ατμάμαξα της σειράς Β στη γέφυρα του Θορικού   

Αγνξάδνληαο θαη δχν αθφκε αηκάκαμεο, κία ην1890 θαη κία ην 1898, ε εηαηξεία 

πεξηφξηζε ην κέζν φξν θπθινθνξίαο ζηηο 23.000-25.000km εηεζίσο, αλ δερηνχκε φηη 

ν αξηζκφο ησλ δξνκνινγίσλ ηεο παξέκεηλε, πεξίπνπ, ζηαζεξφο. 

 Σν γεγνλφο φηη νη αηκάκαμεο είλαη εθνδηνθφξνη είλαη, επίζεο, ζπκβαηφ κε ην 

κηθξφ κήθνο ηεο γξακκήο. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ εθνδηνθφξσλ αηκακαμψλ 

είλαη ε κηθξή απηνλνκία θίλεζεο, δειαδή ε αλάγθε γηα ζπρλφ αλεθνδηαζκφ κε 

θαχζηκα. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ αηκακαμψλ πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ 

φςηλ ηε κέζε θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ ησλ Α. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία (βι. 

Πίλαθα ζ.) ηα πξψηα ρξφληα (1887-1892), φηαλ ε εηαηξεία είρε κφλν απηέο ηηο 

αηκάκαμεο, ε κέζε θαηαλάισζε δελ μεπέξαζε ηα 8,5kg/km. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα 

κηα δηαδξνκή Αζήλα-Λαχξην-Αζήλα, ζχλνιν 125 ρηιηφκεηξα, ε αηκάκαμα ρξεηαδφηαλ 

πεξίπνπ 1.070 ρηιηφγξακκα άλζξαθα. Απφ απηφ ζπλάγεηαη φηη κε ρσξεηηθφηεηα 

αλζξαθαπνζήθεο 1890kg, ε αηκάκαμα κπνξνχζε λα θάλεη απηφ ην ηαμίδη ζρεδφλ δχν 

θνξέο. Γηα ην δξνκνιφγην, δε, Αζήλα-Κεθηζηά-Αζήλα ε ρσξεηηθφηεηα ηεο 

αλζξαθαπνζήθεο ηνπο αξθεί γηα επηά, πεξίπνπ, δηαδξνκέο. πλεπψο, σο πξνο ην 

δήηεκα ηεο απηνλνκίαο νη ζπγθεθξηκέλεο αηκάκαμεο είλαη  ππεξεπαξθείο γηα ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.  

 Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα αηκάκαμεο απιήο εθηφλσζεο δηθαηνινγείηαη απφ ηε 

ζρεηηθή επθνιία, φπσο είδακε παξαπάλσ, ηεο δηαδξνκήο, θπξίσο απφ ην φηη δελ 

ππάξρνπλ έληνλεο θιίζεηο. Γηθαηνινγείηαη, επίζεο, απφ ην φηη, ζηε δηεζλή 

ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή, νη αηκάκαμεο δηπιήο εθηφλσζεο (compound) δελ ήηαλ ηφηε 

                                                 
22

 Μπασιάκος (1889), σ.50-51. 
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(1885-86) ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο, ηδίσο εάλ πξφθεηηαη γηα κηθξέο θαη ζηελέο 

γξακκέο.
23

 ην Λεχθσκα, ι.ρ., ηνπ βειγηθνχ εξγνζηαζίνπ Saint-Léonard αλαθέξνληαη 

κφλν ηξεηο ζεηξέο αηκακαμψλ δηπιήο εθηφλσζεο, κε ρξνλνινγίεο 1896 (ζεηξά ND γηα 

ηε Chemins de fer de l’ Etat Belge), 1898 (ζεηξά FO γηα ηελ Compagnie des Chemins 

de fer Paris-Orléans) θαη 1905 (ζεηξά FN επίζεο γηα ηε Chemins de fer de l’ Etat 

Belge). Δίλαη, δειαδή, ζρεδφλ κηα δεθαεηία κεηαγελέζηεξεο θαη πξννξίδνληαη γηα 

γξακκέο θαλνληθνχ πιάηνπο θαη κεγάισλ εηαηξεηψλ. Άιισζηε, απφ ηηο ηέζζεξηο 

πξψηεο ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο (ΑΠ, ΠΚ, Θ θαη ΠΑΠ), θακία δελ 

είρε παξαγγείιεη αξρηθά αηκάκαμεο δηπιήο εθηφλσζεο. Οη πξψηεο αηκάκαμεο απηνχ 

ηνπ είδνπο ήξζαλ ζηελ Διιάδα ην 1902 θαη ήηαλ παξαγγειία ησλ ΠΑΠ. Καη απ’ 

απηήλ ηελ πιεπξά, ινηπφλ, ε εηαηξεία βξίζθεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο, αιιά 

ελ πξνθεηκέλσ θαη ηεο ειιεληθήο, πξαθηηθήο.  

 Ζ εηαηξεία Α, σζηφζν, δελ αθνινχζεζε ηε ζπλήζεηα άιισλ ειιεληθψλ (αιιά 

θαη πνιιψλ επξσπατθψλ) ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ (ηνπ ΑΠ, ηνπ ΠΚ θαη ησλ 

ΠΑΠ) λα δίλνπλ, εθηφο απφ αξηζκνχο, θαη νλφκαηα ζηηο αηκάκαμέο ηνπο. Σηο 

ηαμηλφκεζε ζε δχν ζεηξέο, Α θαη Β, δίλνληάο ηνπο απιή αξίζκεζε. Πάλησο, ηελ ίδηα 

ζηάζε, ηεο ηαμηλφκεζεο κε απιή αξίζκεζε, θξάηεζαλ θαη νη Θ.  

 Σελ επνρή πνπ ηδξχεηαη ε εηαηξεία ηνχ Α, νη αηκάκαμεο κε κφλν ηξεηο 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, δειαδή 0-6-0, πξννξίδνληαη γηα ηελ έιμε εκπνξηθψλ ζπξκψλ 

θαη νη αηκάκαμεο ηχπνπ 0-6-2 γηα ηελ έιμε κηθηψλ ακαμνζηνηρηψλ. Αιιά ε γξακκή 

ηνπ Α δελ έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ. Δίλαη γξακκή κε έλα κηθξφ εκηαζηηθφ, άξα 

θπξίσο επηβαηηθφ, ηκήκα (Αζήλα-Κεθηζηά)
24

 θαη κε ην ηκήκα Αζελψλ-Λαπξίνπ, απφ 

ην νπνίν ε εηαηξεία πξνζδνθά κεγάιε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε ρσξίο, σζηφζν, λα 

παξακειήζεη ηελ επηβαηηθή.
25

 Ο αζαθήο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Α 

απνηππψλεηαη ζηνλ ηχπν ησλ ακαμνζηνηρηψλ πνπ δξνκνινγεί. Ωο εθ ηνχηνπ, νη 

ακαμνζηνηρίεο ησλ Α είλαη κηθηέο, δειαδή κ’ απηέο κεηαθέξνληαη θαη επηβάηεο θαη 

εκπνξεχκαηα. Δμαίξεζε απνηεινχλ κφλν κεξηθέο ηδηαίηεξεο ακαμνζηνηρίεο, κε ηηο 

νπνίεο κεηαθέξνληαη κεγάια θνξηία κε γιεχθνο θαη ζηδεξφιηζν.
26

 Ζ επηινγή, ινηπφλ, 

ηεο εηαηξείαο, γηα αηκάκαμεο κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο είλαη ινγηθή, αλ θαη ε 

δηάηαμε αμφλσλ (0-6-2) ηεο ζεηξάο Β είλαη κάιινλ αζπλήζηζηε ζηε δηεζλή 

ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή.
27

 Οη ζπγθεθξηκέλεο αηκάκαμεο έρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία 

                                                 
23

 το Richard (1886), σ.559, αναφέρονται μόνο τρεις γραμμές ενός μέτρου (στην Ισπανία, 

την Αυστρία και τη Ρωσία) στις οποίες χρησιμοποιούνται ατμάμαξες διπλής εκτόνωσης.  
24

 Σο 1887, στο τμήμα Αθήνα-Κηφισιά οι εισπράξεις από επιβάτες ήταν 134.426,72 δρχ., 

ενώ από εμπορεύματα 7.251,80 δρχ. Για το 1888 οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν 117.117,49 

δρχ. και 3.511,05 δρχ. Για το τμήμα Αθηνών-Λαυρίου οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν 

275.635,63 δρχ. και 98.527,56 δρχ. για το 1887 και 253.147,45 δρχ. και 99.750 δρχ. για το 1888.  

(Απολογισμός 1888, σ.4, ΙΑΕΣΕ 2.1). Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, μιας και από το 1889 η 

εταιρία σταμάτησε να δίνει ξεχωριστά στοιχεία για τα τμήματα.  
25

 Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας η εταιρία είχε δρομολογήσει μία αμιγώς επιβατική 

αμαξοστοιχία στη γραμμή Αθήνα-Λαύριο, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, με διάρκεια 

ταξιδιού 1h.40min. Η αμαξοστοιχία, όμως, καταργήθηκε σύντομα λόγω έλλειψης 

επιβατών. *Βλ. Μπασιάκος (1889), σ.47-48] 
26

 Μπασιάκος (1889), σ.47. 
27

 το Richard (1886), στο κεφάλαιο για τις μηχανές με τρεις συνεζευγμένους άξονες 

σ.507-521, αναλύεται μόνο μία ατμάμαξα με διάταξη *C 1'+ ή (0-6-2), η οποία, μάλιστα, 

κυκλοφορεί σε πολύ στενή γραμμή (700mm), ενώ αναλύονται πέντε τύποι ατμαμαξών με 

διάταξη *1' C+ ή (2-6-0). Βλ., επίσης, Sauvage (1894), σ.279. 
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ζπλεγνξνχλ ζην ραξαθηεξηζκφ «κηθηνχ ηχπνπ».
28

 Οη ηξεηο ζπλεδεπγκέλνη άμνλεο, ν 

κεγάινο ζπληειεζηήο έιμεσο (e=527,7cm
-2

) θαη ε ειθηηθή δχλακε (3.190kg) είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά αηκακαμψλ γηα εκπνξηθνχο ζπξκνχο, ελψ ην κέγεζνο ησλ θηλεηήξησλ 

ηξνρψλ (δηάκεηξνο 1.300mm)
29

 είλαη ραξαθηεξηζηηθφ επηβαηηθψλ αηκακαμψλ.  

 Ωο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ κεραληζκνχ αηκνπαξαγσγήο ησλ 

κεραλψλ, απηή θαίλεηαη απφ ην ιφγν ηεο νιηθήο ζεξκαηλφκελεο επηθάλεηαο (S) πξνο 

ηελ επηθάλεηα ηεο εζράξαο (G) [ιφγνο (S/G)],
30

 θαζψο θαη απφ ην κέηξν ζέξκαλζεο.
31

 

ηηο αηκάκαμεο ησλ ζεηξψλ Α θαη Β είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε επάξθεηα ηνπ 

ιέβεηα [ιφγνο (S/G)=93,76] θαη ε πνιχ θαιή ηηκή ηνπ κέηξνπ ζέξκαλζεο [πειίθν 

(S/V)=1.253,6m
-1

]. Απ’ απηή ηελ πιεπξά, δειαδή, νη αηκάκαμεο είλαη πνιχ θαιήο  

θαηαζθεπήο θαη ηθαλέο γηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ πξψηεο πνηφηεηαο.  

5.5 Σςγκπίζειρ 

Σελ επνρή απηή ππάξρνπλ πνιιέο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο πιάηνπο 1000mm πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ εθνδηνθφξνπο αηκάκαμεο κε δηάηαμε αμφλσλ 0-6-0 γηα ηελ έιμε 

εκπνξηθψλ ζπξκψλ. ην Λεχθσκα ηεο Saint-Léonard κπνξεί θαλείο λα βξεη 

ηνπιάρηζηνλ 10 ηχπνπο ηέηνησλ αηκακαμψλ, θαηαζθεπαζκέλσλ κεηαμχ 1880 θαη 

1890, νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα κεηξηθνχο ζηδεξνδξφκνπο δηαθφξσλ ρσξψλ, φπσο ε 

Ηζπαλία, ε Γαιιία, ε Βξαδηιία, ε Υηιή, ε Κίλα αιιά θαη πνιιέο αθξηθαληθέο ρψξεο, 

γεγνλφο πνπ θάλεη εχθνιε ηε ζχγθξηζε ησλ αηκακαμψλ ηεο ζεηξάο Α κε ηα ηζρχνληα 

δηεζλψο.  

Σππηθή, αιιά φρη κνλαδηθή, πεξίπησζε είλαη ε ζεηξά 2AC, κε ηξεηο αηκάκαμεο 

θαηαζθεπαζκέλεο ην 1883 πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε βξαδηιηάληθε γξακκή Juiz de 

Fora-Piau. Οη αηκάκαμεο απηέο έρνπλ ηα εμήο θχξηα ζηνηρεία:
32

  

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=350mm 

     Γηαδξνκή εκβφισλ.....................................l=450mm 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρψλ…….…D=900mm 
     Μέηξν έιμεσο…………………………….e=612,3cm

2
                                                   

     Πίεζε:................................................................9Atm 
     Διθηηθή δχλακε………………..…..…...…Σ=3582kg                
     Δπάξθεηα ιέβεηα……………………..….(S/G)=64,28                                                                            

     Μέηξν ζέξκαλζεο ……………......…..(S/V)=1151,2m
-1

 

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....….…7.667kg          

     Βάξνο πξνζθχζεσο……………………….…23.000kg             
     Μήθνο αηκάκαμαο..............................................6,130m 
     Υσξεηηθφηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………….600kg 

Πξφθεηηαη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, γηα αηκάκαμεο κε ζαθή 

εκπνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε αληίζεζε κε ηνλ κηθηφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

αηκακαμψλ ηνπ Α. Έρνπλ ηξνρνχο κηθξφηεξεο δηακέηξνπ (900 έλαληη 1.300mm ησλ 

ειιεληθψλ), κεγαιχηεξν κέηξν έιμεσο (612,3cm
2
 έλαληη 527,7cm

2
 ησλ ειιεληθψλ) 

                                                 
28

 Εκείνη την εποχή οι ατμάμαξες τριών συνεζευγμένων αξόνων έχουν μόλις αρχίσει να 

χρησιμοποιούνται σε επιβατικούς συρμούς μέσων, όμως, ταχυτήτων. Βλ. Sauvage (1894), 

σ.273. αλλά και Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.96. 
29

 Για την εποχή, μια "κανονική" (τυπική) εμπορευματική εφοδιοφόρος ατμάμαξα, με 

τρεις συνεζευγμένους άξονες, έχει κινητήριους τροχούς διαμέτρου το πολύ 1.080mm. *Βλ. 

Πρωτοπαπαδάκης (1929), σ.96+ 
30

 Βλ. παράγραφος 2.6.  
31

 Βλ. παράγραφος 2.6. 
32

 Σα πλήρη στοιχεία τους στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 2AC. 
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θαη κεγαιχηεξε ειθηηθή ηθαλφηεηα (Σ=3582kg έλαληη Σ=3.190kg ησλ ειιεληθψλ). Οη 

αηκάκαμεο ηνπ Α έρνπλ πνιχ θαιχηεξν κεραληζκφ αηκνπαξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, 

ππεξηεξνχλ ηφζν ζηελ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα (93,76 έλαληη 64,28) φζν θαη ζην κέηξν 

ζέξκαλζεο (1253,6m
-1

 έλαληη 1151,2m
-1

). Κνηλφ ζεκείν είλαη ην γεγνλφο φηη θαη νη 

δχν ζεηξέο ιεηηνπξγνχλ κε πίεζε 9Atm.      

Αληίζεηα κε ηε ζεηξά Α, νη αηκάκαμεο κε δηάηαμε αμφλσλ 0-6-2 ηεο ζεηξάο Β είλαη 

κάιινλ ζπάληεο ζηε δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή, νπφηε ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο 

ησλ πξψησλ αηκακαμψλ ηεο εηαηξίαο κε ηα δηεζλή δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

πγθεθξηκέλα ζην Λεχθσκα ηεο Saint-Léonard, γηα ηελ επνρή πνπ καο ελδηαθέξεη 

(1885-1890), αλαθέξνληαη κφλν δχν πεξηπηψζεηο ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ, κε 

πιάηνο γξακκήο 1.000mm, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ εθνδηνθφξνπο αηκάκαμεο κε 

απηή ηε δηάηαμε αμφλσλ. 

 Πξφθεηηαη γηα ηελ ηηαιηθή Δηαηξία Γεπηεξεπφλησλ ηδεξνδξφκσλ θαη γηα ηε 

γαιιηθή Chemins de fer Départemantaux. Ζ ηηαιηθή εηαηξεία έρεη δξνκνινγήζεη έμη 

αηκάκαμεο, ηεο ζεηξάο 2GT ηνπ 1884, ζηε γξακκή Napoli-Nola Baiano. Ζ γαιιηθή 

αγνξάδεη ην 1886 ηξεηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο 3GT θαη ην 1887 άιιεο ηξεηο ίδηεο.
33

 

 Μεξηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμψλ ηεο ζεηξάο 2GT θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
34

 
    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=320mm 

    Γηαδξνκή εκβφισλ.....................................l=500mm 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρψλ…..…D=1.100mm 
    Μέηξν έιμεσο…………………………….e=465,5cm

2
                                                   

    Πίεζε:................................................................10Atm 
    Διθηηθή δχλακε………………..…..…...…Σ=3.026kg                
    Δπάξθεηα ιέβεηα……………………..….(S/G)=48,69                                                                            

    Μέηξν ζέξκαλζεο ……………......…..(S/V)=1120m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....….…9.133kg          

    Βάξνο πξνζθχζεσο……………………….…27.400kg             
    Μήθνο αηκάκαμαο..............................................6,900m 
    Υσξεηηθφηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………….600kg 

Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαίλεηαη φηη είλαη αηκάκαμεο θαηαζθεπαζκέλεο γηα κηα 

γξακκή παξφκνηαο αληνρήο κε ηε γξακκή ησλ Α (πεξίπνπ 10 ηφλνπο αλά 

ζπλεδεπγκέλν άμνλα) θαη παξφκνηαο νκαιήο ράξαμεο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηηο, 

ζρεηηθά, κηθξέο δηαζηάζεηο ησλ θπιίλδξσλ ηνπο. 

 Με ηηο αηκάκαμεο απηέο νη αληίζηνηρεο ησλ Α παξνπζηάδνπλ ηε βαζηθή 

νκνηφηεηα φηη είλαη, θαη νη δχν, κηθηνχ ηχπνπ. Έρνπλ, δειαδή, ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο 

άμνλεο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηκακαμψλ γηα εκπνξηθνχο ζπξκνχο, αιιά, ζρεηηθά, 

κεγάινπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηβαηηθψλ αηκακαμψλ. Οη 

ηηαιηθέο αηκάκαμεο έρνπλ κηθξφηεξν κέηξν έιμεσο [465,5cm
2
 έλαληη 527,7cm

2
 ησλ 

ειιεληθψλ] αιιά ειαθξψο κηθξφηεξε ειθηηθή δχλακε [3.026kg έλαληη 3.190kg ησλ 

ειιεληθψλ], πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζην φηη ιεηηνπξγνχλ κε πςειφηεξε πίεζε [10Atm 

νη ηηαιηθέο, 9Atm νη ειιεληθέο]. Σα ζεκεία ζηα νπνία νη αηκάκαμεο δηαθέξνπλ, ζε 

ζεκαληηθφ κάιηζηα βαζκφ, είλαη ε επάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ κεραληζκνχ 

αηκνπαξαγσγήο, κε ηηο ειιεληθέο λα ππεξέρνπλ ηφζν σο πξνο ηελ επάξθεηα 

[(S/G)=48,69 γηα ηηο ηηαιηθέο, 93,76 γηα ηηο ειιεληθέο], φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

[ζπληειεζηήο ζέξκαλζεο 1120m
-1

 γηα ηηο ηηαιηθέο, 1253,6m
-1

 γηα ηηο ειιεληθέο]. 

                                                 
33

 Να σημειωθεί ότι η γαλλική εταιρία αγόρασε άλλες τρεις ατμάμαξες της ίδιας σειράς 

14 χρόνια αργότερα, το 1901, πράγμα που σημαίνει ότι τις θεώρησε επιτυχημένες. 
34

 Σα πλήρη στοιχεία τους στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 2GΣ.  
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Μεγάιε είλαη ε δηαθνξά θαη ζηελ απηνλνκία ησλ αηκακαμψλ, κηαο θαη ε 

ρσξεηηθφηεηα ηεο αλζξαθαπνζήθεο ησλ ηηαιηθψλ είλαη 600kg, ελψ ε αληίζηνηρε 

ρσξεηηθφηεηα γηα ηηο ειιεληθέο είλαη 1.890kg. 

 Δπλντθή γηα ηηο αηκάκαμεο ησλ Α είλαη θαη ε ζχγθξηζε κε ηηο αηκάκαμεο ηεο 

ζεηξάο 3GT ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο. Σα αληίζηνηρα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηκακαμψλ απηψλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
35

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=300mm 

    Γηαδξνκή εκβφισλ.....................................l=425mm 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρψλ………D=900mm 

    Μέηξν έιμεσο…………………………….e=425cm
2
                                                   

    Πίεζε:.............................................................10Atm 

    Διθηηθή δχλακε………………..…..……Σ=2.762kg                

    Δπάξθεηα ιέβεηα……………………….(S/G)=52,83                                                                            

    Μέηξν ζέξκαλζεο ……………....…..(S/V)=1409m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……...….…7.533kg          

    Βάξνο πξνζθχζεσο……………………..…22.600kg             

    Μήθνο αηκάκαμαο...........................................6,230m 

    Υσξεηηθφηεηα αλζξαθαπνζήθεο………….….700kg 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπο, απηέο είλαη αηκάκαμεο ακηγψο εκπνξηθέο θαη 

πξννξίδνληαη γηα γξακκή ζρεηηθά κηθξήο αληνρήο [πεξίπνπ 8 ηφλνπο αλά 

ζπλεδεπγκέλν άμνλα] θαη νκαιήο ράξαμεο. Έρνπλ πνιχ κηθξφηεξν κέηξν έιμεσο 

[425cm
-2

, έλαληη 527,7cm
-2

 ησλ ειιεληθψλ] θαη κηθξφηεξε ειθηηθή ηθαλφηεηα 

[2.762kg έλαληη 3.190kg ησλ ειιεληθψλ]. Έρνπλ αλεθηή επάξθεηα ιέβεηα 

[(S/G)=52,83, κε ηηο ειιεληθέο λα έρνπλ 93,76] θαη πςειφ ζπληειεζηή ζέξκαλζεο 

[1409m
-1

 έλαληη 1253,6m
-1

 ησλ ειιεληθψλ]. Καη απηέο νη αηκάκαμεο έρνπλ κεγάιε 

δηαθνξά απηνλνκίαο, κηαο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο αλζξαθαπνζήθεο ηνπο είλαη 700kg 

έλαληη 1.890kg ησλ αηκακαμψλ ησλ Α. 

 Σν ζπκπέξαζκα ησλ ζπγθξίζεσλ απηψλ είλαη φηη νη Α επέιεμαλ, γηα ηελ πξψηε 

ηνπο αγνξά, αηκάκαμεο ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αθνινπζνχλ, θαη κάιηζηα 

ππεξβαίλνπλ, ηα επξσπατθά δεδνκέλα ηεο επνρήο, γηα ειαθξνχο βέβαηα 

ζηδεξνδξφκνπο. Δμαίξεζε απνηειεί ε επηινγή ηεο αζπλήζηζηεο δηάηαμεο αμφλσλ ηεο 

ζεηξάο Β, αλ θαη ε επηινγή απηήο ηεο δηάηαμεο δελ είλαη απνθιεηζηηθφηεηα ησλ Α, 

κηαο θαη ηελ ίδηα επηινγή, απφ ην ίδην κάιηζηα εξγνζηάζην, είραλ θάλεη ιίγν λσξίηεξα 

θαη νη ηδεξφδξνκνη Θεζζαιίαο. 

5.6 Η ζειπά Γ: Η αημάμαξα ΕΛΛΗΝΙΣ 
Ζ ζεηξά Γ απνηειείηαη απφ κία κφλν αηκάκαμα, ε νπνία είλαη ε πξψηε, θαη ε κφλε, ε 

νπνία θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Διιάδα. Ζ παξαγγειία δφζεθε απφ ηνλ Α ζηηο 31 

Ηνπιίνπ 1898 ζην πεηξατθφ Μεραλνπξγείν Βαζηιεηάδε θαη ε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

ζπκθσλήζεθε ζηνπο 20 κήλεο.
36

 Αξρηκεραληθφο ηεο θαηαζθεπήο ήηαλ ν Νηθφιανο 

Κσλζηαληηλίδεο.
37

 Σν πξφηππν γηα ηελ θαηαζθεπή θαίλεηαη πσο ήηαλ νη αηκάκαμεο 

                                                 
35

 Σα πλήρη στοιχεία τους στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 3GT. 
36

 Μπασιάκος (1901), σ.146. 
37

 Γεννήθηκε στη Χίο το 1867, έμαθε εκεί τα εγκύκλια γράμματα και το 1888 πήγε για 

σπουδές, με υποτροφία της Δημογεροντίας Χίου, στην Königligh Bayerische Technische 

Hochschule του Μονάχου, όπου σπούδασε Μηχανολογία. Αποφοίτησε το 1896. 

Εργάστηκε για δύο χρόνια στο εργοστάσιο κατασκευής ατμομηχανών και ατμαμαξών 

Maffei, όπου έλαβε μέρος στην κατασκευή ατμαμαξών για τους ρωσικούς σιδηροδρόμους 

και, ιδίως, στην κατασκευή μιας μεγάλης ατμάμαξας του Τπερσιβηρικού (πλάτος 
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ηεο ζεηξάο Ε ησλ ΠΑΠ, θαηαζθεπήο ηνπ αιζαηηθνχ εξγνζηαζίνπ Grafenstanden, αλ 

θαη ε ελ ιφγσ αηκάκαμα δηαθέξεη απφ ηηο Ε ζε αξθεηά ζεκεία.  

 Ωο πξνο ην θφζηνο, ν Μπαζηάθνο αλαθέξεη φηη κηα αηκάκαμα ειιεληθήο 

θαηαζθεπήο βάξνπο 30 ηφλσλ θνζηίδεη 57.000 δξαρκέο. Γειαδή 1932,20 δξαρκέο αλά 

ηφλν.
38

 Ζ ζπγθεθξηκέλε αηκάκαμα έρεη βάξνο πεξίπνπ 39 ηφλνπο, άξα ην θφζηνο ηεο 

ήηαλ πεξίπνπ 75.000 δξαρκέο. 

 Πξφθεηηαη γηα δηθχιηλδξε εθνδηνθφξν αηκάκαμα, απιήο εθηφλσζεο θαη 

θεθνξεζκέλνπ αηκνχ. Έρεη ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο θαη θνξείν εκπξφο. Δίλαη, 

δειαδή, ηχπνπ [1’ C n2t] ή (2-6-0Σ). ην Α πήξε ηνλ αξηζκφ Γ10, ελψ είρε θαη 

πηλαθίδα κε ην φλνκα ΕΛΛΗΝΙΣ. Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο έρνπλ σο εμήο:
39

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ....................................d=380mm 

    Γηαδξνκή εκβφισλ.........................................l=500mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ...................................V=0,056677m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρψλ………D=1.200mm 

    Μέηξν έιμεσο………………………….....e= 601,7cm
2
 

    Πίεζε
40

...............................................................10Atm 

    Διθηηθή δχλακε………………..………..……3.911kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ........................S=75,15m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ........................................G=0,93m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………………(S/G)=80,81 

    Μέηξν ζέξκαλζεο…………..……….(S/V)= 1325,9m
-1

            

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…9.450/10.040/11.750kg 

    Οιηθφ βάξνο………………………..………...38.700kg 

    Βάξνο πξνζθχζεσο……………………..……31.240kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο...............................................8,825m 

    Υσξεηηθφηεηα πδαηαπνζήθεο……………………5,0m
3
 

    Υσξεηηθφηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...….1.200kg 

Πεξί ην 1900, ηελ επνρή δειαδή πνπ θαηαζθεπάδεηαη ε ΕΛΛΗΝΙΣ, νη αηκάκαμεο κε 

ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, θαη κάιηζηα απηέο κε δηάηαμε 2-6-0, ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη ζε επηβαηηθνχο ζπξκνχο, ελψ νη θπξίσο εκπνξηθέο είλαη πιένλ αηκάκαμεο κε 

ηέζζεξηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο. 

Ζ δηάηαμε ησλ αμφλσλ θαη νη κεγάιν ηξνρνί (δηάκεηξνο 1.200mm) είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά επηβαηηθήο αηκάκαμαο. Ζ κεγάιε ηηκή ηνπ κέηξνπ έιμεσο (601,7cm
2
) 

                                                                                                                                            
1520mm). Σο 1898 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε για πολλά χρόνια ως 

αρχιμηχανικός στο Μηχανουργείο Βασιλειάδη. Πέθανε το 1957. [Κωνσταντινίδης (1998), 

σ.33-34. το άρθρο υπάρχει φωτογραφία του Ν. Κωνσταντινίδη, φωτοτυπία του πτυχίου 

του και φωτογραφία της ατμάμαξας. Επίσης, υπάρχει περιγραφή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών της και αντίστοιχη για τις Α και Β των Α. Ο αρθρογράφος είναι γιος 

του Ν. Κωνσταντινίδη+.  
38

 Κάνοντας τη σύγκριση, ο ίδιος αναφέρει ότι οι ατμάμαξες εισαγωγής κοστίζουν 2.181 

δραχμές ανά τόνο αν είναι τριαξονικές και 2.400 δραχμές ανά τόνο αν έχουν τέσσερις 

άξονες. Βλ. Μπασιάκος (1901), σ.219. 
39

 Σα πλήρη τεχνικά της στοιχεία στον Πίνακα 13 του Παραρτήματος Ι. 
40

 Όσον αφορά την πίεση λειτουργίας της, πάνω στο λέβητα υπήρχε πλάκα με την εξής 

επιγραφή: “Ἐπίσημα 10 χιλιόγραμμα. Ἀριθμὸς 1. Ἡμερομηνίαν 15 Ἰουνίου 1900. Ἡ δοκιμασία 

τοῦ λέβητος ὑπεβλήθη εἰς ὑδραυλικὴν πίεσιν κατὰ 6 χιλιόγραμμα ἀνωτέραν τῆς τοῦ 

ἐπισήματος.” Σα 10 χιλιόγραμμα (εννοείται ανά cm2) μεταφράζονται σε 10 ατμόσφαιρες. 

*Βλ. Μπασιάκος (1901), σ.147+.  
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θαη ε κεγάιε ειθηηθή δχλακε (3.911kg) πξνζηδηάδνπλ ζε εκπνξηθή αηκάκαμα. Ο 

ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ δείρλεη φηη ε ΕΛΛΗΝΙΣ είλαη αηκάκαμα πνιχ 

θαηάιιειε γηα έιμε κηθηψλ ζπξκψλ, πνιχ θαηάιιειε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. 

Πνιχ θαιά είλαη ηα ζηνηρεία γηα ην κεραληζκφ αηκνπαξαγσγήο ηεο, δείρλνληαο φηη 

είλαη θαηάιιειε γηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαιήο πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, έρεη 

κεγάιε επάξθεηα ιέβεηα (S/G)=80,81 θαη πνιχ θαιφ ζπληειεζηήο ζέξκαλζεο 

(S/V)=1325,9m
-1

. Σέινο, ε απηνλνκία ηεο είλαη αξθεηή γηα κία δηαδξνκή Αζήλα-

Λαχξην-Αζήλα ρσξίο αλεθνδηαζκφ.  

 
Η ατμάμαξα ΕΛΛΗΝΙΣ 

Ζ ζχγθξηζε κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Ε ησλ ΠΑΠ (βι. ζ.201-202) δείρλεη φηη 

νη αηκάκαμεο έρνπλ πνιιά ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. πγθεθξηκέλα, έρνπλ ίδηνπο 

θπιίλδξνπο θαη ίδηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα είλαη ίδηα ηα 

κέηξα έιμεσο θαη ίζεο νη ειθηηθέο ηνπο δπλάκεηο. Δίλαη, επίζεο, ίδηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραληζκψλ αηκνπαξαγσγήο, νη επάξθεηεο ησλ ιεβήησλ θαη ηα 

κέηξα ζέξκαλζεο ησλ αηκακαμψλ. Οη δηαθνξέο βξίζθνληαη ζηα βάξε ησλ αηκακαμψλ, 

ζηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ θαη ζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο αλζξαθαπνζήθεο. 

πγθεθξηκέλα, ε ΔΛΛΖΝΗ είλαη βαξχηεξε απφ ηηο Ε (νιηθφ βάξνο 38.700kg έλαληη 

33.000kg) θαη έρεη κεγαιχηεξν βάξνο πξνζθχζεσο (31.240kg έλαληη 27.000kg ησλ 

Ε). Οη αηκάκαμεο ησλ ΠΑΠ έρνπλ ην βάξνο πξνζθχζεσο ηζνθαηαλεκεκέλν ζηνπο 

ηξεηο θηλεηήξηνπο άμνλεο (9.000kg αλά άμνλα), ελψ ην αληίζηνηρν βάξνο ηεο 

αηκάκαμαο ΔΛΛΖΝΗ θαηαλέκεηαη άληζα (9.450/10.040/11.750kg). Ζ θαηαλνκή 

απηή δείρλεη φηη ε ΔΛΛΖΝΗ είλαη ηθαλή λα θπθινθνξήζεη ζε γξακκή κε αληνρή 

κεγαιχηεξε απφ 11 ηφλνπο αλά άμνλα, δειαδή ζε γξακκή ηζρπξφηεξεο θαηαζθεπήο 

απφ ηε γξακκή ησλ ΠΑΠ. Σέινο ε αηκάκαμα ηνπ Α έρεη κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα 

αλζξαθαπνζήθεο (1.200kg έλαληη 1.000kg), ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηεο εμαζθαιίδεη 

κεγαιχηεξε απηνλνκία θίλεζεο. 

 ηνλ πίλαθα θαη ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη ε ρξήζε ηεο 

αηκάκαμαο ΔΛΛΖΝΗ θαηά ηε δεθαεηία 1900-1909. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη 

ηφζν ε απφζηαζε πνπ έρεη δηαλχζεη φζν θαη ην θνξηίν πνπ έρεη έιμεη θάζε έηνο. 

Έηορ Χιλιόμεηπα Τόνοι 

1900 11.853 16.096 

1901 21.342 42.715 

1902 29.837 51.430 
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1903 24.920 40.922 

1904 29.652 55.655 

1905 39.555 60.722 

1906 21.834 32.465 

1907 29.130 47.358 

1908 21.820 33.784 

1909 25.672 41.965 

 

Δηήζια κίνηζη ηηρ αημάμαξαρ ΔΛΛΗΝΙΣ (1900-1909)
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Δηήζιο θοπηίο ηηρ αημάμαξαρ ΔΛΛΗΝΙΣ (1900-1909)
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαη ησλ γξαθεκάησλ θαίλεηαη φηη, ζ’ απηήλ ηελ 

δεθαεηία, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ηελ αηκάκαμα απνιχησο κέζα ζην πιαίζην ηεο 

δηεζλνχο πξαθηηθήο. πγθεθξηκέλα, ε αηκάκαμα έρεη δηαλχζεη πάλσ απφ 30.000 κφλν 

κία ρξνληά, ην 1905, ρξνληά θαηά ηελ νπνία έρεη έιμεη θαη ην κεγαιχηεξν θνξηίν ηεο. 

Ζ κηθξή ρξεζηκνπνίεζή ηεο θαηά ην 1900 νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αηκάκαμα 

παξειήθζε ηνλ Αχγνπζην απηήο ηεο ρξνληάο.    
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Ζ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο αηκάκαμαο ΔΛΛΖΝΗ θαηά ηελ δεθαεηία 1900-1910, 

αιιά θαη ε πνιχ θαιή ηεο απφδνζε θαηά ηα επφκελα ρξφληα,
41

 γελλνχλ ην εξψηεκα 

γηαηί απηφ ην επηηπρεκέλν πείξακα, δειαδή ε θαηαζθεπή αηκακαμψλ ψζηε λα 

εληζρπζεί ε ειιεληθή ζηδεξνβηνκεραλία, δελ ζπλερίζηεθε. Ζ απάληεζε πξέπεη 

βξίζθεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ αθ’ ελφο ηεο πνιηηηθήο εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ θαη, αθ’ 

εηέξνπ, ηεο πνιηηηθήο εμάξηεζεο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ απφ ηηο «πξνζηάηηδεο» 

δπλάκεηο. Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνηέ δελ δηαλνήζεθαλ κηα 

πνιηηηθή δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, αιιά θαη πνηέ δελ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην φπιν ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, ηνπ νπνίνπ έγηλε κφλν 

επηιεθηηθή ρξήζε θαη ζε κηθξέο πξνκήζεηεο πνπ δελ ελδηέθεξαλ ηελ μέλε βαξηά 

βηνκεραλία.
42

 

5.7 H ζειπά Γ  
Ζ ζεηξά Γ πεξηιακβάλεη 4 αηκάκαμεο δηπιήο εθηφλσζεο, ηχπνπ [1’C n2vt] ή (2-6-

0T). Πξνέξρνληαη απφ ην γεξκαληθφ εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, 

κε ηνπο εμήο εξγνζηαζηαθνχο αξηζκνχο: 5451 θαη 5452 ηνπ 1906, 5697 ηνπ 1907 θαη 

6055 ηνπ 1908. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνχο Γ11, Γ12, Γ14 θαη Γ15. 

 
Εργοστασιακή φωτογραφία ατμάμαξας της σειράς Δ  Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

                                                 
41

 Μέχρι το 1938 λειτούργησε με επιτυχία στους Α. Μετά περιήλθε στους ΠΑΠ, αφού 

διαμορφώθηκε με έναν συγκρουστήρα, όπου έλαβε τον αριθμό Ζ.500 και λειτούργησε στο 

Μηχανοστάσιο Κορίνθου ως ατμάμαξα ελιγμών και βοηθητικών εργασιών. ώθηκε από 

τις καταστροφές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και, μεταπολεμικώς, έλαβε αριθμό Ζ.510 

(σε αντικατάσταση της καταστραφείσας στον πόλεμο Ζ.510). Επί ΟΕ έλαβε αριθμό 

Ζ.7510 και αφαιρέθηκε η πινακίδα με το όνομά της. Με την κατάργηση της ατμοκίνησης 

(1980) βρέθηκε στο "νεκροταφείο" ατμαμαξών στους Μύλους Αργολίδος, απ' όπου και 

εκποιήθηκε. 
42

 Ένα, αλλά όχι μοναδικό, παράδειγμα: την ίδια εποχή, 1900, η κυβέρνηση παρήγγειλε 

στο εξωτερικό 10 ατμοτελωνίδες, έναν τύπο πλοίου που βρισκόταν μέσα στις τεχνικές, 

αλλά και οικονομικές, δυνατότητες των ελληνικών ναυπηγείων. Για το θέμα βλ. 

Χατζηιωσήφ (1993), σ.145-150, όπου γίνεται και σύγκριση της ελληνικής πολιτικής με τις 

προσπάθειες των ιταλικών κυβερνήσεων για την ανάπτυξη της σιδηροβιομηχανίας. 

Πάντως, το Μηχανουργείο Βασιλειάδη εξακολούθησε έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο να 

αναφέρει, στις διαφημιστικές καταχωρήσεις του, και ατμάμαξες και υλικό 

σιδηροδρόμων. 
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Οη δχν ηνπ 1906 θφζηηζαλ 115.452 δξαρκέο
43

 θαη ε ηνπ 1908 58.892,40 δξαρκέο.
44

 Σα 

θχξηα ζηνηρεία ηνπο έρνπλ σο εμήο:
45

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο.............d1=380mm 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο...........d2=590mm 

    Γηαδξνκή εκβφισλ..........................................l=500mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο .............V1=0,056677m
3 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο........V2=0,136629m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρψλ………D=1.200mm 

    Μέηξν έιμεσο …………………………....e=725,2cm
2
 

    Πίεζε:................................................................13Atm 

    Διθηηθή δχλακε………………..……..4.242(6.128)kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ......................S=76,06m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ......................................G=1,03m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα……………………….. (S/G)=73,84            

    Μέηξν ζέξκαλζεο…………..……(2S/V2)= 1113,4m
-1

 

Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα….9.600/9.700/9.900kg 

    Οιηθφ βάξνο………………………………...36.400kg 

    Βάξνο πξνζθχζεσο…………………………29.200kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο............................................9,130m 

    Υσξεηηθφηεηα πδαηαπνζήθεο………………….5,0m
3
 

    Υσξεηηθφηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………….1.000kg 

Οη αηκάκαμεο απηέο είλαη απνιχησο ίδηεο κε απηέο πνπ είραλ αγνξάζεη ην 1902 θαη ην 

1904, απφ ην ίδην εξγνζηάζην, νη ΠΑΠ
46

 θαη είραλ θξηζεί σο απνιχησο 

επηηπρεκέλεο. 

Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθέο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο: Οη θηλεηήξηνη ηξνρνί ηνπο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ επηβαηηθήο αηκάκαμαο, αιιά ε κεγάιε ειθηηθή ηνπο δχλακε, 

(e=725,2cm
2
,
 
T=6.128kg), παξαπέκπεη ζε αηκάκαμεο θαηάιιειεο γηα εκπνξηθνχο 

ζπξκνχο. Αζπλήζηζηε, γηα ηα έσο ηφηε δεδνκέλα ηνπ Α, είλαη ε πςειή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί απφ ηελ αηκάκαμα ΔΛΛΖΝΗ είλαη φηη 

νη θηλεηήξηνη άμνλεο θέξνπλ φινη θνξηίν κηθξφηεξν απφ 10 ηφλνπο, ελψ ε ΔΛΛΖΝΗ 

είρε θαη άμνλα κε θνξηίν κεγαιχηεξν απφ 11 ηφλνπο. 

Ωο πξνο ηνλ κεραληζκφ αηκνπαξαγσγήο, ε επάξθεηα ηνπ ιέβεηα είλαη άξηζηε 

[(S/G)=73,84] θαη ην κέηξν ζέξκαλζεο επαξθέο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο 

αλζξαθαπνζήθεο είλαη ζρεηηθά κηθξή, (1.000kg), αιιά αθελφο ε γξακκή ηνπ Α έρεη 

κηθξφ κήθνο θαη αθεηέξνπ ε θαηαλάισζε κηαο αηκάκαμαο δηπιήο εθηφλσζεο είλαη 

θαηά 15-20% κηθξφηεξε απφ ηελ θαηαλάισζε κηαο αληίζηνηρεο αηκάκαμαο απιήο 

εθηφλσζεο. 

5.8 Η σπήζη 

ηνπο Απνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα αθνξνχλ ηε ρξήζε 

ησλ αηκακαμψλ ηεο γηα ηα έηε 1885 θαη 1886, ελψ γηα ην 1887 ηα ζηνηρεία είλαη 

κφλνλ  ζπγθεληξσηηθά.  

                                                 
43

 Γενικός ισολογισμός Α΄ εξαμηνίας 1906, ΙΑΕΣΕ 2.1. 
44

 Γενικός ισολογισμός Β΄ εξαμηνίας 1908, ΙΑΕΣΕ 2.1. 
45

 Σα πλήρη τεχνικά τους στοιχεία στον Πίνακα 14 του Παραρτήματος Ι. 
46

 Σο συμπέρασμα προκύπτει από το αρχείο του εργοστασίου, όπου φαίνεται ότι οι 

ατμάμαξες έχουν κατασκευαστεί με το ίδιο σχέδιο. Βλ. το Αρχείο Krauss, Schmeiser B.-

Wenzel H.-Slezak J.D. (1977), σ.100 και 102. 
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Απφ ην 1888, φκσο, ηα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ αηκακαμψλ δίλνληαη 

αλαιπηηθφηαηα. Έηζη, ζηνπο Πίλαθεο 36Α θαη 36Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ αλαθέξνληαη 

φιεο νη εηήζηεο απνζηάζεηο πνπ έρεη δηαλχζεη ε θάζε κία αηκάκαμα, ελψ ζηνπο 

Πίλαθεο 37Α θαη 37Β ηνπ ίδηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθέξνληαη ηα θνξηία πνπ απηή έρεη 

έιμεη εηεζίσο. ηνπο Απνινγηζκνχο αλαθέξνληαη, επίζεο, ν αξηζκφο ησλ ζπξκψλ πνπ 

θηλήζεθαλ θάζε ρξνληά, θαζψο θαη ε εηήζηα θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ. Απφ ηα 

ζηνηρεία απηά έγηλε ν επφκελνο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη, 

γηα θάζε έηνο, ν αξηζκφο ησλ αηκακαμψλ, ν αξηζκφο ησλ ζπξκψλ, ε ζπλνιηθή 

απφζηαζε, ν κέζνο φξνο απφζηαζεο αλά αηκάκαμα, ην ζπλνιηθφ θνξηίν, ν κέζνο 

φξνο θνξηίνπ αλά αηκάκαμα θαη ε θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ αλά ρηιηφκεηξν. 
 

 

 

 

Έηορ 

 

 

Αημά- 

μαξερ
47

 

 

 

Απιθμόρ  

ζςπμών 

 

 

Γιανςθένηα 

σιλιόμεηπα 

 

 

Μ.Ο. ανά 

αημάμαξα 

 

 

Φοπηίο 

(ηόνοι) 

 

 

Μ.Ο. ανά 

αημάμαξα 

 

Καηανάλωζη 

γαιανθπάκων 

kg/km 

1887 7 6.270 182.506 26.072 -- -- 6,122 

1888 7 6.213 178.595 25.514 196.476 28.068 6,165 

1889 7 6.104 172.898 24.700 179.590 25.656 7,449 

1890 8 6.649 183.146 22.893 202.041 25.255 8,120 

1891 8 6.790 186.700 23.338 231.382 28.923 8,040 

1892 8 7.372 193.438 24.180 281.330 35.166 8,500 

1893 (10) 9 7.030 192.242 19.224 236.557 23.656 9,670 

1894
 (10) 9 7.152 189.369 21.041 235.772 26.197 9,159 

1895 10 7.478 200.407 20.041 263.370 26.337 9,425 

1896 (10) 9 7.432 195.109 21.678 261.935 29.104 11,176 

1897 (10) 9 7.620 201.564 22.396 241.457 26.826 8,775 

1898 9 8.374 220.821 24.536 315.268 35.030 9,295 

1899 9 9.326 231.417 25.713 353.706 39.301 9,144 

1900 (11) 10 10.084 266.392 26.639 424.151 42.415 9,845 

1901 (11) 10 11.331 289.823 26.348 550.494 50.045 8,948 

1902 (11)10 11.709 303.197 27.563 444.705 40.428 9,614 

1903 (11) 10 11.297 289.661 26.333 403.874 36.716 10,409 

1904 (11) 10 11.286 306.124 30.612 420.883 42.088 9,163 

1905 (11) 10 11.284 308.286 30.829 425.440 42.544 10,374 

1906 (13) 12 11.144 322.090
 

26.841 378.459 31.538 9,728 

1907 (14) 13 12.549 342.006
 

24.429 415.759 29.697 9,728 

1908 (15) 14 12.607 342.799 26.369 441.121 33.932 9,232 

1909 (15) 14 12.670 356.804 25.486 486.528 34.752 9,202 

 

                                                 

47
 Τπήρξαν ορισμένα έτη κατά τα οποία, όπως εκτέθηκε στην παράγραφο 5.3, ο Α 

χρησιμοποίησε και ατμάμαξες που «αγόρασε» από την ΕΕΜΛ. Για τα έτη αυτά ο 

συνολικός αριθμός των ατμαμαξών είναι σε παρένθεση, ενώ έξω από την παρένθεση 

βρίσκεται ο αριθμός των τακτικών ατμαμαξών. Πάντως, οι αποστάσεις που έχουν 

διανύσει οι έκτακτες ατμάμαξες είναι πολύ μικρές, όπως φαίνεται και από τους Πίνακες 

36A και 36B του Παραρτήματος ΙΙ, και έχουν αφαιρεθεί από το σύνολο γιατί θα 

επηρέαζαν άνισα τον μέσο όρο κίνησης. Σο ίδιο έχει συμβεί και με τα φορτία που έχουν 

έλξει οι έκτακτες ατμάμαξες. 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κπνξνχλ λα γίλνπλ δχν παξαηεξήζεηο θαη λα πξνθχςνπλ 

νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα:  

1) Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ζπξκψλ. Ζ εηαηξεία μεθίλεζε κε ηελ 

πξννπηηθή πεξίπνπ 6.000 ζπξκψλ εηεζίσο θαη θαίλεηαη φηη νη πξνβιέςεηο ηεο 

επαιεζεχηεθαλ. Αιιά ε αχμεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ήηαλ ηέηνηα πνπ ζχληνκα, ην 

1892, ν αξηζκφο ησλ ζπξκψλ μεπέξαζε ηνπο 7.000, ελψ ην 1899 μεπέξαζε ηνπο 9.000, 

ην 1900 ηνπο 10.000 θαη ην 1907 ηνπο 12.500. Γειαδή, ζηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, ν 

Α ππεξδηπιαζίαζε ηνλ αξηζκφ ησλ εηήζησλ ζπξκψλ ηνπ. 

2) Ζ πνξεία ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Α. πγθεθξηκέλα, ηα κεηαθεξφκελα 

θνξηία εκπνξεπκάησλ απμήζεθαλ, απφ 196.000 ηφλνπο ην 1888 ζε 485.000 ηφλνπο ην 

1909, κηα αχμεζε πεξίπνπ θαηά 250%, αλ θαη ζηα ελδηάκεζα ρξφληα ππήξραλ θάπνηεο 

απμνκεηψζεηο.   

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ν κέζνο φξνο ηεο εηήζηαο δηαδξνκήο ησλ 

αηκακαμψλ ηνπ Α γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1887-1909. Δδψ θαίλεηαη φηη ην φξην 

ησλ 30.000 ρηιηνκέηξσλ αλά έηνο μεπεξάζηεθε δχν κφλνλ ρξνληέο, 1904 θαη 1905, θαη 

κάιηζηα ειάρηζηα. Βέβαηα, ν κέζνο φξνο δελ ιέεη φιε ηελ αιήζεηα. Σα ζηνηρεία ησλ 

Πηλάθσλ 36Α θαη 36Β ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ δείρλνπλ φηη ππήξμαλ πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο ζπγθεθξηκέλεο αηκάκαμεο θαηαπνλήζεθαλ πεξηζζφηεξν θαη απφ 40.000 

ρηιηφκεηξα. Θα δνχκε, φκσο, ζηνπο Πίλαθεο απηνχο φηη απηέο νη αηκάκαμεο ηελ 

επφκελε ρξνληά θηλήζεθαλ πνιχ ιηγφηεξν, πξνθαλψο ιφγσ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπψλ.  

Μ.Ο. εηήζιαρ διαδπομήρ ανά αημάμαξα ηος ΣΑ(1887-1909)
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ην επφκελν γξάθεκα παξηζηάλεηαη ν εηήζηνο κέζνο φξνο ησλ θνξηίσλ πνπ έρνπλ 

έιμεη νη αηκάκαμεο ηνπ Α γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1888-1909. Ζ κεγάιε ηηκή γηα ην 

1901 νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εθείλε ηε ρξνληά ν Α είρε ηε κέγηζηε, γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, εκπνξεπκαηηθή θίλεζε, αθνχ δηαθίλεζε πάλσ απφ 550.000 

ηφλνπο εκπνξεπκάησλ έρνληαο ζηελ ππεξεζία ηνπ 11 αηκάκαμεο. 
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Μ.Ο. θοπηίος ανά αημάμαξα ηος ΣΑ (1888-1909)
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ην δηάγξακκα, ηέινο, πνπ αθνινπζεί παξηζηάλεηαη ε κέζε θαηαλάισζε 

γαηαλζξάθσλ ησλ αηκακαμψλ ηνπ Α γηα ηελ πεξίνδν 1887-1909. 

Καηανάλωζη γαιανθπάκων ζηον ΣΑ (1887-1909)
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5.9 Σςμπεπάζμαηα 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηαηξείαο είλαη ε επηινγή αηκακαμψλ κηθηήο ρξήζεο. Απηφ 

ην δείρλεη ε επηκνλή ηεο ζε αηκάκαμεο κε ηξεηο θηλεηήξηνπο άμνλεο, αλ θαη ε δηάηαμε 

αμφλσλ ηεο ζεηξάο Β είλαη αζπλήζηζηε.
48

 Ζ ζεηξά Α κπνξεί λα έρεη δηάηαμε αμφλσλ 

πνπ ραξαθηεξίδεη θαζαξά εκπνξηθέο αηκάκαμεο, αιιά νη κεγάινη θηλεηήξηνη ηξνρνί 

ηνπο (δηάκεηξνο 1.300mm) είλαη ραξαθηεξηζηηθφ επηβαηηθψλ, ζπλεπψο κπνξνχλ λα 

                                                 
48 Οι αντίστοιχες και προερχόμενες από το ίδιο βελγικό εργοστάσιο 0-6-2 των Θ έχουν 

όλα τα χαρακτηριστικά των εμπορικών, αφού οι τροχοί τους έχουν διάμετρο 900mm. 
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θαηαηαγνχλ ζηηο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο.
49

  

Απφ ηελ άπνςε, ινηπφλ, ηεο επηινγήο ηνπ θηλεηήξηνπ πιηθνχ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε 

γηα εηαηξηθφ ζηπι ηνπ Α.  

Όιεο είλαη εθνδηνθφξεο αηκάκαμεο κηαο θαη ν Α δελ είρε, ιφγσ κηθξνχ κήθνπο 

ηεο γξακκήο ηνπ, αλάγθε γηα κεραλέο κε κεγάιε απηνλνκία θίλεζεο.  

Όιεο, επίζεο, είλαη αηκάκαμεο θαιήο πνηφηεηαο, ηφζν φζνλ αθνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, δειαδή ηα κέηξα ζέξκαλζεο, φζν θαη σο 

πξνο ηνπο κεραληζκνχο αηκνπαξαγσγήο, δειαδή ηελ επάξθεηα ησλ ιεβήησλ ηνπο.  

Ωο πξνο ηε ρξήζε ησλ αηκακαμψλ, ε εηαηξεία ηηο ρξεζηκνπνίεζε κέζα ζην 

πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζηδεξνδξνκηθήο πξαθηηθήο κε κηθξέο, κάιινλ ακειεηέεο, 

παξαζπνλδίεο. 

Σέινο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα εγγξαθεί θαη ην γεγνλφο φηη 

ήηαλ ε πξψηε πνπ παξήγγεηιε αηκάκαμα ζε ειιεληθή ζηδεξνβηνκεραλία, αλ θαη ην 

επηηπρεκέλν «πείξακα» δελ επαλαιήθζεθε ζην κέιινλ νχηε απφ ηελ ίδηα νχηε απφ 

άιιε ειιεληθή εηαηξεία.  
 

                                                 
49

 Οι ατμάμαξες της σειράς Α του ΒΔΕ έχουν κι αυτές διάταξη αξόνων 0-6-0, αλλά έχουν 

τροχούς διαμέτρου 1.000mm και κατατάσσονται στην εμπορευματική κατηγορία.  
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Κεθάλαιο 6: Σιδηπόδπομορ Θεζζαλίαρ (ΣΘ) 

6.1 Το ιζηοπικό ηηρ καηαζκεςήρ 

Ζ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ε, σο εθ ηνύηνπ, πξνζέγγηζε ηεο Διιάδαο πξνο ηνλ 

θνξκό ηεο Βαιθαληθήο Φεξζνλήζνπ, ζηνλ νπνίν ππήξραλ ήδε ηα λήκαηα ηεο 

απζηξννπγγξηθήο ζπγθνηλσληαθήο πνιηηηθήο, ζεσξείηαη από ηνλ Σ. Κνξώλε σο έλαο 

από ηνπο δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, θνύλησζε 

ε ζπδήηεζε γηα ηνπο ειιεληθνύο ζηδεξνδξόκνπο.
1
 Τν ειιεληθό θξάηνο βιέπεη ζηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Ζπεηξνζεζζαιίαο, θαη ηε δηαθαώο αλακελόκελε απηάξθεηα ζε 

ζηηεξά, κόλν ηελ αξρή κηαο αλνδηθήο πνξείαο. Τν θξάηνο, ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

έζλνπο ηνπ, έρεη αλάγθε λα νξγαλώζεη ηνλ εζληθό θαη νηθνλνκηθό ηνπ ρώξν, αιιά θαη 

λα πξνζδηνξίζεη ην ζηίγκα ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δεδνκέλε επξσπατθή γεσπνιηηηθή 

ζπγθπξία, γηα λα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί θάζε επθαηξία. Ο ζηδεξόδξνκνο ζα είλαη 

ζηα ρέξηα ηνπ έλα πνιύ ρξήζηκν όξγαλν.
2
  

Τν 1881, ινηπόλ, ε θπβέξλεζε Κνπκνπλδνύξνπ αλαζέηεη ζηνλ Θεόδσξν 

Μαπξνγνξδάην, νκνγελή ηξαπεδίηε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη θάηνρν κεγάιεο 

θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο ζηε Θεζζαιία,
3
 ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Βόινο-Λάξηζα. 

Ζ ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζηηο 11 Σεπηεκβξίνπ, θαη δεκνζηεύεηαη κε Βαζηιηθό 

Γηάηαγκα ζηηο 12 Σεπηεκβξίνπ, από ηνλ κεραληθό Evaristo de Chirico εθ κέξνπο ηνπ 

Μαπξνγνξδάηνπ θαη ηνλ Ν. Παπακηραιόπνπιν, ππνπξγό ησλ Δζσηεξηθώλ. Ζ 

πξόβιεςε είλαη γηα γξακκή κήθνπο 60 ρηιηνκέηξσλ θαη πιάηνπο 1000mm, παξόιν 

πνπ ν Κνπκνπλδνύξνο ήηαλ ππέξκαρνο ηνπ δηεζλνύο πιάηνπο. Σηε ζύκβαζε δελ 

πξνβιέπεηαη θξαηηθή εγγύεζε ή θξαηηθή ππνρξέσζε άιινπ είδνπο.  

Τν 1882, όκσο, ε θπβέξλεζε ηνπ Φαξίιανπ Τξηθνύπε δήηεζε ηελ αλαζεώξεζε 

ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο κέρξη ηελ Καιακπάθα. Τν βαζηθό 

επηρείξεκα ήηαλ όηη ε θαηαζθεπή ηνπ εύθνινπ ηκήκαηνο Βόινο-Λάξηζα ζα 

δπζθόιεπε ηελ θαηαζθεπή ηνύ ππόινηπνπ ζεζζαιηθνύ δηθηύνπ. Σηόρνο, όκσο, ηνπ 

Τξηθνύπε ήηαλ ε νξγάλσζε ηνπ εζληθνύ ρώξνπ κε ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ 

εζσηεξηθώλ δνκώλ ηεο ρώξαο θαη ηελ ελνπνίεζε ηεο εζληθήο αγνξάο. Σην πιαίζην, 

ινηπόλ, απηνύ ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή όινπ ηνπ ζεζζαιηθνύ 

δηθηύνπ, ώζηε λα ζπλδεζνύλ όιεο νη παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο κε ην 

ιηκάλη ηνπ Βόινπ.
4
  

Ζ λέα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ηνλ Μάην ηνπ 1882 (Νόκνο ΑΜΖ΄/22-6-1882) πάιη 

κε ηνλ Θ. Μαπξνγνξδάην θαη πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ησλ γξακκώλ Βόινο-

Βειεζηίλν-Λάξηζα (κήθνπο 60 ρηιηνκέηξσλ) θαη Βειεζηίλν-Φάξζαια-Καξδίηζα-

Τξίθαια-Καιακπάθα (κήθνπο 142 ρηιηνκέηξσλ). Σηε ζύκβαζε πξνβιέπεηαη 

ρηιηνκεηξηθή επηρνξήγεζε (20.000 δξαρκέο αλά ρηιηόκεηξν) κόλν ηνπ δεύηεξνπ 

ηκήκαηνο, κηαο θαη ε γξακκή Βόινο-Λάξηζα ζεσξήζεθε θαη εύθνιε ζηελ θαηαζθεπή 

                                                           
1
 Βλ. σ.31 της ανά χείρας εργασίας. 

2
 Βλ. και Παπαγιαννάκης (1982), σ.70-71. 

3
 Είχε αξιοποιήσει τις μεγάλες γνωριμίες του στην Οθωμανική Πύλη και είχε αγοράσει 

στην περιοχή της Καρδίτσας, τις παραμονές της προσάρτησης και σε πολύ χαμηλές 

τιμές, τα κτήματα εύπορων Τούρκων γαιοκτημόνων που αποχωρούσαν. Βλ. Πρασσά 

(2005), σ.38.  
4
 Βλ. και Μπρέγιαννη (2005), σ.34-35. 
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θαη πξνζνδνθόξα ζηελ εθκεηάιιεπζε.
5
 Όιε ε γξακκή ζα είλαη κνλή θαη ζα έρεη 

πιάηνο 1000mm. Τν ηκήκα Βόινο-Βειεζηίλν-Λάξηζα εγθαηληάδεηαη κε ιακπξό ηξόπν 

θαη παξνπζία ηνπ Γεσξγίνπ Α΄ ζηηο 22 Απξηιίνπ 1884
6
 θαη αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί από 

ηελ επνκέλε.  

 
Διάγραμμα των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας κατά το 1886 

Σηηο 13 Ννεκβξίνπ 1884 παξαδίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ην ηκήκα Βειεζηίλν-

Φάξζαια, ζηηο 30 Ηνπλίνπ ην ηκήκα Φάξζαια-Σνθάδεο, ζηηο 3 Οθησβξίνπ ην ηκήκα 

Σνθάδεο-Καξδίηζα, ζηηο 9 Μαξηίνπ 1886 ην ηκήκα Καξδίηζα-Σηεθαλνπζαίνη θαη ε 

γξακκή νινθιεξώλεηαη ζηηο 16 Ηνπλίνπ 1886 κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηκήκαηνο Σηεθαλνπζαίνη-Καιακπάθα.
7
 

Τα πξώηα ρξόληα ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη παξά ηηο αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο, ε 

εηαηξεία κόιηο πνπ θαιύπηεη ηα έμνδά ηεο. Ζ παξαγσγή ζηηεξώλ, ιόγσ θαθώλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, έρεη θαηέβεη ζε ρακειά επίπεδα, κε ζπλέπεηα ε Θεζζαιία λα 

εηζάγεη ζηηεξά αληί λα εμάγεη. Τα πξάγκαηα έγηλαλ ρεηξόηεξα ιόγσ ηεο πνιηηηθήο 

θξίζεο ησλ εηώλ 1885-1888.
8
 

Τα πξάγκαηα αξρίδνπλ λα βειηηώλνληαη ην 1889, νπόηε ν ΣΘ απνθαζίδεη ηελ 

θαηαζθεπή, ρσξίο θξαηηθή επηρνξήγεζε, ηεο γξακκήο Βόινο-Λερώληα, σο πξώην 

βήκα γηα ηε ζύλδεζε ησλ ρσξηώλ θαη θσκνπόιεσλ ηνπ Πειίνπ κε ηελ αγνξά θαη ην 

ιηκάλη ηνπ Βόινπ. Ζ ζύκβαζε κε ην θξάηνο ππνγξάθεηαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1892. Ζ 

γξακκή ζα είλαη κνλή, ζα έρεη κήθνο 13 ρηιηόκεηξα θαη πιάηνο 600mm, έλα πνιύ 

ζηελό πιάηνο πνπ είρε, όκσο, αξρίζεη εθείλε ηελ επνρή λα εμαπιώλεηαη ζε 

δεπηεξεύνπζεο θαη νηθνλνκηθέο γξακκέο επξσπατθώλ ζηδεξνδξόκσλ, ηδίσο γαιιηθώλ 

θαη βειγηθώλ.
9
 Ζ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο γίλεηαη, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

κόιηο ην 1894 θαη ην έξγν παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1895. Οη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο γξακκήο δελ επηβεβαηώλνληαη κηαο θαη απηή 

                                                           
5
 Για το οικονομικό μέρος της σύμβασης βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.115-119. 

6
 Αναλυτική περιγραφή της επίσημης, όσο και πανηγυρικής, τελετής των εγκαινίων στην 

εφημερίδα Νέα Εφημερίς, φ.23/4/1884, αλλά και στο Ανδρουλιδάκης (2002), σ.58-60. 
7
 Πηγή για τις ημερομηνίες Ανδρουλιδάκης (2002), σ.61. 

8
 Πολύ περισσότερα για την οικονομική πορεία του ΣΘ στο Παπαγιαννάκης (1982), σ.116-

117. 
9
 Περισσότερα στο Νάθενας (2003), σ.44-47 και Νάθενας & Καραθάνου (2004), σ.28-30. 

Σημειωτέον ότι την ίδια εποχή το κράτος αρχίζει να κατασκευάζει πιλοτικά την, επίσης 

πολύ στενή, γραμμή Διακοφτό-Καλάβρυτα με πλάτος, όμως, 750mm. 
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απνδεηθλύεηαη δεκηνγόλνο. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν, όηαλ απνθαζίδεηαη, ην 1900, ε 

πξνέθηαζε Λερώληα-Μειηέο, κήθνπο 15 ρηιηνκέηξσλ, ν ΣΘ δεηά θξαηηθέο εγγπήζεηο. 

Παξά ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο Θεζζαιώλ βνπιεπηώλ,
10

 ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο 

γίλεηαη δεθηό. Ζ ράξαμε ηεο γξακκήο γίλεηαη κε ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ην ηνπίν ηνπ 

Πειίνπ από ηνλ αξρηκεραληθό Evaristo de Chirico θαη ε γξακκή νινθιεξώλεηαη ην 

1903, κε κειινληηθή πξννπηηθή λα θζάζεη έσο ηελ Τζαγγαξάδα (22,7 ρηιηόκεηξα από 

ηηο Μειηέο) θαη ηελ Εαγνξά (44,7 ρηιηόκεηξα από ηηο Μειηέο).
11

     

6.2 Τα ηεσνικά ζηοισεία ηηρ γπαμμήρ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ αξρηθνύ, θαη θύξηνπ κέξνπο, ηνπ ζεζζαιηθνύ δηθηύνπ ήηαλ 

ζύληνκε, κηαο θαη ε δηάξθεηα ήηαλ κηθξόηεξε από ηξία ρξόληα, αιιά θαη ηδηαηηέξσο 

πνηνηηθή. Καηά ηελ εηαηξεία, νη δηαζηάζεηο θαη ε πνηόηεηα ησλ ζηδεξνηξνρηώλ είλαη 

αληίζηνηρεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγάισλ επξσπατθώλ γξακκώλ. Σπγθεθξηκέλα, νη 

ζηδεξνηξνρηέο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ράιπβα ηύπνπ Bessemer, έρνπλ κήθνο 

πεξίπνπ 6,5 κέηξα θαη βάξνο 21,25 ρηιηόγξακκα αλά ηξέρνλ κέηξν, κε απνηέιεζκα ε 

αληνρή ηεο γξακκήο λα είλαη 11 ηόλνπο αλά άμνλα.
12

  

Ωο πξνο ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο γξακκήο,
13

 ην ηκήκα Βόινο-Λάξηζα έρεη κήθνο 

59,65 ρηιηόκεηξα, κέγηζηε θιίζε 30‰ θαη ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο 125 κέηξα. 

Τν κηθξόηεξν πςόκεηξν ηνπ ηκήκαηνο βξίζθεηαη ζην ζηαζκό ηνπ Βόινπ, 2 κέηξα, θαη 

ην κεγαιύηεξν ζηε ζέζε Λαηνκείν, 137 κέηξα. 

Γηα ην ηκήκα Βειεζηίλν-Καιακπάθα ην κήθνο είλαη 142,40 ρηιηόκεηξα, ε κέγηζηε 

θιίζε 30‰ θαη ε ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο 125 κέηξα. Γηα ην ηκήκα απηό ην 

κηθξόηεξν πςόκεηξν βξίζθεηαη ζην ζηαζκό ηνπ Βειεζηίλνπ, 78,7 κέηξα, θαη ην 

κεγαιύηεξν ζην ζηαζκό ηεο Καιακπάθαο, 212 κέηξα. Σ’ απηό ην ηκήκα, όκσο, νη 

αλσθέξεηεο είλαη θαη αξθεηέο θαη παξαηεηακκέλεο.  

Υπήξραλ ηέζζεξηο κεγάιεο γέθπξεο, κε κήθνο πάλσ από 40 κέηξα. Σεκαληηθόηεξε ε 

κεηαιιηθή γέθπξα ζηνλ Πελεηό πνηακό, ζπλνιηθνύ αλνίγκαηνο 120 κέηξσλ, πνπ έγηλε 

γλσζηή σο γέθπξα ησλ Σηεθαλνπζαίσλ. 

 
Η γέφυρα των Στεφανουσαίων, στον Πηνειό ποταμό 

Ζ γξακκή ηνπ Πειίνπ, ζπλνιηθνύ κήθνπο 28,2 ρηιηνκέηξσλ, είλαη ειαθξόηεξεο 

                                                           
10

 Οι βουλευτές διαμαρτύρονται ισχυριζόμενοι ότι η γραμμή γίνεται για τις ψυχαγωγικές 

ανάγκες των κατοίκων του Βόλου, ενώ παραγωγικές περιοχές, όπως τα Τρίκαλα, 

εξυπηρετούνται με ένα δρομολόγιο την ημέρα. 
11

 Βλ. Νάθενας & Καραθάνου (2004), σ.71. 
12

 Βλ. Hennebert & Abrami (1889), σ.28-29. 
13

 Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117. 
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θαηαζθεπήο. Οη ζηδεξνηξνρηέο έρνπλ κήθνο 9 κέηξα (εθηόο από απηέο κε ηηο νπνίεο 

θαηαζθεπάδνληαη νη θακπύιεο) θαη βάξνο 16 ρηιηόγξακκα αλά ηξέρνλ κέηξν.
14

 Γηα 

ηελ αληνρή ηεο γξακκήο δελ γίλεηαη ιόγνο ζηηο πεγέο, αιιά νη αηκάκαμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ μεπεξλνύζαλ ηνπο έμη ηόλνπο αλά άμνλα.  

Γηα ην ηκήκα Βόινο-Λερώληα ην κήθνο είλαη 12,43 ρηιηόκεηξα, ε κέγηζηε θιίζε 30‰ 

θαη ε ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο 35 κέηξα. Σην ηκήκα απηό ην κηθξόηεξν πςόκεηξν, 2 

κέηξα, βξίζθεηαη ζην ζηαζκό ηνπ Βόινπ θαη ην κεγαιύηεξν, 55,8 κέηξα ζην ζηαζκό 

ησλ Λερσλίσλ. 

Σην ηκήκα Λερώληα-Μειηέο ην κήθνο είλαη 15,77 ρηιηόκεηξα, ε κέγηζηε θιίζε 30‰ 

θαη ε ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο 35 κέηξα. Τν κηθξόηεξν πςόκεηξν βξίζθεηαη 

ζην ζηαζκό ησλ Λερσλίσλ, 55,8 κέηξα, θαη ην κεγαιύηεξν ζην ζηαζκό ησλ Μειηώλ, 

284 κέηξα.    

Σηε γξακκή ηνπ Πειίνπ θαηαζθεπάζηεθαλ επηά κεγάιεο ιίζηλεο γέθπξεο. Πην 

γλσζηή, όκσο, είλαη ε κεηαιιηθή γέθπξα πάλσ από ηνλ ρείκαξξν Ταμηάξρε, ιίγν έμσ 

από ηηο Μειηέο. Αηηία ε απιή, αιιά ηδηνθπήο θαη δηεζλώο πξσηόηππε, ηδέα ηνπ de 

Chirico (ζήκεξα ε γέθπξα θέξεη ην όλνκά ηνπ) λα ραξάμεη θακπύιε γξακκή πάλσ ζε 

επζύγξακκε γέθπξα. 

 
Ατμάμαξα της γραμμής του Πηλίου στη γέφυρα του Ταξιάρχη 

6.3 Η αγοπά ηων ππώηων αημαμαξών 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαηαζθεπήο ν ΣΘ δηέζεηε ηξεηο αηκάκαμεο, νη νπνίεο αξγόηεξα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κόλν γηα δεπηεξεύνπζεο βνεζεηηθέο εξγαζίεο κέζα ζηνπο 

ζηαζκνύο. Γηα ηηο αηκάκαμεο απηέο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία, εθηόο από ην όηη έθηαζαλ 

δηα ζαιάζζεο ζην Βόιν θαη όηη είραλ ηα νλόκαηα VOLOS,
15

 ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟ θαη 

ΣΡΙΚΟΤΠΗ. Σηνπο Απνινγηζκνύο ηεο ε εηαηξεία ηηο νλνκάδεη «αηκάκαμεο έξγσλ», 

ηηο ηαμηλνκεί κε ηνπο αξηζκνύο 51, 52 θαη 61 θαη δελ ηηο ππνινγίδεη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθώλ δξνκνινγίσλ.  

Γηα ηελ αγνξά ησλ πξώησλ ηαθηηθώλ αηκακαμώλ ηεο ε εηαηξεία βαζίδεηαη ζηηο 

εθηηκήζεηο ηεο γηα ηα δξνκνιόγηα πνπ ζα εθηεινύληαη αιιά θαη ζηε δηεζλή πξαθηηθή 

                                                           
14

 Νάθενας & Καραθάνου (2004), σ.68. Για τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

γραμμής Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117. 
15

 Η πρώτη δοκιμή της έγινε στις 22 Ιανουαρίου 1883 στο σταθμό του Βόλου και η ξενική 

αναγραφή του ονόματος προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες. Βλ. Ανδρουλιδάκης (2002), 

σ.55 και Πρωτοπαπάς κ.ά. (1995), σ.15 και σ.20. 
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ηεο επνρήο.
16

 Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη σο εμήο: 

Α) Βάζεη ηεο απνδεθηήο δηεζλνύο πξαθηηθήο, ε θαιή ρξήζε κηαο αηκάκαμαο απαηηεί 

λα δηαλύεη απηή πεξίπνπ 30.000 ρηιηόκεηξα ην ρξόλν. 

Β) Καηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ε εηαηξεία πξνγξακκαηίδεη ηηο εμήο 

δηαδξνκέο:  

Γηα ην ηκήκα Βόινο-Λάξηζα ηξία δξνκνιόγηα (δύν επηβαηηθά θαη έλα εκπνξηθό) 

εκεξεζίσο κεη’ επηζηξνθήο, δειαδή έμη πιήξεηο δηαδξνκέο ησλ 60,5 ρηιηνκέηξσλ, 

ζπλνιηθά 363 ρηιηόκεηξα εκεξεζίσο. 

Γηα ην ηκήκα Βειεζηίλν-Καιακπάθα δύν δξνκνιόγηα (έλα επηβαηηθό θαη έλα 

εκπνξηθό) ηελ εκέξα κεη’ επηζηξνθήο, δειαδή ηέζζεξηο πιήξεηο δηαδξνκέο ησλ 141,3 

ρηιηνκέηξσλ, ζπλνιηθά 565,2 ρηιηόκεηξα εκεξεζίσο. 

Γειαδή νη απνζηάζεηο ησλ ηαθηηθώλ δξνκνινγίσλ ζα είλαη 928,2 ρηιηόκεηξα ηελ 

εκέξα, δειαδή εηήζην ζύλνιν 338.793 ρηιηόκεηξα.  

Σ’ απηά πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη 20.000 ρηιηόκεηξα εηεζίσο γηα ειηγκνύο, 

θνξηνεθθνξηώζεηο θαη έθηαθηεο αλάγθεο, νπόηε πξνθύπηεη εηήζηνο ππνινγηζκόο 

358.793 ρηιηόκεηξα. 

Γ) Γηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ρηιηνκέηξσλ κε ηα 30.000 ρηιηόκεηξα αλά έηνο 

πνπ κπνξεί λα δηαλύζεη κηα αηκάκαμα δίλεη 11,95. Γειαδή, θαηά ηελ εηαηξεία, 12 

αηκάκαμεο επαξθνύλ γηα ηηο πξώηεο αλάγθεο ηνπ δηθηύνπ. 

Γηα ηελ αγνξά απηώλ ησλ δώδεθα αηκακαμώλ ε εηαηξεία απνηείλεηαη, ην 1883 θαη 

1884, ζε δύν βειγηθά εξγνζηάζηα, ηα νπνία είραλ θαιή θήκε εθείλε ηελ επνρή, 

αγνξάδνληαο ελλέα αηκάκαμεο από ην έλα θαη ηξεηο από ην άιιν. Οη ελλέα αηκάκαμεο 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ έιμε κηθηώλ ζπξκώλ, ελώ νη ηξεηο, ηηο νπνίεο ε εηαηξεία 

απνθαιεί «αηκάκαμεο αλαδξνκήο» πξννξίδνληαη γηα βαξύηεξεο εξγαζίεο. 

Τν 1887 ν ΣΘ ζπκπιεξώλεη ην θηλεηήξην πιηθό ηνπ αγνξάδνληαο άιιεο ηξεηο 

αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο αθξηβώο ίδηεο κε ηηο ελλέα πξώηεο θαη κία αηκάκαμα 

αλαδξνκήο, πάιη αθξηβώο ίδηα κε ηηο ηξεηο πξώηεο.  

Τν 1896, κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο Βόινο-Λερώληα ηεο γξακκήο ηνπ 

Πειίνπ, ε εηαηξεία αγνξάδεη από γαιιηθό εξγνζηάζην ηξεηο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο 

πξννξηδόκελεο γη’ απηήλ ηελ γξακκή. Γηαζέηεη, επίζεο, θαη έλα όρεκα, ην νπνίν ε ίδηα 

απνθαιεί «απηνθίλεηνο αηκάκαμα» ηύπνπ Serpollet.
17

 Τν 1899 αγνξάδεη άιιε κία 

αηκάκαμα κηθηήο ρξήζεο εληειώο ίδηα κε ηηο ηξεηο πξώηεο θαη από ην ίδην εξγνζηάζην.  

Ζ ηειεπηαία αγνξά, γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηνπ 

ηκήκαηνο Λερώληα-Μειηέο ην 1903, νπόηε ν ΣΘ αγνξάδεη από βειγηθό εξγνζηάζην 

δύν αθόκε αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο, δηαθνξεηηθέο από ηηο πξώηεο. 

6.4 Η ελκηική δύναμη 

Ζ ειθηηθή δύλακε δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο, ιόγσ ηνπ κηθξνύ θαη ελ 

πνιινίο ζηαζεξνύ αξηζκνύ ησλ αηκακαμώλ θαη ησλ κε ζεκαληηθώλ επεθηάζεσλ ηνπ 

δηθηύνπ. Παξόιν πνπ γηα ην ζρέδην ηνπ Τξηθνύπε ν ζεζζαιηθόο ζηδεξόδξνκνο 

απνηεινύζε βαζηθόηαηε ζπληζηώζα, ελ ηνύηνηο ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ θύξηνπ 

ηκήκαηνο δελ κεγάισζε (202 ρηιηόκεηξα) θαη ε επέθηαζε κέρξη ηηο Μειηέο (28 

ρηιηόκεηξα) δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Κακία ζύγθξηζε δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηηο 

«πεξηπέηεηεο» ηνπ δηθηύνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ, κνινλόηη απηά ηα δύν ζπκπιέγκαηα 

απνηεινύζαλ ηνπο δύν από ηνπο ηξεηο ππιώλεο ηνπ ηξηθνππηθνύ ζρεδίνπ. 

                                                           
16

 Βλ. Hennebert & Abrami (1889), σ.142-143. 
17

 Για την κινητήρια αυτή μονάδα τίποτε δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα. Πρόκειται, 

πιθανότατα, για ιδιοκατασκευή, τύπου Serpollet, γαλλικής προέλευσης. ΣΦΣ (1999), 

σ.276-277 και Ανδρουλιδάκης (2002), σ.202-204.   
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Οη 12 αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο ηνπ βαζηθνύ δηθηύνπ έρνπλ ειθηηθή δύλακε 4.043kg 

ε θαζεκία, ελώ γηα θαζεκία από ηηο ηέζζεξηο αηκάκαμεο αλαδξνκήο ε ειθηηθή δύλακε 

είλαη 6.426 kg. 

Καζεκία από ηηο ηέζζεξηο πξώηεο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο ηεο γξακκήο ηνπ Πειίνπ 

έρεη ειθηηθή δύλακε 2.700 kg, ελώ θαζεκία από ηηο κηθηέο αηκάκαμεο πνπ 

ιεηηνύξγεζαλ κεηά ην 1903 έρεη ειθηηθή δύλακε 3.029 kg. Τέινο, ε ειθηηθή δύλακε 

ηνπ αηκνθίλεηνπ νρήκαηνο έρεη ππνινγηζηεί, θαη’ εθηίκεζηλ, ζε 2.100 kg. 

Από ηα ζηνηρεία απηά πξνθύπηεη ν αθόινπζνο πίλαθαο ζηνλ νπνίν εκθαίλεηαη, γηα 

θάζε ρξόλν, ην κήθνο ηνπ ζεζζαιηθνύ δηθηύνπ, ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε θαη ε 

ειθηηθή δύλακε αλά εγθαηεζηεκέλν ρηιηόκεηξν γξακκήο. 

 

Έηορ 

 

Μήκορ 

(km) 

 

Σςνολική Γύναμη 

(kg) 

 

Μέζη δύναμη (kg/km) 

1885 127 55.665 438,2 

1886 187 55.665 297,6 

1887-1895 202 74.220 367,4 

1896-1899 215 84.420 392,7 

1900-1902 215 87.120 405,2 

1903-1909 230 96.207 418,3 

 

Τα όζα αλαθέξνληαη ζηνλ πξνεγνύκελν πίλαθα απεηθνλίδνληαη ζην αθόινπζν 

γξάθεκα 

Μέζη ελκηική δύναμη ΣΘ (1885-1910)
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6.5 Η ππώηη ζειπά: Οι αημάμαξερ μικηήρ σπήζηρ 

Ζ ζεηξά απηή απνηειείηαη από 12 αηκάκαμεο, ελλέα ηεο αξρηθήο αγνξάο θαη ηξεηο ηνπ 

1887, πξνεξρόκελεο από ην βειγηθό εξγνζηάζην Les Ateliers Metallurgiques Tubize. 

Οη πξώηεο ελλέα έθηαζαλ αηκνπιντθώο ζην Βόιν ην 1883. Πξόθεηηαη γηα κεραλέο 

δηθύιηλδξεο, εθνδηνθόξνπο, πνπ ιεηηνπξγνύλ κε θεθνξεζκέλν αηκό θαη έρνπλ ηύπν 

(C 1 n2t ή 0-6-2Τ). Από ηελ εηαηξεία ραξαθηεξίδνληαη σο “machines mixtes” θαη 



ιδηρόδρομος Θεζζαλίας 

 168 

πξννξίδνληαη γηα επηβαηηθέο θαζώο θαη γηα κηθηέο ακαμνζηνηρίεο.
18

 Σηελ ηαμηλόκεζε 

έιαβαλ ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 12 θαη δελ ηνπο δόζεθαλ νλόκαηα. Τα θύξηα ζηνηρεία 

ηνπο είλαη ηα αθόινπζα:
19

 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................d=380mm 

Γηαδξνκή εκβόισλ...............................l=560mm 

Όγθνο θπιίλδξνπ ...........................V=0,063478m
3 

Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ….D=1.300mm 

Μέηξν έιμεσο ………………………....e=622cm
2
 

Πίεζε:.........................................................10Atm 

Διθηηθή δύλακε………………..…..……4.043kg 

Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ...............S=81,38m
2
 

Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................G=1,84m
2
 

Δπάξθεηα ιέβεηα…………………..(S/G)= 44,23           

Μέηξν ζέξκαλζεο…………….(S/V)=1282,01m
-1

  

Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………10.000kg 

Οιηθό βάξνο…………………………...38.670kg 

Βάξνο πξνζθύζεσο……………………30.000kg 

Μήθνο αηκάκαμαο......................................9,460m 

Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………2,94m
3
 

Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…….….1.100kg 

 

 
Ατμάμαξα μικτής χρήσης, με αριθμό 1, του ΣΘ Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2002) 

Τα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ κεραλώλ πξνζηδηάδνπλ ζε αηκάκαμα κηθηήο ρξήζεο. 

Έρνπλ ηξνρνύο κεγάιεο δηακέηξνπ, ραξαθηεξηζηηθό ησλ επηβαηηθώλ αηκακαμώλ, 

αιιά ην κεγάιν κέηξν έιμεσο θαη ε ειθηηθή δύλακε ηαηξηάδνπλ ζε εκπνξηθέο 

αηκάκαμεο.  

Ωο πξνο ηνλ κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο, ε επάξθεηα ηνπ ιέβεηα είλαη κέηξηα, ελώ 

πνιύ θαιό είλαη ην κέηξν ζέξκαλζεο.  

Τέινο κέηξηα είλαη ε απηνλνκία απηώλ ησλ αηκακαμώλ, κηαο θαη κε ρσξεηηθόηεηα 

αλζξαθαπνζήθεο 1.100kg κπνξνύλ λα δηαλύζνπλ 130-140 ρηιηόκεηξα. 

Πάλησο, κε θξηηήξην ηε δηεζλή πξαθηηθή, ε δηάηαμε αμόλσλ 0-6-2 είλαη αζπλήζηζηε. 

Πεξηζζόηεξν ζπλεζηζκέλεο είλαη νη αηκάκαμεο κε δηάηαμε 2-6-0, δηάηαμε πνπ 

πξνηίκεζαλ νη ΣΠΑΠ γηα ηε ζεηξά Γ, πνπ ήηαλ ε ζεηξά κε ηηο πξώηεο ηνπο αηκάκαμεο 

                                                           
18

 Hennebert & Abrami (1889), σ.140. 
19

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 15 του Παραρτήματος Ι. 
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κηθηήο ρξήζεο.  

6.6 Η δεύηεπη ζειπά: Οι αημάμαξερ αναδπομήρ 
Ζ δεύηεξε ζεηξά απνηειείηαη από ηέζζεξηο αηκάκαμεο, ηξεηο ηεο αξρηθήο αγνξάο θαη 

κία ηνπ 1887, πξνεξρόκελεο από ην βειγηθό εξγνζηάζην ηεο Société Anonyme de 

Saint Léonard. Οη ηξεηο πξώηεο έθηαζαλ αηκνπιντθώο ζην Βόιν ην 1884. Πξόθεηηαη 

γηα κεραλέο δηθύιηλδξεο, εθνδηνθόξνπο, πνπ ιεηηνπξγνύλ κε θεθνξεζκέλν αηκό θαη 

έρνπλ ηύπν (D 1 n2t ή 0-8-2Τ). Από ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ραξαθηεξίδνληαη σο 

“machines pour fortes-rampes”, ελώ ν ΣΘ ηηο απνθαιεί «αηκάκαμεο αλαδξνκήο». 

Πξννξίδνληαη γηα βαξπθνξησκέλεο ακαμνζηνηρίεο, ζηηο αλσθέξεηεο κεηαμύ Βόινπ-

Βειεζηίλνπ θαη Βειεζηίλνπ-Φαξζάισλ.
20

 Σηελ ηαμηλόκεζε έιαβαλ ηνπο αξηζκνύο 31 

έσο 34 θαη δελ ηνπο δόζεθαλ νλόκαηα. Τα θύξηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ηα αθόινπζα:
21

 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................d=440mm 

Γηαδξνκή εκβόισλ................................l=480mm 

Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................V=0,072948m
3 

Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…..D=940mm 

Μέηξν έιμεσο ……………………….e=988,6cm
2
 

Πίεζε:.........................................................10Atm 

Διθηηθή δύλακε………………..…...……6.426kg 

Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ................S=109,0m
2
 

Δπηθάλεηα εζράξαο ................................G=2,15m
2
 

Δπάξθεηα ιέβεηα………………..….(S/G)= 50,70           

Μέηξν ζέξκαλζεο…………..…(S/V)=1494,21m
-1

  

Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………9.000kg 

Οιηθό βάξνο………………………..…...42.220kg 

Βάξνο πξνζθύζεσο………………..……36.000kg 

Μήθνο αηκάκαμαο.......................................9,770m 

Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………4,2m
3
 

Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……...….1.450kg 

 
Ατμάμαξα αναδρομής, με αριθμό 32, του ΣΘ Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2002) 

Απηή ηελ επνρή, δειαδή πεξί ην 1885, ε θπθινθνξία αηκακαμώλ κε ηέζζεξηο 

ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο δελ είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλε ζηε δηεζλή πξαθηηθή. Οη, ζρεηηθά 

ιίγεο, αηκάκαμεο απηνύ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε είηε ζε ζεκεία κε έληνλεο 

                                                           
20

 Hennebert & Abrami (1889), σ.140. 
21

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 16 του Παραρτήματος Ι. 
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θιίζεηο, εξγαζία γηα ηελ νπνία ηηο πξννξίδεη ν ΣΘ, είηε γηα ηελ έιμε κεγάισλ 

εκπνξηθώλ ζπξκώλ ζε νκαιό έδαθνο.
22

  

Αθόκε πην αζπλήζηζηε είλαη ε δηάηαμε ησλ αμόλσλ (0-8-2) ησλ αηκακαμώλ ηνπ ΣΘ. 

Σην Λεύθσκα ηεο Saint Léonard ππάξρεη κόλνλ άιιε κία αηκάκαμα κε απηή ηε 

δηάηαμε αμόλσλ, γηα ηνπο θξαηηθνύο βειγηθνύο ζηδεξνδξόκνπο δηεζλνύο πιάηνπο, 

θαηαζθεπαζκέλε, κάιηζηα, ην 1893. Σπλεζέζηεξε, γηα απηά ηα θαζήθνληα, είλαη ε 

δηάηαμε 2-8-0, κε ηηο αηκάκαμεο απηέο λα ραξαθηεξίδνληαη σο «Heavy Goods».
23

 

Πάλησο, είλαη νη πξώηεο κε ηέζζεξηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο ησλ ειιεληθώλ 

ζηδεξνδξόκσλ. Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δείρλνπλ όηη είλαη πνιύ θαηάιιειεο 

γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν αγνξάζηεθαλ. Έρνπλ ηξνρνύο κηθξήο δηακέηξνπ, κεγάιν 

κέηξν έιμεσο θαη κεγάιε ειθηηθή δύλακε. Ωο πξνο ηνλ κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο νη 

αηκάκαμεο έρνπλ κέηξηα επάξθεηα ιέβεηα (50,70) θαη πνιύ θαιό κέηξν ζέξκαλζεο 

(1494,21m
-1

). Ζ απηνλνκία ηνπο είλαη 180-190 ρηιηόκεηξα (κε 7,5-8).  

6.7 Σςγκπίζειρ  

Οη αηκάκαμεο κε δηάηαμε αμόλσλ 0-6-2 είλαη κάιινλ ζπάληεο ζηε δηεζλή 

ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή, νπόηε ε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ησλ πξώησλ αηκακαμώλ 

ηεο εηαηξείαο κε ηα δηεζλή δεδνκέλα είλαη πεξηνξηζκέλε. Σπγθεθξηκέλα ζην Λεύθσκα 

ηεο Saint-Léonard, γηα ηελ επνρή πνπ καο ελδηαθέξεη (1885-1890), αλαθέξνληαη κόλν 

δύν πεξηπηώζεηο ζηδεξνδξνκηθώλ εηαηξηώλ, κε πιάηνο γξακκήο 1.000mm, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνύλ εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο κε απηή ηε δηάηαμε αμόλσλ. 

 Πξόθεηηαη γηα ηελ ηηαιηθή Δηαηξία Γεπηεξεπόλησλ Σηδεξνδξόκσλ θαη γηα ηε 

γαιιηθή Chemins de fer Départemantaux. Ζ ηηαιηθή εηαηξία έρεη δξνκνινγήζεη έμη 

αηκάκαμεο, ηεο ζεηξάο 2GT ηνπ 1884, ζηε γξακκή Napoli-Nola Baiano. Ζ γαιιηθή 

αγνξάδεη ην 1886 ηξεηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο 3GT θαη ην 1887 άιιεο ηξεηο ίδηεο.
24

 

 Μεξηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο 2GT θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
25

 
Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=320mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=500mm 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…..…D=1.100mm 

     Μέηξν έιμεσο…………………………….e=465,5cm
2
                                                   

     Πίεζε:................................................................10Atm 

     Διθηηθή δύλακε………………..…..…...…Τ=3.026kg                

     Δπάξθεηα ιέβεηα……………………..….(S/G)=48,69                                                                            

     Μέηξν ζέξκαλζεο ……………......…..(S/V)=1120m
-1

 

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....….…9.133kg          

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………….…27.400kg             

     Μήθνο αηκάκαμαο..............................................6,900m 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………….600kg 

Από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαίλεηαη όηη είλαη αηκάκαμεο θαηαζθεπαζκέλεο γηα κηα 

γξακκή παξόκνηαο αληνρήο κε ηε γξακκή ησλ ΣΘ (9-10 ηόλνπο αλά άμνλα) θαη 

παξόκνηαο νκαιήο ράξαμεο, γεγνλόο πνπ θαίλεηαη από ηηο, ζρεηηθά, κηθξέο δηαζηάζεηο 

ησλ θπιίλδξσλ ηνπο. 

 Με ηηο αηκάκαμεο απηέο νη αληίζηνηρεο ησλ ΣΘ παξνπζηάδνπλ ηε βαζηθή 

νκνηόηεηα όηη είλαη, θαη νη δύν, κηθηνύ ηύπνπ. Έρνπλ, δειαδή, ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο 

                                                           
22

 Sauvage  (1894), σ.279. 
23

 Hollingsworth & Cook (1987), σ.82. 
24

 Να σημειωθεί ότι η γαλλική εταιρία αγόρασε άλλες τρεις ατμάμαξες της ίδιας σειράς 

14 χρόνια αργότερα, το 1901, πράγμα που σημαίνει ότι τις θεώρησε επιτυχημένες. 
25

 Τα πλήρη στοιχεία τους στο Saint-Léonard (χ.χ), Locomotives, σειρά 2GΤ.  
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άμνλεο, ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηκακαμώλ γηα εκπνξηθνύο ζπξκνύο, αιιά, ζρεηηθά, 

κεγάινπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο, ραξαθηεξηζηηθό ησλ επηβαηηθώλ αηκακαμώλ. Οη 

ηηαιηθέο αηκάκαμεο έρνπλ πνιύ κηθξόηεξν κέηξν έιμεσο (465,5cm
2
 έλαληη 622cm

2
 

ησλ ειιεληθώλ) θαη κηθξόηεξε ειθηηθή δύλακε (3.026kg έλαληη 4.043kg ησλ 

ειιεληθώλ). Ωο πξνο ηνλ κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο νη ηηαιηθέο θαη νη ειιεληθέο 

αηκάκαμεο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά. Ζ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα είλαη παξαπιήζηα 

(48,69 γηα ηηο ηηαιηθέο, 44,23 γηα ηηο ειιεληθέο) θαη ην κέηξν ζέξκαλζεο δηαθέξεη 

πνιύ ιίγν (1120m
-1

 γηα ηηο ηηαιηθέο, 1282,01m
-1

 γηα ηηο ειιεληθέο). Μεγάιε είλαη ε 

δηαθνξά ζηελ απηνλνκία ησλ αηκακαμώλ, κηαο θαη ε ρσξεηηθόηεηα ηεο 

αλζξαθαπνζήθεο ησλ ηηαιηθώλ είλαη 600kg, ελώ ε αληίζηνηρε ρσξεηηθόηεηα γηα ηηο 

ειιεληθέο είλαη 1.100kg. 

Αθόκε ιηγόηεξν ζπλεζηζκέλε ζηε δηεζλή πξαθηηθή είλαη, όπσο ήδε αλαθέξακε, ε 

δηάηαμε αμόλσλ 0-8-2, κε ζπλέπεηα ε ζύγθξηζε ησλ αηκακαμώλ αλαδξνκήο ηνπ ΣΘ 

κε άιιεο όκνηεο αηκάκαμεο λα είλαη πνιύ δύζθνιε. Μπνξνύκε, σζηόζν, λα ηελ 

ζπγθξίλνπκε κε άιιεο αηκάκαμεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπό, είλαη δειαδή 

αηκάκαμεο γηα έληνλεο αλσθέξεηεο. Ζ αληίζηνηρε ζεηξά ησλ θξαηηθώλ βειγηθώλ 

ζηδεξνδξόκσλ, έρεη δηάηαμε 0-8-0, ραξαθηεξίδεηαη σο «έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο 

ηύπνπο ηεο Δπξώπεο» θαη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα έιθεη κε επθνιία ζπξκνύο 200-250 

ηόλσλ ζε θιίζεηο 30‰. Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ αηκακαμώλ είλαη ηα 

εμήο:
26

  
Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=480mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=550mm 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…..…D=1.050mm 

     Μέηξν έιμεσο…………………………….e=1.140cm
2
                                                   

     Πίεζε:................................................................10Atm 

     Διθηηθή δύλακε………………..…..…...…Τ=7.410kg                

     Δπάξθεηα ιέβεηα……………………..….(S/G)=34                                                                            

     Μέηξν ζέξκαλζεο ……………......…..(S/V)=1140m
-1

 

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....….…12.475kg          

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………….…49.900kg             

     Μήθνο αηκάκαμαο..............................................-- 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………….1.900kg 

Ζ ζύγθξηζε κε ηηο αηκάκαμεο αλαδξνκήο ηνπ ΣΘ δείρλεη όηη νη βειγηθέο αηκάκαμεο 

είλαη θαηά πεξίπνπ 15% ηζρπξόηεξεο από ηηο ειιεληθέο (ειθηηθή δύλακε 7.410kg 

έλαληη 6.426kg), αιιά θπθινθνξνύλ ζε γξακκή δηεζλνύο πιάηνπο θαη ε νπνία έρεη 

αληνρή θαηά πεξίπνπ 40% κεγαιύηεξε (βάξνο αλά άμνλα 12.475kg  έλαληη 9.000kg). 

Από ηελ άιιε πιεπξά νη ειιεληθέο αηκάκαμεο έρνπλ θαιύηεξε επάξθεηα ιέβεηα 

(50,70 έλαληη 34) θαη κεγαιύηεξν κέηξν ζέξκαλζεο (1494,21m
-1

 έλαληη 1140m
-1

). 

Σπγθξίζηκεο, ηέινο, είλαη θαη νη δπλαηόηεηεο απηνλνκίαο ησλ δύν αηκακαμώλ, κηαο 

θαη ε αλζξαθαπνζήθε ηεο βειγηθήο έρεη ρσξεηηθόηεηα 1.900Kg ελώ ηεο ειιεληθήο 

1.450kg.     

Τν ζπκπέξαζκα ησλ ζπγθξίζεσλ απηώλ είλαη όηη ν ΣΘ επέιεμε, γηα ηελ πξώηε 

ηνπ αγνξά, αηκάκαμεο ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αθνινπζνύλ, αλ δελ 

ππεξβαίλνπλ, ηα επξσπατθά δεδνκέλα ηεο επνρήο, γηα ειαθξνύο βέβαηα 

ζηδεξνδξόκνπο. Δμαίξεζε απνηειεί ε επηινγή ηεο αζπλήζηζηεο δηάηαμεο αμόλσλ θαη 

γηα ηνπο δύν ηύπνπο αηκακαμώλ. Σηελ αζπλήζηζηε επηινγή, πάλησο, ηεο δηάηαμεο 

αμόλσλ γηα ηηο κηθηέο αηκάκαμεο νη ζεζζαιηθνί ζηδεξόδξνκνη βξήθαλ κηκεηή ηνλ 

                                                           
26

 Τα πλήρη στοιχεία τους στο Richard (1886), σ.547. Εκεί η ατμάμαξα περιγράφεται ως “à 

fortes rampes”, και χαρακτηρίζεται ως “un des types les plus puissants du continent”. 
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Σηδεξόδξνκν Αηηηθήο, ν νπνίνο ηελ επόκελε ρξνληά αγόξαζε αηκάκαμεο ίδηνπ ηύπνπ, 

από ην ίδην βειγηθό εξγνζηάζην. 

6.8 Η ππώηη ζειπά ηηρ γπαμμήρ ηος Πηλίος  

Ζ γξακκή ηνπ Πειίνπ είλαη γξακκή δύζθνιε, κε ραξαθηεξηζηηθά νξεηλήο ράξαμεο. 

Τελ ραξαθηεξίδνπλ ην πνιύ κηθξό πιάηνο, νη θακπύιεο πνιύ κηθξήο αθηίλαο θαη, ζε 

αξθεηά ζεκεία, νη παξαηεηακέλεο θιίζεηο. Φπζηθό ήηαλ, ινηπόλ, ε εηαηξεία λα 

αλαδεηήζεη αηκάκαμεο ηθαλέο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηνκνξθίεο ηεο γξακκήο. Ζ 

ιύζε πνπ πξνηηκήζεθε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ ΣΘ Charles Coustenoble ήηαλ 

αξζξσηέο αηκάκαμεο ζπζηήκαηνο Hagans, κε ηελ παξαιιαγή όηη ζ’ απηέο ζηξεπηό 

είλαη ην εκπξόζζην ηκήκα. Έηζη, αγνξάδνληαη ην 1895 θαη θπθινθνξνύλ ην 1896 

ηξεηο εθνδηνθόξεο αηκάκαμεο ηύπνπ (Β’Β n2t ή 0-4+4-0Τ),
27

 από ην παξηζλό 

εξγνζηάζην Weidknecht.
28

 Ταμηλνκήζεθαλ κε ηνπο αξηζκνύο 31, 32 θαη 33 θαη ηνπο 

δόζεθαλ ηα νλόκαηα COUSTENOBLE,
29

 ΑΓΡΙΑ θαη ΛΕΥΩΝΙΑ. Άιιε κία αθξηβώο 

ίδηα αηκάκαμα αγνξάζηεθε, από ην ίδην εξγνζηάζην, ην 1899 θαη ηαμηλνκήζεθε κε ηνλ 

αξηζκό 34 θαη ην όλνκα ΠΑΓΑΑΙ (;). Τα θύξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ 

αηκακαμώλ είλαη ηα εμήο:
30

 

 
Ατμάμαξα συστήματος Hagans της γραμμής του Πηλίου 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................d=300mm 

Γηαδξνκή εκβόισλ...............................l=300mm 

Όγθνο θπιίλδξνπ ................................V=0,021195m
3 

Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ..  D=660mm 

Μέηξν έιμεσο………………………….e=409,1cm
2
 

Πίεζε:...................................................12Atm 

Διθηηθή δύλακε………………..………2.700kg 

Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ...........S=32,35m
2
 

Δπηθάλεηα εζράξαο .........................G=0,65m
2
 

Δπάξθεηα ιέβεηα………………….(S/G)= 49,77           

Μέηξν ζέξκαλζεο…………..…(S/V)=1526,3m
-1

 

Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………5.700kg 

Οιηθό βάξνο………………………………...22.800kg 

                                                           
27

 Μπορούν να συμβολιστούν και ως (D n2t ή 0-8-0Τ), όπως γίνεται στο Recht & Gouliotis 

(1986), σ.75 και στο Νάθενας & Καραθάνου (2004), σ.198. 
28

 Την ίδια χρονιά η Weidknecht κατασκεύασε όμοιες ατμάμαξες για τον Chemin de Fer 

de la Drôme. Βλ.  Wiener (1926), σ.165. 
29

 Ο Charles Coustenoble είχε πεθάνει το 1895. 
30

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 17 του Παραρτήματος Ι. 
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Βάξνο πξνζθύζεσο………………………22.800kg 

Μήθνο αηκάκαμαο.......................................6,675m 

Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο…………….…-- 

Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………….-- 

Πξόθεηηαη γηα ηππηθέο αηκάκαμεο δύζθνισλ ζηελώλ γξακκώλ, νη νπνίεο θαίλεηαη όηη 

αληαπνθξίζεθαλ θαιά ζηε γξακκή Βόινο-Λερώληα, όπσο δείρλεη ε αγνξά κηαο 

ηέηαξηεο ην 1898. Ωζηόζν, όηαλ ήξζε ε ώξα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ, δπζθνιόηεξνπ, 

ηκήκαηνο Λερώληα-Μειηέο ν ΣΘ ζηξάθεθε αιινύ.  

Απνξία, πάλησο, πξνθαιεί ην γεγνλόο όηη δελ πξνηηκήζεθαλ νη αξζξσηέο αηκάκαμεο 

δηπιήο εθηόλσζεο ηύπνπ Mallet, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη γηα πιάηνο 600mm ην 

εξγνζηάζην Decauville, θαη νη νπνίεο είραλ ζξηακβεύζεη ζηε Γηεζλή Έθζεζε ησλ 

Παξηζίσλ ην 1889. Ο ΣΘ είρε ιάβεη κέξνο ζηελ έθζεζε θαη αλώηαηα ζηειέρε ηνπ ζα 

είραλ δηαπηζηώζεη εθ ηνπ ζύλεγγπο ηηο δπλαηόηεηεο απηώλ ησλ αηκακαμώλ. Ζ θηιηθή 

ζρέζε κεηαμύ ηνπ Coustenoble θαη ηνπ Felix Weidknecht
31

 εμεγεί, ίζσο, ηελ επηινγή 

ηνπ ΣΘ, αιιά ε αγνξά ηεο ηέηαξηεο αηκάκαμαο έγηλε όηαλ ν Coustenoble είρε πιένλ 

πεζάλεη.  

6.9 Η δεύηεπη ζειπά ηηρ γπαμμήρ ηος Πηλίος  
Φαίλεηαη όηη ε απόδνζε ησλ αηκακαμώλ ηεο πξώηεο ζεηξάο, νη νπνίεο ιεηηνύξγεζαλ 

ζην ηκήκα Βόινο-Λερώληα, δελ έπεηζε ηνπο αξκόδηνπο ηνπ ΣΘ (βαζηθά ηνλ Δ. de 

Chirico) θαη έηζη απνθαζίζηεθε ε αγνξά δηαθνξεηηθώλ, θαη κάιηζηα όρη αξζξσηώλ, 

κεραλώλ. Τώξα απεπζύλζεθαλ ζην βειγηθό εξγνζηάζην Les Ateliers Metallurgiques 

Tubize, από ην νπνίν είραλ αγνξάζεη ηηο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο ηνπ θύξηνπ 

δηθηύνπ ηνπο. Αγόξαζαλ δύν εθνδηνθόξεο αηκάκαμεο ζπκβαηηθνύ ηύπνπ [1’C n2t] ή 

(2-6-0Τ), ηηο νπνίεο ηαμηλόκεζαλ κε ηνπο αξηζκνύο 51 θαη 52 θαη ηνπο έδσζαλ ηα 

νλόκαηα ΣΑΓΓΑΡΑΔΑ θαη ΜΗΛΕΑΙ αληηζηνίρσο, ζπκβνιηθά ηεο κειινληηθήο θαη 

ηεο παξνύζαο επέθηαζεο ηεο γξακκήο.
32

 Τα θύξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ 

ησλ αηκακαμώλ έρνπλ σο εμήο:
33

 
Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................d=310mm 

Γηαδξνκή εκβόισλ...............................l=320mm 

Όγθνο θπιίλδξνπ ................................V=0,024140m
3 

Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ..  D=670mm 

Μέηξν έιμεσο………………………..e=459cm
2
 

Πίεζε:...................................................12Atm 

Διθηηθή δύλακε………………..………3.029kg 

Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ...........S=38,46m
2
 

Δπηθάλεηα εζράξαο .........................G=0,71m
2
 

Δπάξθεηα ιέβεηα……(S/G)=……………….54,17           

Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………5.900kg 

Οιηθό βάξνο………………………………...21.200kg 

Μέηξν ζέξκαλζεο…………..…(S/V)=1593,2m
-1

 

Βάξνο πξνζθύζεσο………………………17.700kg 

Μήθνο αηκάκαμαο.......................................6,650m 

Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………2,16m
3
 

Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………….940kg 

Παξόιν πνπ νη αηκάκαμεο απηέο δελ είλαη αξζξσηέο νύηε δηπιήο εθηόλσζεο είλαη, ελ 

ηνύηνηο, ηζρπξόηεξεο από ηηο πξνεγνύκελεο. Με ειθηηθή δύλακε 3.029kg, είλαη πνιύ 

                                                           
31

 Η συλλυπητήρια επιστολή του Weidknecht για τον θάνατο του Coustenoble ήταν 

θερμότατη. Βλ. Νάθενας & Καραθάνου (2004), σ.193. 
32

 Βλ. και Νάθενας (2003), σ.47. 
33

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 18 του Παραρτήματος Ι. 
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ηθαλέο λα έιμνπλ ηνπο ειαθξνύο ζπξκνύο ζηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο ηεο γξακκήο. Δπί 

πιένλ, έρνπλ θαιύηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο. Να 

ζεκεησζεί όηη ιεηηνπξγνύλ κε πίεζε 12Atm, όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο αηκάκαμεο 

ηεο γξακκήο. Ζ πςειή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ήηαλ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό 

ησλ κηθξώλ αηκακαμώλ πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο, όπσο είλαη νη 

ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο θαη νη αηκάκαμεο πνιύ ζηελώλ νξεηλώλ θαη δύζθνισλ 

γξακκώλ. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ην έρνπλ όιεο νη αηκάκαμεο ηξνρηνδξνκηθνύ 

ηύπνπ πνπ ιεηηνύξγεζαλ ζηελ Διιάδα (όιεο ιεηηνπξγνύζαλ κε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 

12Atm), θαζώο θαη νη αηκάκαμεο ηνπ νδνλησηνύ ζηδεξνδξόκνπ Γηαθνθηνύ-

Καιαβξύησλ. Γηα ηελ απηνλνκία ηνπο δελ γίλεηαη ιόγνο ιόγσ ηνπ κηθξνύ κήθνπο ηεο 

γξακκήο. 

 
Εργοστασιακό σχέδιο της ατμάμαξας ΤΣΑΓΓΑΡΑΔΑ Πηγή: Νάθενας & Καραθάνου (2004) 

Φαίλεηαη, πάλησο όηη νη ελ ιόγσ αηκάκαμεο είραλ επηηπρία, κηαο θαη ην 1912 ν ΣΘ 

αγόξαζε άιιεο ηξεηο αθξηβώο ίδηεο, αιιά από άιιν βειγηθό εξγνζηάζην. 

6.10 Σςγκπίζειρ 

Σηελ πεξίπησζε ησλ αηκακαμώλ ηεο γξακκήο ηνπ Πειίνπ νη ζπγθξίζεηο κε 

αηκάκαμεο αληίζηνηρσλ γξακκώλ είλαη πνιύ δύζθνιεο γηαηί νη νξεηλέο γξακκέο έρνπλ 

ηηο δηθέο ηνπο, ε θαζεκηά, ηδηνηππίεο. 

Τελ ίδηα επνρή κε ηε γξακκή ηνπ Πειίνπ, ιεηηνπξγεί ζηελ Ηλδία κηα γξακκή πνπ έρεη 

αληίζηνηρα, ίζσο θαη δπζθνιόηεξα, ραξαθηεξηζηηθά. Πξόθεηηαη γηα κηα γξακκή ε 

νπνία μεθηλάεη από ηελ Βνκβάε, όπνπ ην πςόκεηξν είλαη 40 κέηξα, θαη θαηαιήγεη ζην 

Μαδξάλ όπνπ ην πςόκεηξν είλαη 760 κέηξα. Ζ γξακκή είλαη νξεηλή, έρεη κήθνο 19,3 

ρηιηόκεηξα, πιάηνο 2ft (=610mm) θαη θιίζεηο πνπ θηάλνπλ ην 50‰. Παλνκνηόηππε, 

δειαδή, κε ηε γξακκή ηνπ Πειίνπ.
34

 Τελ έιμε ζ’ απηή ηε γξακκή επηηεινύλ 

αηκάκαμεο κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, θαηαζθεπαζκέλεο από γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Orenstein & Koppel θαη ησλ νπνίσλ ηα θύξηα ηερληθά ζηνηρεία είλαη ηα 

εμήο: 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=300mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=350mm 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=762mm 

                                                           
34

 Και εξίσου όμορφη! Τα τεχνικά στοιχεία για τη γραμμή και τις ατμάμαξές της στο 

Βουγιούκας (1907), σ.80. 
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    Μέηξν έιμεσο………………………..….e=413,4cm
2
                                                   

    Πίεζε:............................................................12,3Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..…..…..…Τ=3.305kg                

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….….(S/G)=64,6                                                                            

    Μέηξν ζέξκαλζεο ……………..........(S/V)=1209,1m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....……5.867kg          

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…17.600kg             

Ζ ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθώλ αηκακαμώλ δείρλεη όηη 

νη αηκάκαμεο ησλ νξεηλώλ γξακκώλ έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία. Τελ πςειή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο γηα αύμεζε ηεο ειθηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, ηνπο ηξνρνύο κηθξήο 

δηακέηξνπ κηαο θαη νη κεγάιεο ηαρύηεηεο δελ είλαη ην δεηνύκελν θαη ην κηθξό βάξνο 

πξνζθύζεσο αθνύ νη ηόζν ζηελέο γξακκέο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα έρνπλ κεγάιεο 

αληνρέο. Οη αηκάκαμεο, πάλησο, ηεο ηλδηθήο γξακκήο είλαη πεξίπνπ 10% πην ηζρπξέο 

(ειθηηθή δύλακε 3.305kg έλαληη 3.029kg ησλ ειιεληθώλ), πξνθαλώο ιόγσ ησλ 

κεγαιύηεξσλ θιίζεσλ ηεο γξακκήο. .     

6.11 Η Χπήζη 

Ο πξώηνο Απνινγηζκόο ηνπ ΣΘ δεκνζηεύεηαη ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 1886 θαη 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ 1884(από ηηο 23/4/1884), ηε ρξήζε ηνπ 1885 θαη ηε 

ρξήζε έσο ηηο 31/8/1886. 

Ο επόκελνο Απνινγηζκόο δεκνζηεύεηαη ζηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 1887 θαη πεξηιακβάλεη 

ηε ρξήζε όινπ ηνπ 1886. 

Σηηο 30 Απξηιίνπ 1888 ε εηαηξεία θαηαζέηεη ηνλ Απνινγηζκό ηεο γηα όιν ην 1887. 

Σ’ απηνύο ηνπο ηξεηο πξώηνπο Απνινγηζκνύο ηνπ ν ΣΘ εθζέηεη ηα ηεο ρξήζεο ησλ 

αηκακαμώλ ηνπ σο εμήο: Σπλνιηθό αξηζκό ακαμνζηνηρηώλ πνπ θηλήζεθαλ, ζπλνιηθό 

αξηζκό ησλ ηαθηηθώλ αηκακαμώλ ηνπ (είλαη 12, νη πξώηεο, 9 κηθηήο ρξήζεο θαη 3 

αλαδξνκήο), ζπλνιηθή απόζηαζε πνπ δηαλύζεθε θαη κέζνο όξνο ρηιηνκέηξσλ αλά 

αηκάκαμα.  

Από Απνινγηζκό ηνπ 1888, όκσο, ν ΣΘ εθζέηεη αλαιπηηθά ηελ απόζηαζε πνπ δηέλπζε 

ε θάζε αηκάκαμα θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό ρηιηνκέηξσλ. 

Ζ κειέηε ησλ πηλάθσλ δείρλεη όηη νη ηέζζεξηο αηκάκαμεο «αλαδξνκήο» (κε αξηζκνύο 

31-34), ελώ πεξηιακβάλνληαη θαλνληθά ζην θηλεηήξην πιηθό ηεο εηαηξείαο, έρνπλ 

δηαλύζεη, από ην 1888 έσο ην 1909, ζπλνιηθά 334 ρηιηόκεηξα κόλν. Δίλαη, δειαδή, 

νπζηαζηηθά εθηόο ιεηηνπξγίαο. Τν πεξίεξγν είλαη όηη γηα ην γεγνλόο απηό δελ ππάξρεη 

θακία εμήγεζε ζε θαλέλαλ από ηνπο, πνιύ ζρνιαζηηθνύο (αλαιπηηθνύο) θαηά ηα 

άιια, Απνινγηζκνύο έσο ην 1909.   

Οη ηξεηο ηεο ππεξεζίαο γηα όιν ην δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε (25 ρξόληα) έθαλαλ 

53.414 ρηιηόκεηξα. Γειαδή πεξίπνπ 2.000 ρηιηόκεηξα ην ρξόλν θαη νη ηξεηο (650 ε 

θαζεκία).  

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί έρεη γίλεη από ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αηκακαμώλ ζηνπο εηήζηνπο 

Απνινγηζκνύο ηνπ ΣΘ.
35

 

Από ηνπο Απνινγηζκνύο απηνύο πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Κίνηζη ηων αημαμαξών ηος ΣΘ (1884-1909) 
Έηνο Αηκάκαμεο Σπξκνί Γηαδξνκή Μ.Ο. 

1884 12 2.141 87.026 7.252 

1885 12 4.399 211.238 17.603 

1886 12 8.393 328.295 27.358 

1887 12 (+1) 7.139 357.388 29.782 

                                                           
35

 Τα αναλυτικά στοιχεία στους Πίνακες 38A και 38B του Παραρτήματος ΙΙ. 
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1888 12(+4) 6.148 258.159 21.513 

1889 12(+4) 5.753 281.933 23.494 

1890 12(+4) 5.624 278.283 23.190 

1891 12(+4) 6.666 340.012 28.334 

1892 12(+4) 7.490 376.716 31.393 

1893 12(+4) 6.647 357.840 29.820 

1894 12(+4) 6.993 362.477 30.206 

1895 12(+4) 6.751 369.016 30.751 

1896 12(+4) 6.105 310.714 25.893 

1897 12(+4) 6.220 279.965 23.330 

1898 12(+4) 7.768 379.046 31.587 

1899 12(+4) 6.411 371.097 30.925 

1900 12(+4) 6.396 379.809 31.651 

1901 12(+4) 6.201 370.318 30.860 

1902 12(+4) 6.565 394.784 32.899 

1903 12(+4) 6.756 395.769 32.981 

1904 12(+4) 6.804 395.997 33.000 

1905 12(+4) 7.050 408.514 34.043 

1906 12(+4) 6.262 377.552 31.463 

1907 12(+4) 6.324 380.041 31.670 

1908 12(+4) 6.948 390.689 32.557 

1909 12(+4) 7.995 374.624 31.219 

Σην αθόινπζν γξάθεκα θαίλνληαη νη εηήζηνη κέζνη όξνη ηεο θίλεζεο ησλ αηκακαμώλ 

ηνπ ΣΘ. 

Μ.Ο. διαδπομήρ ανά αημάμαξα ηος ΣΘ (1884-1909)
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Από ηνλ πίλαθα θαη ην γξάθεκα θαίλεηαη όηη ν κέζνο όξνο θίλεζεο αξθεηέο ρξνληέο 

μεπέξαζε ηηο 30.000 ρηιηόκεηξα, ρσξίο, όκσο, λα μεπεξάζεη πνηέ ηηο 35.000. Ωζηόζν, 

όπσο θαίλεηαη από ηνπο Πίλαθεο 40 θαη 41 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ, ππήξμαλ 

πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο κεξηθέο αηκάκαμεο ηνπ ΣΘ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιύ 

δηαλύνληαο αθόκε θαη πάλσ από 40.000 ρηιηόκεηξα ην ρξόλν. Πάλησο, είλαη 

πεξηπηώζεηο πνπ δελ αλαηξνύλ ηε ζπλνιηθή εηθόλα γηα ρξήζε ησλ αηκακαμώλ κέζα 

ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο πξαθηηθήο. 
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6.12 Χπήζη Βόλορ-Λεσώνια-Μηλιέρ 

Από ηνλ Απνινγηζκό ηνπ 1896 αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη ε ρξήζε ηεο γξακκήο ηνπ 

Πειίνπ. Γη’ απηή ηε γξακκή, όκσο, ηα ζηνηρεία δίλνληαη κόλν ζπγθεληξσηηθά, 

δειαδή αλαθέξεηαη κόλνλ ν αξηζκόο ησλ ακαμνζηνηρηώλ θαη ε ζπλνιηθή θπθινθνξία 

ησλ αηκακαμώλ. Από ηα ζηνηρεία απηά έγηλε ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί. 
 

Κίνηζη ζηη γπαμμή Βόλορ-Λεσώνια-Μηλιέρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα έρνπλ παξαζηαζεί ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί: 

Μ.Ο. Γιαδπομήρ ανά αημάμαξα ηηρ γπαμμήρ ηος Πηλίος 

(1896-1910)
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Από ηα ζηνηρεία θαίλεηαη όηη ε ρξήζε ησλ αηκακαμώλ ηνπ ηεο γξακκήο ηνπ Πειίνπ 

ήηαλ απνιύησο κέζα ζηα όξηα πνπ έζεηε ε δηεζλήο ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή, κε ηνλ 

εηήζην κέζν όξν ηεο δηαδξνκήο λα κελ θηάλεη νύηε ηηο 19.000 ρηιηόκεηξα. Άιισζηε, 

επξόθεηην γηα κηα κηθξή γξακκή, κόιηο 28 ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία δελ επεθηάζεθε νύηε 

κέρξη ηελ Τζαγγαξάδα, όπσο είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί. 

6.13 Σςμπεπάζμαηα 

Ο Σηδεξόδξνκνο Θεζζαιίαο ζεσξήζεθε, ζην ζρέδην ηνπ Τξηθνύπε, σο βαζηθή 

 

Έηορ 

 

Αημάμαξερ 

Σςνολική 

διαδπομή (km) 

Μ.Ο. (km αλά 

αηκάκαμα) 

1896 4 37.283 9.321 

1897 4 22.926 5.732 

1898 4 31.460 7.865 

1899 4 36.080 9.020 

1900 5 35.076 7.015 

1901 5 74.919 14.984 

1902 5 75.311 15.062 

1903 7 113.541 16.220 

1904 7 120.430 17.204 

1905 7 125.193 17.885 

1906 7 119.308 17.044 

1907 7 122.261 17.466 

1908 7 127.402 18.200 

1909 7 130.324 18.589 
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ζπληζηώζα γηα ην ειιεληθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν θαη, ζπλεπώο, γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ρώξαο. Ήηαλ γξακκέο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε κεγάιε επηκέιεηα θαη ε εηαηξεία 

είρε πξόηππε δηνηθεηηθή νξγάλσζε. Σην δήηεκα, όκσο, ηνπ θηλεηήξηνπ πιηθνύ δελ 

έδεημε αλάινγε δξαζηεξηόηεηα, παξά ην αξρηθό θαιό ηεο μεθίλεκα. Αγόξαζε 12 

αηκάκαμεο θαη, ιίγν αξγόηεξα, ηηο έθαλε 16. Δίρε, κάιηζηα, ηελ ηόικε νη ηέζζεξηο απ’ 

απηέο ηηο αηκάκαμεο λα είλαη θαζαξά εκπνξεπκαηηθνύ ηύπνπ θαη πνιύ ηζρπξέο, όρη 

κόλν γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Μεηά ην 1887, σζηόζν, δελ έθαλε, γηα ηελ πεξίνδν 

πνπ εμεηάδνπκε, άιιε αγνξά γηα ην θύξην δίθηπό ηεο. Μέλεη, κάιηζηα, αλαπάληεην ην 

εξώηεκα γηαηί νη ηέζζεξηο εκπνξεπκαηηθέο αηκάκαμεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζρεδόλ 

θαζόινπ κεηά ην 1888. 

Σηελ άιιε δξαζηεξηόηεηά ηνπ, ηε γξακκή ηνπ Πειίνπ, επίζεο δελ νινθιήξσζε ην 

θαιό ηεο μεθίλεκα, αθνύ ε γξακκή έθηαζε κόλν έσο ηηο Μειηέο, ελώ ην ζρέδην 

πξνέβιεπε επέθηαζε κέρξη ηελ Τζαγγαξάδα θαη κειινληηθή κέρξη ηε Εαγνξά. Ωο 

πξνο ηηο αηκάκαμεο απηήο ηεο γξακκήο νη επηινγέο ήηαλ ινγηθέο θαη κέζα ζηε δηεζλή 

πξαθηηθή γηα ηηο δύζθνιεο νξεηλέο γξακκέο.  
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Κεθάλαιο 7: Οι Σιδηπόδπομοι Πειπαιώρ-Αθηνών-Πελοποννήζος 

(ΣΠΑΠ) 

7.1 Το ιζηοπικό ηηρ καηαζκεςήρ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ πεινπνλλεζηαθνύ δηθηύνπ, γηα ηελ νπνία ν Τξηθνύπεο πίζηεπε όηη 

πξέπεη λα έρεη ηειεηώζεη ζε κηα πεληαεηία, απνδείρηεθε κηα πνιπζύλζεηε δηαδηθαζία 

πνπ πήξε ηειηθά είθνζη ρξόληα γηα λα νινθιεξσζεί. Ζ βαζηθή πξόηαζε ηνπ 

Τξηθνύπε, γηα ηηο γξακκέο Πεηξαηάο-Κόξηλζνο-Πάηξα θαη Κόξηλζνο-Άξγνο-Ναύπιην, 

ησλ νπνίσλ ηελ θαηαζθεπή αλέιαβε ε εηαηξεία ΣΠΑΠ, νινθιεξώζεθε κάιινλ 

γξήγνξα, ζε πέληε ρξόληα. Ηθαλνπνηεηηθόο ήηαλ θαη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε, πάιη από ηνπο ΣΠΑΠ, ε γξακκή Παηξώλ-Πύξγνπ-Οιπκπίαο. Τα 

πξάγκαηα, όκσο, δελ ήηαλ ίδηα κε ηελ θαηαζθεπή ησλ γξακκώλ Μύισλ-Καιακάηαο 

θαη Γηαθνθηνύ-Καιαβξύησλ, νη νπνίεο απνθαζίζηεθε λα γίλνπλ κε θξαηηθή δαπάλε. 

Ζ θαηαζθεπή ηεο πξώηεο πξνβιεπόηαλ γηα ηξία ρξόληα θαη θξάηεζε δέθα, ελώ γηα ηε 

δεύηεξε ε πξόβιεςε ήηαλ γηα δέθα κήλεο θαη ε δηάξθεηα επηά ρξόληα. Έηζη, ε ηζηνξία 

ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο, ζηηο νπνίεο πεξηγξάθεηαη ε 

γξακκή ηελ νπνία θαηαζθεύαζαλ νη ΣΠΑΠ, ε γξακκή ηεο πεινπνλλεζηαθήο 

ελδνρώξαο, ν νδνλησηόο ζηδεξόδξνκνο θαη ε νινθιήξσζε ηνπ δηθηύνπ. 

Ζ γξακκή ησλ ΣΠΑΠ 

Σηηο 19 Απξηιίνπ 1882 ν Τξηθνύπεο ππνγξάθεη ζύκβαζε κε ηε ΓΠΤ (Γεληθή 

Πηζησηηθή Τξάπεδα) γηα ηελ θαηαζθεπή, ζε ηέζζεξα ρξόληα, ηεο γξακκήο Πεηξαηώο-

Παηξώλ θαη Παηξώλ-Πύξγνπ, κε δηαθιαδώζεηο Κόξηλζνο-Άξγνο-Ναύπιην θαη Άξγνο-

Μύινη. Ζ γξακκή ζα είλαη κνλή θαη ζα έρεη πιάηνο 1m. Σηηο 17 Οθησβξίνπ 1882 

ηδξύεηαη ε αλώλπκε εηαηξεία Σηδεξόδξνκνη Πεηξαηώο Αζελώλ Πεινπνλλήζνπ 

(ΣΠΑΠ), ζηελ νπνία ε ΓΠΤ παξαρσξεί όια ηεο ηα δηθαηώκαηα. Ζ θαηαζθεπή ηεο 

γξακκήο αξρίδεη ην Ννέκβξην ηνπ 1882.
1
 

 Τν 1885 έρνπλ δνζεί ζηελ θπθινθνξία ηα ηκήκαηα Πεηξαηάο-Κόξηλζνο θαη 

Κόξηλζνο-Κηάην.  

 Τν ηκήκα Κόξηλζνο-Άξγνο-Ναύπιην κε ηε δηαθιάδσζε Άξγνο-Μύινη, ηειεηώλεη ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 1886. 

 Τν Γεθέκβξην ηνπ 1887 νινθιεξώλεηαη, κε έλα ρξόλν θαζπζηέξεζε, ε γξακκή 

Πεηξαηώο-Παηξώλ θαη έηζη νη ΣΠΑΠ δηαζέηνπλ, καδί κε ηε γξακκή ηεο 

Αξγνιηδνθνξηλζίαο, 306 ρηιηόκεηξα γξακκήο ελώ ε ζαιάζζηα επηθνηλσλία ηήο 

Πάηξαο κε ην Μπξίληηδη, ηελ Τεξγέζηε θαη ηε Μαζζαιία αλνίγεη ηηο πύιεο γηα ηελ 

ππόινηπε Δπξώπε.  

 Ζ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Παηξώλ-Πύξγνπ αξρίδεη ην 1888 θαη όηαλ ε γξακκή 

παξαδίδεηαη, ην Μάξηην ηνπ 1890, νη ΣΠΑΠ δηαζέηνπλ ζπλνιηθό κήθνο γξακκήο 405 

ρηιηόκεηξα. Να ζεκεησζεί όηη ζηελ Πάηξα, ηε δεύηεξε κεγαιύηεξε ηόηε πόιε ηεο 

ρώξαο, ππήξραλ δύν ζηαζκνί. Ο έλαο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ, 

απνηεινύζε ην ηέξκα ηεο γξακκήο από ηελ Κόξηλζν θαη ν άιινο, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αγίνπ Αλδξέα, ηελ αθεηεξία ηεο γξακκήο πξνο ηνλ Πύξγν. Ζ ελσηηθή γξακκή ησλ 

                                                           
1
 Για τους οικονομικούς όρους της σύμβασης και της κατασκευής βλ. Παπαγιαννάκης 

(1982), σ.97-100. 
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δύν ζηαζκώλ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Μάην ηνπ 1892. Δλσηηθή γξακκή 

θαηαζθεπάζηεθε θαη ζηνλ Πύξγν, γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ζηαζκνύ ησλ ΣΠΑΠ κε ην 

ζηαζκό ηνπ Σηδεξνδξόκνπ Πύξγνπ-Καηαθώινπ. 

 Τα πξώηα ζεηηθά απνηειέζκαηα από ηελ εθκεηάιιεπζε ελζαξξύλνπλ ηνπο ΣΠΑΠ 

λα αλαιάβνπλ ηα ηκήκαηα α) Καβάζηια-Βαξζνινκηό-Κπιιήλε (17 ρηιηόκεηξα), κε 

δηαθιάδσζε Βαξζνινκηό-Λνπηξά Κπιιήλεο (11 ρηιηόκεηξα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

Λνπηξώλ γηα 50 ρξόληα) β) Πύξγνο-Οιπκπία (21 ρηιηόκεηξα) θαη γ) Οιπκπία-

Καξύηαηλα (50 ρηιηόκεηξα). Τα ηκήκαηα Καβαζίισλ-Κπιιήλεο θαη Πύξγνπ-

Οιπκπίαο παξαδίδνληαη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1891, ελώ ε δηαθιάδσζε Βαξζνινκηνύ-

Λνπηξώλ ηνλ Ηνύλην ηνπ 1892, νπόηε ην κήθνο ησλ γξακκώλ θηάλεη ηα 454 

ρηιηόκεηξα. Ζ θαηαζθεπή, όκσο, ηνπ ηξίηνπ ηκήκαηνο, καηαηώλεηαη εμ αηηίαο ηεο 

πηώρεπζεο ηνπ θξάηνπο ην 1893 θαη ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο εηαηξείαο. 

Τν 1893 ε ΓΠΤ ρξενθνπεί θαη νη ΣΠΑΠ ράλνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

θαηαζέζεώλ ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο επηδεηλώλεηαη θαη από 

άιιεο ηξεηο αηηίεο: α) κείσζε ησλ εζόδσλ από εκπνξεύκαηα ιόγσ ηεο ζηαθηδηθήο 

θξίζεο, β) κείσζε ησλ εζόδσλ από εκπνξεύκαηα θαη επηβάηεο, ηδίσο ζην ηκήκα 

Πεηξαηάο-Πάηξα, εμ αηηίαο ηνπ νμύηαηνπ αληαγσληζκνύ κε ηελ αηκνπινΐα, ιόγσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γηώξπγαο ηεο Κνξίλζνπ θαη γ) ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη, σο εθ 

ηνύηνπ, επηβάξπλζε ησλ ηνθνρξεσιπηηθώλ ππνρξεώζεσλ γηα ηα εμσηεξηθά δάλεηα ηεο 

εηαηξείαο. Ζ θαηάζηαζε είλαη ηέηνηα πνπ νη ΣΠΑΠ θηάλνπλ ζηα όξηα ηεο ρξενθνπίαο. 

Ζ εηαηξεία αλαπλέεη κε αιιαγή δηνίθεζεο θαη ηε ιήςε δξαζηηθώλ κέηξσλ, όπσο 

απνιύζεηο πξνζσπηθνύ,
2
 κεηώζεηο κηζζώλ, κεηώζεηο θνκίζηξσλ όπνπ ππάξρεη 

αληαγσληζκόο κε ηελ αηκνπινΐα θαη ζύλαςε λέσλ δαλείσλ.
3
  

Ζ γξακκή ηεο πεινπνλλεζηαθήο ελδνρώξαο 

Τνλ Απξίιην ηνπ 1887, ν Τξηθνύπεο, κεηά από πξόηαζε ηεο Γαιιηθήο Απνζηνιήο, 

εηζεγείηαη ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Μύισλ-Τξηπόιεσο-Καιακάηαο, κε θξαηηθή 

δαπάλε. Ζ βαζηθή ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο έγθεηηαη ζην όηη 

“αἱ εὔφοροι πεδιάδες τῆς Σριπόλεως καὶ τῆς Μεσσηνίας ἤθελον προικισθῇ δι’ 

 εὐπροσίτου λιμένος καὶ τὰ προϊόντα αὐτῶν ἤθελον εὑρίσκει προθύμους 

 ἀγοραστάς. Οὕτω δὲ ἤθελεν οὗτος (ὁ σιδηρόδρομος) πολλαπλασιάσει τὴν 

 ὁλικὴν ἀξίαν τῆς ἐγχωρίου παραγωγῆς καὶ κατ΄ ἀκολουθίαν ἤθελεν αὐξήσει 

τοὺς ὑλικοὺς πόρους τῆς χώρας εἰς βαθμὸν δυσκόλως δυνάμενον ἀπὸ τοῦδε νὰ 

 ὑπολογισθῇ”.
4
  

Τνλ Απξίιην ηνπ 1888 ππνγξάθεηαη ζύκβαζε πνπ αλαζέηεη ην έξγν ζηε βειγηθή 

Γηεζλή Δηαηξεία Οηθνδνκώλ θαη Δξγνιαβηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηεο νπνίαο Γεληθόο 

Γηεπζπληήο είλαη ν Ernest Rollin. Ζ ζύκβαζε πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ζε ηξία 

ρξόληα. Τα έξγα αξρίδνπλ, ζηηο αξρέο ηνπ 1889, από ηα δύν άθξα ηεο γξακκήο, ηνπο 

Μύινπο θαη ηελ Καιακάηα, κηαο θαη εθεί ήηαλ επθνιόηεξε ε ζαιάζζηα κεηαθνξά ησλ 

πιηθώλ. Σην ηέινο ηνπ 1889 ν Τξηθνύπεο αλαζέηεη ζηελ ίδηα εηαηξεία ηελ θαηαζθεπή 

θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο Καξύηαηλα-Μεγαιόπνιε-Λενληάξη θαη ην Μάην ηνπ 

1890 ηεο γξακκήο Λενληάξη-Σπάξηε-Γύζεην. Τνλ Ηνύλην ηνπ 1890 ηδξύεηαη ε 

Δηαηξεία Μεζεκβξηλώλ Σηδεξνδξόκσλ Διιάδνο (ΔΜΣΔ), κε πξόεδξν ηνλ Αλδξέα 

Σπγγξό, ζηελ νπνία ε βειγηθή εηαηξεία παξαρσξεί ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηεο 

γξακκήο Μύισλ-Καιακάηαο θαη θαηαζθεπήο ησλ λέσλ γξακκώλ, νη νπνίεο ζα είραλ 

κήθνο 220 ρηιηόκεηξα. Τν Γεθέκβξην ηνπ 1891 ε βειγηθή εηαηξεία, αδπλαηώληαο λα 

νινθιεξώζεη ηε γξακκή, θεξύζζεηαη έθπησηε, ελώ είρε θαηαζθεπάζεη θαη 

                                                           
2
 Μεταξύ των απολυθέντων και ο ποιητής Κώστας Κρυστάλλης. 

3
 Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.107-108. 

4
 Cheston (1887), σ.18. 
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παξαδώζεη ζε εθκεηάιιεπζε 101 ρηιηόκεηξα γξακκήο, Μύινη-Τξίπνιε (58), 

Καιακάηα-Γηαβνιίηζη (38) θαη Καιακάηα-Μεζζήλε (5).
5
  

Τν Φεβξνπάξην ηνπ 1892 ε θπβέξλεζε ηνπ Θεόδσξνπ Γειηγηάλλε αλαζέηεη ζηνπο 

ΣΠΑΠ ηελ θαηαζθεπή, ζε έλα ρξόλν, ηνπ ππόινηπνπ έξγνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

νιόθιεξεο ηεο γξακκήο Μύισλ-Καιακάηαο. Άξα, ην 1892, ε γξακκή ησλ ΣΠΑΠ 

έρεη κήθνο 555 ρηιηόκεηξα. 

Με ηε ξύζκηζε, όκσο, απηή ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΜΣΔ αλαζηέιιεηαη θαη, έηζη, 

καηαηώλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ λέσλ γξακκώλ. 

Αιιά θαη νη ΣΠΑΠ βξίζθνληαη ζε θξίζε ην 1893-94 θαη, έηζη, ηα έξγα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνύ ππόινηπνπ ηκήκαηνο ηεο γξακκήο μαλαξρίδνπλ ην 1895. Τν 1897 

παξαδίδεηαη ην ηκήκα Τξίπνιε-Κνύξηαγα (51 ρηιηόκεηξα), αιιά ηα ππόινηπα 27 

ρηιηόκεηξα θαη ε δηαθιάδσζε Μπηιάιη-Μεγαιόπνιε ζα νινθιεξσζνύλ ην 1899.  

Ο νδνλησηόο ζηδεξόδξνκνο Γηαθνθηό-Καιάβξπηα 

Σηηο αξρέο ηνπ 1889 ν Τξηθνύπεο απνθαζίδεη ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Γηαθνθηό-

Καιάβξπηα (23 ρηιηόκεηξα, από ηα νπνία 3,4 ρηιηόκεηξα κε νδόλησζε), ε νπνία ζα 

έρεη πιάηνο 750mm, πιάηνο πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιύ ζηελώλ 

ζηδεξνδξόκσλ. Ζ άπνςή ηνπ ήηαλ όηη είλαη ζθόπηκε ε θαηαζθεπή θαη 

ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ πνιύ ζηελνύ πιάηνπο, νη νπνίεο ζα ζπλέδεαλ ζεκεία ηνύ 

βαζηθνύ δηθηύνπ κε δύζβαηεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο ελδνρώξαο. Σύκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο Γαιιηθήο Απνζηνιήο, ε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε 

απηήο ηεο γξακκήο ζα ήηαλ πνιύ κηθξόηεξε από ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε 

κηαο αληίζηνηρεο ακαμηηήο νδνύ. Ο Τξηθνύπεο ραξαθηήξηδε απηή ηε γξακκή σο 

πεηξακαηηθή, έρνληαο ηελ άπνςε όηη, αλ επαιεζεπηνύλ νη εθηηκήζεηο, νιόθιεξν ην 

δίθηπν ησλ ακαμηηώλ νδώλ ηεο ρώξαο είλαη δπλαηόλ λα αληηθαηαζηαζεί από ην 

νηθνλνκηθόηεξν δίθηπν ησλ πνιύ ζηελώλ ζηδεξνδξόκσλ.  

Σηηο 10 Μαξηίνπ 1889 ππνγξάθεηαη ζύκβαζε αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνπο ΣΠΑΠ, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε γξακκή ζα θαηαζθεπαζηεί κε θξαηηθή δαπάλε θαη ζα ηνπο 

παξαδνζεί πιήξσο έηνηκε γηα εθκεηάιιεπζε. Οη εξγαζίεο αλαηίζεληαη ζην γάιιν 

εξγνιάβν Haton, κε πξνζεζκία 10 κελώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο.  

Σηελ αξρή ηα έξγα πξνρσξνύλ κε θαλνληθό ξπζκό, πξάγκα πνπ ελζαξξύλεη ηνλ 

Τξηθνύπε λα απνθαζίζεη, ην Μάην ηνπ 1890, ηελ πξνέθηαζε ηεο γξακκήο από ηα 

Καιάβξπηα ζηελ Τξίπνιε (90 ρηιηόκεηξα), κε θξαηηθή δαπάλε θαη εθκεηάιιεπζε 

πάιη από ηνπο ΣΠΑΠ. Σύληνκα, όκσο, αξρίδνπλ νη θαζπζηεξήζεηο, θαζώο ε γξακκή 

πξέπεη λα πεξάζεη από εμαηξεηηθά δύζβαην έδαθνο θαη είλαη απαξαίηεηα δύζθνια 

ηερληθά έξγα. Ο αξρηθόο εξγνιάβνο αδπλαηεί λα πξνρσξήζεη θαη ην έξγν αλαηίζεηαη 

ζε άιινπο. Ύζηεξα από αξθεηέο δηακάρεο αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ζηνπο ΣΠΑΠ,
6
 

δηακάρεο πνπ αθνξνύλ ηηο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ αξηηόηεηα ηνπ έξγνπ, ε 

θπβέξλεζε παξαρσξεί ζηελ εηαηξεία θαη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο γηα 50 ρξόληα 

ησλ πδάησλ ηνπ Βνπξατθνύ πνηακνύ κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη ε γξακκή παξαιακβάλεηαη ην Σεπηέκβξην ηνπ 1895 θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζηηο 

10 Μαξηίνπ 1896, δύν εβδνκάδεο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ.  

Οη δπζθνιίεο, όκσο, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Γηαθνθηνύ-Καιαβξύησλ, 

καηαίσζαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο Καιαβξύησλ-Τξίπνιεο. 

Ζ νινθιήξσζε ηνπ δηθηύνπ 

Ήδε ην 1889, όηαλ θαηαζθεπαδόηαλ ε γξακκή Παηξώλ-Πύξγνπ, ε θπβέξλεζε 

Τξηθνύπε είρε εθθξάζεη ηελ πξόζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη άιισλ γξακκώλ ζηε 

λνηηνδπηηθή Πεινπόλλεζν θαη νη ΣΠΑΠ είραλ εθπνλήζεη κειέηε γηα ηηο γξακκέο 

                                                           
5
 Για τα οικονομικά ζητήματα της γραμμής βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.103-109. 

6
 Λεπτομέρειες των διαμαχών στο Ανδρουλιδάκης (2004), σ.82 και σ.86. 
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Πύξγνπ-Καιόλεξνπ-Κππαξηζζίαο θαη Καιόλεξνπ-Μειηγαιά. Ο Τξηθνύπεο, σζηόζν, 

αλαζέηεη ηελ θαηαζθεπή απηώλ ησλ γξακκώλ ζηε βειγηθή Γηεζλή Δηαηξεία 

Οηθνδνκώλ θαη Δξγνιαβηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ E. Rollin, ηελ ίδηα πνπ είρε αξρηθά 

αλαιάβεη ηε γξακκή Μύισλ-Καιακάηαο θαη ε νπνία θεξύρηεθε έθπησηε ην 1891. 

Μεηά ηελ έθπησζε ηα ζρέδηα γηα ηηο γξακκέο απηέο αλαβιήζεθαλ. Τν ελδηαθέξνλ 

επαλήιζε έληνλν ζηηο αξρέο ηνπ 1900, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γξακκήο Μύισλ-

Καιακάηαο, θαζώο ήηαλ πιένλ πξνθαλήο ε αλαγθαηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο. Ζ 

θπβέξλεζε Γ. Θενηόθε αλαιακβάλεη λα θαηαζθεπάζεη ηε γξακκή κε ζύλαςε δαλείνπ 

θαη λα αλαζέζεη ζηνπο ΣΠΑΠ ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο. Τα έξγα μεθίλεζαλ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1900 θαη πξνρώξεζαλ κε εληαηηθό ξπζκό, κε κνλαδηθή δπζθνιία ηελ θαηαζθεπή 

ηεο κεγάιεο γέθπξαο ζηνλ Αιθεηό πνηακό,
7
 γηα λα νινθιεξσζνύλ εκπξόζεζκα ζηηο 

27 Απγνύζηνπ 1902. Γέθα εκέξεο αξγόηεξα άξρηζε θαη ε πιήξεο ιεηηνπξγία ηήο 

γξακκήο. 

 
ιδηροδρομικός χάρτης των ΠΑΠ το 1902  Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

7.2 Ζ εξέλιξη ηος μήκοςρ ηος δικηύος 

Τα εγθαίληα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεινπνλλεζηαθνύ δηθηύνπ έγηλαλ, κε κεγάιε 

επηζεκόηεηα (παξνπζία ηνπ βαζηιηθνύ δεύγνπο, ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

πνιιώλ επηζήκσλ) ζηνλ Πεηξαηά, ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 1882. Τν έξγν άξρηζε από δύν 

ζεκεία, ηνλ Πεηξαηά θαη ηελ Κόξηλζν, κηαο θαη ην ηκήκα Κόξηλζνο-Καιακάθη 

ζεσξήζεθε πςειήο πξνηεξαηόηεηαο γηα λα ελσζνύλ ν Κνξηλζηαθόο θαη ν Σαξσληθόο 

Κόιπνο, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ 

από ηνλ Πεηξαηά ζηελ Πάηξα. 

 Σην ηέινο ηνπ 1885 έρεη νινθιεξσζεί ε γξακκή Πεηξαηάο-Κόξηλζνο, κε κήθνο 

101 ρηιηόκεηξα θαη ην ηκήκα Κόξηλζνο-Κηάην, ην νπνίν έρεη κήθνο 21 ρηιηόκεηξα. Τν 

ζπλνιηθό κήθνο ησλ γξακκώλ είλαη 122 ρηιηόκεηξα. 

 Σην ηέινο ηνπ 1886 έρεη ηειεηώζεη ε γξακκή από ηελ Κόξηλζν ζην Άξγνο θαη ην 

Ναύπιην, κήθνπο 65 ρηιηνκέηξσλ, θαζώο θαη ε δηαθιάδσζε Άξγνπο-Μύισλ, κήθνπο 

10 ρηιηνκέηξσλ. Έρεη, επίζεο θαηαζθεπαζηεί θαη ην ηκήκα Κηάην-Κακάξη κήθνπο 20 

ρηιηνκέηξσλ, ηεο γξακκήο Κνξίλζνπ-Παηξώλ. Άξα ην ζπλνιηθό κήθνο ησλ γξακκώλ 

πνπ εθκεηαιιεύεηαη ε εηαηξεία είλαη 216 ρηιηόκεηξα. 

 Σηα ηέιε ηνπ 1887 νινθιεξώλεηαη ε θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Κνξίλζνπ-Παηξώλ, 

δειαδή ηα ππόινηπα 90 ρηιηόκεηξα από ην Κακάξη έσο ηελ Πάηξα θαη νη ΣΠΑΠ 

                                                           
7
 Βλ. Ανδρουλιδάκης (2004), σ.172-174. 
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εθκεηαιιεύνληαη γξακκέο ζπλνιηθνύ κήθνπο 306 ρηιηνκέηξσλ. 

 Σηηο αξρέο ηνπ 1888 αξρίδνπλ ηα έξγα γηα ηε γξακκή Παηξώλ-Πύξγνπ θαη ζην 

ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία ην ηκήκα Παηξώλ-Αραΐαο, 

κήθνπο 21 ρηιηνκέηξσλ. Τν ζπλνιηθό κήθνο θηάλεη ηα 327 ρηιηόκεηξα. 

 Σην ηέινο ηνπ 1889 έρεη παξαδνζεί ην ηκήκα Αραΐαο-Ακαιηάδαο, κήθνπο 57 

ρηιηνκέηξσλ θαη ην ζπλνιηθό κήθνο είλαη 384 ρηιηόκεηξα.  

 Σην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 1890, κε ηελ παξάδνζε ησλ ηειεπηαίσλ 21 ρηιηνκέηξσλ 

Ακαιηάδαο-Πύξγνπ, νινθιεξώλεηαη ε γξακκή Παηξώλ-Πύξγνπ (99 ρηιηόκεηξα), 

νπόηε ην ζπλνιηθό κήθνο ησλ ππό εθκεηάιιεπζε γξακκώλ είλαη 405 ρηιηόκεηξα.  

 Τνλ Αύγνπζην ηνπ 1891 πξνζηίζεληαη 38 ρηιηόκεηξα: α) ε γξακκή Πύξγνπ-

Οιπκπίαο, κε κήθνο 21 ρηιηόκεηξα θαη β) ε δηαθιάδσζε Καβάζηια-Βαξζνινκηό-

Κπιιήλε, κε κήθνο 17 ρηιηόκεηξα. Άξα, ζην ηέινο ηνπ 1891 νη ΣΠΑΠ έρνπλ ππό 

εθκεηάιιεπζε 443 ρηιηόκεηξα γξακκήο. 

 
Οι γραμμές που δεν κατασκευάστηκαν  Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

Τν 1892 πξνζηίζεληαη 112 ρηιηόκεηξα. Τε ρξνληά απηή νη ΣΠΑΠ αλαιακβάλνπλ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ηκεκάησλ Μύισλ-Τξηπόιεσο, Καιακάηαο-

Γηαβνιηηζίνπ θαη Καιακάηαο-Μεζζήλεο, ζπλνιηθνύ κήθνο 101 ρηιηνκέηξσλ, ελώ 

θαηαζθεπάδνπλ θαη ηε δηαθιάδσζε Βαξζνινκηνύ-Λνπηξώλ Κπιιήλεο, κήθνπο 11 

ρηιηνκέηξσλ. Έηζη, ην ζπλνιηθό κήθνο ησλ γξακκώλ ζην ηέινο ηνπ 1892 είλαη 555 

ρηιηόκεηξα. 

 Με ηελ πηώρεπζε ηνπ θξάηνπο θαη ηελ άγξηα νηθνλνκηθή θξίζε ηεο εηαηξείαο, ην 

κήθνο ησλ γξακκώλ δελ αιιάδεη γηα ηα έηε 1893, 1894 θαη 1895. 

 Τν 1896 πξνζηίζεληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηα 23 ρηιηόκεηξα ηεο γξακκήο 

Γηαθνθηνύ-Καιαβξύησλ θαη ην κήθνο ησλ γξακκώλ είλαη 578 ρηιηόκεηξα. 

 Τν 1897 παξαδίδεηαη ην ηκήκα Τξίπνιε-Κνύξηαγα, κήθνπο 51 ρηιηνκέηξσλ, ηεο 

γξακκήο Μύισλ-Καιακάηαο. Τν ζπλνιηθό κήθνο γίλεηαη 629 ρηιηόκεηξα. 

 Τν 1898 πξνζηίζεληαη κόλν 5 ρηιηόκεηξα, Κνύξηαγα-Φξάλνη, θαη ην ζπλνιηθό 

κήθνο θηάλεη ηα 634 ρηιηόκεηξα. 
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 Τν 1899 νινθιεξώλεηαη ε γξακκή Μύισλ-Καιακάηαο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηκήκαηνο Φξάλνη-Γηαβνιίηζη, κήθνπο 22 ρηιηνκέηξσλ θαη ηεο δηαθιάδσζεο Μπηιάιη-

Μεγαιόπνιε, κήθνπο 5 ρηιηνκέηξσλ. Τώξα ην ζπλνιηθό κήθνο ησλ γξακκώλ ηηο 

νπνίεο εθκεηαιιεύνληαη νη ΣΠΑΠ είλαη 661 ρηιηόκεηξα. 

Απηό ην κήθνο ησλ γξακκώλ κέλεη ακεηάβιεην θαηά ηα έηε 1900 θαη 1901. 

Τν 1902 νινθιεξώλεηαη ην δίθηπν ηεο Πεινπνλλήζνπ. Παξαδίδνληαη νη γξακκέο 

Πύξγνπ-Κππαξηζζίαο θαη Καιόλεξνπ-Μειηγαιά, ζπλνιηθνύ κήθνπο 89 ρηιηνκέηξσλ, 

ησλ νπνίσλ ε θαηαζθεπή είρε αξρίζεη ην 1900 θαη ελώλνληαη ηα ηκήκαηα Πάηξαο-

Κππαξηζζίαο θαη Κνξίλζνπ-Καιακάηαο. Τν ζπλνιηθό, θαη ηειηθό, κήθνο ησλ ππό 

εθκεηάιιεπζε γξακκώλ είλαη 750 ρηιηόκεηξα, από ηα νπνία ηα 727 κε γξακκή 

πιάηνπο 1m, γεγνλόο πνπ θάλεη ηνπο ΣΠΑΠ ην κεγαιύηεξν επξσπατθό δίθηπν 

κεηξηθήο γξακκήο. Γηθαηνύληαη, δε, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε ειιεληθή εηαηξεία 

ηνλ ηίηιν ηνπ δηθηύνπ, αθνύ κπνξεί θαλείο λα θάλεη, ηνλ θύθιν Κόξηλζνο-Πάηξα-

Πύξγνο-Καιακάηα-Τξίπνιε-Άξγνο-Κόξηλζνο, δειαδή ηνλ θύθιν ηνπ κεγαιύηεξνπ 

κέξνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο εηθνζαεηίαο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ δηθηύνπ απνθαζίζηεθε θαη παξαρσξήζεθε θαη ε θαηζθεπή ησλ 

γξακκώλ Οιπκπίαο-Μεγαιόπνιεο-Λενληαξίνπ-Σπάξηεο-Γπζείνπ, Καιαβξύησλ-

Τξηπόιεσο θαη ε επέθηαζε ηεο γξακκήο Πύξγνπ-Κππαξηζζίαο κέρξη ηελ Πύιν. Οη 

γξακκέο απηέο δελ πινπνηήζεθαλ, θπξίσο ιόγσ απξνζπκίαο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζή 

ηνπο.    

Σην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί εηθνλίδεηαη ε εηήζηα εμέιημε ηνπ κήθνπο ησλ γξακκώλ 

ησλ ΣΠΑΠ από ην 1885 έσο ην 1909.  

Δξέλιξη ηος δικηύος ηων ΣΠΑΠ
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Από ην δηάγξακκα θαίλεηαη όηη ν ξπζκόο ηεο θαηαζθεπήο είλαη πνιύ έληνλνο θαηά 

ηελ πξώηε δεθαεηία 1883-1892, θαηά ηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαη, θαηά κέζν όξν, 55 

ρηιηόκεηξα ην ρξόλν. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, 1893-1897, πξνζηίζεληαη κόλν ηα 

23 ρηιηόκεηξα ηνπ Οδνλησηνύ, ελώ θαηά ηελ ηεηξαεηία 1897-1900 θαηαζθεπάδνληαη 

κόιηο 83 ρηιηόκεηξα θαη ηα ππόινηπα 89 ρηιηόκεηξα θαηά ηελ ηξηεηία 1900-1902.  

3. Τα ηεσνικά ζηοισεία ηηρ γπαμμήρ 

Ζ γξακκή ησλ ΣΠΑΠ είλαη ην πην πνιπζύλζεην ηκήκα ηνπ ειιεληθνύ 

ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ, θαζώο ππάξρνπλ ηκήκαηα κε ράξαμε ηειείσο νκαιή, 
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ηκήκαηα κε νξεηλό ραξαθηήξα, αξθεηέο δηαθιαδώζεηο,
8
 αιιά θαη ε ηδηόκνξθε 

δηαδξνκή ηνπ νδνλησηνύ ζηδεξνδξόκνπ Γηαθνθηνύ-Καιαβξύησλ. Σθόπηκν είλαη, 

ινηπόλ, λα εμεηαζηνύλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ θαηά ηκήκα.
9
 

α) Γξακκή Πεηξαηάο-Κόξηλζνο: Τν ηκήκα απηό, κνινλόηη είλαη θαηαζθεπαζκέλν σο 

επί ην πιείζηνλ ζε νκαιό έδαθνο, πξέπεη λα ζεσξεζεί νξεηλό, ιόγσ ησλ έληνλσλ θαη 

παξαηεηακέλσλ θιίζεσλ, κε ηηκή 25‰, πνπ παξνπζηάδεη ζε δύν ζεκεία, ζηα Άλσ 

Ληόζηα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηζζκνύ ηεο Κνξίλζνπ. Τε δπζθνιία ηνπ ηκήκαηνο 

εληζρύνπλ θαη νη ζπλερείο θακπύιεο, κε αθηίλα πάλησο όρη κηθξόηεξε από 110m, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καθηάο Σθάιαο. Τν κεγαιύηεξν πςόκεηξν ηνπ ηκήκαηνο είλαη 155m, 

ζηελ πεξηνρή ησλ Άλσ Ληνζίσλ. 

β) Γξακκή βόξεηαο θαη δπηηθήο Πεινπνλλήζνπ: Ζ δηαδξνκή Κόξηλζνο-Πάηξα-

Πύξγνο-Οιπκπία απνηειεί έλα νκαιό ηκήκα, όπνπ ε γξακκή εδξάδεηαη ζε πεδηλό, σο 

επί ην πιείζηνλ, έδαθνο. Οη θιίζεηο δελ μεπεξλνύλ ην 10‰, νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 

είλαη πνιύ κηθξέο θαη νη θακπύιεο νκαιέο κε ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο 140m. 

Από ηηο δύν δηαθιαδώζεηο ε κελ δηαθιάδσζε Καβάζηια-Βαξζνινκηό-Κπιιήλε είλαη 

νκαιή ρσξίο κεγάιεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο θαη δύζθνιεο θακπύιεο, ε δε 

Βαξζνινκηό-Λνπηξά Κπιιήλεο είλαη δπζθνιόηεξε, κε κέγηζην πςόκεηξν 132m ζηε 

ζέζε Λπγηά θαη θιίζε 20‰. 

Σην ηκήκα Πύξγνπ-Μειηγαιά νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο είλαη εληνλόηεξεο, κε κέγηζην 

πςόκεηξν 182m ζηε ζέζε Κνπαλάθη, αιιά νη θιίζεηο δελ μεπεξλνύλ ην 22‰ θαη νη 

θακπύιεο δελ έρνπλ αθηίλα κηθξόηεξε από 140m. 

γ) Ζ γξακκή ηεο πεινπνλλεζηαθήο ελδνρώξαο (Κόξηλζνο-Άξγνο-Τξίπνιε-Καιακάηα) 

απνηειεί ην θπξίσο νξεηλό ηκήκα ηνπ δηθηύνπ. Δίλαη, κελ, θαηαζθεπαζκέλε ζε 

ζηεξεό βξαρώδεο έδαθνο αιιά ζπρλά πξνζβάιιεηαη από ρηνλνζύειιεο. 

Ζ δηαδξνκή Κόξηλζνο-Άξγνο-Ναύπιην είλαη, θαηά βάζηλ, νξεηλή. Τν κέγηζην 

πςόκεηξό ηεο είλαη 319m θαη βξίζθεηαη ζηε Νεκέα, ππάξρνπλ θιίζεηο κε ηηκή 25‰ 

θαη θακπύιεο κε ειάρηζηε αθηίλα 110m.  

Ζ δηαδξνκή Μύισλ-Καιακάηαο απνηειεί ην δπζθνιόηεξν, εμαηξνπκέλνπ ηνπ 

Οδνλησηνύ, ηκήκα ηνπ δηθηύνπ ησλ ΣΠΑΠ αιιά θαη όινπ ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ. 

Υπάξρνπλ έληνλεο παξαηεηακέλεο θιίζεηο κε ηηκή 25‰ θαη ε γξακκή αλέξρεηαη ζην 

πςειόηεξν ζεκείν ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ, ζηε ζέζε Καινγεξηθό, 11km από ηελ 

Τξίπνιε πξνο ηελ Καιακάηα, όπνπ ην πςόκεηξν είλαη 815m. Υπάξρνπλ θαη άιια 

ζεκεία κε κεγάιν πςόκεηξν, όπσο ζην Μπηιάιη 385m θαη ζηε Μεγαιόπνιε 428m 

θαζώο θαη ζπλερείο ζηξνθέο. 

δ) Γξακκή Γηαθνθηό-Καιάβξπηα: Τν κήθνο απηήο ηεο ηδηόκνξθεο νξεηλήο γξακκήο 

είλαη 23 ρηιηόκεηξα θαη ζε ηξία ηκήκαηά ηεο, ζπλνιηθνύ κήθνπο 3.400m, ππάξρεη θαη 

ηξίηε ζηδεξνηξνρηά κε δηπιή νδόλησζε ηύπνπ Abt. Τα ηξία νδνλησηά ηκήκαηα 

βξίζθνληαη ζηα ζεκεία 5.800 έσο 8.100m, 9.500 έσο 10.100m θαη 10.900 έσο 

11.400m, κε ηηο απνζηάζεηο λα αξρίδνπλ από ην Γηαθνθηό. Ζ γξακκή αλεβαίλεη ζηα 

Καιάβξπηα, όπνπ ην πςόκεηξν είλαη 721m θαη παξνπζηάδεη εληνλόηαηεο θιίζεηο. 

Σπγθεθξηκέλα, ε κέγηζηε θιίζε ηνπ θαλνληθνύ ηκήκαηνο είλαη 34‰, ελώ γηα ην 

νδνλησηό ηκήκα ε κέγηζηε θιίζε είλαη 175‰. Οη θακπύιεο ηεο γξακκήο είλαη πνιιέο 

θαη έληνλεο κε ειάρηζηε αθηίλα 40m. Σηε δηαδξνκή ππάξρνπλ πέληε ζηαζκνί: 

Γηαθνθηό (όπνπ βξίζθεηαη ην κεραλνζηάζην ηεο γξακκήο), Νηάκαηα, Τξηθιηά (ζηάζε 

κόλν γηα δηαζηαπξώζεηο θαη ύδξεπζε αηκακαμώλ), Εαρισξνύ (Μέγα Σπήιαηνλ, κε 

παξαθακπηήξηα γξακκή), Κεξπηλή θαη Καιάβξπηα. 

                                                           
8
 Βλ. Ζησιμάτος (1927), σ.379-380. 

9
 Για τα υψομετρικά σημεία, τις κλίσεις και τις ακτίνες καμπυλότητας των διαφόρων 

τμημάτων της γραμμής βλ. Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117. Επίσης και στο Schönborn 

(1997), σ.219-226. 
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 Όζνλ αθνξά ηελ επηδνκή ηεο γξακκήο ησλ ΣΠΑΠ, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θπξίσο δηθηύνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν θαηεγνξίεο ζηδεξνηξνρηώλ:  

α) ζηδεξνηξνρηέο νη νπνίεο έρνπλ βάξνο 20kg αλά ηξέρνλ κέηξν θαη ησλ νπνίσλ ε 

αληνρή είλαη 8-9 ηόλνη αλά άμνλα θαη  

β) ζηδεξνηξνρηέο κε βάξνο 25kg αλά ηξέρνλ κέηξν θαη αληνρήο 10 ηόλνπο αλά 

άμνλα.
10

 

Ζ θαηαλνκή, όκσο, ησλ ζηδεξνηξνρηώλ δελ είλαη αληίζηνηρε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θπθινθνξίαο. Οη πεδηλέο γξακκέο είλαη ζηξσκέλεο κε ηελ ειαθξόηεξε ζηδεξνηξνρηά, 

αιιά κε ηελ ίδηα ζηδεξνηξνρηά είλαη ζηξσκέλα θαη ηα ηκήκαηα Πεηξαηώο-Κνξίλζνπ 

θαη Κνξίλζνπ-Άξγνπο, κνινλόηη πξόθεηηαη γηα ηκήκαηα απμεκέλεο δπζθνιίαο, ηδίσο 

ην δεύηεξν θαη ήηαλ αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βαξύηεξε ζηδεξνηξνρηά, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ηκήκα Μύισλ-Τξίπνιεο-Καιακάηαο. Φαίλεηαη όηη ε 

αλαληηζηνηρία νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην ηκήκα Κνξίλζνπ-Άξγνπο 

θαηαζθεπάζηεθε ζρεδόλ ηαπηόρξνλα κε ην πεδηλό ηκήκα Κνξίλζνπ-Παηξώλ.
11

 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηκακαμώλ, νη ΣΠΑΠ δηαζέηνπλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δηθηύνπ ηνπο, 11 κεραλνζηάζηα: ζηνλ Πεηξαηά, ζηελ Κόξηλζν, ζην 

Γηαθνθηό γηα ηηο αηκάκαμεο ηνπ Οδνλησηνύ, ζηελ Πάηξα, ζηνλ Πύξγν, ζηελ 

Οιπκπία, ζηελ Κππαξηζζία, ζηελ Καιακάηα, ζην Λενληάξη, ζηελ Τξίπνιε θαη ζηνπο 

Μύινπο. Σε απηά έδξεπαλ αηκάκαμεο δηαθόξσλ ηύπσλ (θαλνληθήο πνξείαο, ειηγκώλ 

θιπ.), πξάγκα πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε επειημία ζηελ θπθινθνξία ησλ 

ζπξκώλ. Πξνθαλώο, δελ είλαη δπλαηόλ λα εληνπηζηνύλ θαη λα θαηακεηξεζνύλ ηα 

πνιιά ζεκεία ηνπ δηθηύνπ ζηα νπνία ππήξραλ πδαηόππξγνη γηα ηελ ύδξεπζε ησλ 

αηκακαμώλ. 

 Τν θεληξηθό εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο βξηζθόηαλ ζηε ζέζε Λεύθα Πεηξαηώο θαη 

είρε εμνπιηζκό γηα κεγάιεο θιίκαθαο επηζθεπέο ηνπ ηξνραίνπ πιηθνύ. 

7.4 Ο απιθμόρ ηων αημαμαξών και η ελκηική δύναμη
12

 

Τν ηζηνξηθό ηεο θαηαζθεπήο ησλ γξακκώλ ησλ ΣΠΑΠ δείρλεη όηη ε παξαιαβή θαη ε 

έληαμε ζε θπθινθνξία ησλ αηκακαμώλ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο 

πεξηόδνπο:  

α) Από ην 1884-85, έηνο πνπ αξρίδεη ε νπζηαζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ γξακκώλ, έσο 

ην 1893, έηνο θαηά ην νπνίν ε εηαηξεία πεξηέξρεηαη ζε ζνβαξόηαηε θξίζε. Ζ πεξίνδνο 

απηή απνηειεί ηελ επηζεηηθή δεθαεηία ηεο εηαηξείαο, θαηά ηελ νπνία ν ξπζκόο 

εμέιημεο ηνπ δηθηύνπ ηεο είλαη πςειόο θαη, όπσο ζα θαλεί, αλάινγνο είλαη θαη ν 

ξπζκόο κε ηνλ νπνίν εληάζζεη αηκάκαμεο ζην δπλακηθό ηεο. 

β) Από ην 1894 έσο ην 1898, κηα πεληαεηία θαηά ηελ νπνία δηαξθεί ε νμεία 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία εληάζζεη ζην δπλακηθό ηεο κόλν ηηο 

ηξεηο αηκάκαμεο ηνπ νδνλησηνύ ζηδεξνδξόκνπ. 

γ) Από ην 1899, πνπ αξρίδεη ε ζηαδηαθή εμηζνξξόπεζε ηεο εηαηξείαο, έσο ην 1909, 

πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο παξνύζαο κειέηεο. Ζ πεξίνδνο απηή, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πεξίνδνο αλάθακςεο θαη ζηαζεξόηεηαο. Σ’ απηή ηε δεθαεηία ν 

ξπζκόο αγνξάο αηκακαμώλ δσεξεύεη, ρσξίο, βέβαηα, λα θηάλεη ην ξπζκό ηεο πξώηεο 

δεθαεηίαο. Άιισζηε, από ην 1902 ην κήθνο ηνπ δηθηύνπ παύεη λα κεγαιώλεη θαη νη 

αλάγθεο γηα αηκάκαμεο γίλνληαη κηθξόηεξεο.  

Αλαιπηηθά, ε εηήζηα πνξεία ησλ ΣΠΑΠ, όζνλ αθνξά ην θηλεηήξην πιηθό ηνπο, έρεη 

σο εμήο: 

                                                           
10

 Βλ. Ζησιμάτος (1927), σ.382 και Παδελόπουλος (1935), σ.327. 
11

 Παδελόπουλος (1935), σ.327-328. 
12

 Σα στοιχεία για τον αριθμό και την ταξινόμηση των ατμαμαξών έχουν αντληθεί από 

τις αντίστοιχες ετήσιες Εκθέσεις του Δ των ΠΑΠ, Ιστορικό Αρχείο ΕΣΕ, 2.3. 
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 7.4.1 Ζ επιθεηική έναπξη: Από ηο 1885 έωρ ηο 1893 

Τν 1885, κε κήθνο γξακκήο 122 ρηιηόκεηξα, νη ΣΠΑΠ δηαζέηνπλ 10 ελεξγέο 

αηκάκαμεο, δύν ηεο ζεηξάο Α, ηύπνπ [B n2t] ή (0-4-0Τ), κε ειθηηθή δύλακε 

Τ=2.205kg θαη νθηώ ηεο ζεηξάο Β, ηύπνπ [1’B n2t] ή (2-4-0Τ), κε ειθηηθή δύλακε 

Τ=3.040kg. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε απηώλ ησλ αηκακαμώλ είλαη 28.730kg. Ζ 

ειθηηθή δύλακε αλά ρηιηόκεηξν γξακκήο είλαη 235,5kg/km. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη άιιεο 

δύν αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α, αιιά δελ ηηο πεξηιακβάλεη ζηελ ελεξγό δύλακή ηεο, 

κηαο θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί σο αηκάκαμεο έξγσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ 

ηκεκάησλ ηεο γξακκήο ηεο.  

Τν 1886 ε γξακκή έρεη κήθνο 216 ρηιηόκεηξα. Ζ εηαηξία πεξηιακβάλεη ζηελ ελεξγό 

δύλακή ηεο 15 αηκάκαμεο, δύν ηεο ζεηξάο Α, νθηώ ηεο ζεηξάο Β θαη πέληε ηεο ζεηξάο 

Γ, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0Τ), κε ειθηηθή δύλακε Τ=4.328kg. Ζ ζπλνιηθή δύλακε 

έιμεο ησλ αηκακαμώλ είλαη 50.370kg θαη ε κέζε δύλακε 233,2kg/km. 

Φξεζηκνπνηνύληαη επί πιένλ ηξεηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

λέσλ ηκεκάησλ, ελώ έρεη δνζεί παξαγγειία γηα ηέζζεξηο αηκάκαμεο «κείδνλνο 

δπλάκεσο», νη νπνίεο αλακέλνληαη ην επόκελν έηνο.  

Τν 1887 ε ππό εθκεηάιιεπζε γξακκή έρεη κήθνο 306 ρηιηόκεηξα. Οη ΣΠΑΠ έρνπλ 

παξαιάβεη ηηο ηέζζεξηο λέεο κεραλέο θαη ηηο έρνπλ ηαμηλνκήζεη ζηηο ζεηξέο Γ, ηύπνπ 

[1’C n2t] ή (2-6-0Τ), κε ειθηηθή δύλακε T=4.224kg θαη Δ, ηύπνπ [2’B n2t] ή (4-4-

0Τ), κε ειθηηθή δύλακε T=2.995kg. Ζ έληαμε απηώλ ησλ κεραλώλ ζην δπλακηθό ηεο, 

επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία ηελ πην άλεηε επηζεώξεζε θαη επηδηόξζσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

αηκακαμώλ, γεγνλόο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δαπάλεο γηα ην θηλεηό 

πιηθό θαη ην Δξγνζηάζην από 1861,91 δξρ. ζε 1567 δξρ. αλά ρηιηόκεηξν. Τώξα νη 

ΣΠΑΠ δηαζέηνπλ 20 ζπλνιηθά ελεξγέο αηκάκαμεο. Τξεηο ηεο ζεηξάο Α, νθηώ ηεο 

ζεηξάο Β, πέληε ηεο ζεηξάο Γ, δύν ηεο ζεηξάο Γ θαη δύν ηεο ζεηξάο Δ. Ζ ζπλνιηθή 

ειθηηθή δύλακε είλαη 67013kg θαη ε κέζε 219kg/km. Οη άιιεο δύν ηεο ζεηξάο Α 

δηαηίζεληαη γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ, ελώ έρεη δνζεί θαη ε παξαγγειία «δύν 

κεγάισλ κεραλώλ», ηηο νπνίεο ε εηαηξεία πεξηκέλεη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1888. 

Τν 1888 κε κήθνο ηεο ππό εθκεηάιιεπζε γξακκήο 327 ρηιηόκεηξα, νη ΣΠΑΠ 

δηαζέηνπλ 22 ελεξγέο αηκάκαμεο, έρνληαο πξνζζέζεη ζην ελεξγό δπλακηθό ηνπο δύν 

αηκάκαμεο επί πιένλ ησλ όζσλ δηέζεηαλ ην πξνεγνύκελν έηνο. Απηέο ηηο αηκάκαμεο 

ηηο ηαμηλόκεζαλ ζηε ζεηξά Γbis,
13

 θαη είλαη ηύπνπ [2’C n2t] ή (4-6-0Τ), κε δύλακε 

έιμεο T=4.224kg. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε είλαη 75.461kg θαη ε κέζε 

230,8kg/km. Τξεηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ λέσλ γξακκώλ.  

Τελ επόκελε ρξνληά, 1889, δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή ζηνλ αξηζκό ησλ ελεξγώλ 

αηκακαμώλ θαη ζηε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε, αιιά ην κήθνο ηεο ππό εθκεηάιιεπζε 

γξακκήο αλέξρεηαη ζηα 384 ρηιηόκεηξα. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο κέζεο 

ειθηηθήο δύλακεο ζηα 196,5kg/km, ηηκή πνπ είλαη ε ρακειόηεξε ζηελ ηζηνξία ησλ 

ΣΠΑΠ.  

Τν 1890 ε ππό εθκεηάιιεπζε γξακκή έρεη κήθνο 405 ρηιηόκεηξα. Ζ εηαηξία  έρεη 

παξαιάβεη ηέζζεξηο λέεο αηκάκαμεο, ηεο ζεηξάο Ε, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0Τ), κε 

ειθηηθή δύλακε T=3.911kg, ελώ έρεη δηαζέζεη κία από ηηο ελεξγέο αηκάκαμεο ηεο 

ζεηξάο Α γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ γξακκώλ. Τν απνηέιεζκα είλαη ην ζύλνιν ηεο 

ελεξγνύ δύλακήο ηεο είλαη 25 αηκάκαμεο, 2 ηεο ζεηξάο Α, 8 ηεο Β, 5 ηεο Γ, 2 ηεο Γ, 2 

ηεο Δ, 2 ηεο Γbis θαη 4 ηεο ζεηξάο Ε. Οη άιιεο 4 αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α 

                                                           
13

 Ο χαρακτηρισμός bis σημαίνει επανάληψη. Πάντως, είναι παράξενο το γεγονός ότι οι 

ΠΑΠ ταξινόμησαν αυτές τις ατμάμαξες στη σειρά Δ (έστω και bis), αφού έχουν 

διαφορετική διάταξη αξόνων από τις πρώτες Δ. Σο κριτήριο φαίνεται ότι ήταν η ίδια 

ελκτική δύναμη των δύο τύπων.  
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ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ ηκεκάησλ. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε 

είλαη 88.900kg θαη ε κέζε 219,5kg/km. 

Τν 1891 ε εηαηξεία έρεη ππό εθκεηάιιεπζε 443 ρηιηόκεηξα γξακκήο θαη έρεη απμήζεη 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό ησλ ελεξγώλ αηκακαμώλ ηεο. Δλ πξώηνηο, έρεη ζέζεη ζε 

θπθινθνξία θαη ηηο ππόινηπεο ηέζζεξηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α, νπόηε όιε ε ζεηξά 

Α, έμη αηκάκαμεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έιμε ζπξκώλ, θπξίσο ζηηο κηθξέο γξακκέο 

ησλ δηαθιαδώζεσλ. Γεύηεξν, έρνπλ παξαιεθζεί ηέζζεξηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Βbis, 

ηύπνπ [1’B n2t] ή (2-4-0Τ), κε δύλακε έιμεο T=3.040kg, αλάινγεο αιιά όρη εληειώο 

ίδηεο κε ηηο πξώηεο Β θαη δύν αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Ζ, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0Τ), κε 

δύλακε έιμεο T=3.324kg. Σπλεπώο, νη ΣΠΑΠ δηαζέηνπλ, πιένλ, ζε θπθινθνξία 35 

αηκάκαμεο: έμη ηεο ζεηξάο Α, νθηώ ηεο ζεηξάο Β, ηέζζεξηο ηεο ζεηξάο Βbis, πέληε ηεο 

ζεηξάο Γ, ηέζζεξηο ηεο ζεηξάο Γ (δύν ηεο αξρηθήο Γ θαη δύν ηεο Γbis), δύν ηεο ζεηξάο 

Δ, ηέζζεξηο ηεο ζεηξάο Ε θαη δύν ηεο ζεηξάο Ζ. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε απηώλ 

ησλ αηκακαμώλ είλαη 116.528kg θαη ε κέζε 263kg/km. Ζ αύμεζε, ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο, πιεζηάδεη ην 20%. 

Μεγάιεο κεηαβνιέο ζπκβαίλνπλ ζην δίθηπν ησλ ΣΠΑΠ θαηά ην 1892. Τν 

Φεβξνπάξην, ε θπβέξλεζε ηνπο αλαζέηεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ, 

από ηελ ΔΜΣΔ, ηκεκάησλ ηεο γξακκήο Μύισλ-Καιακάηαο θαη ηνλ Ηνύλην 

νινθιεξώλνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο δηθήο ηνπο γξακκήο, κε απνηέιεζκα λα δηαζέηνπλ 

ππό εθκεηάιιεπζε γξακκέο κήθνπο 555 ρηιηνκέηξσλ.  

Τα πξάγκαηα αιιάδνπλ εληππσζηαθά θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θηλεηήξηνπ πιηθνύ, κε ηελ 

απόθηεζε 24 λέσλ αηκακαμώλ. Από ηελ ΔΜΣΔ, νη ΣΠΑΠ «θιεξνλνκνύλ» θαη 

ελζσκαηώλνπλ ζην δπλακηθό ηνπο 19 αηκάκαμεο. Οθηώ αηκάκαμεο ηξηώλ 

ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0Τ), κε ειθηηθή ηθαλόηεηα 

T=3.663kg, ηηο νπνίεο ηαμηλνκνύλ ζηε ζεηξά Γbis, παξόιν πνπ έρνπλ αξθεηέο 

δηαθνξέο από ηηο αξρηθέο Γ, δέθα αηκάκαμεο δύν ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ, ηύπνπ [1’B 

n2t] ή (2-4-0Τ) θαη ειθηηθήο δύλακεο T=2.496kg, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε ζεηξά 

Η
14

 θαη κία κηθξή αηκάκαμα, ηύπνπ [B n2t] ή (0-4-0Τ) κε ειθηηθή δύλακε T=2205kg 

θαη ηαμηλόκεζε Κ, ε νπνία είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ηήο 

ΔΜΣΔ θαη ζα ρξεζηκεύζεη γηα κηθξέο δηαδξνκέο (Μεζζήλε-Αζπξόρσκα) θαη, θπξίσο, 

γηα ειηγκνύο ζην ιηκάλη ηεο Καιακάηαο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ αγνξάζεη θαη ζέζεη ζε θπθινθνξία δύν αθόκε 

αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Ε, ε νπνία απνηειείηαη πιένλ από έμη αηκάκαμεο θαη ηξεηο πνιύ 

ηζρπξέο αηκάκαμεο ηεζζάξσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ κε ρσξηζηό δηαμνληθό 

εθνδηνθόξν, ηύπνπ [1’D n2+2T] ή (2-8-0) κε ειθηηθή δύλακε T=6.739kg, ηηο νπνίεο 

ηαμηλνκνύλ ζηε ζεηξά Θ.
15

  

Σην ηέινο, ινηπόλ, ηνπ 1892 νη ΣΠΑΠ δηαζέηνπλ 555 ρηιηόκεηξα γξακκήο θαη 59 

αηκάκαμεο. Ζ ζπλνιηθή δύλακε έιμεο ησλ αηκακαμώλ ηνπο θηάλεη ηα 201.036kg θαη 

ε δύλακε αλά εγθαηεζηεκέλν ρηιηόκεηξν γξακκήο ηα 362,2kg/km, απμεκέλε πεξίπνπ 

θαηά 37% ζε ζρέζε κε ην 1891.  

Τν 1893 ην ζπλνιηθό κήθνο ηεο γξακκήο κέλεη ην ίδην, 555 ρηιηόκεηξα. Σηηο 

αηκάκαμεο πξνζηίζεληαη 2 αθόκε ηεο ζεηξάο Ε, ζεηξά πνπ απνηειείηαη, ηώξα, από 8 

αηκάκαμεο. Άξα, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ είλαη 61,
16

 κε ζπλνιηθή 

                                                           
14

 την Έκθεση του Δ για το 1892, αναφέρεται ότι οι τρεις της σειράς Ι χρησιμοποιούνται 

στην κανονική γραμμή της εταιρείας και οι επτά στο τμήμα Καλαμάτα-Διαβολίτσι. 
15

 Πρόκειται για τις πρώτες ατμάμαξες με χωριστό εφοδιοφόρο που λειτούργησαν στο 

ελληνικό δίκτυο. 
16

 την Έκθεση του Δ για το 1893, σελ. ιε΄, ο συνολικός αριθμός των ατμαμαξών 

αναφέρεται 68, διότι η σειρά Ι φέρεται, λανθασμένα, να περιλαμβάνει 17 ατμάμαξες, 

αντί του ορθού αριθμού 10. Σο λάθος επανορθώνεται στην Έκθεση του επόμενου έτους. 
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ειθηηθή δύλακε 208.858kg θαη κέζε ηηκή 376,3kg/km, απμεκέλε θαηά 3,9% ζε ζρέζε 

κε ην 1892.   

Καηά ηελ πξώηε, ινηπόλ, δεθαεηία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη ΣΠΑΠ έρνπλ ζέζεη ζε 

θπθινθνξία 61 αηκάκαμεο δηαθόξσλ ηύπσλ, αξηζκόο πνπ είλαη εληππσζηαθόο γηα ηα 

ειιεληθά ζηδεξνδξνκηθά πξάγκαηα. Οη 42 απ’ απηέο ήηαλ αγνξά ηεο ίδηαο ηεο 

εηαηξείαο, ελώ νη άιιεο 19 πεξηήιζαλ ζην δπλακηθό ηεο από ηελ αλάιεςε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γξακκήο Μύισλ-Καιακάηαο. Δθείλν, όκσο, ην ραξαθηεξηζηηθό 

πνπ δείρλεη ηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία είλαη ε 

αύμεζε ηεο ειθηηθήο ηεο δύλακεο αλά εγθαηεζηεκέλν ρηιηόκεηξν γξακκήο. Από 

235,5kg/km πνπ ήηαλ ην 1885 έθηαζε λα είλαη 376,3kg/km ην 1893, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε θαηά 59,8%. Καηά ηελ ηειεπηαία, κάιηζηα, ηεηξαεηία ηεο πεξηόδνπ, από ην 

1890 έσο ην 1893, ε κέζε δύλακε απμήζεθε από 219,5kg/km ζε 376,3kg/km, δειαδή 

θαηά 71,4%. 

 7.4.2 Ζ πεπίοδορ ηηρ κπίζηρ: Από ηο 1894 έωρ ηο 1898 

Καηά ηα έηε1894 θαη 1895 δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή, νύηε ζην κήθνο ηεο 

γξακκήο νύηε ζηνλ αξηζκό ησλ αηκακαμώλ ηεο εηαηξείαο.  

Σηνλ Απνινγηζκό, όκσο, γηα ην έηνο 1895 πεξηιακβάλεηαη Έθζεζε, ζηελ νπνία ν 

δηεπζπληήο ηεο Υπεξεζίαο Έιμεσο θαη Υιηθνύ Απόζηνινο Αγαζνθιήο εθζέηεη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θηλεηήξην πιηθό ηεο εηαηξείαο.
17

 Ζ γλώκε ηνπ 

είλαη όηη, από ηηο ππάξρνπζεο 61, κόλν νη 15 αηκάκαμεο είλαη απνιύησο θαηάιιειεο 

γηα ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο. Σπγθεθξηκέλα, νη ηέζζεξηο ηεο ζεηξάο Βbis 

γηα επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο ζηε γξακκή Κνξίλζνπ-Παηξώλ θαη Παηξώλ-Οιπκπίαο, 

νη νθηώ ηεο ζεηξάο Ε γηα επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο ζηηο γξακκέο Πεηξαηώο-Παηξώλ 

θαη Κνξίλζνπ-Τξηπόιεσο θαη νη ηξεηο ηεο ζεηξάο Θ γηα εκπνξηθνύο ζπξκνύο ζε όιεο 

ηηο γξακκέο εθηόο από ην ηκήκα Μύισλ-Καιακάηαο. 

Ο Αγαζνθιήο ζεσξεί βέβαην όηη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γξακκήο Μύισλ-

Καιακάηαο, ζα ππάξμεη αλάγθε γηα ηαρείεο επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο πνπ ζα κπνξνύλ 

λα εθηεινύλ απζεκεξόλ ηε δηαδξνκή Καιακάηα-Πεηξαηάο θαη ηαλάπαιηλ. Όκσο, από 

ηηο 19 αηκάκαμεο πνπ παξέιαβαλ καδί κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο, νη νθηώ ηεο 

ζεηξάο Γ bis είλαη, ιόγσ πεξηνξηζκέλεο ηαρύηεηαο, θαηάιιειεο κόλν γηα εκπνξηθνύο 

ζπξκνύο, ελώ νη δέθα ηεο ζεηξάο Η είλαη κελ θαηάιιειεο γηα ηαρείεο επηβαηηθέο 

ακαμνζηνηρίεο, αιιά όρη ζηηο δύζθνιεο αλσθέξεηεο ηνπ ηκήκαηνο Μύισλ-

Καιακάηαο. 

Γηα ηηο ζεηξέο Α, Β θαη Γ (έμη, νθηώ θαη πέληε αηκάκαμεο, αληηζηνίρσο) ε γλώκε ηνπ 

είλαη όηη έρνπλ θζαξεί θαη ε ζπληήξεζή ηνπο είλαη πιένλ αζύκθνξε, επεηδή 

ιεηηνπξγνύλ ήδε ζπλερώο επί δώδεθα έηε θαη εθηεινύζαλ ηα δξνκνιόγηα ησλ πξώησλ 

ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΠΑΠ, όηαλ ε γξακκή δελ ήηαλ ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε 

θαη ε ζπληήξεζε ηνπ πιηθνύ ήηαλ πιεκκειήο. Δπί πιένλ, νη πέληε αηκάκαμεο ηεο 

ζεηξάο Γ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο, ελώ δελ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο γη’ απηόλ ην ζθνπό.  

Γηα ηηο ηέζζεξηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γ ζεσξεί όηη, κεηά από ζπλερή ιεηηνπξγία 

ελλέα εηώλ, ε ζπληήξεζή ηνπο έρεη γίλεη δαπαλεξή θαη, σο εθ ηνύηνπ, ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπο αζύκθνξε. 

Σηελ Έθζεζή ηνπ, ν Αγαζνθιήο δελ αλαθέξεηαη ζηηο δύν αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Δ θαη 

ζηηο δύν ηεο ζεηξάο Ζ, γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ηηο ζεσξεί, πξνο 

ην παξόλ, κάιινλ θαηάιιειεο γηα ηνπο επηβαηηθνύο ζπξκνύο ηεο εηαηξείαο.  

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηελ επείγνπζα 

παξαγγειία ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ κεραλώλ ηεο ζεηξάο Ε. Πξνηείλεη, επίζεο, ηε 
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 Βλ. Απολογισμό χρήσεως 1895, σ.21-24, στο ΙΑΕΣΕ 2.3. 
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κεηαθνξά νξηζκέλσλ αηκακαμώλ, π.ρ. ηε ζεηξά Β, ζε γξακκέο κηθξνύ κήθνπο, όπσο 

Μύινη-Άξγνο-Ναύπιην ή ηε γξακκή ηεο Κπιιήλεο, κηαο θαη νη ήδε 

ρξεζηκνπνηνύκελεο εθεί αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α δελ επαξθνύλ πιένλ. 

Ωο πξνο ηελ παξαγγειία λέσλ κεραλώλ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ησλ ΣΠΑΠ 

ιακβάλεη ππ’ όςηλ ηνπ ηελ πξόηαζε αιιά  
 “…Ὡς ἐκ τῶν ὑφισταμένων οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, τὸ ἡμέτερον υμβούλιον 

 δὲν ἠδυνήθη νὰ προβῇ εἰς ἀπόφασιν τινά ἐπὶ τοῦ σπουδαίου τούτου 

 ἀντικειμένου.”
18

  

Τν 1896 ζην ζύκπιεγκα ησλ ΣΠΑΠ πξνζηίζεηαη ε γξακκή ηνπ Οδνλησηνύ 

ζηδεξνδξόκνπ Γηαθνθηνύ-Καιαβξύησλ, κήθνπο 23 ρηιηνκέηξσλ, ηελ νπνία 

θαηαζθεύαζε ην θξάηνο θαη αλέζεζε ηελ εθκεηάιιεπζή ηεο ζηνπο ΣΠΑΠ. Τν 

ζπλνιηθό κήθνο ηήο ππό εθκεηάιιεπζε γξακκήο γίλεηαη 578 ρηιηόκεηξα. Μαδί κε ηε 

γξακκή ε εηαηξία παξαιακβάλεη θαη ηξεηο αηκάκαμεο ηύπνπ [Czz 1’ n4t] ή (0-6-2RT), 

κε ειθηηθή δύλακε T=2.546kg όηαλ ιεηηνπξγνύλ κε θαλνληθή θαη Τ=3.506kg όηαλ 

ιεηηνπξγνύλ κε νδνλησηή πξόζθπζε, ηηο νπνίεο ηαμηλνκεί ζηε ζεηξά ΓΚ. Τν ζύλνιν 

ησλ ελεξγώλ αηκακαμώλ ηεο εηαηξείαο είλαη πιένλ 64, ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακή 

ηεο 216.496kg θαη ε κέζε 374,6kg/km.
19

   

Τν 1897, κε ηελ παξάδνζε ζηελ θπθινθνξία 51 ρηιηνκέηξσλ ηεο γξακκήο Μύισλ-

Καιακάηαο, νη ΣΠΑΠ έρνπλ ππό εθκεηάιιεπζε 629 ρηιηόκεηξα γξακκήο. Σην 

θηλεηήξην, όκσο δπλακηθό ηεο εηαηξείαο δελ πξνζηίζεηαη θακία λέα αηκάκαμα, κε 

απνηέιεζκα ε κέζε ειθηηθή δύλακε λα κεησζεί ζηα 344,2kg/km. Όκσο, ην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην αλαθνηλώλεη όηη, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηελ Έθζεζε 

Αγαζνθιή, αιιά θαη ηελ αύμεζε ηνπ κήθνπο ησλ ππό εθκεηάιιεπζε γξακκώλ, 

“…ἀπεφασίσαμεν ὅθεν πρὸς τὸ παρὸν τὴν παραγγελίαν 3 μηχανῶν, 

παραδοτέων εἰς τάς ἀρχὰς τοῦ 1899.”
20

 

Τν 1898 ην κήθνο ηνπ δηθηύνπ απμάλεηαη ιίγν, γίλεηαη 634 ρηιηόκεηξα, αιιά ν 

αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ κέλεη ν ίδηνο, κε απνηέιεζκα ε κέζε δύλακε λα πέζεη ζηα 

341,5kg/km.  

Σπκπεξαζκαηηθά, θαηά ηελ πεληαεηία 1894-1898 νη ΣΠΑΠ εληάζζνπλ ζην δπλακηθό 

ηνπο κόλν ηηο ηξεηο αηκάκαμεο ηνπ Οδνλησηνύ, νη νπνίεο, κάιηζηα, δελ ήηαλ δηθή ηνπο 

αγνξά, αιιά ηηο παξέιαβαλ καδί κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο. Σην ίδην 

δηάζηεκα, ην κήθνο ηήο ππό εθκεηάιιεπζε γξακκήο απμάλεηαη θαηά 79 ρηιηόκεηξα, 

κε απνηέιεζκα ε κέζε ειθηηθή δύλακε λα πέζεη από 376,3kg/km, πνπ ήηαλ ην 1893, 

ζε 341,5kg/km, δειαδή λα κεησζεί θαηά 9,2%.  

 7.4.3 Ζ πεπίοδορ ηηρ ζηαθεπόηηηαρ: Από ηο 1899 έωρ ηο 1909  

Μέζα ζηελ πεξίνδν απηή νινθιεξώλεηαη, ην 1902, ην δίθηπν ησλ ΣΠΑΠ, ε εηαηξεία 

μεπεξλάεη ηελ θξίζε ηεο θαη βξίζθεη, όρη ρσξίο δπζθνιίεο, ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή ηεο ηζνξξνπία. Απηό ην γεγνλόο έρεη αληίθηππν θαη ζηελ ειθηηθή ηεο 

ηθαλόηεηα, ε νπνία αξρίδεη, αξγά αιιά ζηαζεξά, λα αλαθάκπηεη.  

Τν 1899 νινθιεξώλεηαη ε γξακκή Μύισλ-Καιακάηαο θαη ην ππό εθκεηάιιεπζε 

δίθηπν έρεη κήθνο 661 ρηιηόκεηξα. Σην θηλεηήξην δπλακηθό ησλ ΣΠΑΠ πξνζηίζεληαη 

ηξεηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Ε, από ηελ παξαγγειία ηνπ 1897. Ζ ζεηξά Ε έρεη ηώξα 11 

αηκάκαμεο θαη ην ζύλνιν ησλ αηκακαμώλ είλαη 67, από ηηο νπνίεο νη 3 είλαη ηεο 

                                                           
18

 Βλ. Απολογισμό χρήσεως 1896, σ.16, στο ΙΑΕΣΕ 2.3. 
19

 Οι ατμάμαξες του Οδοντωτού έχουν υπολογιστεί με την ελκτική δύναμη της κανονικής 

πρόσφυσης. 
20

 Βλ. Απολογισμός χρήσεως 1897, σ.19, στο ΙΑΕΣΕ 2.3. Οι ατμάμαξες αυτές θα είναι της 

σειράς Ζ, σύμφωνα με την πρόταση του Α. Αγαθοκλή. 
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ζεηξάο ΓΚ ηνπ Οδνλησηνύ. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε ησλ αηκακαμώλ είλαη 

228.229kg θαη ε κέζε ηηκή 345,3kg/km. 

Τν 1900, κε ακεηάβιεην ην κήθνο ηεο γξακκήο, ζην δπλακηθό ησλ ΣΠΑΠ 

πξνζηίζεηαη κία αθόκε αηκάκαμα ηεο ζεηξάο ΓΚ ηνπ Οδνλησηνύ, ίδηα κε ηηο 

πξνεγνύκελεο ηξεηο. Τν ζύλνιν ησλ ελεξγώλ αηκακαμώλ γίλεηαη 68, εθ ησλ νπνίσλ 

ηέζζεξηο ηεο γξακκήο Γηαθνθηνύ-Καιαβξύησλ. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε είλαη 

230.775kg θαη ε κέζε ηηκή 349,1kg/km. 

Καη θαηά ην 1901 ην κήθνο ηεο γξακκήο είλαη ακεηάβιεην, 661 ρηιηόκεηξα. Σηηο 

αηκάκαμεο, όκσο, πξνζηίζεληαη έμη αθόκε ηεο ζεηξάο Ε, ε νπνία πεξηιακβάλεη, ηώξα, 

17 αηκάκαμεο θαη είλαη ε πνιππιεζέζηεξε ζεηξά ησλ ΣΠΑΠ. Σπλνιηθά ππάξρνπλ 74 

αηκάκαμεο, από ηηο νπνίεο 4 ηνπ Οδνλησηνύ. Ζ ζπλνιηθή δύλακε έιμεο γίλεηαη 

254.241kg θαη ε κέζε ηηκή 384,6kg/km, μεπεξλώληαο γηα πξώηε θνξά, έζησ θαη θαηά 

2,2%, ηελ ηηκή ηνπ 1893. Ζ αύμεζε, όκσο, ζε ζρέζε κε ην 1898 είλαη 12,6%.   

Τν 1902 νινθιεξώλεηαη ην δίθηπν ησλ ΣΠΑΠ, κε ζπλνιηθό κήθνο ηήο ππό 

εθκεηάιιεπζε γξακκήο ηα 750 ρηιηόκεηξα, θαη ε εηαηξεία θαηλνηνκεί ζηνλ ηνκέα ησλ 

αηκακαμώλ. Παξαιακβάλεη θαη εληάζζεη ζην δπλακηθό ηεο ηξεηο αηκάκαμεο δηπιήο 

εθηόλσζεο, ηύπνπ [1’C n2vt] ή (2-6-0T) κε ειθηηθή δύλακε T=6.128kg, ηηο νπνίεο 

ηαμηλνκεί ζηε ζεηξά Zcom.
21

 Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ είλαη 77, από ηηο 

νπνίεο νη 4 είλαη ηνπ Οδνλησηνύ. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε είλαη ηώξα 272.625kg 

θαη ε κέζε ηηκή 363,5kg/km, κεησκέλε θαηά 5,5% ζε ζρέζε κε ην 1901, γεγνλόο πνπ 

είλαη όκσο πξόζθαηξν, κηαο θαη ππάξρεη παξαγγειία γηα άιιεο ηξεηο αηκάκαμεο ηεο 

ζεηξάο Zcom. 

Πξάγκαηη, ην 1903, παξαιακβάλνληαη άιιεο ηξεηο κεραλέο ηεο ζεηξάο Zcom, πνπ 

ζηνίρηζαλ ζπλνιηθά 234.537,88 δξαρκέο.
22

 Τε ζεηξά Zcom απαξηίδνπλ ηώξα έμη 

αηκάκαμεο, ελώ ην ζύλνιν ηνπ θηλεηήξηνπ δπλακηθνύ ησλ ΣΠΑΠ απνηειείηαη από 80 

κεραλέο, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε είλαη 291.009kg θαη ε κέζε 

388kg/km.  

Οη αξηζκνί απηνί ζα κείλνπλ ακεηάβιεηνη θαη θαηά ηα έηε 1904 θαη 1905.  

Τν 1906 παξαιακβάλνληαη θαη ηίζεληαη ζε θπθινθνξία ηξεηο αθόκε κεραλέο ηεο 

ζεηξάο Zcom, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηώξα ελλέα αηκάκαμεο. Τν ζπλνιηθό θόζηνο 

απηώλ ησλ κεραλώλ είλαη 185.772,11 δξαρκέο,
23

 πεξίπνπ 21% ρακειόηεξν από ην 

αληίζηνηρν θόζηνο ηνπ 1903. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο είλαη 83 αηκάκαμεο, από ηηο νπνίεο 

4 ηνπ Οδνλησηνύ. Ζ ζπλνιηθή δύλακε έιμεο γίλεηαη 309.393kg θαη ε κέζε δύλακε 

412,5kg/km. 

Οη ίδηνη αξηζκνί ππάξρνπλ θαη θαηά ην 1907. 

Τέινο, ην 1908, νη ΣΠΑΠ θάλνπλ ηελ ηειεπηαία αγνξά ηεο ππό εμέηαζε πεξηόδνπ. 

Δληάζζνπλ ζηε δύλακή ηνπο θαη ηξεηο αξζξσηέο αηκάκαμεο, ηύπνπ Mallet, δηπιήο 

εθηόλσζεο κε ρσξηζηό δηαμνληθό εθνδηνθόξν. Πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο ηύπνπ [Β’Β 

n4v+2Τ] ή (0-4+4-0), θαη ειθηηθήο δύλακεο T=7.090kg ηηο νπνίεο ε εηαηξεία 

ηαμηλνκεί ζηε ζεηξά Μ.
24

 Ο αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ είλαη πιένλ 86, εθ ησλ νπνίσλ νη 

4 ηεο ζεηξάο ΓΚ ηνπ Οδνλησηνύ. Ζ ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε είλαη 330.663kg θαη ε 

                                                           
21

 Ο δείκτης com από τον όρο compound, που είναι ο διεθνής χαρακτηρισμός των 

ατμαμαξών διπλής εκτόνωσης. 
22

 Βλ. Απολογισμό χρήσεως 1903, στο ΙΑΕΣΕ 2.3. Σο συνολικό κόστος περιλαμβάνει την 

αγορά, τους ναύλους, την προμήθεια, την εκφόρτωση και τη συναρμολόγηση των 

μηχανών.  
23

 Βλ. Απολογισμό χρήσεως 1906, στο ΙΑΕΣΕ 2.3. 
24

 Σο κόστος αυτών των μηχανών δεν είναι ακριβώς γνωστό, μιας και στον Απολογισμό 

χρήσεως 1908 υπάρχει μια εγγραφή 399.777,80 δρχ., αλλά αφορά, εκτός από τις 

ατμάμαξες, και την αγορά 10 φορτηγών βαγονιών και 6 σκευοφόρων. 
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δύλακε αλά ρηιηόκεηξν εγθαηεζηεκέλεο γξακκήο 440,8kg/km. Ακεηάβιεηα κέλνπλ 

απηά ηα κεγέζε θαη θαηά ην 1909. 

Σπκπεξαζκαηηθά, από ην 1899 έσο ην 1909 νη ΣΠΑΠ αλαθάκπηνπλ ζηαδηαθά θαη 

εληάζζνπλ ζην θηλεηήξην δπλακηθό ηνπο 22 αηκάκαμεο, ελλέα ηεο ζεηξάο Ε, ε νπνία 

έθηαζε ηηο 17 αηκάκαμεο, κία ηεο ζεηξάο ΓΚ ηνπ Οδνλησηνύ, ελλέα ηεο ζεηξάο Εcom 

θαη ηξεηο ηεο ζεηξάο Μ. Ζ κέζε ειθηηθή δύλακε ηεο εηαηξείαο απμάλεηαη θαηά 29,1% 

ζε ζρέζε κε ην 1898, ελώ ε αύμεζε ζε ζρέζε κε ηελ πςειόηεξε κέζε δύλακε ηεο 

πξνεγνύκελεο δεθαπεληαεηίαο, δειαδή ηελ ηηκή θαηά ην 1893, είλαη 17,1%.   

 7.4.4 Ζ γενική εικόνα 

Σηα 25 ρξόληα πνπ αθνξνύλ ηε κειέηε νη ΣΠΑΠ απέθηεζαλ 86 αηκάκαμεο. Από 

απηέο, νη 61 (71%) απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία 1884-1893, κόλν 3 (3,4%) 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 1894-1898 θαη νη ππόινηπεο 22 (25,6%) θαηά ηε 

δεθαεηία 1899-1908. 

Καηά ηελ πξώηε δεθαεηία ε κέζε ειθηηθή δύλακε απμήζεθε θαηά 59,8%, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο κεηώζεθε θαηά 9,2% θαη θαηά ηε δεθαεηία 1899-1908 

απμήζεθε θαηά 29,1%. 

Οη 82 θαλνληθέο, πιελ ησλ νδνλησηώλ, αηκάκαμεο ησλ ΣΠΑΠ αλήθνπλ ζε 15 

δηαθνξεηηθέο ζεηξέο. Καηά ηελ πξώηε δεθαεηία απνθηήζεθαλ αηκάκαμεο νη νπνίεο 

αλήθαλ ζε 13 ζεηξέο, ελώ θαηά ην 1899-1908 ζπκπιεξώζεθε κία ήδε ππάξρνπζα 

ζεηξά, ε Ε, θαη απνθηήζεθαλ αηκάκαμεο δύν κόλν λέσλ ζεηξώλ, ηεο Εcom θαη ηεο Μ. 

Μόλν δύν ζεηξέο, νη Θ θαη Μ κε ζύλνιν έμη αηκακαμώλ, απνηεινύληαη από 

αηκάκαμεο κε ρσξηζηό εθνδηνθόξν, ελώ ππάξρεη θαη κία ζεηξά, ε Zcom, πνπ 

απνηειείηαη από ελλέα αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο.  

Σηνλ Πίλαθα 1 θαίλεηαη γηα θάζε έηνο ην κήθνο ηήο ππό εθκεηάιιεπζε γξακκήο, ν 

αξηζκόο ησλ ελεξγώλ αηκακαμώλ, ε ζπλνιηθή ειθηηθή ηνπο δύλακε θαη ε κέζε 

δύλακε ησλ ΣΠΑΠ, δειαδή ε δύλακε αλά ρηιηόκεηξν γξακκήο. 

ΠΗΝΑΚΑΣ 1 

 

Έηορ 

Μήκορ 

γπαμμήρ (km) 

Απιθμόρ 

Αημαμαξών 

Γύναμη έλξηρ 

(Kg) 

Μέζη Γύναμη 

Kg/km 

1885 122 10 28.730 235,5 

1886 216 15 50.370 233,2 

1887 306 20 67.013 219,0 

1888 327 22 75.461 230,8 

1889 384 22 75.461 196,5 

1890 405 25 88.900 219,5 

1891 443 35 116.528 263,0 

1892 555 59 201.036 362,2 

1893 555 61 208.858 376,3 

1894 555 61 208.858 376,3 

1895 555 61 208.858 376,3 

1896 578 64 216.496 374,6 

1897 629 64 216.496 344,2 
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1898 634 64 216.496 341,5 

1899 661 67 228.229 345,3 

1900 661 68 230.775 349,1 

1901 661 74 254.241 384,6 

1902 750 77 272.625 363,5 

1903 750 80 291.009 388,0 

1904 750 80 291.009 388,0 

1905 750 80 291.009 388,0 

1906 750 83 309.393 412,5 

1907 750 83 309.393 412,5 

1908 750 86 330.663 440,8 

1909 750 86 330.663 440,8 

 

Σηα δύν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ εηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηεο κέζεο ειθηηθήο 

δύλακεο ησλ ΣΠΑΠ γηα ηελ πεξίνδν 1885-1909 αθ’ ελόο ζε εηήζηα βάζε θαη, 

αθεηέξνπ, αλά πεληαεηία. 

Δηήζια μέζη ελκηική δύναμη ηων ΣΠΑΠ (1885-1910)
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Μέζη ελκηική δύναμη ηων ΣΠΑΠ ανά πενηαεηία (1885-

1910)
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Δίλαη ζαθέο όηη ζην δεύηεξν δηάγξακκα είλαη ελαξγέζηεξε ε εηθόλα ηεο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο πνπ είρε ε ειθηηθή δύλακε ησλ ΣΠΑΠ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

7.5 Οι ζειπέρ ηων αημαμαξών 
Όπσο έρεη θαλεί από ηα πξνεγνύκελα, νη αηκάκαμεο ησλ ΣΠΑΠ δελ ήηαλ όιεο ηεο 

δηθήο ηνπο επηινγήο. Οη ζπλζήθεο θαηαζθεπήο θαη νινθιήξσζεο ηνπ δηθηύνπ ηνπο, 

έθαλαλ ηελ εηαηξεία λα εληάμεη ζην δπλακηθό ηεο θαη ηηο αηκάκαμεο πνπ είρε επηιέμεη 

θαη αγνξάζεη ε ΔΜΣΔ. Σθόπηκν είλαη, ινηπόλ, νη αηκάκαμεο απηέο λα εμεηαζηνύλ 

ρσξηζηά, γηα λα θαλνύλ νη νκνηόηεηεο θαη νη δηαθνξέο ζηηο επηινγέο ησλ δύν 

εηαηξεηώλ. Μηα μερσξηζηή, επίζεο, θαηεγνξία απνηεινύλ νη αηκάκαμεο ηνπ 

Οδνλησηνύ, πνπ θη απηέο δελ ήηαλ επηινγήο ησλ ΣΠΑΠ.   

Οη αγνξέο ησλ ΣΠΑΠ ζα εμεηαζηνύλ ζε δύν ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηηο αγνξέο πνπ 

έγηλαλ έσο ην 1893 θαη ζηηο αγνξέο πνπ έγηλαλ κεηά ην 1898, κηαο θαη, όπσο είδακε, 

θαηά ηελ πεξίνδν 1893-1898 νη ΣΠΑΠ έζεζαλ ζε θπθινθνξία κόλν ηηο ηξεηο πξώηεο 

αηκάκαμεο ηνπ Οδνλησηνύ.  

7.5.1 Ζ ππώηη πεπίοδορ ηων ΣΠΑΠ 

Καηά ηελ πξώηε πεξίνδν, έσο ην 1893, κπνξνύκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο αγνξέο ησλ 

ΣΠΑΠ ζε ηξεηο θάζεηο. Σηελ πξώηε θάζε, δειαδή ηηο αηκάκαμεο πνπ αγνξάδνληαη 

κέρξη ην 1885, ηε δεύηεξε θάζε, πνπ γίλεηαη ηε δηεηία 1887-88 θαη ηελ ηξίηε θάζε, 

πνπ αθνξά ηηο αγνξέο πνπ γίλνληαη από ην 1889 έσο ην 1892. 

7.5.1.1 Ζ πξώηε θάζε  

Ζ πξώηε αγνξά, πνπ γίλεηαη ηα πξώηα ρξόληα, δειαδή έσο ην 1885, ραξαθηεξίδεηαη 

από αηζηνδνμία θαη δείρλεη όηη νη ΣΠΑΠ έρνπλ ηόζν ζαθή πξνζαλαηνιηζκό όζν θαη 

λννηξνπία κεγάιεο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο. Έρεη πξνο εθκεηάιιεπζε ηηο γξακκέο 

Πεηξαηώο-Κνξίλζνπ θαη Κνξίλζνπ-Ναππιίνπ θαη ηελ πξννπηηθή θαηαζθεπήο ηήο 

γξακκήο Κνξίλζνπ-Παηξώλ. Αγνξάδεη, ινηπόλ, θαη ζέηεη ζε θπθινθνξία 18 

αηκάκαμεο, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο ζεηξέο. Ζ ζεηξά Α απνηειεί ηε 

βνεζεηηθή ζεηξά ησλ ΣΠΑΠ θαη πεξηιακβάλεη αηκάκαμεο πξννξηδόκελεο γηα 

δεπηεξεύνληα θαζήθνληα. Ζ ζεηξά Β είλαη ε θαζαξώο επηβαηηθή ζεηξά, ελώ ε ζεηξά Γ 

ε εκπνξηθή. Γηα όιεο απηέο ηηο αηκάκαμεο, νη ΣΠΑΠ απεπζύλνληαη ζε κηα πνιύ 

αμηόπηζηε γεξκαληθή εηαηξεία, ζην εξγνζηάζην Lokomotivfabrik Krauss München, 

εηδηθεπκέλν ζηελ θαηαζθεπή αηκακαμώλ γηα ζηελνύο ζηδεξνδξόκνπο. 
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Ζ ζειπά Α 

Πξόθεηηαη γηα απιέο, ειαθξέο, δηθύιηλδξεο εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο, ηύπνπ (B n2t ή 

0-4-0Τ), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ θαη 

ελ ζπλερεία σο κεραλέο ειηγκώλ, αιιά θαη γηα ηελ έιμε ζπξκώλ ζε γξακκέο ησλ 

δηαθιαδώζεσλ Ναύπιην-Άξγνο-Μύινη θαη Καβάζηια-Κπιιήλε-Λνπηξά Κπιιήλεο. 

Οη ηέζζεξηο πξώηεο είλαη θαηαζθεπήο 1884 θαη ε πέκπηε θαηαζθεπήο 1885. 

Ταμηλνκήζεθαλ κε αξηζκνύο Α1 έσο Α5 θαη ηνπο δόζεθαλ ηα νλόκαηα AXAΪΑ, ΡΙΟΝ, 

ΜΤΛΟΙ, ΣΙΡΤΝ
25

 θαη ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΝ  αληηζηνίρσο. Τα θύξηα ζηνηρεία ηνπο είλαη 

ηα αθόινπζα:
26

 
     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ...............................d=350mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ....................................l=400mm 

     Όγθνο θπιίλδξνπ ...............................V=0,038465m
3 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ……...D=800mm 

     Μέηξν έιμεσο ……………………….…e=612,5cm
2
 

     Πίεζε:...............................................................8Atm 

     Διθηηθή δύλακε…………………………Τ=2.205kg 

     Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ....................S=23,60m
2
 

     Δπηθάλεηα εζράξαο ....................................G=0,43m
2
  

     Δπάξθεηα ιέβεηα………………………(S/G)= 54,88   

     Μέηξν ζέξκαλζεο ……………….…(S/V)=613,5m
-1

         

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………6.600kg 

     Οιηθό βάξνο…………………………….....13.200kg 

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………..…13.200kg 

     Μήθνο αηκάκαμαο...........................................5,250m 

     Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο…………………1,7m
3
 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………..….650kg 

 
Η ατμάμαξα Α4 (ΣΙΡΤΝ) Πηγή: Αρχείο Υ 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη αθξηβώο ηα ραξαθηεξηζηηθά κηθξώλ αηκακαμώλ, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ είηε ζε εξγνζηαζηαθά δίθηπα, είηε γηα ηελ θαηαζθεπή 

γξακκώλ είηε σο κεραλέο ειηγκώλ ζε πνιινύο επξσπατθνύο ζηδεξνδξόκνπο. Από ηα 

ζηνηρεία ηνπο  θαίλεηαη όηη ελώ είλαη θαιή ε επάξθεηα ηνπ ιέβεηά ηνπο, (S/G)=54,88,  

                                                           
25

 Η ατμάμαξα ΣΙΡΤΝ εκτίθεται στο Μουσείο του ΟΕ ως η αρχαιότερη σωζόμενη 

ελληνική ατμάμαξα.  
26

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 19 του Παραρτήματος Ι. 
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έρνπλ κηθξό κέηξν ζέξκαλζεο, (S/V)=613,5m
-1

, θαη κηθξή απηνλνκία θίλεζεο, 80-85 

ρηιηόκεηξα, ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξώλ αηκακαμώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

βνεζεηηθέο θαη δεπηεξεύνπζεο εξγαζίεο.  

Ζ Σειπά Β  

Τε ζεηξά Β απνηεινύλ νθηώ επηβαηηθέο αηκάκαμεο. Γηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνη, 

ηύπνπ [1' B n2t] ή (2-4-0Τ), έιαβαλ ηνπο αξηζκνύο Β101 έσο Β108 θαη αλέιαβαλ ηελ 

έιμε ησλ πξώησλ επηβαηηθώλ ακαμνζηνηρηώλ ησλ ΣΠΑΠ. Σηηο αηκάκαμεο απηέο 

δόζεθαλ ηα νλόκαηα ΠΕΙΡΑΙΕΤ, ΑΘΗΝΑΙ, ΕΛΕΤΙ, ΜΕΓΑΡΑ, ΙΘΜΙΑ, 

ΚΟΡΙΝΘΟ, ΚΙΑΣΟΝ θαη ΙΚΤΩΝ, αληηζηνίρσο. Τα θύξηα ζηνηρεία ηνπο έρνπλ σο 

εμήο:
27

 
     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=335mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ......................................l=500mm 

     Όγθνο θπιίλδξνπ ................................V=0,044048m
3 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…….D=1.200mm 

     Μέηξν έιμεσο ………………………….e = 467,6cm
2
 

     Πίεζε:...............................................................10Atm 

     Διθηηθή δύλακε…………………………..Τ=3.040kg 

     Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ......................S=58,59m
2
 

     Δπηθάλεηα εζράξαο ....................................G=0,984m
2
 

     Δπάξθεηα ιέβεηα………………….……(S/G)= 59,54     

     Μέηξν ζέξκαλζεο ……………….…(S/V)=1330,1m
-1

       

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…..…………9.500kg 

     Οιηθό βάξνο………………………………...24.100kg 

     Βάξνο πξνζθύζεσο…………………………19.000kg 

     Μήθνο αηκάκαμαο.............................................7,244m 

     Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………….………3,3m
3
 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………….1.500kg 

 
Η ατμάμαξα Β101 (ΠΕΙΡΑΙΕΤ) Πηγή: Schönborn (1997) 

Ζ κεγάιε δηάκεηξνο ησλ ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ, ην ζρεηηθά κηθξό κέηξν έιμεσο θαη 

ε κηθξή ειθηηθή δύλακε είλαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θιαζηθήο επηβαηηθήο 

αηκάκαμαο. Ζ πνιύ θαιή επάξθεηα ηνπ ιέβεηα θαη ην πςειό κέηξν ζέξκαλζεο 

δείρλνπλ αηκάκαμα πνιύ θαιώλ πξνδηαγξαθώλ. Με ρσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο 

1500kg θαη θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ 7,5-8kg/km έρνπλ απηνλνκία 185-200 

ρηιηνκέηξσλ.  

 
                                                           
27

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 20 του Παραρτήματος Ι. 
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Ζ Σειπά Γ  

Ζ ζεηξά Γ απνηειείηαη από πέληε εκπνξηθέο αηκάκαμεο, ηηο πξώηεο Mogul ηνπ 

ειιεληθνύ δηθηύνπ. Πξόθεηηαη γηα δηθύιηλδξεο εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο, ηύπνπ (1' C 

n2t ή 2-6-0Τ). Ταμηλνκήζεθαλ κε ηνπο αξηζκνύο Γ201 έσο Γ205, έιαβαλ ηα νλόκαηα 

ΝΕΜΕΑ, ΜΤΚΗΝΑΙ, ΑΡΓΟ, ΝΑΤΠΛΙΟΝ θαη ΚΛΕΩΝΑΙ, αληηζηνίρσο, θαη έρνπλ ηα 

αθόινπζα θύξηα  ζηνηρεία:
28

 
     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=350mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ......................................l=500mm 

     Όγθνο θπιίλδξνπ ................................V=0,048081m
3 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=920mm 

     Μέηξν έιμεσο …………………………e = 665,8cm
2
 

     Πίεζε:..............................................................10Atm 

     Διθηηθή δύλακε………………………….Τ=4.328kg 

     Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ....................S=68,41m
2
 

     Δπηθάλεηα εζράξαο ....................................G=1,00m
2
 

     Δπάξθεηα ιέβεηα…………………...…..(S/G)=68,41  

     Μέηξν ζέξκαλζεο …………………(S/V)=1422,8m
-1

           

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………….…7.800kg 

     Οιηθό βάξνο…………………………...…...28.000kg 

     Βάξνο πξνζθύζεσο…………………...……23.400kg 

     Μήθνο αηκάκαμαο............................................7,754m 

     Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………….…3,5m
3
 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………….2.000kg 

 
Εργοστασιακή φωτογραφία της ατμάμαξας Γ201 (ΝΕΜΕΑ) Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

Ζ κηθξή δηάκεηξνο ησλ ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ, ην κεγάιν κέηξν έιμεσο θαη ε 

κεγάιε ειθηηθή δύλακε είλαη ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο θιαζηθήο εκπνξηθήο 

αηκάκαμαο. Ζ πνιύ θαιή επάξθεηα ηνπ ιέβεηα θαη ην πςειό κέηξν ζέξκαλζεο 

δείρλνπλ αηκάκαμεο κε ηζρπξό κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο. Ζ απηνλνκία ηνπο, κε 

θαηαλάισζε 7,5-8kg/km, είλαη 250-265 ρηιηόκεηξα, πνιύ επαξθήο γηα ηα κέηξα ηεο 

γξακκήο ησλ ΣΠΑΠ.  

7.5.1.2 Ζ δεύηεξε θάζε  

Ζ δεύηεξε θάζε ησλ αγνξώλ ησλ ΣΠΑΠ γίλεηαη θαηά ηε δηεηία 1887-1888 θαη 

πεξηιακβάλεη επηά αηκάκαμεο. Δίλαη αγνξά αηζηόδνμεο πξννπηηθήο, πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ζπκπιεξσκαηηθή ηεο πξώηεο, θαη γίλεηαη πάιη από ηελ Krauss. 

                                                           
28

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 21 του Παραρτήματος Ι. 
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Οη ΣΠΑΠ βιέπνπλ όηη ην επηβαηηθό ηνπο έξγν είλαη πνιύ ζεκαληηθό
29

 θαη πνξεύνληαη 

αλαιόγσο. Τν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη θξνληίδνπλ γηα ηελ αγνξά δύν 

αηκακαμώλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε ζεηξά Δ, νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηαρείεο 

επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο Πεηξαηώο-Παηξώλ, δηαδξνκή πνπ ηελ ζεσξνύλ κεγάιεο 

ζπνπδαηόηεηαο. Παξάιιεια, αγνξάδνπλ θαη ζέηνπλ ζε θπθινθνξία θαη ηέζζεξηο 

αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηηο ζεηξέο Γ θαη Γbis.   

Ζ έβδνκε ησλ αγνξώλ είλαη κηα κηθξή αηκάκαμα ηύπνπ (C n2t ή 0-6-0T), ηελ νπνία 

νη ΣΠΑΠ θαηαηάζζνπλ ζηε ζεηξά Α, παξόιν πνπ δελ είλαη ίδηα κε ηηο Α ηεο πξώηεο 

αγνξάο, ηεο δίλνπλ ηνλ αξηζκό Α6 θαη ην όλνκα ΑΚΡΑΣΑ.  

Ζ Σειπά Γ 

Ζ ζεηξά Γ πεξηιακβάλεη δύν αηκάκαμεο, δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνπο, ηύπνπ (1' C 

n2t ή 2-6-0Τ), θαηαζθεπήο 1887, νη νπνίεο αξηζκήζεθαλ σο Γ251 θαη Γ252 ρσξίο λα 

ηνπο δνζεί όλνκα θαη ησλ νπνίσλ ηα θύξηα ζηνηρεία έρνπλ σο εμήο:
30

  
    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ......................................d=380mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ............................................l=540mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ......................................V=0,061211m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…………D=1.200mm 

    Μέηξν έιμεσο ……………………………..e = 649,8cm
2
 

    Πίεζε:....................................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε…………………………...…T=4.224kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ...........................S=73,67m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο .............................................G=1,2m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………………..(S/G)= 61,39    

    Μέηξν ζέξκαλζεο …………………….(S/V)=1203,5m
-1

          

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………….…9.100kg 

    Οιηθό βάξνο…………………………………...34.800kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………27.300kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο................................................9,240m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο…………………….4,0m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………….2.000kg 

 
Ατμάμαξα της σειράς Δ σε εργοστασιακή φωτογραφία Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

                                                           
29

 Κατά το1887 οι ΠΑΠ μετέφεραν 466.000 επιβάτες και οι εισπράξεις από τα επιβατικά 

εισιτήρια ήταν το 82% των συνολικών. Για σύγκριση, οι αντίστοιχοι αριθμοί για το 

ιδηρόδρομο Θεσσαλίας ήταν 149.000 και 49%. Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.183. 
30

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 22 του Παραρτήματος Ι. 
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Οη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γ είλαη ηύπνπ Mogul θαη έρνπλ ίδηα δηάηαμε αμόλσλ κε ηηο 

αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γ. Μεηαμύ ησλ δύν ζεηξώλ, όκσο, ππάξρνπλ νπζηώδεηο 

δηαθνξέο. Δλώ νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά κεραλώλ γηα 

εκπνξηθνύο ζπξκνύο, νη ηεο Γ έρνπλ ζηνηρεία θαη επηβαηηθώλ θαη εκπνξεπκαηηθώλ 

αηκακαμώλ. Πξάγκαηη, ε δηάκεηξνο ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ είλαη ραξαθηεξηζηηθό 

επηβαηηθήο, ελώ ην κεγάιν κέηξν έιμεσο θαη ε κεγάιε ειθηηθή δύλακε 

ραξαθηεξηζηηθά εκπνξεπκαηηθήο αηκάκαμαο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη αηκάκαμεο ηεο 

ζεηξάο Γ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ έιμε κηθηώλ ζπξκώλ. Όπσο δείρλνπλ ηόζν ε 

επάξθεηα ηνπ ιέβεηα όζν θαη ην κέηξν ζέξκαλζεο δηαζέηνπλ πνιύ θαιό κεραληζκό 

αηκνπαξαγσγήο, ελώ ε ρσξεηηθόηεηα ηεο αλζξαθαπνζήθεο δείρλεη απηνλνκία 250-

265 ρηιηνκέηξσλ.  

Ζ Σειπά Δ 

Ζ ζεηξά Δ πεξηιακβάλεη δύν αηκάκαμεο, δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνπο, θαηαζθεπήο 

1887. Ο ηύπνο ηνπο είλαη (2' Β n2t ή 4-4-0Τ), ηύπνο πνπ ζηε ζηδεξνδξνκηθή νξνινγία 

νλνκάδεηαη American, κηαο θαη απνηειεί ηελ ηππηθή επηβαηηθή αηκάκαμα ζηνπο 

ζηδεξνδξόκνπο ησλ ΖΠΑ, ραξαθηεξίδεηαη σο “Standard Passenger”θαη, κεηά ην 

1870, πξννξίδεηαη γηα ηελ έιμε ππεξηαρεηώλ επηβαηηθώλ ακαμνζηνηρηώλ.
31

 Οη δύν 

απηέο αηκάκαμεο ηαμηλνκήζεθαλ κε ηνπο αξηζκνύο Δ151 θαη Δ152, ρσξίο λα θέξνπλ 

όλνκα, θαη έρνπλ ηα αθόινπζα θύξηα ζηνηρεία:
32

 
Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ .......................................d=320mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ............................................l=540mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ......................................V=0,043407m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…………D=1.200mm 

    Μέηξν έιμεσο ……………………………...e = 460,8cm
2
 

    Πίεζε:.....................................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……………..T=2.995kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ............................S=56,51m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ............................................G=1,10m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………………...(S/G)= 51,37    

    Μέηξν ζέξκαλζεο…………………………(S/V)=1301,9        

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………...…8.500kg 

    Οιηθό βάξνο…………………………………....31.000kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο………………………….…17.000kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο.................................................8,150m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο…………………..…4,0m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………….1.500kg 

Οη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Δ είλαη νη πξώηεο αηκάκαμεο ηύπνπ 4-4-0 ηεο ειιεληθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο ηζηνξίαο. Πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ 

έιμε ηαρεηώλ επηβαηηθώλ ακαμνζηνηρηώλ ηεο γξακκήο Πεηξαηώο-Παηξώλ, κηαο 

γξακκήο ζηελ επηβαηηθή θίλεζε ηεο νπνίαο νη ΣΠΑΠ απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Έρνπλ όια ηα ραξαθηεξηζηηθά επηβαηηθήο αηκάκαμαο (κεγάιε δηάκεηξν ηξνρώλ, 

κηθξό κέηξν έιμεσο θαη κηθξή ειθηηθή δύλακε), ελώ, επί πιένλ, ην κηθξό βάξνο 

πξνζθύζεσο ηνπο δίλεη θαη ην ραξαθηήξα ηεο ηαρείαο. Ζ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα θαη ην 

κέηξν ζέξκαλζεο δείρλνπλ όηη δηαζέηνπλ θαιό κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο, ηθαλό γηα 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ πςειήο πνηόηεηαο. Έλα δύζθνιν ζεκείν είλαη ε απηνλνκία 

ηνπο, πνπ θηάλεη ηα 185-200 ρηιηόκεηξα. Δίλαη, δειαδή, ακθίβνιν αλ επαξθεί γηα ηε 

δηαδξνκή Πεηξαηάο-Πάηξα ρσξίο ελδηάκεζν αλεθνδηαζκό.  

                                                           
31

 Βλ. Hollingsworth & Cook (1987), σ.50 και σ.82 και Chant (2001), σ.115. την Ευρώπη η 

τυπική επιβατική ατμάμαξα είναι τύπου 2-4-0 ή 0-4-2. 
32

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 23 του Παραρτήματος Ι. 
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Η ατμάμαξα Ε151 σε εργοστασιακή φωτογραφία. Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

Ζ Σειπά Γbis 
Πξόθεηηαη γηα άιιε κία θαηλνηνκία ησλ ΣΠΑΠ, κεηά ηελ θπθινθνξία ηεο ζεηξάο Δ. 

Τν 1887 δίλνπλ ζηελ Krauss παξαγγειία γηα δύν κεραλέο, “ἐκ ηῶν ἰζτσροηέρων”.
33

 

Τν 1888 παξαιακβάλνπλ θαη ζέηνπλ ζηελ θπθινθνξία απηέο ηηο αηκάκαμεο, ηύπνπ (2' 

C n2t ή 4-6-0Τ) θαη θαηαζθεπήο ηνπ 1888, ηηο πξώηεο απηνύ ηνπ ηύπνπ ζηελ ειιεληθή 

ζηδεξνδξνκηθή ηζηνξία.
34

 Τηο ηαμηλνκνύλ ζηε ζεηξά Γbis, κε αξηζκνύο Γbis253 θαη 

Γbis254, ρσξίο λα ηνπο δώζνπλ νλόκαηα. Ο ζπκβνιηζκόο παξαπέκπεη ζε επαλάιεςε 

ηεο ζεηξάο Γ, όκσο απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα κόλνλ ελ κέξεη. Οη αηκάκαμεο ηεο 

λέαο ζεηξάο έρνπλ αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο αηκάκαμεο ηεο Γ, αιιά θαη 

κηα πνιύ νπζηαζηηθή δηαθνξά. Ζ δηαθνξά απηή έγθεηηαη ζηε δηάηαμε ησλ αμόλσλ, ε 

νπνία δίλεη ζηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γbis άιιν ραξαθηήξα. Σπγθεθξηκέλα, ην 

δηαμνληθό θνξείν πνπ δηαζέηνπλ νη αηκάκαμεο ηεο Γbis, έλαληη ηνπ κνλναμνληθνύ 

θνξείνπ ησλ Γ, ηνπο επηηξέπεη ηελ πνιύ νκαιόηεξε θαη ηαρύηεξε πνξεία ζηηο 

θακπύιεο ηεο γξακκήο. Ωο εθ ηνύηνπ είλαη πνιύ θαηαιιειόηεξεο γηα επηβαηηθή 

ρξήζε θαη, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη αηκάκαμεο απηνύ ηνπ ηύπνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο “Heavy Passenger”.
35

 Τα θύξηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ηα αθόινπζα:
36

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ......................................d=380mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ...........................................l=540mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ .....................................V=0,061211m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………..D=1.200mm 

    Μέηξν έιμεσο …………………………….e = 649,8cm
2
 

    Πίεζε:...................................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..……………T=4.224kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .........................S=73,34m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο .........................................G=1,26m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………………………….(S/G)= 58,20    

    Μέηξν ζέξκαλζεο ……………………(S/V)=1198,2m
-1

 

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…9.000-9.100-9.100kg 

                                                           
33

 Βλ. Απολογισμό χρήσεως 1887, σ.16, Ιστορικό Αρχείο ΕΣΕ, 2.3. 
34

 Οι πρώτες ατμάμαξες αυτού του τύπου είχαν κυκλοφορήσει σε ευρωπαϊκούς 

σιδηροδρόμους μόλις το 1884, στη γραμμή Σουρίνο-Γένουα. Βλ. Hollingsworth & Cook 

(1987), σ.54-55. 
35

 Βλ. Hollingsworth & Cook (1987), σ.82 και στο Chant (2001), σ.115 
36

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 24 του Παραρτήματος Ι. 



  ιδηρόδρομοι Πειραιώς Αθηνών Πελοποννήζοσ 

 201 

    Οιηθό βάξνο…………………………...……...38.000kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο………………………...…27.200kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο...............................................9,390m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………..…5,17m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...….2.350kg 

Ζ ζύγθξηζε κε ηε ζεηξά Γ δείρλεη όηη νη αηκάκαμεο ησλ δύν ζεηξώλ έρνπλ ίδηνπο 

θπιίλδξνπο, ίδηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνύο, ίδην κέηξν έιμεσο θαη ειθηηθή δύλακε. 

Μηθξνδηαθνξέο ππάξρνπλ ζηνλ κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο θαη ζην βάξνο 

πξνζθύζεσο. Οη δηαθνξέο είλαη κεγαιύηεξεο ζηηο ρσξεηηθόηεηεο ηεο πδαηαπνζήθεο 

θαη ηεο αλζξαθαπνζήθεο, κε απνηέιεζκα νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γbis253 λα έρνπλ 

απηνλνκία 290-310 ρηιηνκέηξσλ, έλαληη 250-265 ησλ αληίζηνηρσλ ηεο Γ.  

7.5.1.3 Τξίηε θάζε (1888-91) 

Σ’ απηό ην δηάζηεκα νη ΣΠΑΠ εληάζζνπλ ζην δπλακηθό ηνπο 17 αηκάκαμεο πνπ 

ηαμηλνκνύληαη ζε ηέζζεξηο ζεηξέο θαη πξαγκαηνπνηνύλ αθόκε κία θαηλνηνκία, 

αγνξάδνληαο ηηο πξώηεο αηκάκαμεο κε εθνδηνθόξν όρεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

ειιεληθό δίθηπν. Πξόθεηηαη γηα ηξεηο πνιύ ηζρπξέο εκπνξηθέο αηκάκαμεο πνπ 

απνηέιεζαλ ηε ζεηξά Θ. Από ηηο ππόινηπεο 14, νη 10 είλαη αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο 

θαη νη 4 θαζαξά επηβαηηθέο, ηεο ζεηξάο Βbis πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε γξακκή Παηξώλ-

Πύξγνπ. Τν άιιν ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο θάζεο είλαη ην γεγνλόο όηη, από ηηο 17 

λέεο αηκάκαμεο, νη 10 ησλ ζεηξώλ Ε θαη Ζ δελ πξνέξρνληαη από ηελ Krauss.  

Ζ Σειπά Βbis 

Απηή ηε θνξά ν ζπκβνιηζκόο απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κηαο θαη νη αηκάκαμεο 

ηεο ζεηξάο Βbis είλαη ζρεδόλ ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο ζεηξάο Β. Πξόθεηηαη γηα 

ηέζζεξηο αηκάκαμεο, δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνπο, ηύπνπ (1' B n2t ή 2-4-0Τ), 

θαηαζθεπήο Krauss ηνπ 1888, νη νπνίεο ιεηηνύξγεζαλ ην 1891 σο επηβαηηθέο 

απνθιεηζηηθά ζηε γξακκή Παηξώλ-Πύξγνπ.
37

 Αξρηθά ηαμηλνκήζεθαλ κε ηνπο 

αξηζκνύο Bbis11 έσο Bbis14 θαη ηα νλόκαηα ΠΑΣΡΑΙ, ΠΤΡΓΟ, ΛΕΥΑΙΝΑ θαη 

ΓΑΣΟΤΝΗ αληηζηνίρσο. Αξγόηεξα νη αξηζκνί άιιαμαλ ζε 111 έσο 114. Τα θύξηα 

ζηνηρεία ηνπο είλαη ηα εμήο:
38

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ......................................d=335mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ...........................................l=500mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ......................................V=0,044048m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…………D=1.200mm 

    Μέηξν έιμεσο …………………………..…e = 467,6cm
2
 

    Πίεζε:....................................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………..…………….T=3.040kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ..........................S=55,30m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ..........................................G=0,96m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………………………….(S/G)= 57,60   

    Μέηξν ζέξκαλζεο…………………   ...(S/V)=1255,4m
-1

         

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………10.200kg 

    Οιηθό βάξνο…………………………………...26.200kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………20.400kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο.................................................7,660m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο ……………………3,5m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………….1.750kg 

                                                           
37

 Βλ. Απολογισμό χρήσεως 1889, σ.23, Ιστορικό Αρχείο ΕΣΕ, 2.3. Η Krauss, μάλιστα, τις 

πιστώνει σε εταιρεία Patras-Pyrgos [Βλ. Schmeiser B.-Wenzel H.-Slezak J.D. (1977), σ.19]. Σο 

1891 οι δύο σταθμοί της Πάτρας δεν είχαν ακόμη ενωθεί.  
38

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 25 του Παραρτήματος Ι. 
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Η Bbis13 (ΛΕΦΑΙΝΑ) σε εργοστασιακή φωτογραφία Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

Μηα ζύγθξηζε ησλ θύξησλ ζηνηρείσλ δείρλεη όηη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αηκακαμώλ 

ηεο ζεηξάο Βbis θαη εθείλσλ ηεο ζεηξάο Β είλαη πνιύ κηθξέο, ηόζν σο πξνο ηνλ 

θηλεηήξην κεραληζκό όζν θαη σο πξνο ην κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο. Γύν κόλν 

παξαηεξήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα ηηο αηκάκαμεο ηεο λέαο ζεηξάο: Πξώηνλ όηη 

είλαη νη πξώηεο αηκάκαμεο ησλ ΣΠΑΠ πνπ έρνπλ βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα 

κεγαιύηεξν από 10 ηόλνπο θαη δεύηεξνλ όηη έρνπλ ειαθξώο κεγαιύηεξε απηνλνκία 

θίλεζεο, 215-230 ρηιηόκεηξα, ζε ζρέζε κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Β.  

Ζ Σειπά Ε 

Ζ ζεηξά Ε είλαη ε πξώηε ηεο νπνίαο νη αηκάκαμεο δελ πξνέξρνληαη από ηελ Krauss, 

αιιά από ην εξγνζηάζην ηεο αιζαηηθήο εηαηξείαο Société Alsacienne des 

Contructions Mecaniques Grafenstaden.
39

 Ζ πξώηε παξαγγειία δόζεθε από ηνπο 

ΣΠΑΠ ην 1889 θαη αθνξνύζε ηέζζεξηο αηκάκαμεο, νη νπνίεο παξαδόζεθαλ θαη 

ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία ην 1890. Αθνινύζεζε δεύηεξε παξαγγειία ην 1891 γηα άιιεο 

ηέζζεξηο, από ηηο νπνίεο δύν θπθινθόξεζαλ ην 1892 θαη δύν ην 1893. Πξόθεηηαη γηα 

δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο Mogul, ηύπνπ (1' C n2t ή 2-6-0Τ), νη νπνίεο 

ηαμηλνκήζεθαλ κε ηνπο αξηζκνύο Ε501 έσο Ε508, ελώ ηνπο δόζεθαλ θαη ηα νλόκαηα 

ΣΑΫΓΕΣΟ, ΒΟΤΡΑΪΚΟ, ΙΘΩΜΗ, ΙΝΑΥΟ, ΕΡΤΜΑΝΘΟ,
40

 ΕΡΙΝΕΟ, 

ΚΑΛΑΜΑΙ θαη ΚΡΑΘΙ. Έρνπλ ηα εμήο θύξηα ζηνηρεία:
41

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ .......................................d=380mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ............................................l=500mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ......................................V=0,056677m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…………D=1.200mm 

    Μέηξν έιμεσο …………………………..….e = 601,7cm
2
 

    Πίεζε:.....................................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε………………………………T=3.911kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ...........................S=75,15m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ...........................................G=0,93m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα…………………………...(S/G)= 80,81  

    Μέηξν ζέξκαλζεο…………………...…(S/V)=1325,9m
-1

          

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………...…9.000kg 

                                                           
39

 Οι ΠΑΠ τις αναφέρουν ως “ἐν Γαλλίᾳ κατασκευσθείσας” (βλ. Απολογισμός χρήσεως 

1890, σ.12), μολονότι η Αλσατία, μετά το γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870-71, είχε 

ενσωματωθεί και ανήκε τότε στη Γερμανική Αυτοκρατορία.  
40

 Η ατμάμαξα Ζ505, ΕΡΤΜΑΝΘΟ εκτίθεται στο Μουσείο του ΟΕ. 
41

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 26 του Παραρτήματος Ι. 
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    Οιηθό βάξνο…………………………………....33.000kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………….……27.000kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο..................................................8,825m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………...5,0m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………...1.000kg 

 
Η ατμάμαξα Ζ507 (ΚΑΛΑΜΑΙ) Πηγή: Αρχείο Υ 

Οη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Ε, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία επηβαηηθήο αηκάκαμαο, όπσο ε 

κεγάιε δηάκεηξνο ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ, κε ραξαθηεξηζηηθά εκπνξεπκαηηθήο, όπσο 

είλαη ην κέηξν έιμεσο θαη ε ζρεηηθά κεγάιε ειθηηθή δύλακε, απνηεινύλ ηππηθό 

παξάδεηγκα αηκακαμώλ γηα κηθηή ρξήζε, αιιά θαη γηα ηελ έιμε επηβαηηθώλ ζπξκώλ 

κέζεο ηαρύηεηαο, όπσο αξρίδεη λα ζπκβαίλεη ζηε δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή 

κεηά ην 1890. Ζ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα θαη ην πςειό κέηξν ζέξκαλζεο δείρλνπλ ηνλ 

άξηζην κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο ηνπο, ελώ αδύλαην ζεκείν ηνπο είλαη ε 

πεξηνξηζκέλε απηνλνκία, πνπ θηάλεη ηα 125-135 ρηιηόκεηξα.  

Ζ Σειπά Ζ 

Καη απηήο ηεο ζεηξάο, νη αηκάκαμεο δελ πξνέξρνληαη από ηελ Krauss. Πξόθεηηαη γηα 

κηα επείγνπζα αγνξά δύν αηκακαμώλ, ηηο νπνίεο νη ΣΠΑΠ βξήθαλ εηνηκνπαξάδνηεο 

ζην βειγηθό εξγνζηάζην ηεο Saint. Léonard, πξννξηδόκελεο γηα ηνπο ηζπαληθνύο 

Οηθνλνκηθνύο Σηδεξνδξόκνπο ησλ Αζηνπξηώλ, νη νπνίνη ηελ ίδηα ρξνληά αγόξαζαλ 

πέληε.
42

 Ζ παξαγγειία δόζεθε ην Μάην ηνπ 1891 θαη νη αηκάκαμεο παξειήθζεζαλ θαη 

θπθινθόξεζαλ ηξεηο κήλεο αξγόηεξα. Δίλαη αηκάκαμεο δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνη, 

ηύπνπ (1' C n2t ή 2-6-0Τ), ηηο νπνίεο νη ΣΠΑΠ αξίζκεζαλ σο Ζ551 θαη Ζ552, 

δίλνληάο ηνπο θαη ηα νλόκαηα ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΝ θαη ΑΙΓΙΟΝ, αληηζηνίρσο. Οη 

αηκάκαμεο απηέο έρνπλ ηα εμήο θύξηα ζηνηρεία:
43

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ .....................................d=330mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ..........................................l=500mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ....................................V=0,042743m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ……….D=1.100mm 

    Μέηξν έιμεσο ……………………………..e = 495cm
2
 

    Πίεζε:..................................................................10Atm 

                                                           
42

 Βλ. Saint-Léonard (χ.χ.), Sie 4GT. 
43

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 27 του Παραρτήματος Ι. 
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    Διθηηθή δύλακε………………..…………...T=3.218kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ........................S=60,20m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ........................................G=0,98m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………………………...(S/G)= 61,43     

    Μέηξν ζέξκαλζεο…………………...(S/V)=1408,4m
-1

       

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………..…….7.800kg 

    Οιηθό βάξνο………………………………....29.900kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………….…23.400kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο.............................................8,125m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………..…3,5m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………..1.000kg 

 
 Ατμάμαξα της σειράς Η. Πηγή: Saint. Léonard (χ.χ.) 

Τα ραξαθηεξηζηηθά δείρλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα ηππηθέο αηκάκαμεο πξννξηδόκελεο γηα 

κηθηή ρξήζε, κε ζηνηρεία επηβαηηθώλ αηκακαμώλ κηθξήο ηαρύηεηαο, όπσο θαίλεηαη 

από ηε κέηξηα δηάκεηξν ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ, ην ζρεηηθά κηθξό κέηξν έιμεσο θαη 

ηελ ειθηηθή δύλακε. Άξηζηνο πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί ν κεραληζκόο αηκνπαξαγσγήο 

ηνπο, ελώ ε απηνλνκία ηνπο (125-135 ρηιηόκεηξα) είλαη πεξηνξηζκέλε, όπσο θαη ησλ 

αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο Ε. 

Ζ Σειπά Θ 

Ζ ζεηξά Θ, κε ηξεηο αηκάκαμεο θαηαζθεπήο Krauss, απνηειεί άιιε κηα θαηλνηνκία 

ησλ ΣΠΑΠ, κηαο θαη είλαη νη πξώηεο αηκάκαμεο ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ κε ρσξηζηό 

εθνδηνθόξν. Δίλαη αηκάκαμεο δηθύιηλδξεο, κε ηέζζεξηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, 

ηύπνπ (1' D n2+2Τ ή 2-8-0). Οη αηκάκαμεο απηνύ ηνπ ηύπνπ έρνπλ ζηε δηεζλή 

ζηδεξνδξνκηθή θνηλόηεηα ην όλνκα Consolidation θαη ραξαθηεξίδνληαη σο “Heavy 

Goods”.
44

 Ζ παξαγγειία δόζεθε ην Μάην ηνπ 1891 θαη θπθινθόξεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 

1892, ραξαθηεξηδόκελεο σο “μηταναὶ ἰζτσρᾶς δσνάμεως”.
45

 Οη ΣΠΑΠ ηηο 

ηαμηλόκεζαλ κε ηνπο αξηζκνύο Θ601 έσο Θ603, ρσξίο λα ηνπο δώζνπλ νλόκαηα. Τα 

θύξηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ηα αθόινπζα:
46

 

    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ....................................d=400mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ.........................................l=540mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ...................................V=0,067824m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ……….D=1.000mm 

    Μέηξν έιμεσο ……………………………..e = 864cm
2
 

    Πίεζε:.................................................................12Atm 

                                                           
44

 Βλ. Hollingsworth & Cook (1987), σ.82 και Chant (2001), σ.115. 
45

 Βλ. Απολογισμό χρήσεως 1891, σ.14, Ιστορικό Αρχείο ΕΣΕ, 2.3. 
46

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 28 του Παραρτήματος Ι. 
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    Διθηηθή δύλακε………………..…………..T=6.739kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .....................S=105,90m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο .......................................G=1,60m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………………………..(S/G)= 66,19     

    Μέηξν ζέξκαλζεο…………………..(S/V)=1561,4m
-1

       

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………..…8.000kg 

    Οιηθό βάξνο
47

…………………………….....53.400kg  

    Βάξνο πξνζθύζεσο…………………………32.000kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο...........................................13,165m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………….…6,0m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………….3.000kg 

 
Η ατμάμαξα Θ601 σε εργοστασιακή φωτογραφία. Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

Τα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη πξόθεηηαη γηα ηζρπξόηαηεο αηκάκαμεο απόιπηα θαηάιιειεο 

γηα ηελ έιμε βαξέσλ εκπνξηθώλ ζπξκώλ. Πνιύ κεγάιν κέηξν έιμεσο ην νπνίν, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα (12 Atm), νδεγεί ζε κεγάιε 

ειθηηθή δύλακε. Άξηζηνο είλαη θαη ν κεραληζκόο αηκνπαξαγσγήο, θαηάιιεινο γηα 

ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ πςειήο πνηόηεηαο.  

Με ην ρσξηζηό εθνδηνθόξν ε απηνλνκία ησλ αηκακαμώλ γίλεηαη πνιύ κεγάιε, 

θηάλνληαο ηα 370-400 ρηιηόκεηξα. Γεληθά, νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Θ είλαη κεραλέο 

πνπ, ζηελ επνρή ηνπο, ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δίθηπα κεγάισλ θαη πξσηεπόλησλ 

ζηδεξνδξόκσλ.   

7.5.1.4 Σπκπεξάζκαηα 

Οη αγνξέο ηεο πξώηεο πεξηόδνπ ησλ ΣΠΑΠ επηβεβαηώλνπλ ηνλ ηζρπξηζκό όηη ε 

εηαηξεία έρεη λννηξνπία θαη πξνζαλαηνιηζκό πξσηεύνληνο ζηδεξνδξόκνπ. Παξόιν 

πνπ νη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηνπ, δειαδή ην πιάηνο θαη ε αληνρή ηεο γξακκήο, 

είλαη πξνδηαγξαθέο δεπηεξεύνληνο δηθηύνπ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο,
48

 νη ΣΠΑΠ 

αληηιακβάλνληαη όηη ην δίθηπν ηεο Πεινπνλλήζνπ έρεη απνζηνιή θαη έξγν 

πξσηεύνληνο δηθηύνπ.
49

  

                                                           
47

 Σο βάρος με το διαξονικό εφοδιοφόρο. 
48

 Οι ΠΑΠ, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι αν οι προδιαγραφές του ελληνικού δικτύου ήταν 

για ευρεία γραμμή, τότε αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί. (Βλ. Απολογισμό 

χρήσεως 1887, σ.4, ΙΑΕΣΕ 2.3) 
49

 Βλ. π.χ. Απολογισμό χρήσεως 1888, σ.16, αλλά και Απολογισμό χρήσεως 1890, σ.15, 

όπου, μάλιστα, θεωρούν ότι “ὁ ἡμέτερος σιδηρόδρομος ὑπὲρ τις καὶ ἄλλος ἔχει τὴν 

ἀποστολὴν εὐρείας σιδηροδρομικῆς γραμμῆς”.  
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Κηλνύκελνη, ινηπόλ, ζ’ απηό ην πιαίζην, αγνξάδνπλ 42 αηκάκαμεο, από ηηο νπνίεο, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ έμη ηεο ζεηξάο Α, νη 36 (αξηζκόο ηθαλνπνηεηηθόο γηα πεξίπνπ 450 

ρηιηόκεηξα γξακκήο) κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ δηθηύνπ ηνπο. 

Δίλαη, δε, ε πξώηε ειιεληθή ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία πνπ απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία 

ζην επηβαηηθό κεηαθνξηθό ηεο έξγν, αγνξάδνληαο 16 θαζαξά επηβαηηθέο αηκάκαμεο 

από ηηο νπνίεο, κάιηζηα, νη ηέζζεξηο  πξννξίδνληαη γηα ηαρείεο ακαμνζηνηρίεο. Άιιεο 

12 κεραλέο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά αηκακαμώλ γηα κηθηή ρξήζε, δειαδή γηα ηελ έιμε 

ηόζν επηβαηηθώλ όζν θαη εκπνξηθώλ ζπξκώλ. Καζαξά ραξαθηεξηζηηθά 

εκπνξεπκαηηθώλ έρνπλ κόλν νη 8, ησλ ζεηξώλ Γ θαη Θ. Οη 6 ηεο ζεηξάο Α είλαη 

αηκάκαμεο γηα βνεζεηηθέο εξγαζίεο, δειαδή γηα θαηαζθεπή λέσλ γξακκώλ θαη 

ειηγκνύο ζε ζηαζκνύο· όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα έιμε, εμππεξεηνύλ κόλν κηθξνύο 

ζπξκνύο ζηηο δηαθιαδώζεηο ηνπ δηθηύνπ, πρ Ναύπιην-Άξγνο-Μύινη. 

Από ηηο 42 απηέο αηκάκαμεο νη 32, δειαδή ην 76%, πξνέξρνληαη από έλα εξγνζηάζην, 

ην γεξκαληθό Krauss, 8 είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζηελ Αιζαηία θαη νη ππόινηπεο δύν 

απνηεινύλ κηα επείγνπζα αγνξά εηνηκνπαξάδνησλ αηκακαμώλ από ην Βέιγην.  

7.5.2 Οι αημάμαξερ ηηρ ΔΜΣΔ 

Όπσο είδακε ζε πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ην 1892 νη ΣΠΑΠ «θιεξνλόκεζαλ» 19 

αηκάκαμεο, ηηο νπνίεο είρε αξρηθά αγνξάζεη ε ΔΜΣΔ γηα ηε γξακκή Μύισλ-

Καιακάηαο. Οη 18 απ’ απηέο ήηαλ αηκάκαμεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο πξνεξρόκελεο 

από βειγηθά εξγνζηάζηα, ελώ ε κία, πνπ ήηαλ γεξκαληθήο θαηαζθεπήο, πξννξηδόηαλ 

γηα βνεζεηηθέο εξγαζίεο, θπξίσο γηα ειηγκνύο αλάκεζα ζην ζηαζκό θαη ην ιηκάλη ηεο 

Καιακάηαο.   

Δλ πξώηνηο, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε όηη ν αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ είλαη κεγάινο 

γηα κηα γξακκή πνπ ζα είρε κήθνο 184 ρηιηνκέηξσλ. Αλ ηα πξάγκαηα, δειαδή, 

πήγαηλαλ ζύκθσλα κε ην αξρηθό ζρέδην θαη ε ΔΜΣΔ νινθιήξσλε ηε γξακκή, ζα 

δηέζεηε κέζε ειθηηθή δύλακε πεξίπνπ 307kg/km, ηε ζηηγκή πνπ νη ΣΠΑΠ δηέζεηαλ ην 

1890 219,5kg/km θαη ην 1891 263kg/km.  

Τν δεύηεξν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη ε βειγηθή πξνέιεπζε ησλ 18 

αηκακαμώλ, γεγνλόο απόιπηα θπζηθό, κηαο θαη βειγηθή ήηαλ ε εηαηξεία πνπ αλέιαβε 

αξρηθά ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο.  

Όηαλ νη αηκάκαμεο πεξηήιζαλ ζηνπο ΣΠΑΠ, ε εηαηξεία ηηο ηαμηλόκεζε ζε ηξεηο 

ζεηξέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία, ε ζεηξά Κ είλαη κνλνκειήο θαη πεξηιακβάλεη κόλν ηε 

βνεζεηηθή αηκάκαμα. Γηα ηελ αηκάκαμα απηή, ηελ νπνία νη ΣΠΑΠ ηαμηλόκεζαλ σο 

Κ701, ηα κόλα πνπ γλσξίδνπκε είλαη όηη θαηαζθεπάζηεθε από ηελ Krauss ην 1889 

θαη είλαη ηύπνπ (C n2t ή 0-6-0Τ).
50

 

Οη ππόινηπεο 18 θαλνληθέο αηκάκαμεο ηαμηλνκήζεθαλ από ηνπο ΣΠΑΠ ζηηο ζεηξέο Η 

θαη Γbis. 

Ζ Σειπά Η 
Ζ ζεηξά Η απνηειείηαη από δέθα αηκάκαμεο, δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνπο, ηύπνπ (1' 

B n2t ή 2-4-0Τ). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό εξγνζηάζην Brain-Le-Compt θαη είλαη 

θαηαζθεπήο ηνπ 1889. Τξεηο απ’ απηέο παξαδόζεθαλ ην 1889 θαη νη ππόινηπεο ην 

1890. Οη ΣΠΑΠ ηηο ηαμηλόκεζαλ ζην δπλακηθό ηνπο κε ηνπο αξηζκνύο Η651 έσο Η660 

θαη δελ ηνπο έδσζαλ νλόκαηα. Τα θύξηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ηα εμήο:
51

 
    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ....................................d=320mm 

                                                           
50

 Βλ. Schmeiser-Wenzel-Slezak (1977), σ.(). τους απολογισμούς των ΠΑΠ αναφέρεται 

ως Κ, ενώ στο τεχνικό δελτίο της Τπηρεσίας Έλξεως (ΜΟΕ 1.1) απλώς ως Κ701.  

Σεχνικά στοιχεία: Διάμετρος κυλίνδρων d=320mm, Διαδρομή εμβόλων l=500mm, Όγκος 

κυλίνδρου V=0,040192m3, Διάμετρος συνεζευγμένων τροχών D=920mm, Πίεση 10Atm, 

Ελκτική δύναμη T=2.205Kg, Βάρος προσφύσεως 23.400kg. 
51

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 29 του Παραρτήματος Ι. 
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    Γηαδξνκή εκβόισλ.........................................l=450mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ...................................V=0,036173m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=1.200mm 

    Μέηξν έιμεσο …………………………….e = 384cm
2
 

    Πίεζε:.................................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε……………………………T=2.496kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................S=42,63m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο .....................................G=0,647m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………………………..(S/G)= 65,89    

    Μέηξν Θέξκαλζεο…………………..(S/V)=1178,5m
-1

         

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………....700-9.400kg 

    Οιηθό βάξνο………………………………....22.700kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο……………………….…18.100kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο..............................................7,307m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………...…3,4m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………..1.240kg 

 
Η ατμάμαξα Ι651 Πηγή: Αρχείο Υ 

Ζ δηάηαμε ησλ αμόλσλ ηνπο δείρλεη όηη πξόθεηηαη γηα θιαζηθέο αηκάκαμεο επηβαηηθνύ 

ηύπνπ θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ην επηβεβαηώλνπλ. Έρνπλ κεγάινπο θηλεηήξηνπο 

ηξνρνύο, κηθξό κέηξν έιμεσο θαη κηθξή ειθηηθή δύλακε, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

επηβαηηθώλ κεραλώλ. Ο κεραληζκόο αηκνπαξαγσγήο ηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

ζρεηηθά θαιόο, κηαο θαη ην κέηξν ζέξκαλζεο κόιηο πιεζηάδεη ηελ ηηκή 1200m
-1

, ελώ 

ζρεηηθά θαιή είλαη θαη ε απηνλνκία ηνπο, πνπ θηάλεη ηα 155-165 ρηιηόκεηξα.   

Σπγθξηλόκελεο, σζηόζν, κε ηηο επηβαηηθέο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Βbis πνπ παξέιαβαλ 

νη ΣΠΑΠ γηα ινγαξηαζκό ηνπο ηελ ίδηα επνρή, αζθαιώο νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Η 

πζηεξνύλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο, παξ’ όιν πξννξίδνληαη γηα γξακκή κε ζαθώο 

κεγαιύηεξε δπζθνιία. Οη Βbis είλαη ηζρπξόηεξεο, έρνπλ θαιύηεξν κεραληζκό 

αηκνπαξαγσγήο θαη ζαθώο κεγαιύηεξε απηνλνκία θίλεζεο. Άιισζηε, ζηελ έθζεζή 

ηνπ ην 1895, ν Α. Αγαζνθιήο ζεσξεί όηη νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Η είλαη κελ 

θαηάιιειεο γηα ηελ έιμε ηαρεηώλ επηβαηηθώλ ακαμνζηνηρηώλ, αιιά όρη γηα ηε γξακκή 

Μύισλ-Καιακάηαο, δειαδή δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε γξακκή γηα ηελ νπνία 

αγνξάζηεθαλ.
52

  

                                                           
52

 Βλ. Απολογισμό χρήσεως 1895, σ.22, στο ΙΑΕΣΕ 2.3. 
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Ζ Σειπά Γbis 

Τε ζεηξά απηή απνηεινύλ νθηώ αηκάκαμεο πνπ πξνέξρνληαη από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην Marcinelle & Couillet. Δίλαη αηκάκαμεο κε ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, 

δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνη, ηύπνπ (1' C n2t ή 2-6-0Τ) θαη απνηεινύζαλ ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο θηλεηήξηεο κνλάδεο ηεο ΔΜΣΔ, ε νπνία ηνπο είρε δώζεη αξηζκνύο 

από 261 έσο 268. Οη ΣΠΑΠ, ζεσξώληαο όηη νη αηκάκαμεο απηέο ήηαλ επαλάιεςε ηεο 

ήδε ππάξρνπζαο ζεηξάο Γ, θπξίσο ιόγσ ηεο δηάηαμεο ησλ αμόλσλ ηνπο, ηηο 

ηαμηλόκεζαλ κε ηνπο αξηζκνύο Γbis206 έσο Γbis213, ρσξίο λα ηνπο δώζνπλ νλόκαηα.
53

 

Τα θύξηα ζηνηρεία ησλ αηκακαμώλ απηήο ηεο ζεηξάο είλαη:
54

 
    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ .....................................d=350mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ..........................................l=460mm 

    Όγθνο θπιίλδξνπ ....................................V=0,044235m
3 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ……….D=1.000mm 

    Μέηξν έιμεσο ……………………………e = 563,5cm
2
 

    Πίεζε:..................................................................10Atm 

    Διθηηθή δύλακε…………………………….T=3.663kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .........................S=52,60m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ...........................................G=1,0m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα………………………….(S/G)= 52,60    

    Μέηξν ζέξκαλζεο…………………....(S/V)=1189,1m
-1

       

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…5.900-8.600-8.700kg 

    Οιηθό βάξνο…………………………………..26.500kg 

    Βάξνο πξνζθύζεσο………………………...…23.200kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο................................................7,411m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………...…3,45m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………….1.300kg 

 
Η ατμάμαξα Γbis211 Πηγή: Υ (1999) 

Ζ κηθξή δηάκεηξνο ησλ θηλεηήξησλ ηξνρώλ, ην κεγάιν κέηξν έιμεσο θαη ε ειθηηθή 

δύλακε είλαη ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο αηκάκαμεο ηεο επνρήο. 

Με ηελ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα κόιηο λα μεπεξλάεη ηελ ηηκή 50 θαη ην κέηξν ζέξκαλζεο 

κηθξόηεξν από 1200m
-1

, ν κεραληζκόο αηκνπαξαγσγήο ησλ αηκακαμώλ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί απιώο σο ηθαλνπνηεηηθόο, ελώ ζρεηηθά θαιή είλαη θαη ε απηνλνκία 

ηνπο, πνπ θηάλεη ηα 160-170 ρηιηόκεηξα. Σηελ έθζεζε ηνπ Α. Αγαζνθιή 
                                                           
53

 Η ατμάμαξα Γbis211 εκτίθεται στο Μουσείο ΟΕ. 
54

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 30 του Παραρτήματος Ι. 
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ραξαθηεξίδνληαη σο κεραλέο ρξήζηκεο απνθιεηζηηθά κόλν γηα εκπνξηθέο 

ακαμνζηνηρίεο.
55

     

Αλ, κάιηζηα, ζπγθξηζνύλ κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο ζεηξάο Γ ησλ ΣΠΑΠ, 

ην ζπκπέξαζκα ζα είλαη όηη νη αηκάκαμεο απηέο ηεο ΔΜΣΔ, αλ θαη πξννξίδνληαη γηα 

δπζθνιόηεξε γξακκή, είλαη θαηώηεξεο ηόζν σο πξνο ηελ ειθηηθή δύλακε όζν θαη σο 

πξνο ην κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο. Πνιύ θαηώηεξεο ζα πξνθύςνπλ θαη αλ 

ζπγθξηζνύλ κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γ ησλ ΣΠΑΠ. 

Κξίλνληαο ζπλνιηθά ηηο αγνξέο ηεο ΔΜΣΔ, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε όηη αγόξαζε 

αηκάκαμεο κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκό, δειαδή κηα ζεηξά επηβαηηθώλ αηκακαμώλ θαη 

κηα ζεηξά κεραλώλ γηα εκπνξηθέο ακαμνζηνηρίεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ν αξηζκόο 

ησλ 18 αηκακαμώλ γηα κηα γξακκή 184 ρηιηνκέηξσλ είλαη κεγάινο, αλ όρη 

ππεξβνιηθόο, γηα πξώηε αγνξά. 

Αλ δνύκε ηα πξάγκαηα από ηελ πιεπξά ησλ ΣΠΑΠ θαη ησλ αγνξώλ πνπ είραλ ήδε 

θάλεη, ην ζπκπέξαζκα είλαη όηη «θνξηώζεθαλ» έλαλ κεγάιν αξηζκό όρη ηόζν 

θαηάιιεισλ αηκακαμώλ, αληί γηα ηηο νπνίεο, αλ είραλ ηε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο, 

κάιινλ ζα αγόξαδαλ άιιεο θαηαιιειόηεξεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γξακκή.  

7.5.3 Οι αημάμαξερ ηος οδονηωηού  Γιακοθηού-Καλαβπύηων 

Τν 1896, νη ΣΠΑΠ αλαιακβάλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο νδνλησηήο γξακκήο 

Γηαθνθηνύ-Καιαβξύησλ θαη εληάζζνπλ ζην θηλεηήξην δπλακηθό ηνπο ηξεηο 

αηκάκαμεο, ηηο νπνίεο θαηαηάζζνπλ ζηε ζεηξά ΓΚ, κε αξηζκνύο ΓΚ1 έσο ΓΚ3. Τν 

1900 πξνζηίζεηαη άιιε κία, ίδηα κε ηηο πξνεγνύκελεο, κε αξηζκό ΓΚ4. Πξόθεηηαη γηα 

εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο, κε νδόλησζε Abt, ηύπνπ [Czz 1’ n4t] ή (0-6-2RT), πνπ 

πξνέξρνληαη από ην εξγνζηάζην ηεο Societé Française des Constructions Mecaniques 

Cail. 

Οη κεραλέο απηέο δηαζέηνπλ ηέζζεξηο θπιίλδξνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν εμσηεξηθνί 

ζπλδένληαη κε ηνπο ηξνρνύο ηεο θαλνληθήο πξόζθπζεο, ελώ νη δύν εζσηεξηθνί δίλνπλ 

θίλεζε ζηνπο δύν νδνλησηνύο ηξνρνύο. Κάζε νδνλησηόο ηξνρόο έρεη 13 νδόληεο, ελώ 

ην βήκα ηεο νδόλησζεο είλαη 120 mm. Ζ αηκάκαμα κπνξεί λα αλαπηύμεη κέγηζηε 

ηαρύηεηα 35km/h όηαλ θηλείηαη κε θπζηθή πξόζθπζε θαη 12km/h όηαλ ιεηηνπξγεί θαη 

ε νδνλησηή πξόζθπζε.   

 
Η ατμάμαξα ΔΚ2 του Οδοντωτού Πηγή: Αρχείο Υ 

Πξνθαλέο είλαη όηη ε δπζθνιία ηεο γξακκήο επηβάιιεη αξθεηνύο πεξηνξηζκνύο ζηηο 
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 Απολογισμό χρήσεως 1895, σ.22, στο ΙΑΕΣΕ 2.3. 
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αηκάκαμεο απηνύ ηνπ είδνπο. Έηζη, ιόγσ ηνπ πιάηνπο ηεο γξακκήο θαη ησλ 

θακππιώλ κηθξήο αθηίλαο, ε αηκάκαμα πξέπεη λα έρεη ζρεηηθά κηθξό κήθνο, ελώ θαη 

ην ύςνο ηεο πεξηνξίδεηαη ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζεξάγγσλ. Δμ άιινπ, κηθξό ζρεηηθά 

πξέπεη λα είλαη θαη ην βάξνο ηνπο ιόγσ ησλ κεγάισλ θιίζεσλ, ραξαθηεξηζηηθό πνπ 

ηηο ππνρξεώλεη λα έρνπλ πςειή πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

 
Μηχανολογικό σχέδιο ατμάμαξας του Οδοντωτού Πηγή: Mission Française (1893) 

Ζ δπζθνιία, όκσο, ηεο γξακκήο επηβάιιεη κηα ηδηνηππία θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

αηκακαμώλ. Σηα ζεκεία όπνπ νη θιίζεηο είλαη έληνλεο ε αηκάκαμα πξέπεη, γηα ιόγνπο 

αζθαιείαο, λα βξίζθεηαη δηαξθώο πξνο ηελ θαησθέξεηα. Έηζη, ζηε δηαδξνκή 

Γηαθνθηό-Καιάβξπηα, ε αηκάκαμα ήηαλ ζην πίζσ κέξνο θαη σζνύζε ηελ 

ακαμνζηνηρία έσο ηε Εαρισξνύ. Σην ζηαζκό ηεο Εαρισξνύο ε δηάηαμε άιιαδε θαη 

γηα ην ηκήκα Εαρισξνύ-Καιάβξπηα, ηκήκα πνπ δελ είρε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, ήηαλ 

επηθεθαιήο ηνπ ζπξκνύ. Αληηζέησο, γηα ηε δηαδξνκή Καιάβξπηα-Γηαθνθηό ε 

αηκάκαμα ήηαλ ζπλερώο επηθεθαιήο ηεο ακαμνζηνηρίαο.  

Τα θύξηα ζηνηρεία ησλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο ΓΚ έρνπλ σο εμήο:
56

 

    Γηάκεηξνο εμσηεξηθώλ θπιίλδξσλ................d1=240mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ εμσηεξηθώλ θπιίλδξσλ...l1=340mm 

    Γηάκεηξνο εζσηεξηθώλ θπιίλδξσλ.................d2=220mm 

    Γηαδξνκή εκβόισλ εζσηεξηθώλ θπιίλδξσλ..l2 =340mm 

    Όγθνο εμσηεξηθνύ θπιίλδξνπ….............V1=0,015373m
3
 

    Όγθνο εζσηεξηθνύ θπιίλδξνπ…..……...V2=0,012918m
3
 

    Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………….D=600mm 

    Γηάκεηξνο νδνλησηώλ ηξνρώλ……………….....497mm 

    Μέηξν έιμεσο ……………………………...e=326,4cm
2
 

    Πίεζε:...................................................................12Atm 

    Διθηηθή δύλακε κε πξόζθπζε.…………….T1=2.546kg 

    Διθηηθή δύλακε κε νδόλησζε.…………......T2=3.506kg 

    Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ..........................S=28,57m
2
 

    Δπηθάλεηα εζράξαο ..........................................G=0,75m
2
 

    Δπάξθεηα ιέβεηα……………………….......(S/G)=38,09  

    Μέηξν ζέξκαλζεο……………………...(S/V)=1858,4m
-1

       

    Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………...…4.200kg 

    Οιηθό βάξνο…………………………………....16.000kg 
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 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 31 του Παραρτήματος Ι. 
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    Βάξνο πξνζθύζεσο………………………….…12.600kg 

    Μήθνο αηκάκαμαο..................................................5,950m 

    Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο…………………...…1,2m
3
 

    Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……….………….600kg 

Πξόθεηηαη γηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ έρνπλ νη 

ζπλεζηζκέλεο αηκάκαμεο ησλ νδνλησηώλ ζηδεξνδξόκσλ ηεο επνρήο θαη νη νπνίεο 

θπθινθνξνύλ ζε πνιιέο αλάινγεο γξακκέο, θπξίσο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο. Αο 

ζεκεησζεί, κάιηζηα, όηη ν ζηδεξόδξνκνο Γηαθνθηνύ-Καιαβξύησλ είλαη, ηελ επνρή 

πνπ εμεηάδνπκε, ν νδνλησηόο κε ην κεγαιύηεξν πιάηνο ζηελ Δπξώπε.
57

 

7.5.4 Ζ δεύηεπη πεπίοδορ ηων ΣΠΑΠ 

Από ην 1898 έσο ην 1908 εληάζζνπλ ζην δπλακηθό ηνπο 22 αηκάκαμεο εθ ησλ νπνίσλ 

ε κία, κε αξίζκεζε ΓΚ4 είλαη γηα ηνλ Οδνλησηό θαη ελλέα αλήθνπλ ζηε ζεηξά Ε, 

ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο αηκάκαμεο ηεο πξώηεο πεξηόδνπ. Ζ ζεηξά Ε απνηειείηαη 

ζπλνιηθά από 17 αηκάκαμεο, αξηζκεκέλεο από Ε501 έσο Ε517 θαη είλαη ε 

πνιππιεζέζηεξε ζεηξά ηνπ θηλεηήξηνπ δπλακηθνύ ησλ ΣΠΑΠ. Με ηελ αγνξά, όκσο 

ησλ ππόινηπσλ 12 αηκακαμώλ, νη ΣΠΑΠ θαηλνηνκνύλ θαη πάιη, θαζώο νη ελλέα 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αηκακαμώλ δηπιήο εθηόλσζεο θαη νη άιιεο ηξεηο είλαη, 

εθηόο από δηπιήο εθηόλσζεο, αξζξσηέο ηύπνπ Mallet.  

Ζ Σειπά Εcom 

Οη ζπδεηήζεηο θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ αγνξά αηκακαμώλ δηπιήο εθηόλσζεο είραλ 

αξρίζεη ζηνπο ΣΠΑΠ ήδε από ην 1891. Τν δήηεκα, όκσο, αηόλεζε ηελ επνρή ηεο 

κεγάιεο θξίζεο ηεο εηαηξείαο θαη επαλήιζε κεηά ηελ εμηζνξξόπεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ηεο. Έηζη, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1902 νη ΣΠΑΠ δίλνπλ ζηελ Krauss παξαγγειία γηα ηελ 

αγνξά ηξηώλ αηκακαμώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, ηηο νπνίεο παξαιακβάλνπλ θαη ζέηνπλ ζε 

θπθινθνξία ηνλ Οθηώβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Νέα παξαγγειία γηα άιιεο ηξεηο 

αηκάκαμεο δόζεθε, πάιη ζηελ Krauss, ηνλ Απξίιην ηνπ 1903 θαη απηέο 

παξαιακβάλνληαη ζηα ηέιε ηνπ έηνπο. Ζ ηειεπηαία παξαγγειία γηα ηξεηο αθόκε 

δόζεθε ζηελ Krauss ην Γεθέκβξην ηνπ 1905 θαη νη κεραλέο παξαιακβάλνληαη θαη 

θπθινθνξνύλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1906. Σπλνιηθά, δειαδή, ε ζεηξά απνηειείηαη από 

ελλέα αηκάκαμεο.  

Πξόθεηηαη γηα δηθύιηλδξεο θαη εθνδηνθόξνπο αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο, ηύπνπ (1' 

C n2vt ή 2-6-0Τ), νη νπνίεο είλαη νη πξώηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ιεηηνύξγεζαλ 

ζην ειιεληθό δίθηπν. Οη ΣΠΑΠ ηηο ηαμηλόκεζαλ κε ηνπο αξηζκνύο Zcom518 έσο 

Zcom526, ρσξίο λα ηνπο δώζνπλ νλόκαηα.  

Τα θύξηα ζηνηρεία ησλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο Zcom είλαη:
58

 

     Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο............d1=380mm 

     Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο...........d2=590mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ..........................................l=500mm 

     Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο ...........V1=0,056677m
3 

     Όγθνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο..........V2=0,136629m
3 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………..D=1.200mm 

     Μέηξν έιμεσο……………………………….e=725,2cm
2
 

     Πίεζε:....................................................................13Atm 

     Διθηηθή δύλακε………………..………….…T=6.128kg 

     Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ...........................S=76,06m
2
 

     Δπηθάλεηα εζράξαο ...........................................G=1,03m
2
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 Σο γεγονός αυτό ισχύει και σήμερα, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έξι πιο διάσημα 

τραίνα του κόσμου. 
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     Δπάξθεηα ιέβεηα…………….......................(S/G)=73,84     

     Μέηξν ζέξκαλζεο …………………..(2S/V2)=1113,4m
-1

  

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…..9.600/9.700/9.900kg 

     Οιηθό βάξνο…………………………………...36.400kg 

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………29.200kg 

     Μήθνο αηκάκαμαο.................................................9,130m 

     Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………….…5,0m
3
 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………….1.000kg 

 
Εργοστασιακή φωτογραφία ατμάμαξας της σειράς Ζcom Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

Πξόθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθέο πνιύ ηζρπξέο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο: Οη 

θηλεηήξηνη ηξνρνί ηνπο (δηάκεηξνο 1.200mm) είλαη ραξαθηεξηζηηθό επηβαηηθήο 

αηκάκαμαο, αιιά ηo κεγάιν κέηξν έιμεσο, (e=725,2cm
2
),

 
θαη ε κεγάιε ειθηηθή ηνπο 

δύλακε, (T=6.128kg), παξαπέκπεη ζε αηκάκαμεο θαηάιιειεο θαη γηα εκπνξηθνύο 

ζπξκνύο.  

Ωο πξνο ηνλ κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο, ε επάξθεηα ηνπ ιέβεηα είλαη άξηζηε, 

(S/G)=73,84, θαη ην κέηξν ζέξκαλζεο, 1113,4m
-1

,  επαξθέο. 

Ζ ρσξεηηθόηεηα ηεο αλζξαθαπνζήθεο είλαη ζρεηηθά κηθξή, (1.000kg), αιιά ε 

θαηαλάισζε κηαο αηκάκαμαο δηπιήο εθηόλσζεο είλαη θαηά 15-20% κηθξόηεξε από 

ηελ θαηαλάισζε κηαο αληίζηνηρεο αηκάκαμαο απιήο εθηόλσζεο. 

Γεληθά, πξόθεηηαη γηα κηα αγνξά πνπ εληζρύεη ηνλ ηζρπξηζκό όηη νη ΣΠΑΠ εθηλνύλην 

κε λννηξνπία κεγάιεο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο, πνιιώ δε κάιινλ πνπ νη 

ζπδεηήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αγνξά κεραλώλ δηπιήο εθηόλσζεο είραλ αξρίζεη 

κηα δεθαεηία λσξίηεξα θαη είραλ ζηακαηήζεη κόλνλ εμ αηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ αληηκεηώπηζε ε εηαηξεία. 

Ζ Σειπά Μ 

Ζ ηειεπηαία, γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, θίλεζε ησλ ΣΠΑΠ απνηειεί κηα αθόκε 

θαηλνηνκία.  Τν 1907 παξαγγέιλνπλ θαη ην 1908 παξαιακβάλνπλ ηξεηο αξζξσηέο 

αηκάκαμεο ηύπνπ Mallet. Δίλαη αηκάκαμεο κε ηέζζεξηο θπιίλδξνπο, ιεηηνπξγνύλ κε 

δηπιή εθηόλσζε ηνπ αηκνύ θαη έρνπλ ρσξηζηό εθνδηνθόξν. Ο ζπκβνιηζκόο ηνπο είλαη 

[B' B n4v +2T] ή (0-4+4-0). 

Οη αηκάκαμεο απηνύ ηνπ ηύπνπ είραλ κεγάιε επηηπρία ζηηο γξακκέο ζηελνύ πιάηνπο 

κε δύζθνιεο θακπύιεο θαη είραλ αξρίζεη, κεηά ην 1900, λα θπθινθνξνύλ ζε όιεο ηηο 

αληίζηνηρεο επξσπατθέο γξακκέο,
59

 σο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο, κε πην ζπλεζηζκέλε 

δηάηαμε αμόλσλ ηελ 0-4+4-0. Αξθεηή δηάδνζε είραλ θαη ζε γξακκέο δηεζλνύο 

πιάηνπο, θπξίσο ζε δεπηεξεύνληεο ζηδεξνδξόκνπο.   

                                                           
59

 Βλ. Wiener (1927) σ.206 και σ.209-10. 
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Ο ζθνπόο ηεο εηζαγσγήο απηώλ ησλ κεραλώλ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο 

αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο ζε δύζθνια ζεκεία ηνπ δηθηύνπ, θπξίσο ζηε γξακκή ηεο 

πεινπνλλεζηαθήο ελδνρώξαο, όπνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα θπθινθνξήζεη αηκάκαμα κε 

ηέζζεξηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο, γηαηί ζα έπξεπε λα έρεη κεγάιν κήθνο θαη νη 

θακπύιεο ήηαλ πνιύ θιεηζηέο.  
Οη αηκάκαμεο αγνξάζηεθαλ από ηελ Krauss, είλαη θαηαζθεπήο ηνπ 1908 θαη απνηέιεζαλ ηελ 

ζεηξά Μ,
60

 ιακβάλνληαο ηνπο αξηζκνύο Μ801 έσο Μ803, ρσξίο νλόκαηα. Τα θύξηα ζηνηρεία 

ηνπο είλαη ηα εμήο:
61

 

 Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ πςειήο πίεζεο............d1=340mm 

     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο...........d2=500mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ...........................................l=540mm 

     Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο............V1=0,049003m
3
 

     Όγθνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο............V2=0,105975m
3
 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………..D=1.100mm 

     Μέηξν έιμεσο …………………………….e = 613,6cm
2
 

     Πίεζε:...................................................................10Atm 

     Διθηηθή δύλακε…………………………..…T=7.090kg 

     Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ........................S=106,59m
2
 

     Δπηθάλεηα εζράξαο .........................................G=1,51m
2
 

     Δπάξθεηα ιέβεηα……………………….…(S/G)=70,59    

     Μέηξν ζέξκαλζεο ………………....(2S/V2)=2011,6m
-1

          

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………..…10.000kg 

     Οιηθό βάξνο
62

………………………………..57.100kg  

     Βάξνο πξνζθύζεσο………………………..…40.000kg 

     Μήθνο αηκάκαμαο.............................................14,270m 

     Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………6,0m
3
 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………...3.000kg 

 

Ατμάμαξα της σειράς Μ σε εργοστασιακή φωτογραφία Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2004) 

Όπσο ζα θαλεί παξαθάησ ζηηο ζπγθξίζεηο κε ηα δηεζλώο θξαηνύληα, νη αηκάκαμεο 

απηέο έρνπλ πνιύ θαιά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Τόζν ε ειθηηθή ηνπο ηθαλόηεηα όζν 

                                                           
60

 Η παράκαμψη του γράμματος Λ πρέπει να οφείλεται στον τύπο των ατμαμαξών (από 

το Mallet). Αργότερα από την περίοδο που εξετάζουμε οι ΠΑΠ έδωσαν το γράμμα Λ σε 

άλλη σειρά ατμαμαξών. 
61

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 33 του Παραρτήματος Ι. 
62

 Με το διαξονικό εφοδιοφόρο. 
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θαη ην ζύζηεκα αηκνπαξαγσγήο ηνπο έρνπλ πνιύ θαιέο ηηκέο, αθόκε θαη κε ηηο 

δηεζλείο πξνδηαγξαθέο επηηπρεκέλσλ αηκακαμώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ. Όκσο… 

Όζν θη αλ απηό απνηειεί εθ ησλ πζηέξσλ γλώζε, απηέο νη αηκάκαμεο ήηαλ απνηπρία. 

Γελ ήηαλ απνηπρεκέλνο νύηε ν ηύπνο ηνπο νύηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ην αληίζεην 

κάιηζηα. Έπαζραλ, όκσο, από θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο, κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηελ 

αδηθαηνιόγεηα ζπρλή ζξαύζε ησλ αμόλσλ ηνπο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα 

δπζθεκηζηεί, άδηθα βέβαηα, ζην ειιεληθό δίθηπν ν ηύπνο ησλ αξζξσηώλ αηκακαμώλ 

ηύπνπ Mallet θαη κελ μαλαγίλεη παξαγγειία γηα αηκάκαμεο απηνύ ηνπ ηύπνπ από 

θακία ειιεληθή εηαηξεία.
63

  

7.6 Σςγκπίζειρ 

Ζ ζύλζεζε ηνπ θηλεηήξηνπ δπλακηθνύ ησλ ΣΠΑΠ είλαη, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα 

ηεο επνρήο, ηδηαηηέξσο πινύζηα, κηαο θαη απνηειείηαη από 12 ζεηξέο αηκακαμώλ. Αλ 

ζειήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε κε αληίζηνηρεο αηκάκαμεο γξακκώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

πξέπεη λα μερσξίζνπκε κεξηθέο αμηνζεκείσηεο πεξηπηώζεηο, απηέο γηα ηηο νπνίεο νη 

ΣΠΑΠ μερώξηζαλ από ηηο άιιεο ειιεληθέο εηαηξείεο. 

Απηέο είλαη νη ζεηξέο ησλ επηβαηηθώλ αηκακαμώλ (ζεηξέο Β θαη Βbis, ζεηξά Δ, ζεηξά 

Γbiw θαη ζεηξά Η), νη ζεηξέο ησλ θαζαξώο εκπνξεπκαηηθώλ αηκακαμώλ (ζεηξά Γ, ζεηξά 

Γbis θαη ζεηξά Θ) θαη νη αξζξσηέο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Μ. 

Οη άιιεο ζεηξέο, δειαδή νη ζεηξέο ησλ κηθηώλ (Γ, Ε, Ζ θαη Εcom) θαη νη ζεηξέο ησλ 

ειαθξώλ αηκακαμώλ (Α θαη Κ) είλαη ηύπνη πνπ θαηά ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε 

ππάξρνπλ ζε όιεο ζρεδόλ ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο θαη ζα βξίζθακε αλαξίζκεηα 

παξαδείγκαηα γηα ζύγθξηζε. 

Οη επηβαηηθέο 

Ωο πξνο ηηο επηβαηηθέο αηκάκαμεο, εθείλν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί γηα ηνπο ΣΠΑΠ 

είλαη όηη είλαη ε κνλαδηθή ειιεληθή εηαηξεία, έσο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΣ, 

πνπ έρεη ζε θπθινθνξία αηκάκαμεο επηβαηηθνύ ηύπνπ, 26 ηνλ αξηζκό, θαη ηηο 22 κε 

ηελ θιαζηθόηεξε δηάηαμε αμόλσλ γηα επξσπατθέο επηβαηηθέο αηκάκαμεο, δειαδή 2-4-

0. 

Μηα ηππηθή θιάζε επηβαηηθώλ αηκακαμώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη ε ζεηξά 3Ζ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, πεξί ην 1885, ζηε βειγηθή γξακκή Ακβέξζα-Γάλδε, πιάηνπο 

1.150mm. Οη αηκάκαμεο απηέο είλαη εθνδηνθόξνη όπσο θαη νη ειιεληθέο, έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί από ην βειγηθό εξγνζηάζην Saint Léonard θαη έρνπλ ηα εμήο θύξηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
64

  

     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=330mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=500mm 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=1.500mm 

     Μέηξν έιμεσο………………………..….e=363cm
2
                                                   

     Πίεζε:...............................................................9Atm 

     Διθηηθή δύλακε………………..…..…..…Τ=2.125kg                

     Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….….(S/G)=46,5                                                                            

     Σπληειεζηήο ζέξκαλζεο ………..........(S/V)=1.080m
-1

 

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....……9.250kg          

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…18.500kg             

     Μήθνο αηκάκαμαο............................................6,900m 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...….600kg 

Ζ ζύγθξηζε απηώλ ησλ αηκακαμώλ κε ηηο αηκάκαμεο ησλ ζεηξώλ Β θαη Βbis (ηα 

                                                           
63

 Για το ζήτημα, βλ. Ζησιμάτος (1927), σ.383 και 386-387. Αυτά, βέβαια, λέγονται 20 

χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία τους. 
64

 Σα πλήρη τεχνικά τους στοιχεία στο Saint Léonard (χ.χ), Sie 3H. 
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ζηνηρεία ηνπο ζηε ζ.195 θαη ζ.201 αληηζηνίρσο) ησλ ΣΠΑΠ δείρλεη όηη νη δύν ηύπνη 

αηκακαμώλ έρνπλ παξόκνηα βάξε πξνζθύζεσο, πεξίπνπ 19.000kg, αιιά νη ειιεληθέο 

αηκάκαμεο είλαη αλώηεξεο ηόζν σο πξνο ηελ ειθηηθή δύλακε όζν θαη σο πξνο ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ κεραληζκνύ αηκνπαξαγσγήο. Σπγθεθξηκέλα, ην κέηξν έιμεσο ησλ 

ειιεληθώλ είλαη 467,6cm
2
, έλαληη 363cm

2
 ησλ βειγηθώλ θαη ε ειθηηθή ηνπο δύλακε 

είλαη 3.040kg, έλαληη 2.125kg ησλ βειγηθώλ. Ζ επάξθεηα ηνπ ιέβεηα ησλ ειιεληθώλ 

αηκακαμώλ είλαη κεγαιύηεξε από 57 ελώ ησλ βειγηθώλ είλαη 46,5, ελώ ην κέηξν 

ζέξκαλζεο ησλ ειιεληθώλ είλαη κεγαιύηεξν από 1.255m
-1

 έλαληη 1.080m
-1

 ησλ 

βειγηθώλ. 

Οη αηκάκαμεο ησλ ζεηξώλ Β θαη Β
bis

 δελ πζηεξνύλ ηδηαίηεξα ζε δύλακε νύηε από ηηο 

κεηαγελέζηεξεο, θαηαζθεπαζκέλεο ην 1892-93, επηβαηηθέο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο 5Ζ 

ηεο ίδηαο γξακκήο, νη νπνίεο έρνπλ ειθηηθή δύλακε 3.352kg, ελώ είλαη θαιύηεξεο σο 

πξνο ην κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο, κηαο θαη ε επάξθεηα ηνπ ιέβεηα ησλ βειγηθώλ 

είλαη 41,06 θαη ην κέηξν ζέξκαλζεο 1.209m
-1

. 

Οη αηκάκαμεο κε δηάηαμε ηξνρώλ 4-6-0 ήηαλ αξθεηά ζπλεζηζκέλεο ζηηο ΖΠΑ, αιιά 

ζηελ Δπξώπε πξσηνεκθαλίζηεθαλ ην 1884. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ ηηαιηθή γξακκή 

Τνπξίλν-Γέλνβα, δηεζλνύο πιάηνπο, κήθνπο 165km θαη κε θιίζε έσο 35‰, 

θπθινθόξεζε ε αηκάκαμα Vittorio Emanuele II, ηεο νπνίαο ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά 

έρνπλ σο εμήο:
65

 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=470mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=620mm 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=1.675mm 

     Μέηξν έιμεσο………………………..….e=817,5cm
2
                                                   

     Πίεζε:...............................................................10Atm 

     Διθηηθή δύλακε………………..…..…..…Τ=5.313kg                

     Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….….(S/G)=55,1                                                                            

     Μέηξν ζέξκαλζεο ………..........(S/V)=1153,3m
-1

 

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....……16.000kg          

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…48.000kg             

     Μήθνο αηκάκαμαο............................................16,500m 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...….3.500kg 

Ζ ζύγθξηζε κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γbis ησλ ΣΠΑΠ (ηα ζηνηρεία ηνπο ζηε ζ.200) 

δείρλεη όηη νη ηηαιηθέο αηκάκαμεο είλαη θαηά πεξίπνπ 25% ηζρπξόηεξεο, κηαο θαη 

έρνπλ ειθηηθή δύλακε 5.313kg έλαληη 4.224kg ησλ ειιεληθώλ. Πξέπεη, όκσο λα 

παξαηεξήζνπκε όηη θπθινθνξνύλ ζε γξακκή ε νπνία έρεη αληνρή θαηά 60% 

κεγαιύηεξε από ηελ γξακκή ησλ ΣΠΑΠ, αθνύ ε ηηαιηθή γξακκή έρεη αληνρή 

ηνπιάρηζηνλ 16 ηόλνπο αλά άμνλα, ελώ ε αληνρή ηεο ειιεληθήο γξακκήο δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 10 ηόλνπο αλά άμνλα. Αλ, όκσο,  ζπγθξηζνύλ θαη νη κεραληζκνί 

αηκνπαξαγσγήο, ηόηε νη δύν αηκάκαμεο είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο: ε επάξθεηα ηνπ 

ιέβεηα είλαη 55,1 γηα ηελ ηηαιηθή θαη 58,2 γηα ηελ ειιεληθή, ελώ ην κέηξν ζέξκαλζεο 

ηεο ηηαιηθήο είλαη 1153,3m
-1

 θαη ηεο ειιεληθήο 1198,2m
-1

. Γηα ηελ απηνλνκία δελ 

κπνξεί λα γίλεη ιόγνο, κηαο θαη ε ηηαιηθή είλαη αηκάκαμα κε ρσξηζηό εθνδηνθόξν. 

Πάλησο, ε εηζαγσγή αηκακαμώλ ηύπνπ 4-6-0 από ηνπο ΣΠΑΠ, ηέζζεξα κόιηο ρξόληα 

κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπο ζηελ Δπξώπε, θάλεη αθόκε πην εύγισηην ηνλ ηζρπξηζκό 

όηη νη ΣΠΑΠ έδεηρλαλ λννηξνπία κεγάιεο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο. 

Οη εκπνξηθέο 

Οη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γ είλαη νη πξώηεο κε ηελ, ηόζν δηαδεδνκέλε γηα 

εκπνξεπκαηηθέο αηκάκαμεο ηεο επνρήο, δηάηαμε 2-6-0 (Mogul) ηνπ ειιεληθνύ 
                                                           
65

 Σα στοιχεία στο Hollingsworth & Cook, (1987), σ.54-55, όπου οι συγκεκριμένες 

ατμάμαξες χαρακτηρίζονται ως “absolutely remarkable”. 
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δηθηύνπ. Μηα πξόηππε Mogul ηεο επνρήο πεξί ην 1885, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε γξακκή 

1000mm, έρεη ηα αθόινπζα θύξηα ηερληθά ζηνηρεία:
66

 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=380mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=460mm 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=940mm 

     Μέηξν έιμεσο………………………..….e=700cm
2
                                                   

     Πίεζε:...............................................................9,1Atm 

     Διθηηθή δύλακε………………..…..…..…Τ=4.130kg                

     Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….….(S/G)=64,6                                                                            

     Σπληειεζηήο ζέξκαλζεο ………..........(S/V)=1.040m
-1

 

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....……6.330kg          

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…19.000kg             

     Μήθνο αηκάκαμαο............................................6,700m 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...….----kg 

Οη ζύγθξηζε κε ηηο πξόηππεο απηέο αηκάκαμεο δείρλεη όηη νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Γ 

(ηα ζηνηρεία ηνπο ζηε ζ.196) ππεξηεξνύλ θαη σο πξνο ηελ ειθηηθή ηθαλόηεηα θαη σο 

πξνο ηνλ κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο. Σπγθεθξηκέλα, νη ειιεληθέο έρνπλ κηθξόηεξν 

κέηξν έιμεσο (665,8cm
2
 έλαληη 700m

2
), αιιά, ιόγσ ηεο πςειόηεξεο πίεζεο 

ιεηηνπξγίαο (10 Atm έλαληη 9,1Atm) ε ειθηηθή ηνπο δύλακε είλαη κεγαιύηεξε 

(4.328kg έλαληη 4.130kg). Πνιύ θαιύηεξνο είλαη θαη ν κεραληζκόο αηκνπαξαγσγήο 

ησλ ειιεληθώλ, κε επάξθεηα ιέβεηα 68,41 έλαληη 64,6 θαη κέηξν ζέξκαλζεο 1422,8m
-

1
 έλαληη 1.040m

-1
.  

Οη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Θ, ηύπνπ 2-8-0 (Consolidation) κε ρσξηζηό εθνδηνθόξν, 

ήηαλ άιιε κηα ζεκαληηθή πξσηηά ησλ ΣΠΑΠ. Οη αηκάκαμεο απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη νη 

πιένλ θαζηεξσκέλεο ζηε δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή γηα ηελ έιμε βαξέσλ 

εκπνξηθώλ ζπξκώλ. Μηα αμηνζεκείσηε αηκάκαμα απηνύ ηνπ ηύπνπ, πεξί ην 1886, γηα 

ζηελή γξακκή θαη κε ρσξηζηό εθνδηνθόξν, ίδηαο, δειαδή ρξεζηκόηεηαο κε ηηο Θ, έρεη 

ηα εμήο θύξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
67

   

     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=380mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=460mm 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………D=915mm 

     Μέηξν έιμεσο………………………..….e=714cm
2
                                                   

     Πίεζε:...............................................................9,1Atm 

     Διθηηθή δύλακε………………..…..…..…Τ=4.200kg                

     Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….….(S/G)=59,2                                                                            

     Σπληειεζηήο ζέξκαλζεο ………..........(S/V)=1300m
-1

 

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....……5.450kg          

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…21.800kg             

     Μήθνο αηκάκαμαο............................................12,300m 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...….2.720kg 

Πξέπεη, ελ πξώηνηο, λα ζεκεησζεί όηη νη αηκάκαμεο απηέο αλαθέξνληαη ζε βηβιίν ηνπ 

1886, ελώ νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Θ είλαη θαηαζθεπήο ηνπ 1892, δειαδή ιίγν 

κεηαγελέζηεξεο. Ζ ζύγθξηζε ησλ αηκακαμώλ απηώλ κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Θ 

(ηα ζηνηρεία ηνπο ζηηο ζ.203-204) δείρλεη όηη νη ειιεληθέο αηκάκαμεο είλαη αθελόο πην 

                                                           
66

 Σα πλήρη τεχνικά στοιχεία της στο Richard (1886), σ.517-519. Ο χαρακτηρισμός 

«πρότυπη» είναι του Richard, ο οποίος, όμως, δεν αναφέρει σε ποια γραμμή κυκλοφορεί η 

ατμάμαξα αυτή. 
67

 Για τα πλήρη τεχνικά της στοιχεία βλ. Richard (1886), σ.526-528. Ο χαρακτηρισμός 

«αξιοσημείωτη» είναι του Richard, χωρίς αναφορά σε ποια συγκεκριμένη γραμμή 

κυκλοφορεί η ατμάμαξα. 
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«πξνρσξεκέλεο» όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, εθόζνλ ιεηηνπξγνύλ κε πίεζε 

12Atm έλαληη 9,1Atm, αθεηέξνπ, δε, ππέξηεξεο ζε όια ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά. Τν 

κέηξν έιμεώο ηνπο είλαη 864cm
2
 έλαληη 714m

2
 

 
θαη ε ειθηηθή ηνπο δύλακε 6.739kg 

έλαληη 4.200kg. Ζ επάξθεηα ηνπ ιέβεηά ηνπο είλαη 66,19 έλαληη 59,2 θαη ην κέηξν 

ζέξκαλζεο ηνπο 1561,4m
-1

 έλαληη 1388m
-1

. Τέινο, θαη ε απηνλνκία ηνπο είλαη ζαθώο 

κεγαιύηεξε, αθνύ κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ, ζην εθνδηνθόξν ηνπο, 3.000kg 

γαηαλζξάθσλ έλαληη 2.720kg.  

Οη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Θ δελ πζηεξνύλ ζε ζύγθξηζε θαη κε άιιεο αηκάκαμεο 

πξννξηδόκελεο γηα ηε γξακκέο ηεο Lehigh Valley Railway, δηεζλνύο πιάηνπο, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ίδην βηβιίν
68

 θαη έρνπλ ειθηηθή δύλακε 7.300kg, επάξθεηα 

ιέβεηα 66,19 θαη κέηξν ζέξκαλζεο 929,8m
-1

.   

Οη αξζξσηέο 

Ζ εηζαγσγή ησλ αξζξσηώλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο Μ, ηύπνπ Mallet, είλαη άιιε κηα 

αμηνζεκείσηε θαηλνηνκία ησλ ΣΠΑΠ, αζρέησο αλ δελ είρε επηπρή απνηειέζκαηα. Οη 

αηκάκαμεο απηνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ, θαη εηδηθά ηνπ ηύπνπ (0-4+4-0), ήηαλ πνιύ 

ζπλεζηζκέλεο ζηνπο ζηελνύο ζηδεξνδξόκνπο θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, αθνύ 

είραλ θαηνξζώζεη λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα ηεο ύπαξμεο πνιιώλ αμόλσλ ζε θιεηζηέο 

θακπύιεο.  

Μηα πνιύ αμηνζεκείσηε πεξίπησζε είλαη νη αληίζηνηρεο αηκάκαμεο πνπ θπθινθνξνύλ 

ζηνπο ηαπσληθνύο ζηδεξνδξόκνπο, πιάηνπο 1.067mm, είλαη θη απηέο γεξκαληθήο 

θαηαζθεπήο, από ην εξγνζηάζην Maffei, είλαη ηεηξαθύιηλδξεο θαη ιεηηνπξγνύλ κε ην 

ζύζηεκα ηεο δηπιήο εθηόλσζεο, όπσο νη ειιεληθέο. Τα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ 

ησλ αηκακαμώλ είλαη ηα εμήο:
69

 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ πςειήο πίεζεο............d1=300mm 

     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο...........d2=490 mm 

     Γηαδξνκή εκβόισλ...........................................l=530mm 

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ………..D=1.000mm 

     Μέηξν έιμεσο …………………………….e = 636,3cm
2
 

     Πίεζε:...................................................................12Atm 

     Διθηηθή δύλακε…………………………..…T=7.445kg 

     Δπάξθεηα ιέβεηα……………………….…(S/G)=49,9    

     Μέηξν ζέξκαλζεο ………………....(2S/V2)=1399,5m
-1

          

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………..…10.875kg 

     Βάξνο πξνζθύζεσο………………………..…43.500kg 

     Μήθνο αηκάκαμαο.............................................10,3m 

     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………...— 

Ωο πξνο ηελ ειθηηθή ηθαλόηεηα νη ηαπσληθέο αηκάκαμεο, ησλ νπνίσλ νη ιέβεηεο 

ιεηηνπξγνύλ κε πίεζε 12Atm, είλαη ειαθξώο ηζρπξόηεξεο από ηηο αηκάκαμεο ηεο 

ζεηξάο Μ (ηα ζηνηρεία ηνπο ζηε ζ.), έρνληαο ειθηηθή δύλακε 7.445kg έλαληη 7.090kg. 

Οη ιέβεηεο, όκσο ησλ ειιεληθώλ είλαη ζαθώο αλώηεξνη ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

θαη ηελ αηκνπαξαγσγή, έρνληαο επάξθεηα 70,59 θαη κέηξν ζέξκαλζεο 2011,6m
-1

, 

έλαληη 49,9 θαη 1399,5m
-1

 αληηζηνίρσο ησλ ηαπσληθώλ. 

Αλώηεξεο, σο πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Μ από 

κηα ζεηξά αξζξσηώλ, ηύπνπ Mallet, αηκακαμώλ πνπ θπθινθνξνύλ ηελ ίδηα επνρή 

ζηελ Παιαηζηίλε, ζηε γξακκή Φάηθα-Ηεξνζόιπκα,
70

 νη νπνίεο έρνπλ ειθηηθή δύλακε 

5.638kg, επάξθεηα ιέβεηα 55,65 θαη κέηξν ζέξκαλζεο 2195m
-1

. 

                                                           
68

 Σα τεχνικά στοιχεία τους στο Richard (1886), σ.521-526. 
69

 Σα πλήρη τεχνικά τους στοιχεία στο Wiener (1926), σ.207. 
70

 Σα πλήρη τεχνικά τους στοιχεία στο Wiener (1926), σ.223. 
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7.7 Ζ σπήζη  

Σηνπο εηήζηνπο Απνινγηζκνύο θαη ηηο Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ ηνπο, νη ΣΠΑΠ είλαη 

κελ αλαιπηηθνί σο πξνο ηηο ζεηξέο θαη ηνλ αξηζκό ησλ αηκακαμώλ πνπ δηαζέηνπλ, δελ 

είλαη, όκσο,  πνιύ αλαιπηηθνί σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε απηώλ ησλ αηκακαμώλ. 

Απηό πξέπεη, πηζαλόηαηα, λα νθείιεηαη ζην όηη νη ΣΠΑΠ ήηαλ κηα πνιπζρηδήο 

εηαηξεία, κε δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. Ωο εθ ηνύηνπ ήηαλ θπζηθό λα έρεη 

αξθεηά θέληξα δηαρείξηζεο ησλ αηκακαμώλ ηεο θαη ε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα 

όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο, δειαδή απόζηαζε πνπ έρεη δηαλύζεη θαη θνξηίν πνπ έρεη έιμεη 

θάζε αηκάκαμα, ήηαλ πνιύ δύζθνιε, αλ όρη αδύλαηε. 

Απηό πνπ ππάξρεη ζηηο εηήζηεο Δθζέζεηο ησλ ΣΠΑΠ είλαη ε ζπλνιηθώο δηαλπζείζα 

απόζηαζε από όιεο ηηο εθάζηνηε ππάξρνπζεο αηκάκαμέο ηνπο, αλαιπκέλε ζε θίλεζε 

επηβαηηθώλ ζπξκώλ, θίλεζε εκπνξηθώλ, θίλεζε ππεξεζηαθώλ ακαμνζηνηρηώλ (γηα 

κεηαθνξά πιηθώλ, θπξίσο ραιίθσλ, γηα ηα θαηαζθεπαδόκελα ηκήκαηα) θαζώο θαη 

απόζηαζε πνπ δηαλύζεθε ζε ειηγκνύο θαη εθεδξείεο ησλ αηκακαμώλ. Αλαθέξεηαη, 

επίζεο, ε ζπλνιηθή πνζόηεηα γαηαλζξάθσλ θαη ιηπαληηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα απηά ηα δξνκνιόγηα.   

Όια ηα ζηνηρεία γηα ηελ εηήζηα θίλεζε ησλ αηκακαμώλ ησλ ΣΠΑΠ βξίζθνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο 39A θαη 39B ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. Από ηα ζηνηρεία απηώλ ησλ Πηλάθσλ 

θαηαξηίζηεθε ν ζπλνπηηθόο Πίλαθαο πνπ αθνινπζεί. 

Πίνακαρ αποζηάζεων 

 

Έηορ 

 

Απιθμόρ 

αημαμαξών 

 

Γιανςθείζα 

απόζηαζη (km) 

 

Απόζηαζη ανά 

αημάμαξα (km) 

 

Γαιάνθπακερ 

(kg/km) 

1886 15 330.060 22.004 --- 

1887 20 563.751 28.188 8,066 

1888 22 764.437 34.747 7,704 

1889 22 726.600 33.027 8,002 

1890 25 712.054 28.482 7,777 

1891 35 1.069.862 30.576 6,977 

1892 59 1.133.352 19.210 - 

1893 61 1.349.661 22.126 6,598 

1894 61 1.280.180 20.987 6,903 

1895 61 1.292.654 21.191 7,292 

1896 64 1.378.083 21.533 7,477 

1897 64 1.441.220 22.519 7,513 

1898 64 1.617.340 25.271 7,312 

1899 67 1.729.099 25.807 7,677 

1900 68 1.783.602 26.229 7,647 

1901 74 1.897.667 25.644 7,554 

1902 77 2.083.348 27.056 7,314 

1903 80 2.164.825 27.060 7,438 
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1904 80 2.108.997 26.362 7,460 

1905 80 2.174.012 27.175 7,428 

1906 83 2.239.868 26.986 7,256 

1907 83 2.235.406 26.933 7,592 

1908 86 2.233.817 25.975 7,667 

1909 86 2.133.024 24.803 7,547 

1910 86 2.136.440 24.842 7,224 

Μηα ζύληνκε καηηά ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα αξθεί γηα λα εληζρύζεη ηνλ ηζρπξηζκό όηη 

νη ΣΠΑΠ είραλ δηαζηάζεηο θαη λννηξνπία κεγάιεο ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο. Ήδε ην 

1891 ε ζπλνιηθή θπθινθνξία μεπεξλάεη ην 1.000.000 ρηιηόκεηξα θαη, κε ηελ θίλεζε 

λα βαίλεη δηαξθώο απμαλόκελε, ην 1902 μεπεξληνύληαη θαη ηα 2.000.000 ρηιηόκεηξα. 

Σηνλ Πίλαθα, αιιά θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη όηη θαη ε κέζε εηήζηα 

απόζηαζε πνπ έρεη δηαλύζεη θάζε αηκάκαμα κόλν ηξεηο ρξνληέο ππεξέβε ηηο 30.000 

ρηιηόκεηξα, ελώ ηηο άιιεο ήηαλ ζεκαληηθά κηθξόηεξε, κε ηηο επηθπιάμεηο, βέβαηα, όηη 

ν κέζνο όξνο δελ αληηπξνζσπεύεη όιε ηελ αιήζεηα. 

Μ.Ο. εηήζιαρ διαδπομήρ ανά αημάμαξα (1886-1910)
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7.8 Σςμπεπάζμαηα 

Ζ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

--Γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε νη ΣΠΑΠ απνηεινύλ ηελ κεγαιύηεξε ειιεληθή 

ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία, ζε κεγάιε απόζηαζε από ηηο ππόινηπεο, θαη δελ είλαη 

ππεξβνιή λα πεη θαλείο όηη αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ θύξην θνξκό ηνπ ειιεληθνύ 

ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ. 

--Οη επηινγέο ησλ αηκακαμώλ ηνπο έγηλαλ κε βάζε ηηο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ηνπο. Ήηαλ, άιισζηε, ε εηαηξεία πνπ πξνζέζεηε αηκάκαμεο ζην δπλακηθό ηεο 

από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ πνπ εμεηάδνπκε. 

--Οη αηκάκαμέο ηεο, κε εμαηξνπκέλεο θαη ηεο ηειεπηαίαο απνηπρεκέλεο αγνξάο, είραλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιίγα είραλ λα δειέςνπλ από ηηο αηκάκαμεο άιισλ επξσπατθώλ 
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γξακκώλ, αθόκε θαη γξακκώλ δηεζλνύο πιάηνπο. Πνιινί, βέβαηα, πηζηεύνπλ όηη ην 

αδύλαην ζεκείν ησλ ειιεληθώλ ζηδεξνδξόκσλ ήηαλ ην πιάηνο ηεο γξακκήο. Ζ 

κειέηε, όκσο ηεο πεξίπησζεο ησλ ΣΠΑΠ δείρλεη όηη ην πιάηνο ήηαλ δεπηεξεύσλ 

παξάγνληαο. Τν θπξίσο αδύλαην ηερληθό ζεκείν ησλ ειιεληθώλ ζηδεξνδξόκσλ, 

πάληα γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, ήηαλ ε αληνρή ηεο γξακκήο ηνπο. Οη ΣΠΑΠ, 

κε αληνρή γξακκήο ην πνιύ 10 ηόλνπο αλά άμνλα, όηαλ αληίζηνηρεο επξσπατθέο 

εηαηξείεο είραλ ξακκέο κε αληνρή 14-15 ηόλνπο, δηθαίσο δηακαξηύξνληαη όηη εθηεινύλ 

ζπγθνηλσληαθό θαη κεηαθνξηθό έξγν πξσηεύνληνο ζηδεξνδξόκνπ αλαγθαζκέλνη λα 

έρνπλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δεπηεξεύνληνο. 

--Αλ θαη δελ δηαζέηνπκε αλαιπηηθά ζηνηρεία, κπνξνύκε εύινγα λα ζπκπεξάλνπκε όηη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο αηκάκαμέο ηνπο κέζα ζηα όξηα πνπ είρε ραξάμεη ε δηεζλήο 

ζηδεξνδξνκηθή πξαθηηθή. 
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Κεθάλαιο 8: Η Δηαιπεία Δλληνικών Σιδηποδπόμων (ΔΔΣ)  

8.1 Η καηαζκεςή 

Η ζπνπδαηόηεηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο έλσζεο ηεο Διιάδαο κε ηα επξσπατθά δίθηπα, 

είηε κέζσ ηεο Αδξηαηηθήο είηε κέζσ ησλ γξακκώλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

έγηλε γξήγνξα αληηιεπηή ζηελ Διιάδα, κε ζπλέπεηα λα ππνβιεζνύλ ζηηο ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο δηάθνξα ζρέδηα κε απηόλ ηνλ ζηόρν.
1
  

Τν 1873 ε θπβέξλεζε Γειεγηώξγε ππνγξάθεη ζύκβαζε κε ηνλ όκηιν Αλδξέα 

Σπγγξνύ θαη Σθνπινύδε γηα ηελ θαηαζθεπή γξακκήο Πεηξαηάο-Αζήλα-Λακία-

Σύλνξα. Τα εγθαίληα ησλ εξγαζηώλ γίλνληαη κε επηζεκόηεηα ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1873 

θαη νη εξγαζίεο αξρίδνπλ ηελ ίδηα εκέξα. Τα έξγα, όκσο, ζηακαηνύλ ιίγεο εκέξεο 

αξγόηεξα. Αηηία είλαη ε δηέλεμε αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

εηαηξεία γηα ην πνύ ζα γίλεη ν ζηαζκόο ηνπ Πεηξαηά. Η δηέλεμε απηή ζα θαηαιήμεη ζε 

καθξνρξόλην δηθαζηηθό αγώλα θαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα λαπαγήζεη νξηζηηθά.
2
  

Θα πεξάζεη πεξίπνπ κηα δεθαεηία γηα λα μαλαγίλεη ιόγνο γηα ηε γξακκή ησλ 

Σπλόξσλ, ηα νπνία ηώξα βξίζθνληαη, από ην 1881, βόξεηα ηεο Λάξηζαο. Σην 

ζηδεξνδξνκηθό ζρέδην ηνπ Τξηθνύπε, ην 1882, πξνβιέπεηαη, εθηόο από ηα δίθηπα 

Θεζζαιίαο θαη Πεινπνλλήζνπ, ζε δεύηεξε θάζε θαη γξακκή δηεζλνύο πιάηνπο από 

ηνλ Πεηξαηά ζηα Σύλνξα, κε ηελ πξννπηηθή λα ζπλδεζεί ε ρώξα κε ηνπο 

ζηδεξνδξόκνπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζπλεπώο κε ην επξσπατθό δίθηπν. Δίρε, κάιηζηα, 

αλαηεζεί ζηε Γαιιηθή Απνζηνιή ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο γηα ηε ράξαμε ηεο 

γξακκήο.  

Τα πξνζδνθώκελα νηθνλνκηθά νθέιε θαίλνληαη, ιόγσ ησλ αιιαγώλ πνπ επέθεξε ζην 

δηεζλέο εκπόξην ε Γηώξπγα ηνπ Σνπέδ, κεγάια: 
“Τὰ αὐτὰ ἤθελον παραχθῇ ἀποτελέσματα, καὶ εἰς ἔτι μείζονα βαθμόν, ἐὰν ἡ 

 πρωτεύουσα τῆς χώρας συνεκοινώνει μετὰ τῆς Εὐρώπης σιδηροδρομικῶς. Οὐ 

μόνον αἱ πεδιάδες τῆς Λεβαδείας καὶ τῶν Θηβῶν καὶ αἱ εὔφοραι γαῖαι τῆς 

 Κωπαΐδος (ἧς ἡ ἀποξήρανσις σχεδὸν συνετελέσθη) θέλουσι τότε συγκοινωνήσει 

μετὰ τῆς θαλάσσης, κατ’ ἀκολουθίαν δὲ καὶ μετὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀγορῶν· 

ἀλλὰ καὶ οὐδεμία δύναται νὰ ὑπάρξῃ ἀμφιβολία, ὅτι τὸ μὲν ἐμπόριον τοῦ 

Πειραιῶς, ἀποβαίνοντος κέντρου τοῦ ἀνατολικοῦ ἐμπορίου, μεγάλως ἤθελεν 

αὐξηθῇ, τὰ δὲ  παράλια τοῦ Αἰγαίου ἤθελον δυνηθῇ νὰ δρέψωσί τινα τῶν ἐκ τῆς 

σουεζείου διώρυγος πλεονεκτημάτων, τὰ ὁποῖα μόνον οἱ λιμένες τῆς Ἰταλίας καὶ 

τῆς Αὐστρίας ἄχρι τοῦδε ἐχρησιμοποίησαν.  

Ἡ σουέζειος διῶρυξ ἐπήνεγκεν ἢ θέλει ἐπενέγκει πλήρη ἀλλοίωσιν εἰς τάς 

ἀνατολικὰς ἐκείνας ἀγοράς, ἐν αἷς διενεργεῖται τὸ ἐμπόριον ἀντικειμένων 

χρησίμων εἰς τὸ ἐσωτερικὸν μέρος τῆς Εὐρώπης. Ἐφ’ ὅσον ἅπαντα ταῦτα τὰ 

ἐμπορεύματα ἔδει νὰ ἔρχωνται διὰ τοῦ κύκλου τοῦ Εὐέλπιδος Ἀκρωτηρίου, ἡ 

Ἀγγλία, ἡ Γαλλίᾳ καὶ οἱ λιμένες τῆς Βορείου θαλάσσης ἀπετέλουν τὰ φυσικὰ 

 ὁρμητήρια, ἐξ ὧν ἐγίνετο ἡ διανομὴ αὐτῶν καθ’ ἅπασαν τὴν Εὐρώπην. Ἀλλ’ ἀπὸ 

 τῆς κατασκευῆς τῆς σουεζείου διώρυγος οἱ ὅροι τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ἐμπορίου 

τούτου μετεβλήθησαν. Δὲν εἶναι πλέον ἐπανάγκες νὰ ἀποστέλλωνται τὰ 

 ἐμπορεύματα εἰς τὴν Ἀγγλίαν καὶ τοὺς λιμένας τῆς Βορείου θαλάσσης, ὅπως 

                                                 
1
 Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.53-60, Anastasiadou (2011), σ.206-210, αλλά και σ.36-38 και 

σ.42-43 της ανά χείρας μελέτης. 
2
 Για περισσότερα Ανδρουλιδάκης (2005) σ.170-172 και Πρωτοπαπάς (2008), σ.6-7. 
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διανέμωνται εἰς τὴν Εὐρώπην. Ἐπακολούθημα τῆς νέας ταύτης καταστάσεως 

εἶναι, ὅτι τὸ ἐμπόριον τῶν ἰταλικῶν καὶ αὐστριακῶν λιμένων ηὐξήθη εἰς βαθμὸν 

σύμμετρον πρὸς τὴν μετακομιστικὴν δύναμιν τῶν πρὸς τὰ ἐνδότερα ἀγουσῶν 

σιδηροδρομικῶν γραμμῶν. Ἡ κατασκευὴ τοῦ σιδηροδρόμου τοῦ ἐνώσοντος τὴν 

Ἑλλάδα πρὸς τάς κυριωτάτας εὐρωπαϊκὰς γραμμάς, θέλει ἐπενέγκει τὰ αὐτὰ 

εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα εἰς τοὺς λιμένας τοῦ Αἰγαίου, θέλει δ’ ἀποβῇ 

ἀνυπολογίστως ἐπωφελὴς εἰς τὴν χώραν.”
3
  

Αιιά ε πξνζδνθία νηθνλνκηθήο σθέιεηαο δελ είλαη ε κόλε παξάκεηξνο ηεο γξακκήο, 

νύηε θαη ε ζεκαληηθόηεξε. Η κεγάιε ζεκαζία ηεο θαηαζθεπήο είρε θαλεί ζηελ 

επηζηξάηεπζε ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ην 1885 θαη, θπξίσο, ζηνλ 

λαπηηθό απνθιεηζκό ηνπ Πεηξαηά ηνλ Μάην ηνπ 1886, όηαλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε δελ 

κπόξεζε λα κεηαθηλήζεη ζηξαηεύκαηα θαη πιηθά πξνο ηε Θεζζαιία. Μεηά ηα 

γεγνλόηα απηά, ε θαηαζθεπή ηεο γξακκήο είρε αξρίζεη λα παίξλεη δηαζηάζεηο εζληθήο 

αλάγθεο.  

Υπ’ απηό ην πξίζκα, ην 1889 ν Τξηθνύπεο αλαζέηεη, κεηά από δηαγσληζκό, ηελ 

θαηαζθεπή ζηνλ αγγιηθό όκηιν "Eckersley, Godfrey & Liddelow" γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

θξάηνπο. Παξά ηνλ κεγάιν δηεζλή δαλεηζκό, ε εηαηξεία εγθαηαιείπεη ην έξγν ην 1893 

ιόγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο θαη θεξύζζεηαη έθπησηε ην 1894, αθνύ είρε 

θαηαζθεπάζεη κεξηθά εύθνια ηκήκαηα, όπσο ηε κηθξή γξακκή Ληαλνθιάδη-Λακία-

Σηπιίδα, κήθνπο 20km, ζηελ νπνία γίλνληαλ δξνκνιόγηα. Η νηθνλνκηθή θξίζε ηεο 

επνρήο δελ επέηξεπε ζπδεηήζεηο γηα λέα αλάζεζε.  

Μεηά θαη ηελ ήηηα ζηνλ ειιελνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1897, όπνπ θαη πάιη δελ έγηλε 

δπλαηή ε γξήγνξε κεηαθίλεζε ζηξαηεπκάησλ ζηελ Θεζζαιία, ε θπβέξλεζε Γ. 

Θενηόθε ππνγξάθεη, ην 1900, ζύκβαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο κε ην 

Συνδικάτο Κατασκευῆς Σιδηροδρόμων ἐν Ἀνατολῇ (Eastern Railway 

Construction Syndicate Ltd) πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ γάιιν βαξώλν G. De 

Reuter, πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Πξαγκαηηθνί αλάδνρνη, όκσο, ηνπ 

έξγνπ είλαη ν ηξαπεδηθόο νίθνο Erlangen θαη ν J. Goüin, πξόεδξνο ηεο γαιιηθήο 

εηαηξείαο Société de Construction de Batignolles.
4
 

Σηε ζύκβαζε ππήξρε πξόβιεςε γηα δηαθιάδσζε από ηελ Οηλόε ζηελ Φαιθίδα θαη 

νξηδόηαλ όηη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γξακκήο ζα αλαιάβεη ειιεληθή αλώλπκε 

εηαηξεία, ε νπνία, όκσο, ζα ηδξπζεί κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ησλ Μπόεξο.
5
  

Τα έξγα άξρηζαλ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 1901 θαη ε ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο ησλ 

Διιεληθώλ Σηδεξνδξόκσλ (ΔΔΣ)
6
 έγηλε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1902.  Τα ηκήκαηα ηεο 

γξακκήο παξαδόζεθαλ ζηελ θπθινθνξία σο εμήο:
7
 

Σηηο 8 Μαξηίνπ 1904 άξρηζαλ ηα δξνκνιόγηα ζην ηκήκα Πεηξαηάο-Θήβα θαη ζηε 

δηαθιάδσζε Οηλόε-Φαιθίδα. Σηελ Φαιθίδα, κάιηζηα, είραλ γίλεη, ζηηο 6 Μαξηίνπ, ηα 

επίζεκα εγθαίληα ηεο γξακκήο. 

                                                 
3
 Cheston (1887), σ.18-19. 

4
 Για τις δραστηριότητες της εταιρείας Batignolles Βλ. Park (2000). 

5
 Για όλες τις προβλέψεις της σύμβασης Βλ. Ανδρουλιδάκης (2005), σ.177-187. Για τα 

οικονομικά μεγέθη και τις διπλωματικές πτυχές της κατασκευής Βλ. Παπαγιαννάκης 

(1982), σ.130-133, Αντωνόπουλος (2005), σ.24-29 και Anastasiadou (2011), σ.215-216.  
6
 Στην κοινή γνώμη έγινε γνωστή ως «Λαρισαϊκός» και στο τροχαίο υλικό της υπήρχε η 

επιγραφή «Σιδηρόδρομος Πειραιώς-Δεμερλή-Συνόρων» (ΣΠΔΣ). Δεμερλή είναι η τότε 

ονομασία του Παλαιοφαρσάλου. 
7
 Οι ημερομηνίες από το Ανδρουλιδάκης (2005), σ.187. 
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Χάρτης της γραμμής το 1909 Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2005) 

Τν ηκήκα Θήβα-Λεηβαδηά παξαδόζεθε ηξεηο κήλεο αξγόηεξα, ζηηο 2 Ινπλίνπ 1904, 

ελώ ζηηο 12 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο παξαδόζεθε ην ηκήκα Λεηβαδηά-Γαδί. 

Τνλ Ινύιην ηνπ 1905, ζηηο 11 θαη 20 αληίζηνηρα, παξαδόζεθαλ ηα ηκήκαηα Γαδί-

Μπξάινο θαη Μπξάινο-Ληαλνθιάδη, ελώ ε δηαθιάδσζε Ληαλνθιάδη-Σηπιίδα είρε 

θαηαζθεπζηεί από ηελ πξνεγνύκελε αλάδνρν. 

Τν ηκήκα Ληαλνθιάδη-Γεκεξιή-Λάξηζα παξαδόζεθε ζηηο 6 Σεπηεκβξίνπ 1908 θαη ε 

γξακκή νινθιεξώζεθε ζηηο 22 Ινπιίνπ 1909 κε ηελ παξάδνζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηκήκαηνο Λάξηζα-Παπαπνύιη. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο γξακκήο απηήο ηειεηώλεη ε ζηδεξνδξνκηθή πεξηπέηεηα ηνπ 

Διιεληθνύ Κξάηνπο, κηα πεξηπέηεηα ηελ νπνία ν Τξηθνύπεο ππνιόγηδε πεληαεηή, αιιά 

είρε δηάξθεηα ζρεδόλ 25 ρξόλσλ. Τώξα, έλαο ηαμηδηώηεο κπνξνύζε, ηνπιάρηζηνλ 

δπλεηηθά, λα κεηαθηλεζεί, αιιάδνληαο ζπξκό ζηελ Αζήλα, ζε κηα απόζηαζε 800 

ρηιηνκέηξσλ από ηελ Καιακάηα ζηε Λάξηζα. Βέβαηα, νη πεξηζζόηεξνη 

κεηαθηλνύκελνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ην ζηδεξόδξνκν γηα κηθξέο απνζηάζεηο 25 έσο 40 

ρηιηνκέηξσλ.
8
 Η βξαρύηεηα, σζηόζν, ησλ κεηαθηλήζεσλ δελ πξέπεη λα ζπζθνηίδεη ην 

ζεκαληηθό γεγνλόο όηη γεηηνληθέο πεξηνρέο, θιεηζηέο επί αηώλεο, άλνημαλ γηα πξώηε 

θνξά ε κία ζηελ άιιε.  

Τν θξάηνο, βέβαηα, ρξεζηκνπνηνύζε ηα λέα κέζα ζπγθνηλσλίαο πνιύ πεξηζζόηεξν 

από ηνπο πνιίηεο ηνπ. Σηξαηησηηθά απνζπάζκαηα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο 

κεηαθέξνληαλ κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θαη ελίζρπαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

θξαηηθνύ κεραληζκνύ. Μάιηζηα, νη πνιηηηθέο πξνζδνθίεο πνπ είραλ επελδπζεί ζηε 

                                                 
8
 Βλ. Παπαγιαννάκης (1982), σ.190. 
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γξακκή Πεηξαηάο-Σύλνξα εθπιεξώζεθαλ ζηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο, θαζώο ε 

πξνώζεζε ησλ επηζηξάησλ θαη ηνπ ζηξαηησηηθνύ πιηθνύ ζην κέησπν ήηαλ 

αζπγθξίησο ηαρύηεξε από ό,ηη ζηνλ πόιεκν ηνπ 1897. (Φαηδεησζήθ (1999α), ζ.11)  

8.2 Τα ηεσνικά ζηοισεία ηηρ γπαμμήρ 

Η γξακκή είλαη κνλή, έρεη δηεζλέο πιάηνο (1.440mm) θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ είραλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα νη αληίζηνηρνη 

γαιιηθνί ζηδεξόδξνκνη. Γειαδή, νη θακπύιεο έρνπλ κεγάιε αθηίλα, νη θιίζεηο είλαη 

ζρεηηθά κηθξέο θαη, ην πην ζεκαληηθό, ε αληνρή ηήο γξακκήο είλαη 13 ηόλνη αλά 

άμνλα.  

Τν ηκήκα Πεηξαηάο-Γεκεξιή έρεη κήθνο 302.534m, ε κέγηζηε θιίζε είλαη 20‰ θαη ε 

ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο είλαη 300m. Τν κηθξόηεξν πςόκεηξν βξίζθεηαη ζηνλ 

Πεηξαηά (2m) θαη ην κεγαιύηεξν ζηε ζέζε Κνύξλνβν (585m).  

Τν ηκήκα Γεκεξιή-Λάξηζα έρεη κήθνο 45.542m, ε κέγηζηε θιίζε είλαη 20‰ θαη ε 

ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο είλαη 300m. Τν ρακειόηεξν ζεκείν βξίζθεηαη ζηε 

Λάξηζα (76,8m), θαη ην πςειόηεξν ζηε ζέζε Γνμαξά (164,6m).  

Γηα ην ηκήκα Λάξηζα-Σύλνξα ην κήθνο είλαη 45.504m ε κέγηζηε θιίζε 16‰ θαη ε 

δπζθνιόηεξε θακπύιε έρεη αθηίλα 300m. Τν κηθξόηεξν πςόκεηξν βξίζθεηαη ζην 

Μαθξπρώξη (62m) θαη ην κεγαιύηεξν ζηε Λάξηζα (76,8m).  

Η δηαθιάδσζε Οηλόε (Σρεκαηάξη)-Φαιθίδα έρεη κήθνο 21.665m, κέγηζηε θιίζε 20‰ 

θαη ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο 300m. Τν ρακειόηεξν ζεκείν βξίζθεηαη ζηε 

Φαιθίδα (3m) θαη ην πςειόηεξν ζην Σρεκαηάξη (127,5m).  

Τέινο, ε δηαθιάδσζε Ληαλνθιάδη-Σηπιίδα έρεη κήθνο 22.520m, κέγηζηε θιίζε 20‰ 

θαη ειάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο 300m. Τν κηθξόηεξν πςόκεηξν βξίζθεηαη ζηε 

Σηπιίδα (3m) θαη ην κεγαιύηεξν ζηε Λακία (60,7m).
9
  

8.3 Οι αημάμαξερ και η ελκηική δύναμη  

Η αγγιηθή εηαηξεία, πνπ αλέιαβε ηελ θαηαζθεπή ην 1890, είρε αγνξάζεη ηξεηο 

αγγιηθέο, ηελ ΜΑΡΙΝΑ θαη ηηο δύν Etat (301 θαη 302),
10

 θαη ηελ αηκάκαμα 

ΦΑΛΗΡΟΣ ηνπ ΣΑΠ, ηηο νπνίεο ε λέα αλάδνρνο ρξεζηκνπνίεζε κόλνλ σο αηκάκαμεο 

έξγσλ, ρσξίο λα ηηο αλαθέξεη ζε θαλέλαλ Απνινγηζκό ηεο. Σπλεπώο δελ είλαη νξζό λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ αξηζκό ησλ ηαθηηθώλ αηκακαμώλ ηεο, αιιά νύηε θαη ζηελ 

δηαζέζηκε ειθηηθή δύλακε.  

Η Δηαηξεία ησλ Διιεληθώλ Σηδεξνδξόκσλ άξρηζε ηηο αγνξέο ηεο ην 1903, 

αγνξάδνληαο 10 αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α από ην εξγνζηάζην ηεο γαιιηθήο 

Batignolles, ηηο νπνίεο έζεζε ζε θπθινθνξία όηαλ άξρηζαλ ηα δξνκνιόγηά ηεο, ην 

1904. Τν έηνο απηό ην κήθνο ηεο γξακκήο είλαη 204 ρηιηόκεηξα θαη ε    ειθηηθή 

δύλακε ησλ αηκακαμώλ ηεο είλαη 68.800kg. 

Τν 1905 ην κήθνο γίλεηαη 219km, ε ειθηηθή δύλακε κέλεη ίδηα, αιιά ε ΔΔΣ δίλεη 

παξαγγειία, ζην ίδην εξγνζηάζην, γηα άιιεο ηξεηο εληειώο ίδηεο αηκάκαμεο, ηηο νπνίεο 

ζέηεη ζε θπθινθνξία ην επόκελν έηνο. 

Έηζη, ην 1906, ην κήθνο είλαη 240km, νη αηκάκαμεο 13 θαη ε ειθηηθή δύλακε 

89.440kg, κε ηελ θαηάζηαζε λα κέλεη ίδηα θαη ην 1907. Τν 1907, όκσο, δίλεηαη 

παξαγγειία γηα 10 αθόκε αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α ζην βειγηθό εξγνζηάζην Saint 

Léonard θαη γηα 7 αηκάκαμεο θνξπθαίαο θαηεγνξίαο, αθόκε θαη κε δηεζλή θξηηήξηα 

ηεο ζεηξάο Β ζην εξγνζηάζην Batignolles,  

Τν 1908, ινηπόλ, ην κήθνο ηεο ππό εθκεηάιιεπζε γξακκήο είλαη 295km, νη 

αηκάκαμεο 30 (23 ηεο ζεηξάο Α θαη 7 ηεο ζεηξάο Β) θαη ε ειθηηθή δύλακε 216.046kg. 

                                                 
9
 Τα τεχνικά στοιχεία της γραμμής στο Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117.  

10
 Για τις ατμάμαξες αυτές Βλ. σ. 
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Τν 1909 θαη ην 1910 δελ αιιάδεη ν αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ νύηε ε ζπλνιηθή ειθηηθή 

δύλακε, αιιά ε ΔΔΣ επεθηείλεη ην κήθνο ηεο γξακκήο ζε 416 ρηιηόκεηξα θαη ην 

νινθιεξώλεη ζε 441 ρηιηόκεηξα αληηζηνίρσο.  

Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζπθαλ παξαπάλσ θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ επόκελν πίλαθα, 

ζηελ πέκπηε ζηήιε ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ν ππνινγηζκόο ηεο αλά έηνο ειθηηθήο 

δύλακεο αλά εγθαηεζηεκέλν ρηιηόκεηξν γξακκήο. 

 

 

 

 

Έηορ 

 

 

 

 

Αημάμαξερ 

 

 

Σςνολική 

ελκηική 

δύναμη kg 

 

 

Μήκορ 

γπαμμήρ  

km 

 

Ανηγμένη 

Δλκηική 

δύναμη 

(kg/km) 

1904 10 68.800 204 337,25 

1905 10 68.800 219 314,16 

1906 13 89.440 240 372,67 

1907 13 89.440 240 372,67 

1908 30 216.046 295 732,36 

1909 30 216.046 416 519,34 

1910 30 216.046 441 489,90 

Σηε γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο ειθηηθήο δύλακεο αλά 

εγθαηεζηεκέλν ρηιηόκεηξν γξακκήο. Η απόηνκε κεγάιε αύμεζε γηα ην 1908 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη, εθείλε ηε ρξνληά, ε ΔΔΣ ελέηαμε ζην δπλακηθό ηεο 17 

αηκάκαμεο, ελώ ην κήθνο ηεο γξακκήο απμήζεθε κόλν θαηά 55 ρηιηόκεηξα. 
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8.4 Η Σειπά Α 

Η ζεηξά Α πεξηιακβάλεη 23 αηκάκαμεο. Δίλαη κεραλέο δηθύιηλδξεο, εθνδηνθόξνη, 

ηύπνπ (1' C n2t ή 2-6-0Τ). Πξνέξρνληαη από δύν εξγνζηάζηα: νη 13 πξώηεο 

αγνξάζηεθαλ από ην γαιιηθό εξγνζηάζην Batignolles (10 ην 1904 θαη 3 ην 1905), ελώ 

ην 1908 ηέζεθαλ ζηελ θπθινθνξία άιιεο 10 πξνεξρόκελεο από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην Saint Léonard. Η ΔΔΣ ηηο ηαμηλόκεζε κε ηνπο αξηζκνύο Α101 έσο 

Α123,
11

 ρσξίο λα ηνπο δώζεη νλόκαηα. Τα θύξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ 

αηκακαμώλ είλαη ηα αθόινπζα:
12

 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................d=420mm 

Γηαδξνκή εκβόισλ...............................l=600mm 

Όγθνο θπιίλδξνπ ................................V=0,083084m
3 

Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ..  D=1.200mm 

Μέηξν έιμεσο……………………………..e=882cm
2
 

Πίεζε:...................................................12Atm 

Διθηηθή δύλακε………………..………6.350(6.880)kg 

Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ...........S=129,21m
2
 

Δπηθάλεηα εζράξαο .........................G=1,53m
2
 

Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….. (S/G)=84,45          

Μέηξν ζέξκαλζεο…………………………1555,2m
-1

    

Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…11.950-12.950-12.900kg 

Οιηθό βάξνο………………………………...45.000kg 

Βάξνο πξνζθύζεσο………………………37.800kg 

Μήθνο αηκάκαμαο.......................................9,880m 

Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………5,5m
3
 

Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………….2.800kg 

 
Η ατμάμαξα Α104 του ΣΠΔΣ Πηγή: Ανδρουλιδάκης (2005) 

Πξόθεηηαη γηα ηππνπνηεκέλε θιάζε αηκακαμώλ κηθηήο ρξήζεσο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαλ ζε πνιιά επξσπατθά εξγνζηάζηα θαη πξννξίδνληαλ γηα ρξήζε ζε 

γξακκέο δηεζλνύο πιάηνπο θαη θπθινθνξνύζαλ ζε πνιιέο επξσπατθέο γξακκέο. 

Λεηηνπξγνύλ κε απμεκέλε πίεζε, 12Atm θαη είλαη ηδαληθέο γηα κηθηή ρξήζε, κηαο θαη 

                                                 
11

 Μία από τις μηχανές αυτές, η Α104, με μεταγενέστερη αρίθμηση Εα204 και με, επίσης 

μεταγενέστερο, ογκώδη εκχιονιστήρα, εκτίθεται στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών. 
12

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 34 του Παραρτήματος Ι. 
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έρνπλ θηλεηήξηνπο ηξνρνύο κεγάιεο δηακέηξνπ, κεγάιν κέηξν έιμεσο θαη κεγάιε 

ειθηηθή δύλακε. Άξηζηνο είλαη, επίζεο, κεραληζκόο αηκνπαξαγσγήο ηνπο κε 

δπλαηόηεηα γηα θαύζε γαηαλζξάθσλ πξώηεο πνηόηεηαο. Η απηνλνκία είλαη, ίζσο, ην 

αδύλαην ζεκείν ηνπο, αθνύ κε θαηαλάισζε 9-10 ρηιηόγξακκα αλά ρηιηόκεηξν 

κπνξνύλ λα δηαλύζνπλ ρσξίο αλεθνδηαζκό 280-310 ρηιηόκεηξα. Δίλαη απνξίαο άμην 

ην γηαηί ε ΔΔΣ δελ ηηο παξήγγεηιε, ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο από απηέο, κε ρσξηζηό 

εθνδηνθόξν.  

8.5 Η Σειπά Β 

Ηζεηξά Β ηεο ΔΔΣ απνηειείηαη από 7 αηκάκαμεο, νη νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ ην 

1907 ζην εξγνζηάζην Batignolles. Πξόθεηηαη γηα κεραλέο ηεζζάξσλ θπιίλδξσλ, 

δηπιήο εθηόλσζεο θαη κε ειθόκελν δηαμνληθό εθνδηνθόξν. Ο ηύπνο ηνπο είλαη (2' C 

n4v+2Τ ή 4-6-0) ή, ζηε δηεζλή ζηδεξνδξνκηθή νλνκαηνινγία, Ten Wheeler. Η ΔΔΣ 

ηηο ηαμηλόκεζε κε ηνπο αξηζκνύο Β201 έσο Β207, ρσξίο λα ηνπο δώζεη νλόκαηα. Τα 

θύξηα ζηνηρεία ηνπο είλαη ηα εμήο:
13

 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ πςειήο πίεζεο......d1=350mm 

Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο....d2=550mm 

Γηαδξνκή εκβόισλ.....................................l=640mm 

Όγθνο θπιίλδξσλ πςειήο πίεζεο .....V1=0,061544m
3 

Όγθνο θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο.......V2=0,151976m
3 

Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ……...D=1.600mm 

Μέηξν έιμεσο ……………………………..e=605cm
2
 

Πίεζε:................................................................14Atm 

Διθηηθή δύλακε………………..……….……8.258kg 

Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο ....................S=128,94m
2
 

Δπηθάλεηα εζράξαο .....................................G=2,20m
2
 

Δπάξθεηα ιέβεηα………………………..(S/G)=58,61    

Μέηξν ζέξκαλζεο ………………..(2S/V2)=1696,8m
-1

         

Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………13.800kg 

Οιηθό βάξνο………………………………...57.000kg 

Βάξνο πξνζθύζεσο…………………………41.400kg 

Μήθνο αηκάκαμαο...........................................16,700m 

Φσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………..……11m
3
 

Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………….….3.000kg 

Πξόθεηηαη γηα αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο ηύπνπ De Glenn, κε πςειή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο, πξννξηδόκελεο γηα ππεξηαρείεο ακαμνζηνηρίεο, πνπ ζα ηηο δήιεπε, εθείλε 

ηελ επνρή, νπνηνδήπνηε κεγάιν επξσπατθό δίθηπν.  

Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά εμαηξεηηθήο επηβαηηθήο αηκάκαμαο. Μεγάινη θηλεηήξηνη 

ηξνρνί, κέηξην κέηξν έιμεσο, αιιά κεγάιε, ιόγσ πςειήο πίεζεο, ειθηηθή δύλακε. 

Ο κεραληζκόο αηκνπαξαγσγήο ηνπο, κε επάξθεηα ιέβεηα 58,61 θαη κέηξν ζέξκαλζεο 

1696,8m
-1

,
 
είλαη άξηζηνο. 

Με ην ρσξηζηό εθνδηνθόξν, ε απηνλνκία ηνπο είλαη πεξίπνπ 350 ρηιηόκεηξα, κηαο θαη 

έρνπλ, σο δηπιήο εθηόλσζεο, κεησκέλε θαηά 15-20% θαηαλάισζε.  

                                                 
13

 Τα πλήρη τεχνικά στοιχεία τους στον Πίνακα 35 του Παραρτήματος Ι. Η Β206 βρίσκεται 

(με νεότερη αρίθμηση ΣΕΚ Ζα306) παροπλισμένη και σε κακή κατάσταση στο 

Μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης, αν και είναι η μοναδική διασωθείσα εκπρόσωπος του 

τύπου αυτού στην Ευρώπη. Βλ. ΣΦΣ (1999), σ. 82 και σ.172 και φωτογραφία της στη σ.84. 
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Η ατμάμαξα Β206 του ΣΠΔΣ Πηγή: ΣΦΣ (1999) 

8.6 Σςγκπίζειρ 

Όπσο είδακε αηκάκαμεο ηύπνπ 2-6-0, αλάινγεο κε ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α ηεο 

ΔΔΣ, θπθινθνξνύλ εθείλε ηελ επνρή ζε αξθεηέο επξσπατθέο γξακκέο, θπξίσο γηα 

κηθηή ρξήζε. Μηα από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ζεηξέο είλαη ε πνιύ επηηπρεκέλε ζεηξά 

640, θαηαζθεπήο 1907, ησλ Κξαηηθώλ Ιηαιηθώλ Σηδεξνδξόκσλ. Τα θύξηα ηερληθά 

ζηνηρεία ησλ αηκακαμώλ απηήο ηεο ζεηξάο είλαη ηα εμήο:
14

 
Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d=540mm   

     Γηαδξνκή εκβόισλ.......................................l=700mm    

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…...…D=1.850mm   
     Μέηξν έιμεσο……………………….….e=1103,3cm

2
                                                   

     Πίεζε:..............................................................12Atm   
     Διθηηθή δύλακε………………..…..…....…Τ=8.606kg                
     Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….…….(S/G)=58,5                                                                           

     Μέηξν ζέξκαλζεο ……………..…......(S/V)=883,1m
-1

  

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……....……14.830kg       

     Βάξνο πξνζθύζεσο…………………….…...44.500kg            
     Μήθνο αηκάκαμαο............................................ --  
     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...…. -- 

Η πξώηε επηζήκαλζε είλαη όηη θαη νη δύν αηκάκαμεο ιεηηνπξγνύλ κε ηελ ίδηα πςειή 

πίεζε ησλ 12Atm.
15

 Η ζύγθξηζε δείρλεη όηη νη αηκάκαμεο ηεο ΔΔΣ πζηεξνύλ ζε 

ειθηηθή δύλακε, 8.606kg νη ηηαιηθέο 6.880kg νη ειιεληθέο, νη νπνίεο όκσο 

ιεηηνπξγνύλ ζε γξακκή κηθξόηεξεο αληνρήο, κηαο θαη ην βάξνο πξνζθύζεσο ησλ 

ειιεληθώλ είλαη 37.800kg ελώ ησλ ηηαιηθώλ 44.500kg. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη 

ειιεληθέο αηκάκαμεο έρνπλ θαιύηεξν κεραληζκό αηκνπαξαγσγήο πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη θαιύηεξε θαύζε θαη κεγαιύηεξε νηθνλνκία. Η γεληθή, όκσο, εληύπσζε 

είλαη όηη νη αηκάκαμεο απηέο ηεο ΔΔΣ βξίζθνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο 

ζηδεξνδξνκηθήο πξαθηηθήο γηα κηθηέο αηκάκαμεο γξακκώλ δηεζλνύο πιάηνπο.  

                                                 
14

 Για τα πλήρη τεχνικά στοιχεία Βλ. Hollingsworth & Cook (1987), σ.80-81. 
15

 Η απαίτηση για μεγαλύτερες ελκτικές δυνάμεις κατά τις αρχές του 20ου αιώνα είχε 

οδηγήσει στην εφαρμογή υψηλότερων πιέσεων στους λέβητες των καλών ατμαμαξών. 

Βλ. Βλ. Chapelon (1957), σ.38.  



  Εταιρεία Ελληνικών Σιδηροδρόμων 

 229 

     Όζνλ αθνξά ζηε ζεηξά Β ηεο ΔΔΣ, πξνο επίξξσζε ηνπ ηζρπξηζκνύ όηη νη 

αηκάκαμεο απηήο ηεο ζεηξάο ζα κπνξνύζαλ λα θπθινθνξνύλ ζε κεγάια 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα όινπ ηνπ θόζκνπ, ε πεξηήγεζή καο ζα είλαη πνιύ επξύηεξε. 

Δθείλε ηελ επνρή, δειαδή γύξσ ζην 1907, ζηηο κεγάιεο γαιιηθέο γξακκέο Chemins 

de Fer de l’ Est θαη Paris-Lyon-Mediterrané έρνπλ ηεζεί ζε θπθινθνξία αληίζηνηρεο 

αηκάκαμεο, κε ηελ ίδηα δηάηαμε αμόλσλ. Από ηα ιίγα δηαζέζηκα ζηνηρεία απηώλ ησλ 

αηκακαμώλ,
16

 πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη νη ζπγθεθξηκέλεο αηκάκαμεο ηεο ΔΔΣ 

πξέπεη λα θαηαηαγνύλ ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηεο ηόηε ζηδεξνδξνκηθήο ηερλνινγίαο γηα 

επηβαηηθνύο ζπξκνύο. Αλ πζηεξνύλ ζε θάηη, απηό είλαη ην βάξνο πξνζθύζεσο, αιιά ε 

ειιεληθή γξακκή έρεη αληνρή πεξίπνπ 14 ηόλνπο αλά άμνλα, ελώ ε αληνρή ησλ 

γαιιηθώλ γξακκώλ ππεξβαίλεη ηνπο 17 ηόλνπο αλά άμνλα.  

Αληίζηνηρεο αηκάκαμεο θπθινθνξνύλ θαη ζε πνιιέο άιιεο γξακκέο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

Δλδεηθηηθά κόλνλ: 

-Σηηο ΗΠΑ ε εηαηξεία Lake Shore and Michigan Railroad έζεζε ζε θπθινθνξία ην 

1902 ηηο αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Ι-1, γηα ην πνιύ δύζθνιν δξνκνιόγην Νέα Υόξθε-

Σηθάγν (1.536km). Η ειθηηθή δύλακε απηώλ ησλ αηκακαμώλ ήηαλ 8.276kg.
17

  

-Τν 1905 ηίζεληαη ζε θπθινθνξία ζηνπο Ιλδηθνύο Σηδεξνδξόκνπο (πιάηνπο 1.676mm) 

νη αηκάκαμεο 4-6-0 ηεο ηδηαίηεξα επηηπρεκέλεο ζεηξάο BESA γηα επηβαηηθή ρξήζε. Οη 

αηκάκαμεο απηέο έρνπλ ειθηηθή δύλακε 7.866kg,
18

 έλαληη 8.258kg ησλ ειιεληθώλ. 

-Τν 1906 ε βξεηαληθή εηαηξεία Caledonian Railway ζέηεη ζε θπθινθνξία ηηο 

αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Cardean. Αηκάκαμεο ηύπνπ 4-6-0 πνπ ζεσξνύληαη «ε επηηνκή 

ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ αηκνύ». Απηέο νη αηκάκαμεο έρνπλ ειθηηθή δύλακε 8.480kg.
19

  

-Σηελ Απζηξαιία ην 1907, από ηνπο Victorian Government Railways, θπθινθνξνύλ 

14 αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Α, γηα ππεξηαρείεο ακαμνζηνηρίεο, κε εμαηξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ειθηηθή δύλακε 9.400kg.
20

 

Αιιά θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο Β είλαη πιήξσο 

ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά όισλ απηώλ ησλ ηδηαίηεξα 

επηηπρεκέλσλ επηβαηηθώλ αηκακαμώλ.  

Μηα πην ιεπηνκεξήο ζύγθξηζε κπνξεί λα γίλεη κε αληίζηνηρεο αηκάκαμεο 

(ραξαθηεξίδνληαη pour trains rapides) πνπ δηαζέηνπλ νη θξαηηθνί Βειγηθνί 

Σηδεξόδξνκνη δηεζλνύο πιάηνπο θαη ηηο νπνίεο έρεη θαηαζθεπάζεη ην 1905 ε βειγηθή 

εηαηξεία Saint Léonard. Πξόθεηηαη γηα ηε ζεηξά FN, δηπιήο εθηόλσζεο, κε ηα εμήο 

θύξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
21

 
Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d1=360mm   

     Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ................................d2=600mm   

     Γηαδξνκή εκβόισλ.......................................l=640mm    

     Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ…...…D=1.800mm   
     Μέηξν έιμεσο…………………………...….e=640cm

2
                                                   

     Πίεζε:..............................................................15,2Atm   
     Διθηηθή δύλακε………………..…..…....…Τ=7.380kg                
     Δπάξθεηα ιέβεηα…………………….…….(S/G)=56,8                                                                            

                                                 
16

 Βλ. Chapelon (1957), σ.34. 
17

 Για τα άλλα τεχνικά στοιχεία Βλ. Hollingsworth & Cook (1987), σ.64-65 και Chant (2001), 

σ.100. 
18

 Παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν στην Ινδία χαρακτηρίζονται “more British than  

anything that ran in Britain” και ήταν σε χρήση ακόμη και το 1985! Βλ. Hollingsworth & 

Cook (1987), σ82-83, αλλά και Chant (2001), σ.115-116. 
19

 Βλ. Hollingsworth & Cook (1987), σ86-87, με πλήρη περιγραφή των προτερημάτων τους. 
20

 Για τις ατμάμαξες αυτές Βλ. Hollingsworth & Cook (1987), σ86-87.  
21

 Για τα πλήρη τεχνικά στοιχεία Βλ. Saint Léonard (χ.χ.), Sie FN.  



Εταιρεία Ελληνικών Σιδηροδρόμων 

 230 

     Σπληειεζηήο ζέξκαλζεο ………......(2S/V2)=1963,6m
-1

  

     Βάξνο αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…….....……----       

     Βάξνο πξνζθύζεσο……………………...…----             
     Μήθνο αηκάκαμαο............................................11,290m    
     Φσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………...….----    

Η ζύγθξηζε κε ηηο βειγηθέο δείρλεη όηη νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Β έρνπλ εληειώο 

αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά. Καη νη δύν ηύπνη ιεηηνπξγνύλ κε πςειή πίεζε, πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό ησλ αηκακαμώλ πξώηεο πνηόηεηαο ηεο επνρήο.
22

 Οη ειιεληθέο είλαη, 

κάιηζηα, θαιύηεξεο σο πξνο ηελ ειθηηθή δύλακε (8.258kg έλαληη 7.380kg ησλ 

βειγηθώλ).  

Ίδηεο πεξίπνπ είλαη θαη νη αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο FO ηεο Saint Léonard ηηο νπνίεο 

θπθινθνξνύλ ζηε γξακκή Paris-Orléans, κόλν πνπ απηέο είλαη θαηαζθεπήο 1898.   

8.7 Η σπήζη 

Τα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ αηκακαμώλ ηεο πνπ παξαζέηεη ζηνπο εηήζηνπο 

Απνινγηζκνύο ηεο ε ΔΔΣ, θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ Πίλαθα 46 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ, είλαη ηα εμήο: 

Α) Η ζπλνιηθή δηαλπζείζα απόζηαζε, αλαιπκέλε ζε απόζηαζε πνπ θαιύθζεθε από 

επηβαηηθέο θαη εκπνξηθέο ακαμνζηνηρίεο, ε απόζηαζε πνπ δηαλύζεθε γηα κεηαθνξά 

ραιίθσλ θαη ε απόζηαζε πνπ θαιύθζεθε γηα ειηγκνύο. 

Β) Τν ζπλνιηθό εηήζην θνξηίν πνπ κεηέθεξαλ νη αηκάκαμέο ηεο, ζε ρηιηνκεηξηθνύο 

ηόλνπο. 

Γ) Τελ κέζε θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ από ηηο αηκάκαμεο ζε ρηιηόγξακκα αλά 

ρηιηόκεηξν. 

Ο επόκελνο πίλαθαο έρεη πξνθύςεη από επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 42 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 

 

Έηορ 

 

 

 

Αημάμαξερ 

 

Σςνολική 

διαδπομή 

km 

 

Μ.Ο. ανά 

αημάμαξα 

km 

 

Σςνολικό 

Φοπηίο 

Χιλιομ. 

Τόνοι 

Μ.Ο 

θοπηίος ανά 

αημάμαξα 

Χιλιομ. 

Τόνοι 

1904 10 279.186 27.919 23.393.530 2.339.353 

1905 10 361.115 36.116 30.623.496 3.062.350 

1906 13 384.622 29.586 33.492.400 2.576.338 

1907 13 380.716 29.286 33.647.746 2.588.288 

1908 30 485.376 16.179 45.474.905 1.515.830 

1909 30 686.476 22.883 68.534.815 2.284.493 

1910 30 714.202 23.807 70.980.825 2.366.027 

                                                 
22

 Η εφαρμογή της διπλής εκτόνωσης είχε ως συνέπεια την αύξηση της πίεσης 

λειτουργίας των καλών ατμαμαξών, με συνήθεις τιμές 14-16Atm. Βλ. Chapelon (1957), 

σ.38. 
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Σηα δύν επόκελα δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη ε ζπλνιηθή αλά έηνο απόζηαζε πνπ 

δηαλύζεθε από ηηο αηκάκαμεο ηεο ΔΔΣ θαη ν κέζνο όξνο εηήζηαο δηαδξνκήο αλά 

αηκάκαμα. 

Σςνολική διαδπομή ηων αημαμαξών ηηρ ΔΔΣ (1904-1910)
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Μ.Ο. εηήζιαρ διαδπομήρ ανά αημάμαξα (1904-1910)
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Από ηα ζηνηρεία θαη ηα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη όηη, γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, ε 

ΔΔΣ ρξεζηκνπνίεζε ηηο αηκάκαμέο ηεο κε ηξόπν απόιπηα ζύκθσλν κε ηηο επηηαγέο 

ηεο δηεζλνύο ζηδεξνδξνκηθήο πξαθηηθήο. Μία κόλν ρξνληά, ην 1905, ν κέζνο όξνο 

θίλεζεο ησλ αηκακαμώλ ήηαλ κεγαιύηεξνο από 35.000 ρηιηόκεηξα, ελώ ε απόηνκε 

κείσζε ηνπ 1908 εμεγείηαη από ηνλ ίδην ιόγν γηα ηνλ νπνίν, ηελ ίδηα ρξνληά, 

απμήζεθε απόηνκα ε κέζε ειθηηθή δύλακε ηεο εηαηξείαο. 

Σηα δύν επόκελα δηαγξάκκαηα θαίλνληαη ην κέζν θνξηίν πνπ δηαθίλεζε θάζε 

αηκάκαμα, ζε ρηιηνκεηξηθνύο ηόλνπο θαη ε κέζε θαηαλάισζε γαηαλζξάθσλ από ηηο 

αηκάκαμεο ηεο ΔΔΣ. 
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Μ.Ο. θοπηίος ανά αημάμαξα ηηρ ΔΔΣ (1904-1910)
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Καηανάλωζη γαιανθπάκων (1904-1910)
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8.8 Σςμπέπαζμα 

Δίλαη εκθαλέο όηη ε ΔΔΣ έρεη πάξεη ζνβαξά ην ξόιν ηεο σο ε ειιεληθή εηαηξεία πνπ 

έρεη ζθνπό λα ζπλδέζεη ηε ρώξα κε ηα επξσπατθά δίθηπα, κέζσ ησλ γξακκώλ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ο κεγάινο αξηζκόο θαη ε πνηόηεηα ησλ πξώησλ 

αηκακαμώλ ηεο δείρλεη όηη ε επηινγή θαη ε αγνξά ηνπο έγηλαλ κε θξηηήξηα ηηο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο γηα γξακκέο πξσηεύνπζαο ζεκαζίαο. Όπσο δείρλνπλ θαη νη ζπγθξίζεηο, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ησλ αηκακαμώλ κηθηήο ρξήζεο ηεο ζεηξάο Α, όζν θαη, 

θπξίσο απηώλ, ησλ επηβαηηθώλ αηκακαμώλ ηεο ζεηξάο Β ηαηξηάδνπλ απόιπηα ζε 

γξακκέο δηεζλνύο ζεκαζίαο θαη δείρλνπλ όηη ε ΔΔΣ ήηαλ, ην 1909, έηνηκε γηα ηε 

ζύλδεζε κε ηηο επξσπατθέο γξακκέο.  

Βέβαηα, γηα ιόγνπο πνπ δελ ελδηαθέξνπλ ηελ παξνύζα κειέηε, ε έλσζε ηεο 

ειιεληθήο δηεζλνύο γξακκήο κε ηηο νζσκαληθέο γξακκέο δελ έγηλε παξά ην 1914, όηαλ 

πιένλ ην δήηεκα ήηαλ απνθιεηζηηθά ειιεληθό.
23

 

 

                                                 
23

 Για το ζήτημα της σύνδεσης της ελληνικής γραμμής με τα ευρωπαϊκά δίκτυα Βλ. 

Anastasiadou (2011), σ.217-220 
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Κεθάλαιο 9: Η γενική εικόνα-Σςμπεπάζμαηα 

9.1 Το δίκηςο 

Οη αηκάκαμεο, ην θύξην εξεπλεηηθό αληηθείκελν απηήο ηεο δηαηξηβήο, θπθινθόξεζαλ 

θαη «έδξαζαλ» ζην ειιεληθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν. Δύινγν είλαη, ινηπόλ, λα 

εμεηάζνπκε ηελ γεληθή ζπλνιηθή εηθόλα απηνύ ηνπ δηθηύνπ αιιά θαη λα ην εληάμνπκε 

ζην επξσπατθό πιαίζην ηεο επνρήο. 

Ζ ηζηνξία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηύνπ άξρηζε ην 1882
1
 κε ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο 

ζπδεηήζεηο γηα ηα λνκνζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο Σξηθνύπε θαη ηειείσζε ζηα ηέιε ηνπ 

1909 κε ηελ νινθιήξσζε ηεο γξακκήο Πεηξαηώο-πλόξσλ. Ζ αηζηόδνμε πξννπηηθή 

ηνπ Σξηθνύπε γηα νινθιήξσζε κέζα ζε κηα πεληαεηία έγηλε κηα καθξόζπξηε 

πεξηπέηεηα κε ππεξπεληαπιάζηα δηάξθεηα.  

Από ην 1909 θαη κεηά ην ειιεληθό θξάηνο δελ θαηαζθεύαζε άιιεο γξακκέο. Ζ 

επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ έγηλε κέζσ ησλ γξακκώλ πνπ «θιεξνλνκήζεθαλ» 

από ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. 

Μπνξνύκε λα νκαδνπνηήζνπκε θαη λα ζπλνςίζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηαζθεπήο θνηηάδνληαο, επηγξακκαηηθά, ηνπο θιάδνπο ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ. 

--Σν δίθηπν ηεο Πεινπνλλήζνπ απνηειείηαη από δύν ζθέιε: Σν έλα, θαηά κήθνο ησλ 

βόξεησλ θαη ησλ δπηηθώλ αθηώλ δηεπθόιπλε ηελ ζπγθνηλσλία ησλ εύθνξσλ 

ζηαθηδνπαξαγσγηθώλ πεξηνρώλ εμαζθαιίδνληαο πξόζβαζε ζηα εμαγσγηθά ιηκάληα 

ηεο Πάηξαο, ηνπ Αηγίνπ θαη ηνπ Καηαθώινπ. Σν δεύηεξν, θαηά κήθνο ηεο 

πεινπνλλεζηαθήο ελδνρώξαο, έλσζε νξεηλέο πεξηνρέο θιεηζηήο νηθνλνκίαο, θπξίσο 

ηεο Αξθαδίαο, κε ηα ιηκάληα ηεο Κνξίλζνπ, ηνπ Ναππιίνπ θαη ηεο Καιακάηαο. 

--Ζ γξακκή ηεο Θεζζαιίαο έλσζε ηελ ζηηνπαξαγσγηθή ελδνρώξα, ζηελ νπνία είραλ 

επελδπζεί πνιιέο ειπίδεο γηα απηάξθεηα ζε ζηηεξά, αιιά θαη ηα ρσξηά ηνπ Πειίνπ κε 

ην ιηκάλη ηνπ Βόινπ. 

--Ζ γξακκή ηεο Αηηηθήο έλσζε ηηο κεζόγεηεο πεξηνρέο κε ην ιηκάλη ηνπ Λαπξίνπ, 

αιιά θαη ηνπο έδσζε πξόζβαζε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο. 

--Ζ κηθξή θαη ηδηόηππε, ιόγσ ηεο αθηνπιντθήο ζύλδεζεο κε ηελ Πάηξα, γξακκή πνπ 

έλσζε ηελ Πεινπόλλεζν κε ηηο βνξεηνδπηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη, πηζαλώο, 

ππέθξππηε ηελ άξξεηε ειπίδα γηα πξόζβαζε ζηελ Δπξώπε κέζσ ηεο Αδξηαηηθήο. 

--Ζ δηεζλνύο πιάηνπο γξακκή ησλ πλόξσλ, εθηόο από ηελ επηζπκεηή ζύλδεζε κε ηα 

επξσπατθά δίθηπα, πνπ δελ έγηλε παξά κόλνλ όηαλ ε Μαθεδνλία έγηλε ηκήκα ηνύ 

ειιεληθνύ θξάηνπο, έθαλε γηα πξώηε θνξά εύθνια πξνζπειάζηκεο κεγάιεο πεξηνρέο 

ηεο ελδνρώξαο ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ζηηο νπνίεο επηθξαηνύζε ε θιεηζηή νηθνλνκία 

θαη ζηηο νπνίεο ήηαλ πνιύ δύζθνιε ε πξόζβαζε από ηηο αθηέο.
2
 Αιιά θαη ε 

ζηξαηησηηθή ηεο ρξεζηκόηεηα ήηαλ, όπσο απνδείρηεθε ην 1912, πνιύ κεγάιε. 

Ζ εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ θαη’ έηνο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ επόκελν πίλαθα. 

Δθεί θαίλεηαη ην θαη’ έηνο κήθνο ηεο γξακκήο θάζε ζηδεξνδξνκηθήο εηαηξείαο, πιελ 

ηεο γξακκήο Αζελώλ-Πεηξαηώο, θαζώο θαη ην ζπλνιηθό κήθνο ηνπ ειιεληθνύ 

δηθηύνπ. 

                                                 
1
 Το 1869 δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί έναρξη, όσο και αν η γραμμή Αθηνών-Πειραιώς 

ήταν η πιο επιτυχημένη οικονομικά· επρόκειτο για μια γραμμή πολύ μικρού μήκους και 

αποκλειστικά αστικού ενδιαφέροντος. 
2
 Βλ. και Χατζηιωσήφ (1999α), σ.11. 
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Δηήζιο μήκορ ηος δικηύος (ζε σιλιόμεηπα) 

Έηορ ΣΠΚ ΣΑ ΣΘ ΣΠΑΠ ΣΒΓΔ ΣΠΓΣ Σύνολο 

1883 13 ---- ---- ---- ---- ---- 13 

1884 13 ---- 49 45 ---- ---- 107 

1885 13 76 127 122 ---- ---- 338 

1886 13 76 187 216 ---- ---- 492 

1887 13 76 202 306 ---- ---- 597 

1888 13 76 202 327 ---- ---- 618 

1889 13 76 202 327 ---- ---- 618 

1890 13 76 202 405 45 ---- 741 

1891 13 76 202 443 62 ---- 796 

1892 13 76 202 555 62 ---- 908 

1893 13 76 202 555 62 ---- 908 

1894 13 76 202 555 62 ---- 908 

1895 13 76 202 555 62 ---- 908 

1896 13 76 215 578 62 ---- 944 

1897 13 76 215 629 64 ---- 997 

1898 13 76 215 634 64 ---- 1.002 

1899 13 76 215 661 64 ---- 1.029 

1900 13 76 215 661 64 ---- 1.029 

1901 13 76 215 661 64 ---- 1.029 

1902 13 76 215 750 64 ---- 1.118 

1903 13 76 230 750 64 ---- 1.133 

1904 13 76 230 750 64 204 1.337 

1905 13 76 230 750 64 219 1.352 

1906 13 76 230 750 64 240 1.373 

1907 13 76 230 750 64 240 1.373 

1908 13 76 230 750 64 295 1.428 

1909 13 76 230 750 64 416 1.549 

1910 13 76 230 750 64 441 1.574 

ην επόκελν γξάθεκα θαίλεηαη ε εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ γηα ηελ πεξίνδν 

1883-1910. 

Δηήζιο μήκορ δικηύος (1883-1910)
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ην δηάγξακκα θαίλεηαη όηη ε έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ήηαλ επηζεηηθή, αθνύ κέζα ζε 

πέληε ρξόληα, από ην 1883 έσο ην 1887, ην κήθνο ηνπ δηθηύνπ έθηαζε ηα 600 

ρηιηόκεηξα. Ληγόηεξν έληνλε, αιιά ζαθώο αλνδηθή, ήηαλ ε πνξεία από ην 1889 έσο 

ην 1892, όηαλ ην κήθνο έθηαζε ηα 900 ρηιηόκεηξα. Μεηαμύ 1893 θαη 1896, ηελ 

πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα πξάγκαηα έκεηλαλ ζηάζηκα, όπσο ζηάζηκα 

έκεηλαλ θαη κεηά ηελ ήηηα ηνπ 1897 θαη ηελ επηβνιή ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ 

Διέγρνπ. Αλνδηθή ήηαλ ε πνξεία κεηά ην 1901, όηαλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρώξαο άξρηζε λα βειηηώλεηαη.
3
 

Πνύ, όκσο, βξίζθεηαη ε Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ Δπξώπε, από ζηδεξνδξνκηθή 

άπνςε, ην 1910, όηαλ, δειαδή, ην ειιεληθό δίθηπν έρεη νινθιεξσζεί; ηε δηεζλή 

πξαθηηθή, ε ζηδεξνδξνκηθή ζέζε κηαο ρώξαο θαζνξίδεηαη από δύν δείθηεο. Ο έλαο 

κεηξάεη ρηιηόκεηξα δηθηύνπ αλά 100 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα έθηαζεο ηεο ρώξαο. Ο 

άιινο κεηξάεη ρηιηόκεηξα δηθηύνπ αλά 10.000 θαηνίθνπο. Φαίλεηαη όηη ν δεύηεξνο 

δείθηεο είλαη πεξηζζόηεξν παξαζηαηηθόο.
4
  

Ο Γεξηηιήο παξαζέηεη ζηνηρεία γηα πέληε ρώξεο (Βνπιγαξία, Γαιιία, Διιάδα, 

Ηζπαλία θαη Ηηαιία) γηα ηα έηε 1890, 1900 θαη 1910 κε βάζε ην κήθνο ησλ δηθηύσλ 

αλά 100(sic)  θαηνίθνπο.
5
 Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία πξνθύπηεη ν αθόινπζνο πίλαθαο: 

Μήκορ ανά 10.000 καηοίκοςρ
6
 

Χώπα 1890 1900 1910 

Βνπιγαξία 2,5 4,2 4,4 

Γαιιία 8,7 9,9 10,3 

Δλλάδα 3,2 4,1 5,9 

Ηζπαλία 5,7 7,1 7,4 

Ηηαιία 4,5 5,1 5,3 

Πην πιήξεο είλαη ε εηθόλα πνπ πξνθύπηεη από ην πεξηνδηθό Αρτιμήδης γηα ηα δίθηπα 

επξσπατθώλ ρσξώλ ηελ 1/1/1910 (όηαλ, δειαδή, έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ 

ειιεληθνύ δηθηύνπ). Δδώ αλαθέξνληαη θαη νη δύν δείθηεο, κε ηα ζηνηρεία λα είλαη 

θάπσο δηαθνξεηηθά γηα ηηο πέληε ρώξεο ηνπ πξνεγνύκελνπ πίλαθα, αιιά ε γεληθή 

εηθόλα δελ αιιάδεη. 

Μήκη καηά ηην 1/1/1910
7
 

Χώπα Μήκορ km Μήκορ/100km
2
 Μήκορ/10.000καη. 

Βέιγην 8.278 28,1 12,4 

Βνπιγαξία 1.746 1,8 4,0 

Βξεηαλία-Ηξιαλδία 37.475 11,9 9,0 

Γαιιία 48.579 9,1 12,4 

Γεξκαλία 60.089 11,1 9,9 

Γαλία 3.484 9,1 15,5 

Διβεηία 4.780 11,1 13,8 

Δλλάδα 1.580 2,4 6,4 

                                                 
3
 Βλ. και σ.23 της ανά χείρας μελέτης. 

4
 Βλ. και Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117.  

5
 Βλ. Δερτιλής (2005b), σ.678. Προφανώς, το ανά 100 κατοίκους είναι τυπογραφικό λάθος. 

Οι αριθμοί που αναφέρονται στο βιβλίο αντιστοιχούν σε χιλιόμετρα ανά 1.000 κατοίκους. 
6
 Τα στοιχεία από Δερτιλής (2005b), σ.678, με τους αριθμούς να έχουν αναχθεί σε 10.000 

κατοίκους. 
7
 Τα στοιχεία από το Αρχιμήδης, Μάρτιος 1911, σ.131. Οι περιπτώσεις της Σουηδίας (3,1 

στην έκταση αλλά 26,9 στους κατοίκους, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη) και της 

Νορβηγίας (0,9 στην έκταση αλλά 13,5 στους κατοίκους, μεγαλύτερο και από την 

Βρετανία και από την Γαλλία) δείχνουν το γιατί ο υπολογισμός με βάση τον πληθυσμό 

είναι σαφώς πιο αξιόπιστος από τον υπολογισμό με βάση την έκταση μιας χώρας. 
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Ηζπαλία 14.958 3,0 8,1 

Ηηαιία 16.799 5,9 5,1 

Κάησ Υώξεο 3.100 9,4 6,1 

Ννξβεγία 3.002 0,9 13,5 

Πνξηνγαιία 2.894 3,1 5,3 

Ρνπκαλία 3.355 2,5 5,7 

Ρσζία 59.403 1,1 5,6 

νπεδία 13.798 3,1 26,9 

Σνπξθία 1.557 0,9 2,6 

Σύνολο Δςπώπηρ 329.691 3,4 9,3 

Σν δηεζλώο απνδεθηό κέηξν γηα λα ζεσξεζεί κηα ρώξα ζηδεξνδξνκηθώο αλαπηπγκέλε 

είλαη 3,3km αλά 100 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη 8,2km αλά 10.000 θαηνίθνπο.
8
 Από 

απηό ην κέηξν, ν Πξσηνπαπαδάθεο ζπκπεξαίλεη, ην 1910, όηη ε Διιάδα, κε κήθνο 

δηθηύνπ 1580km, έρεη αλάγθε άιισλ 550km γηα λα ζεσξεζεί ζηδεξνδξνκηθώο 

αλεπηπγκέλε ρώξα, δειαδή ζα έπξεπε ην δίθηπό ηεο λα είλαη κεγαιύηεξν πεξίπνπ 

θαηά 35%.  

Σν εληππσζηαθό ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη όηη ε 

Διιάδα βξίζθεηαη, από ηελ άπνςε ηεο ζρέζεο κήθνπο πξνο πιεζπζκό, ζε θαιύηεξε 

ζηδεξνδξνκηθή θαηάζηαζε όρη κόλν από ρώξεο όπσο ε Βνπιγαξία,  ε Πνξηνγαιία, ε 

Ρνπκαλία, ε Ρσζία θαη ε Σνπξθία, αιιά θαη από ηελ Οιιαλδία (!) θαη ηελ Ηηαιία (!).  

9.2 Η ελκηική δύναμη 

Σν πώο εμειίρηεθε ε ειθηηθή δύλακε ηεο θαζεκηάο ειιεληθήο εηαηξείαο ην είδακε ζηα 

ζρεηηθά θεθάιαηα. Μηα ζπλνιηθόηεξε καηηά είλαη απηή πνπ ππάξρεη ζηνλ επόκελν 

πίλαθα, όπνπ θαίλεηαη ην θαη’ έηνο κήθνο ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ, ε ειθηηθή δύλακε 

θάζε εηαηξείαο, ε ζπλνιηθή ειθηηθή δύλακε θαη ε δύλακε πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

ρηιηόκεηξν εγθαηεζηεκέλεο γξακκήο.  

Δηήζια ζςνολική και μέζη ελκηική δύναμη (1885-1910) 

Έηορ Μήκορ 

(km) 

ΣΠΚ 

(kg) 

ΣΑ 

(kg) 

ΣΘ 

(kg) 

ΣΠΑΠ 

(kg) 

ΣΒΓΔ 

(kg) 

ΣΠΓΣ 

(kg) 

Σύνολο 

(kg) 

Μέζη 

(kg/km) 

1885 338 6.327 9.570 55.125 28.730 ---- ---- 99.752 295,1 

1886 492 6.327 22.330 55.125 50.370 ---- ---- 134.152 272,7 

1887 597 6.327 22.330 73.500 67.013 ---- ---- 169.170 283,4 

1888 618 6.327 22.330 73.500 75.461 ---- ---- 177.618 287,4 

1889 618 6.327 22.330 73.500 75.461 ---- ---- 177.618 287,4 

1890 741 6.327 25.520 73.500 88.900 12.230 ---- 206.477 278,6 

1891 796 6.327 25.520 73.500 116.528 15.711 ---- 237.586 298,5 

1892 908 6.327 25.520 73.500 199.617 15.711 ---- 320.675 353,2 

1893 908 6.327 30.915 73.500 207.439 15.711 ---- 333.892 367,7 

1894 908 6.327 31.900 73.500 207.439 15.711 ---- 334.877 368,8 

1895 908 6.327 31.900 73.500 207.439 15.711 ---- 334.877 368,8 

1896 944 6.327 31.900 83.700 215.077 15.711 ---- 352.715 373,6 

1897 997 6.327 31.900 83.700 215.077 15.711 ---- 352.715 353,8 

1898 1.002 6.327 28.710 83.700 215.077 15.711 ---- 349.525 348,8 

1899 1.029 6.327 28.710 83.700 226.810 15.711 ---- 361.258 351,1 

1900 1.029 6.327 34.826 86.400 229.356 15.711 ---- 372.620 362,1 

1901 1.029 6.327 34.826 86.400 252.822 15.711 ---- 396.086 384,9 

1902 1.118 6.327 34.826 86.400 271.206 15.711 ---- 414.470 370,7 

                                                 
8
 Πρωτοπαπαδάκης (1910), σ.116-117 
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1903 1.133 6.327 34.826 92.458 289.590 15.711 ---- 438.912 387,4 

1904 1.337 6.327 34.826 92.458 289.590 15.711 68.800 507.712 379,7 

1905 1.352 6.327 34.826 92.458 289.590 15.711 68.800 507.712 375,5 

1906 1.373 6.327 47.082 92.458 307.974 15.711 89.440 558.992 407,1 

1907 1.373 6.327 53.210 92.458 307.974 15.711 89.440 565.120 411,6 

1908 1.428 6.327 59.338 92.458 329.244 15.711 216.046 719.124 503,6 

1909 1.549 6.327 59.338 92.458 329.244 15.711 216.046 719.124 464,3 

1910 1.574 6.327 59.338 92.458 329.244 15.711 216.046 719.124 456,9 

Οη ηηκέο ηεο ηειεπηαίαο ζηήιεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα έρνπλ παξαζηαζεί γξαθηθά ζην 

αθόινπζν δηάγξακκα: 

Μέζη Δλκηική Γύναμη
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Ζ πξώηε παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα γίλεη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα είλαη όηη, κεηαμύ 

ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο ηεο πεξηόδνπ 1885-1910, ε κέζε ειθηηθή δύλακε απμήζεθε 

θαηά, πεξίπνπ, 50%. Από 300kg/km ην 1885 έθηαζε ηα 460kg/km ην 1910. 

Ζ δεύηεξε παξαηήξεζε είλαη όηη, κεηά από κηα ζύληνκε πεξίνδν αλόδνπ κεηαμύ 1890 

θαη 1892, ε θαηάζηαζε έκεηλε ζηάζηκε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 1893-1896, όπσο 

ζηάζηκν έκεηλε θαη ην κήθνο ηνπ δηθηύνπ. Γειαδή, ηελ πεξίνδν απηή, όρη κόλν δελ 

θαηαζθεπάζηεθαλ γξακκέο αιιά δελ αγνξάζηεθαλ θαη λέεο αηκάκαμεο. 

ην επόκελν δηάγξακκα θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο κέζεο ειθηηθήο δύλακεο ησλ 

αηκακαμώλ ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ, ζεσξνύκελε αλά πεληαεηία. 

Μέζη ελκηική δύναμη ανά πενηαεηία (1885-1910)
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Ζ κνξθή απηνύ ηνπ δηαγξάκκαηνο, αλ θαη όρη νη ηηκέο ηνπ, είλαη ζρεδόλ ίδηα κε ην 

αληίζηνηρν δηάγξακκα γηα ηελ κέζε ειθηηθή δύλακε ησλ ΠΑΠ (βι. ζ.193). Γελ 

είλαη, ίζσο, ππεξβνιηθό λα ζεσξήζνπκε όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ΠΑΠ έδσζαλ 

ηνλ ηόλν ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. Αιιά θαη ε κεγάιε αύμεζε ηεο κέζεο 

ειθηηθήο δύλακεο ηνπ Α (βι. ζ.145-146) δελ είλαη άζρεηε, θπξίσο σο πξνο ην 

ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο, δειαδή ηελ πεληαεηία 1905-1910. 

9.3 Οι επιλογέρ-Το εηαιπικό ζηιλ 

Σν εξώηεκα ηεο επηινγήο πξέπεη, πξνθαλώο, λα απαληεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

ραξαθηήξα θάζε εηαηξείαο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγνύζε ε θαηαζθεπή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γξακκήο. Αλ ζέινπκε, δειαδή, λα αληρλεύζνπκε ηελ ύπαξμε 

εηαηξηθνύ ζηηι (εηαηξηθήο λννηξνπίαο), πξέπεη λα δνύκε ηελ «πειαηεία» ηεο θάζε 

εηαηξείαο (ην «αθξναηήξην» ζην νπνίν απεπζύλεηαη). 

Αο δνύκε πξώηα ηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κήθνο ηεο γξακκήο δελ δεκηνπξγνύζε 

απαηηήζεηο νύηε ηαρύηεηαο νύηε απηνλνκίαο θαη νη επηινγέο ήηαλ εύθνιεο: 

--Ο ηδεξόδξνκνο Αζελώλ-Πεηξαηώο απεπζπλόηαλ ζηνλ πιεζπζκό ηεο πξσηεύνπζαο 

ηεο ρώξαο θαη ηνπ αλεξρόκελνπ επηλείνπ ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ήηαλ κηα ζαθώο 

επηβαηηθή γξακκή θαη απηό ην ραξαθηεξηζηηθό θαζόξηζε ηελ επηινγή ησλ αηκακαμώλ 

ηνπ. Από ηηο 17 αηκάκαμεο πνπ αγόξαζε νη 16, 13 βξεηαληθέο θαη 3 βειγηθέο, ήηαλ 

ζαθώο επηβαηηθνύ ηύπνπ.   

--Ζ Δηαηξεία Σξνρηνδξόκσλ Αζελώλ-Πεηξαηώο-Πεξηρώξσλ ήηαλ, εμ νξηζκνύ, 

ηξνρηνδξνκηθή εηαηξεία θαη δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλόο όηη θαη νη 21 αηκάκαμέο 

ηεο ήηαλ ηξνρηνδξνκηθνύ ηύπνπ. 

--Ο ηδεξόδξνκνο Πύξγνπ-Καηαθώινπ είρε ππό εθκεηάιιεπζε κηα γξακκή πνιύ 

κηθξνύ κήθνπο θαη εμαηξεηηθήο επθνιίαο. Αγόξαζε, ινηπόλ, 3 αηκάκαμεο νη νπνίεο 

είραλ θαη ηξνρηνδξνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο νπνίεο πξνόξηδε γηα κηθηή ρξήζε. Μηα 

ηόζν κηθξή θαη ηόζν εύθνιε γξακκή απιώο δελ ρξεηαδόηαλ ηίπνηα πεξηζζόηεξν. 

--Ο ηδεξόδξνκνο Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο είρε λα εθκεηαιιεπηεί κηα γξακκή 

ζρεηηθώο κηθξή ζε κήθνο, ρσξίο κεγάιεο πξνζδνθίεο επηβαηηθνύ έξγνπ, αιιά κε 

θαιέο ειπίδεο γηα κεηαθνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Αγόξαζε, ινηπόλ, 6 βειγηθέο 

αηκάκαμεο νη νπνίεο είραλ εκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη, πξνθαλώο, ηηο 

ρξεζηκνπνίεζε θαη ζε κηθηνύο ζπξκνύο. 

Πην πεξίπινθα ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα ιύζνπλ νη κεγαιύηεξεο εηαηξείεο, 

νη νπνίεο είραλ γηα εθκεηάιιεπζε κεγαιύηεξεο θαη ζπλζεηόηεξεο γξακκέο. 

--Ο ηδεξόδξνκνο Αηηηθήο έδεημε αμηνζεκείσηε ζηαζεξόηεηα ζηηο επηινγέο ηνπ, κηαο 

θαη όιεο νη αηκάκαμεο πνπ επέιεμε είραλ ηξεηο ζπλεδεπγκέλνπο άμνλεο. Δίρε κηα 

γξακκή κε δύν, ζαθώο δηαθξηηά, ηκήκαηα θαη ρσξίο κεγάιεο απαηηήζεηο απηνλνκίαο. 

Σν ηκήκα Αζήλα-Κεθηζηά είρε, θαηά βάζηλ, επηβαηηθό έξγν, ελώ ζην ηκήκα Αζήλα-

Λαύξην νη πξνζδνθίεο ήηαλ πεξηζζόηεξν εκπνξεπκαηηθέο. Γελ είλαη, ινηπόλ, πεξίεξγν 

όηη αγόξαζε εθνδηνθόξεο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο. Δίλαη, κάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθό 

όηη ε πξώηε ηνπ αγνξά, νη ζεηξέο Α (0-6-0Σ) θαη Β (0-6-2Σ), απνηειείηαη από 

αηκάκαμεο πνπ έρνπλ αθξηβώο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ κόλε δηαθνξά όηη νη 

αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Β είραλ νπίζζην ζηξεπηό θνξείν, ραξαθηεξηζηηθό πνπ ηηο θάλεη 

πην πξόζθνξεο γηα έιμε επηβαηηθώλ ζπξκώλ.  

Αιιά θαη νη άιιεο ηνπ επηινγέο ήηαλ αμηνζεκείσηεο: α) Παξήγγεηιε, πξώηνο θαη 

κόλνο ζηελ ειιεληθή ζηδεξνδξνκηθή ηζηνξία, κία αηκάκαμα ζε ειιεληθό 

κεραλνπξγείν θαη β) αγόξαζε αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο. 

--Ο ηδεξόδξνκνο Θεζζαιίαο είρε, θη απηόο, δύν ηκήκαηα, όρη ηόζν δηαθξηηά όζν ηνπ 

Α. Καη ηα δύν, Βόινο-Λάξηζα θαη Βόινο-Καιακπάθα, είραλ θαη επηβαηηθό θαη 

εκπνξεπκαηηθό έξγν. Ζ ιύζε πνπ πξνηηκήζεθε ήηαλ ε αγνξά 12 αηκακαμώλ κηθηήο 

ρξήζεο ηύπνπ 0-6-2Σ, αιιά θα 4 αηκακαμώλ ζαθώο εκπνξεπκαηηθνύ, θαη κάιηζηα 



  Γενική εικόνα - Σσμπεράζμαηα 

 239 

βαξέσο εκπνξεπκαηηθνύ, ραξαθηήξα, ηύπνπ 0-8-2Σ, ηηο νπνίεο, όκσο, κεηά ην 1888 

ρξεζηκνπνίεζε ειάρηζηα. Γηα ηελ ηδηόηππε, ιόγσ ζηελνύ πιάηνπο, γξακκή ηνπ 

Πειίνπ δελ κπνξνύλ λα εηπσζνύλ πνιιά, αθξηβώο ιόγσ ηεο ηδηνηππίαο  ηεο. Μπνξεί, 

όκσο, λα δηαηππσζεί κηα απνξία: γηαηί σο πξώηε αγνξά δελ πξνηηκήζεθαλ νη 

αξζξσηέο, ηύπνπ Mallet, αηκάκαμεο ηεο Decauville, πνπ είραλ εληππσζηάζεη όινπο 

ζηελ Έθζεζε ηνπ 1889 θαη ήηαλ ηδαληθέο γηα ηόζν ζηελό πιάηνο θαη πξνηηκήζεθαλ 

αξζξσηέο αηκάκαμεο κε ην, ζαθώο ιηγόηεξν δηαδεδνκέλν, ζύζηεκα  Hagans.  

--Οη ηδεξόδξνκνη Αζελώλ-Πεηξαηώο-Πεινπνλλήζνπ είλαη ε εηαηξεία κε ην 

κεγαιύηεξν κήθνο γξακκώλ θαη ηηο πην ζύλζεηεο απαηηήζεηο ζηελ εθκεηάιιεπζε. 

Τπνινγίδνπλ πνιύ θαη ζε επηβαηηθό θαη ζε εκπνξεπκαηηθό έξγν, κηαο θαη ε γξακκή 

ηνπο δηαζρίδεη ην πινπζηόηεξν ηκήκα ηεο ρώξαο. ηελ πξώηε ηνπο θάζε έρνπλ κηα 

γξακκή κε ζεκαληηθό επηβαηηθό, αιιά θαη θαζόινπ ακειεηέν εκπνξηθό έξγν, ηε 

γξακκή πνπ ζπλδέεη ηελ πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο κε ηελ Πάηξα, ην ζεκαληηθόηεξν 

εμαγσγηθό ιηκάλη. Έρνπλ θαη ηκήκα κε ζεκαληηθό εκπνξηθό έξγν, όπσο είλαη ε 

γξακκή Κόξηλζνο-Άξγνο-Ναύπιην.  

Οη πξώηεο ηνπο επηινγέο είλαη θαζαξέο: 8 αηκάκαμεο επηβαηηθνύ ηύπνπ θαη 5 

εκπνξεπκαηηθνύ. Λίγν αξγόηεξα αγνξάδνπλ θαη αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο αιιά 

απνθηνύλ θαη δύν αηκάκαμεο, ηεο ζεηξάο Δ γηα ηαρείεο επηβαηηθέο ακαμνζηνηρίεο ζηε 

γξακκή Αζήλα-Πάηξα. 

ηε δεύηεξε θάζε ηνπο απνθηνύλ θαη κηα γξακκή Πάηξα-Πύξγνο πνπ είλαη, γηα 

ηέζζεξα ρξόληα, αλεμάξηεηε από ηελ Αζήλα-Πάηξα κηαο θαη ζηελ Πάηξα ππάξρνπλ 

δύν ζηαζκνί. Γη’ απηήλ ηε γξακκή αγνξάδνπλ ηηο Bbis. Όζν πξνρσξά ε θαηαζθεπή θαη 

νη αλάγθεο γίλνληαη πην ζύλζεηεο,
9
 ζηξέθνληαη πξνο ηηο κηθηέο αηκάκαμεο, ζεηξέο Ε 

θαη Ζ, αιιά ζέηνπλ ζε θπθινθνξία θαη ηηο πξώηεο αηκάκαμεο κε ρσξηζηό 

εθνδηνθόξν, ηε ζεηξά Θ, γηα βαξείο εκπνξηθνύο ζπξκνύο.  

Ζ ζπλνιηθή εηθόλα είλαη όηη ε λννηξνπία ηεο εηαηξείαο είλαη λννηξνπία πξσηεύνληνο 

ζηδεξνδξόκνπ. Αγόξαζε εκπνξηθέο, αγόξαζε κηθηέο θαη ήηαλ ε κόλε εηαηξεία πνπ 

ελέηαμε ζην θηλεηήξην δπλακηθό ηεο ακηγώο επηβαηηθέο αηκάκαμεο. Πξώηε έθεξε 

αηκάκαμεο κε ειθόκελν εθνδηνθόξν, πξώηε έθεξε δηπιήο εθηόλσζεο, πξώηε (θαη 

κόλε ζηελ ειιεληθή ζηδεξνδξνκηθή ηζηνξία) έθεξε αξζξσηέο. 

πλνιηθά, έρνπλ αγνξάζεη 63 αηκάκαμεο (εμαηξνύκε ηηο 4 ηνπ Οδνλησηνύ), έρνπλ 

θιεξνλνκήζεη 19 θαη έρνπλ θηλεηήξην πιηθό γηα θάζε αλάγθε ηνπο.
10

  

Ζ Δηαηξεία Μεζεκβξηλώλ ηδεξνδξόκσλ Διιάδνο, αλ ζειήζνπκε λα ηελ θξίλνπκε 

σο μερσξηζηή πεξίπησζε, έθαλε θαιό, αλ θαη κάιινλ ππεξβνιηθό, μεθίλεκα, 

αγνξάδνληαο 10 επηβαηηθέο θαη 8 εκπνξηθέο αηκάκαμεο, όιεο από ην Βέιγην. Ζ 

εηαηξεία, όκσο, δελ επδνθίκεζε θαη νη αηκάκαμέο ηεο θαηέιεμαλ ζηνπο ΠΑΠ. 

--Ζ Δηαηξεία Διιεληθώλ ηδεξνδξόκσλ, ε νπνία εκπίπηεη ζηε κειέηε κόλν σο πξνο 

ην αξρηθό ηεο ζηάδην, έθαλε ηηο επηινγέο ηεο κε πλεύκα κεγάιεο ζηδεξνδξνκηθήο 

εηαηξείαο. Σόζν νη 23 αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο όζν θαη νη επόκελεο 7 επηβαηηθέο 

ήηαλ αηκάκαμεο κε πξνδηαγξαθέο δηεζλνύο επηπέδνπ. Ηδηαίηεξα νη επηβαηηθέο ηεο δελ 

είραλ ηίπνηα λα δειέςνπλ από ηηο αηκάκαμεο κεγάισλ γξακκώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. 

9.4 Η Καηάηαξη-Το Δθνικό ζηιλ 

Αλ ζειήζνπκε λα θαηαηάμνπκε ηηο αηκάκαμεο ησλ ειιεληθώλ ζηδεξνδξόκσλ 

ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ παξάγξαθν 2.9 (ζ.92-101), ζα πξέπεη 

                                                 
9
 Η φύση της γραμμής είναι τέτοια που πρέπει να έχει πολλά «κέντρα»: Πειραιάς, Πάτρα, 

Πύργος, Καλαμάτα, Τρίπολη, Ναύπλιο. Έχουν ήδη και τις διακλαδώσεις Πύργος-

Ολυμπία, Καβάσιλα-Κυλλήνη, Ναύπλιο-Μύλοι. 
10

 Από τις 203 ατμάμαξες που εμπίπτουν στη μελέτη μας οι 86 κυκλοφορούν στο δίκτυο 

των ΣΠΑΠ, δηλαδή το 42%. 
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λα έρνπκε ππ’ όςηλ θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνύξγεζαλ. 

Α) Ωο πξνο ην θξηηήξην ηεο κεηαθνξάο ησλ εθνδίσλ ηνπο, κόλνλ 13 από ηηο 203 είλαη 

αηκάκαμεο κε ρσξηζηό ειθόκελν εθνδηνθόξν όρεκα. Όκσο, από ηνλ ππνινγηζκό ηνύ 

ζπλόινπ ησλ αηκακαμώλ πξέπεη λα εμαηξέζνπκε 39 αηκάκαμεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ήηαλ δπλαηόλ λα γίλεη άιιε επηινγή. Απηέο είλαη νη 21 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, νη 

4 αηκάκαμεο ηνπ Οδνλησηνύ, νη 7 αηκάκαμεο ηεο γξακκήο ηνπ Πειίνπ θαη νη 7 

αηκάκαμεο έξγσλ θαη ειηγκώλ ησλ ΠΑΠ. Όιεο νη αηκάκαμεο ηνπ θόζκνπ πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ηέηνηεο ρξήζεηο ήηαλ εθνδηνθόξεο. πλεπώο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο 

ησλ «θαλνληθώλ» αηκακαμώλ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηηο 164.  

Β) Ωο πξνο ην θξηηήξην ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ αηκνύ όιεο, θαη νη 203, εξγάδνληαλ 

κε θεθνξεζκέλν αηκό. Οη αηκάκαμεο ππέξζεξκνπ αηκνύ είλαη θαηλνηνκία ηνπ 20
νπ

 

αηώλα, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα κεηά ην 1910. 

Γ) Ωο πξνο ην θξηηήξην ηεο εθηόλσζεο ηνπ αηκνύ, κόλνλ 20 από ηηο 203 (αλ θη εδώ 

πξέπεη λα εμαηξεζνύλ νη 21 ηξνρηνδξνκηθέο) είλαη αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο. 

Γ) ηελ θαηεγνξία ησλ αξζξσηώλ αηκακαμώλ αλήθνπλ κόλνλ 7, νη ηέζζεξηο ηύπνπ 

Hagans ηεο γξακκήο ηνπ Πειίνπ θαη νη ηξεηο ηύπνπ Mallet ηεο ζεηξάο Μ ησλ ΠΑΠ. 

Δ) Με ην θξηηήξην ηεο ρξήζεο ησλ αηκακαμώλ, δειαδή γηα ηελ θαηάηαμε ζε 

επηβαηηθέο, εκπνξεπκαηηθέο θαη κηθηέο, πξέπεη πάιη λα εμαηξέζνπκε ηηο 39 αηκάκαμεο 

εηδηθνύ ζθνπνύ νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα έρνπλ άιιε ρξήζε από επηβαηηθή (νη 

ηξνρηνδξνκηθέο) ή κηθηή (νη νξεηλέο) ή έξγσλ θαη ειηγκώλ. Έηζη, νη 164 αηκάκαμεο 

ζηηο νπνίεο κπνξνύζε λα γίλεη επηινγή θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 

--Δπηβαηηθέο αηκάκαμεο είλαη 51 (16 ηνπ ΑΠ, 26 ησλ ΠΑΠ, 7 ηεο ΔΔ, θαη νη 2 

Etat). Γειαδή, ην πνζνζηό ησλ επηβαηηθώλ αηκακαμώλ είλαη 31%. 

--Δκπνξηθέο είλαη 28 (1 ηνπ ΑΠ, 4 ηνπ Θ, 6 ηνπ ΒΓΔ, 16 ησλ ΠΑΠ θαη ε 

ΜΑΡΗΝΑ). Σν πνζνζηό ησλ εκπνξηθώλ αηκακαμώλ είλαη 17%. 

--Οη αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο είλαη 85 (14 ηνπ Α, 12 ηνπ Θ, 3 ηνπ ΠΚ, 33 ησλ 

ΠΑΠ θαη 23 ηεο ΔΔ). Γειαδή ην 52% είλαη αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο.  

Αλ από ηελ θαηάηαμε απηή ζειήζνπκε λα αληρλεύζνπκε «εζληθό ζηηι» ζηελ επηινγή 

ησλ αηκακαμώλ ζα ιέγακε όηη νη ειιεληθνί ζηδεξόδξνκνη είλαη ζηδεξόδξνκνη κηθηώλ 

αηκακαμώλ.  

Ζ απόθαλζε εληζρύεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν από ην γεγνλόο όηη ην έλα ηξίην ησλ 

επηβαηηθώλ αηκακαμώλ αλήθεη ζηνλ ηδεξόδξνκν Αζελώλ-Πεηξαηώο, κηα εηαηξεία κε, 

ζρεδόλ απνθιεηζηηθό, επηβαηηθό πξννξηζκό. 

Σν εζληθό ζηηι γίλεηαη αθόκα ζαθέζηεξν αλ θαηαηάμνπκε ηηο αηκάκαμεο ησλ ηξηώλ 

κεγάισλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ ηεο πεξηόδνπ 1883-1904, δειαδή πξηλ από ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ. Οη εηαηξείεο απηέο είλαη ν Α (14 αηκάκαμεο), ν Θ (16 

αηκάκαμεο) θαη νη ΠΑΠ (75 αηκάκαμεο).
11

 Γειαδή ζπλνιηθά 105 αηκάκαμεο. Από 

απηέο επηβαηηθέο είλαη νη 26 (25% θαη κάιηζηα κόλνλ ησλ ΠΑΠ), εκπνξηθέο νη 20 

(19%) θαη κηθηήο ρξήζεο νη 59 (56%).   

Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηηο αηκάκαμεο ηεο ΔΔ, ε νπνία, όκσο, εκπίπηεη ζηε κειέηε 

κόλνλ σο πξνο ηηο αξρηθέο ηεο αγνξέο, ηόηε ην ζύλνιν ησλ αηκακαμώλ γίλεηαη 135, 

από ηηο νπνίεο 33 επηβαηηθέο (24%), 20 εκπνξηθέο (15%) θαη 82 αηκάκαμεο κηθηήο 

ρξήζεο (61%). 

Δίλαη, λνκίδνπκε, δηθαηνινγεκέλν λα πνύκε όηη σο πξνο ηελ εζληθή λννηξνπία νη 

ειιεληθνί ζηδεξόδξνκνη είλαη, γηα ηελ πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πνπ εμεηάδνπκε, 

ζηδεξόδξνκνη κε πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηηο αηκάκαμεο κηθηήο ρξήζεο. 

                                                 
11

 Στον ΣΘ δεν υπολογίζουμε τις ατμάμαξες της γραμμής του Πηλίου και στους ΣΠΑΠ 

τις ατμάμαξες του Οδοντωτού και τις ατμάμαξες έργων. 
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9.5 Η πποέλεςζη 
Δμεηάδνληαο ην εξώηεκα γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ειιεληθώλ αηκακαμώλ, πξέπεη λα 

δνύκε πνηεο ήηαλ νη ρώξεο ζηα εξγνζηάζηα ησλ νπνίσλ κπνξνύζαλ λα απεπζπλζνύλ 

νη ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο. Σελ επνρή κεηά ην 1860 ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

επξσπατθέο ρώξεο ζηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαλ αηκάκαμεο. Απηέο είλαη, κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, ην Βέιγην, ε Βξεηαλία, ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία.
12

 Οη ειιεληθέο 

εηαηξείεο, ινηπόλ, απεπζύλζεθαλ ζε εξγνζηάζηα θαη ησλ ηεζζάξσλ απηώλ ρσξώλ.  

Βέλγιο: Αλ γηα ηηο άιιεο ηξεηο ρώξεο ηα πξάγκαηα θαίλνληαη θπζηνινγηθά, ε ζέζε 

ηνύ Βειγίνπ ζηελ ηερλνινγηθή ηζηνξία είλαη, από πνιινύο, ζρεηηθώο άγλσζηε. Ήηαλ, 

όκσο, ε πξώηε ρώξα εθηόο Βξεηαλίαο ζηελ νπνία εγθαηαζηάζεθε αηκνκεραλή ηύπνπ 

Newcomen, ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ληέγε. Ήηαλ, επίζεο, ε πξώηε ρώξα ζηελ επεηξσηηθή 

Δπξώπε πνπ αλέπηπμε εζληθό ζρέδην γηα θξαηηθνύο ζηδεξνδξόκνπο θαη απνδέρηεθε 

ην «πιάηνο Stephenson» (δηεζλέο πιάηνο) σο ηελ θαιύηεξε πξαθηηθή ιύζε ηόζν γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο όζν θαη γηα ηελ θαηαζθεπή αηκακαμώλ
13

 θαη νη βειγηθνί 

θξαηηθνί ζηδεξόδξνκνη άξρηζαλ λα θπθινθνξνύλ ην 1835, κε ηε γξακκή Βξπμέιεο-

Μαιίλ. Ήηαλ, ηέινο, ε πξώηε ρώξα ηεο επεηξσηηθήο Δπξώπεο πνπ γλώξηζε ηελ 

εθβηνκεράληζε.  

Σν 1901 ην Ηλζηηηνύην Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηεο Γάλδεο είρε πάλσ από 1.000 

ζπνπδαζηέο, ελώ ην αληίζηνηρν ηεο Ληέγεο είρε πεξίπνπ 1.500, αξηζκνί πνιύ κεγάινη 

γηα κηα κηθξή ρώξα. Μάιηζηα, πεξί ην 1900 ην εξγνζηάζην Carels ηεο Γάλδεο 

πνύιεζε έμη πθαληνπξγηθέο αηκνκεραλέο ζε έλα εξγνζηάζην ηνπ Lancashire(!). Ζ 

θίξκα αηκακαμώλ Belpaire (παζίγλσζηε από ηνλ νκώλπκν ιέβεηα) δελ ήηαλ ε κόλε 

βειγηθή θαηά ην 19
ν
 αηώλα· ππήξραλ αθόκε νη θίξκεο Gramme, Lenoir, Walschaerts, 

St. Léonard, Tubize θαη Marcinelle & Cuillet.
14

 

Αλ, ινηπόλ, εμαηξεζνύλ ν ηδεξόδξνκνο Πύξγνπ-Καηαθώινπ θαη ε Δηαηξεία 

Σξνρηνδξόκσλ, όιεο νη ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο αγόξαζαλ αηκάκαμεο από 

βειγηθά εξγνζηάζηα. 

Ο ΒΓΔ θαη ε ΔΜΔ αγόξαζαλ ην ζύλνιν ησλ αηκακαμώλ ηνπο, 6 ν ΒΓΔ θαη 18 ε 

ΔΜΔ, από βειγηθά εξγνζηάζηα. Πξνθαλώο, ην γεγνλόο δελ είλαη άζρεην από ην όηη 

ην πξώην ηκήκα ηνπ ΒΓΔ ην αλέιαβαλ βέιγνη εξγνιήπηεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο 

γξακκήο Μύισλ-Καιακάηαο αλέιαβε βειγηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, ε νπνία δελ 

νινθιήξσζε ην έξγν ην νπνίν ζπλέρηζαλ νη ΠΑΠ. 

Ο Θ αγόξαζε όιεο ηηο αηκάκαμεο ηνπ θύξηνπ δηθηύνπ ηνπ (ζύλνιν 16) θαη 2 

αηκάκαμεο, από ηηο 6, ηεο γξακκήο ηνπ Πειίνπ. 

Ο Α αγόξαζε από ην Βέιγην 9 αηκάκαμεο. Μάιηζηα, όιε ε αξρηθή ηνπ θηλεηήξηα 

δύλακε είρε βειγηθή πξνέιεπζε. 

Οη ΠΑΠ αγόξαζαλ 2 αηκάκαμεο ηεο ζεηξάο Ζ επεηδή ηηο βξήθαλ εηνηκνπαξάδνηεο.  

Ο ΑΠ αγόξαζε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηνπ, ελώ κέρξη ηόηε αγόξαδε από ηε Βξεηαλία. 

Σέινο 10 αηκάκαμεο αγόξαζε θαη ε ΔΔ. 

πλνιηθά, δειαδή, ζην ειιεληθό δίθηπν θπθινθόξεζαλ 66 αηκάκαμεο βειγηθήο 

θαηαζθεπήο, δειαδή πνζνζηό 32,5% ηνπ ζπλόινπ. 

Βπεηανία: Αλ είλαη έθπιεμε ην γεγνλόο όηη από ην Βέιγην αγόξαζαλ αηκάκαμεο 

ζρεδόλ όιεο νη ειιεληθέο εηαηξείεο, κεγαιύηεξε, ίζσο, έθπιεμε είλαη ην όηη από ηε 

Βξεηαλία δελ αγόξαζε ζρεδόλ θακία. 

                                                 
12

 Υπήρχε και στην Ελβετία εργοστάσιο, η Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik 

(SLM) Winterthur, αλλά κατασκεύαζε ατμάμαξες ελαφρού τύπου, κυρίως για ορεινές και 

τροχιοδρομικές γραμμές.. 
13

 Anastasiadou (2011), σ.211. Βλ. και σ.75-76 της ανά χείρας μελέτης. 
14

 Βλ. Cardwell (1994a), σ.117-128.  
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Οη κόλεο εηαηξείεο πνπ εηζήγαγαλ βξεηαληθέο αηκάκαμεο είλαη ν ηδεξόδξνκνο 

Αζελώλ-Πεηξαηώο (14 από ηηο 17 αηκάκαμέο ηνπ), ζηνλ νπνίν εκπιέθνληαλ θαη 

βξεηαληθά ζπκθέξνληαη, θαη ε, αξγόηεξα έθπησηε, βξεηαληθή εηαηξεία πνπ αλέιαβε 

ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο Πεηξαηώο-πλόξσλ, ε νπνία εηζήγαγε ηξεηο αηκάκαμεο 

πνπ ηειηθά θαηέιεμαλ, σο αηκάκαμεο έξγσλ, ζηελ ΔΔ. 

Οη βξεηαληθέο, ινηπόλ, αηκάκαμεο πνπ θπθινθόξεζαλ ζηηο ειιεληθέο γξακκέο ήηαλ 

20, δειαδή ην, κάιινλ πνιύ κηθξό, 8,5%.   

Φαίλεηαη όηη νη βξεηαλνί επηρεηξεκαηίεο δελ έδεηρλαλ ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ θαη δελ 

είραλ έληνλε παξνπζία ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ηεο 

επξύηεξεο Αλαηνιήο. Έρνπκε κηα καξηπξία ελόο ζεκαληηθνύ βξεηαλνύ ηαμηδηώηε 

ζηελ Διιάδα: 

“Ὁ πρῴην ἐν Πειραιεῖ πρόξενος τῆς Ἀγγλίας κ. Μέρλιν ἐν τῇ ἐκθέσει αὐτοῦ 

βεβαιοῖ, ὅτι ἀνὰ πάντα ἀντιπρόσωπον ἀγγλικῶν καταστημάτων ἐν τῇ 

ἀνατολῇ ὑπάρχουσιν εἴκοσι τοιοῦτοι Γερμανοὶ καὶ Γάλλοι…Ἀποτέλεσμα τῶν 

προσπαθειῶν τούτων εἶναι, ὅτι τὰ σιδηρουργικὰ εἴδη τῆς Γερμανίας, τὰ 

ὁποῖα εἶναι εὐωνότερα, καίτοι ἀτέχνως πως κατειργασμένα, ἐντελῶς 

ὑπεσκέλισαν τὰ ἀγγλικὰ τοιαῦτα. Τὰ ἐλάσματα, αἱ ἀτμομηχαναὶ καὶ αἱ 

ἅμαξαι τοῦ σιδηροδρόμου Πειραιῶς-Πατρῶν εἰσήχθησαν ἐκ Γερμανίας, τοῦ 

δὲ Θεσσαλικοῦ σιδηροδρόμου ἐκ Βελγίου.”
15  

Γαλλία: Παξά ηελ ζεκαληηθόηαηε ζπκβνιή ηεο Γαιιηθήο Απνζηνιήο ζην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ κειέηε γηα ην ειιεληθό ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, νη ειιεληθέο ζηδεξνδξνκηθέο 

εηαηξείεο δελ απεπζύλζεθαλ ηδηαίηεξα πξνο ηα γαιιηθά εξγνζηάζηα. Έηζη, ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αηκακαμώλ κε γαιιηθή πξνέιεπζε είλαη 29, δειαδή πνζνζηό 

14%.  

Μάιηζηα, νη 20 από ηηο 29 γαιιηθέο αηκάκαμεο αγνξάζηεθαλ από ηελ ΔΔ, δειαδή 

κεηά ην 1903, κηαο θαη ε θαηαζθεπάζηξηα ηεο γξακκήο Πεηξαηώο ζπλόξσλ ήηαλ ε 

γαιιηθή Batignolles. Οη 8 ήηαλ αηκάκαμεο εηδηθώλ θαζεθόλησλ, νη 4 ηνπ Οδνλησηνύ 

θαη 4 ηεο γξακκήο ηνπ Πειίνπ, ελώ σο 29
ε
 ινγίδεηαη ην εηδηθό απηνθίλεην όρεκα, 

ηύπνπ Serpollet, ηεο γξακκήο ηνπ Πειίνπ, γηα ην νπνίν δελ έρνπκε θακία αμηόπηζηε 

καξηπξία πιελ ηεο αόξηζηεο αλαθνξάο ζηνπο Απνινγηζκνύο ηνπ Θ.  

Με ηηο γαιιηθέο αηκάκαμεο ππάξρεη, σζηόζν, έλα πξόβιεκα: ε ζεηξά Ε ησλ ΠΑΠ, 

απνηεινύκελε από 17 αηκάκαμεο, πξνέξρεηαη από ην αιζαηηθό εξγνζηάζην 

Grafenstaden. Οη ΠΑΠ ηηο ζεσξνύλ γαιιηθέο,
16

 ε Ηζηνξία, όκσο, πξέπεη λα ηηο 

ζεσξήζεη γεξκαληθέο κηαο θαη ε Αιζαηία, κεηά ην γαιινπξσζηθό πόιεκν ηνπ 1870-

71, είρε ελζσκαησζεί θαη αλήθε ηόηε ζηε Γεξκαληθή Απηνθξαηνξία.  

Αλ, ινηπόλ, αθνινπζήζνπκε ηελ θαηάηαμε ησλ ΠΑΠ, ηόηε ν αξηζκόο ησλ γαιιηθώλ 

αηκακαμώλ ζηνπο ειιεληθνύο ζηδεξνδξόκνπο αλεβαίλεη ζηηο 46 θαη ην πνζνζηό ζην 

22%. 

Πάλησο, ζηε κειέηε καο ζεσξνύκε όηη έρνπλ γεξκαληθή πξνέιεπζε. 

Γεπμανία: Από εξγνζηάζηα ηεο Γεξκαλίαο πξνέξρεηαη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ 

ειιεληθώλ αηκακαμώλ, ζπλνιηθά 88 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιζαηηθώλ, 

πνζνζηό πεξίπνπ 43%. Οη ΠΑΠ αγόξαζαλ 62 (ηηο 45 από ηελ Krauss θαη 17 από ηελ 

                                                 
15

 Cheston (1887), σ.142. Και του Σιδηροδρόμου Αττικής (προσθέτουμε εμείς). 
16

 Τις αναφέρουν ως “ἐν Γαλλίᾳ κατασκευσθείσας”. Βλ. Απολογισμός χρήσεως 1890, σ.12, 

στο ΙΑΕΤΕ 2.3). Να σημειωθεί εδώ ότι τα γαλλικά και βελγικά σιδηροδρομικά βιβλία της 

εποχής όποτε αναφέρονται σε αλσατικές ατμάμαξες,  και η Αλσατία ήταν μια περιοχή 

με μεγάλη σιδηροδρομική δραστηριότητα, τις ονομάζουν απλώς αλσατικές, ούτε 

γαλλικές ούτε γερμανικές. 
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Grafenstaden), ε ΔΣΑΠΠ 19 (ηηο 17 από ηελ Krauss θαη 2 από ηελ Orenstein & 

Koppel), ν ΠΚ 3 (από ηελ Krauss) θαη ν Α 4 (από ηελ Krauss). 

Έηζη, ηα εξγνζηάζηα ηεο Krauss, εηαηξείαο πνιύ εηδηθεπκέλεο ζε αηκάκαμεο ζηελώλ 

ζηδεξνδξόκσλ, θαηαζθεύαζαλ γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ζπλνιηθά 69 αηκάκαμεο, 

34% ηνπ ζπλόινπ ησλ 203 αηκακαμώλ. 

Ζ πξνηίκεζε ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ πξνο ηηο γεξκαληθέο αηκάκαμεο είλαη, ελ 

πνιινίο, δηθαηνινγεκέλε, κηαο θαη κεηά ην 1880 ε Γεξκαλία έρεη πάξεη από ηε 

Βξεηαλία ηελ επξσπατθή πξσηνθαζεδξία ζηελ θαηαζθεπή αηκακαμώλ. 

Δλβεηία: Από ηελ Διβεηία θαη, ζπγθεθξηκέλα, από ην εξγνζηάζην SLM Winterthur 

πξνέξρνληαη δύν ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, πνζνζηό κηθξόηεξν θαη από 1%. Σν 

εξγνζηάζην απηό εηδηθεπόηαλ ζηελ θαηαζθεπή αηκακαμώλ γηα ηξνρηνδξνκηθέο θαη 

νξεηλέο γξακκέο.  

Δλλάδα: Σν γεγνλόο όηη κία αηκάκαμα θαηαζθεπάζηεθε ζε ειιεληθό εξγνζηάζην, 

ζπγθεθξηκέλα ζην πεηξατθό Μεραλνπξγείν Βαζηιεηάδε, ζέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ, ηόηε, ειιεληθή βηνκεραλία, κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ειιεληθώλ κεραλνπξγείσλ, 

αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ δελ επέηξεςαλ ζην επηηπρεκέλν πείξακα λα 

ζπλερηζηεί. 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην ζύλνιν ησλ αηκακαμώλ πνπ κειεηήζεθαλ, 

αλά ρώξα από ζηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ.  

Πποέλευση των ελληνικών ατμαμαξών
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9.6 Η σπήζη 

Γηα ηε ρξήζε πνπ έθαλε ε θάζε ειιεληθή εηαηξεία ζηηο αηκάκαμέο ηεο, έρνπκε 

κειεηήζεη θαη ζπδεηήζεη, όζν επηηξέπνπλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζηα νηθεία 

θεθάιαηα. Αλ ζέινπκε λα έρνπκε έλα γεληθόηεξν ζπκπέξαζκα, ηόηε πξέπεη λα πνύκε 

όηη ε ρξήζε ησλ ειιεληθώλ αηκακαμώλ ήηαλ κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνύο 

ζηδεξνδξνκηθήο πξαθηηθήο. Απηό ην πιαίζην έιεγε όηη κηα ζπληεξεκέλε αηκάκαμα 

ρξεζηκνπνηείηαη ινγηθά αλ δηαλύεη 30-35.000 ρηιηόκεηξα εηεζίσο. Καη απηό ην 

πιαίζην νη ειιεληθέο εηαηξείεο ζπάληα ην παξαβίαζαλ ζηελ πεξίνδν πνπ εμεηάζακε. 
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Ι. Αρχειακές Πηγές 
1. Σσλλογή Σιδηροδρομικού Μοσζείοσ Ο.Σ.Ε (ΣΜΟΣΕ). 

 1.1 .Π.Α.Π. (Τπηρεσία Έλξεως): ΠΙΝΑΞ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΣΕΡΩΝ 

 ΔΙΑΣΑΕΩΝ ΣΩΝ ΑΣΜΑΜΑΞΩΝ (Φρονολογία 18η Δεκεμβρίου 1906). 

 1.2 .Π.Α.Π. (Τπηρεσία Έλξεως): ΑΣΜΑΜΑΞΑΙ .Π.Α.Π. (Φρονολογία 

 1η Ιανουαρίου 1916). 

 1.3 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΘΕΑΛΙΑ (Τπηρεσία Έλξεως και Τλικού): 

 ΠΙΝΑΞ ΑΣΜΑΜΑΞΩΝ ΓΡΑΜΜΗ 1,00μ. ΚΑΙ 0,60μ (Μη αναγνώσιμη 

 χρονολογία). 

 1.4 CHEMINS DE FER DE THESSALIE (Service de Traction et Material) : 

 TABLEAU Β, VOITURES, WAGONS ET LOCOMOTIVES. VOIE 0,60m 

 (Φρονολογία 15 Octobre 1936). 

 1.5 CHEMINS DE FER DE THESSALIE (Service de Traction et Material):  

 TABLEAU A, VOITURES, WAGONS ET LOCOMOTIVES. VOIE 1m 

 (Φρονολογία 14 Juin 1940). 

 1.6 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (Τπηρεσία Έλξεως και 

 Τλικού): ΑΣΜΑΜΑΞΑΙ Α΄ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΩΝ ΕΚ  (Έγγραφο υπ’ 

 αριθ. 43009/27 Νοεμβρίου 1932).  
2. Ιζηορικό Αρτείο Ε.Τ.Ε. (ΙΑΕΤΕ) 

 2.1 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΣΣΙΚΗ (Α): Ισολογισμοί – Εκθέσεις Δ.. 

 (1885-1897 και 1901-1910), *Α1, 34, Τ16, Υ14+ και Σόμοι αρ. 1860 και 

 1862. 

 2.2 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΒΟΡΕΙΟΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ (ΒΔΕ): ύμβασις 

 και υγγραφή, Αθήναι, 1890. 

 2.2 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΒΟΡΕΙΟΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ (ΒΔΕ): 

 Ισολογισμοί – Εκθέσεις Δ.. (1892-1911), *Α1, 34, Τ16, Υ14+ και Σόμοι 

 αρ. 1861 και 1866. 

 2.3 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 (ΠΑΠ): Ισολογισμοί – Εκθέσεις Δ.. (1886-1895, 1896-1905, 1906-1915), 

 *Α1, 34, Τ16, Υ14+ και Σόμοι αρ. 1906, 1907 και 1908. 

 2.4 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΠΤΡΓΟΤ ΚΑΣΑΚΩΛΟΤ (ΠΚ): Νόμοι, 

 υγγραφή, Καταστατικό, Ισολογισμοί – Εκθέσεις Δ.. (1903-1914), *Α1, 

 25, Τ2, Υ13+.  

 2.5 ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (ΕΕ): Λογοδοσίες 

 Διοικητικού υμβουλίου (1904-1911), Σόμος αρ. 1891. 

 2.6 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩ (ΑΠ): Λογοδοσίες 

 Διοικητικού υμβουλίου (1887-1905), Σόμος αρ. 1871. 

 2.7 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΘΕΑΛΙΑ (Θ): Εκθέσεις Δ.. Σόμος αρ. 1878 

 (1886-1899), τόμος αρ. 1879 (1891-1900), τόμος 1881 (1901-1910). 
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3. Σσλλογή Κων. Ανδροσλιδάκη 

 3.1 ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΘΕΑΛΙΑ (Θ): Εκθέσεις Δ.. (1886-1890, 

 1893-1896, 1900-1901). 

 3.2 LES CHEMINS DE FER DE THESSALIE: Rapport du Conseil d’ 

 Administration (1902-1905). 
4. Εθημερίς ηων Σσζηηήζεων ηης Βοσλής (ΕΣΒ) 

 4.1 υνεδρίαση 43/20 Μαρτίου 1882, σ.361-363. 

 4.2 υνεδρίαση 54/21 Απριλίου 1882, σ.487-492. 

 4.3 υνεδρίαση 75/20 Μαΐου 1882, σ.845-855. 

 4.4 υνεδρίαση 77/24 Μαΐου 1882, σ.879-898. 

 4.5 υνεδρίαση 78/25 Μαΐου 1882, σ.898-913. 
5. National Railway Museum (NRM), York 

 5.1 Φειρόγραφο απόσπασμα (Order 305/5-6-1865) από το βιβλίο 

 παραγγελιών του εργοστασίου της εταιρίας Neilson & Co. 

 5.2 Φειρόγραφο απόσπασμα (E 692/2-10-1891) από το βιβλίο 

 παραγγελιών του εργοστασίου της εταιρίας Neilson & Co. 

 5.3 Φειρόγραφο απόσπασμα (E 1004/14-3-1892) από το βιβλίο 

 παραγγελιών του εργοστασίου της εταιρίας Sharp Stewart & Co. 

 5.4 Αποσπάσματα (σ.20-21 και 38-43) από το μηχανογραφημένο αρχείο 

 της εταιρίας Hadswell Clarke & Co. Ltd. 

 5.5 Αποσπάσματα (σ.154-155) από το μηχανογραφημένο αρχείο της 

 εταιρίας Manning Wardle & Co. 

6. Περιοδικά 

 α) Οἰκονομικὴ Ἐπιθεώρησις  (1873-1889) 

 β) Ἀρχιμήδης (1899-1923) 

 γ) Ἔργα (1925-1931) 
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19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Σράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα. 

--Ανδρουλιδάκης Κ. (2002), Οι Θεσσαλικοί ιδηρόδρομοι (1881-1955), 
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Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη. 
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--Αντωνόπουλος Γ. (2005), "Η γραμμή Πειραιάς-Λάρισα-ύνορα", στο 
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1977, σ.22-39. 
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--Βερναρδάκης Α.Ν.(1873), "Ὁ ἀπὸ Πειραιῶς εἰς Λαμίαν σιδηρόδρομος, 
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--Βογιατζής Δ., (2000), “Πρόσφατες τάσεις στην ιστορία της τεχνολογίας 
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--Βουγιούκας Γ. (1906), "Ἐπὶ τοῦ προσδιορισμοὺ τῆς δυνάμεως τῶν 

ἀτμαμαξὼν τῇ βοηθείᾳ τῶν καμπύλων ταχύτητος", Ἀρχιμήδης, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 



 I 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 1 

Οι βελγικέρ αημάμαξερ ηος ΣΑΠ
1
 (0-4-2Τ) 

Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 3 αηκάκαμεο, ηύπνπ [Β 1’ n2t] ή (0-4-2T). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό  

εξγνζηάζην Société Anonyme de Saint Léonard, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1043, 1044 θαη 1045, 

ζεηξάο ΖΑ ηνπ 1896. Ζ πξώηε είρε ην όλνκα ΗΦΑΙΣΟ, ελώ ηα νλόκαηα ησλ άιισλ δύν ήηαλ, 

πηζαλόηαηα, ΑΙΑ θαη ΔΡΜΗ. 
 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .……………………………. D=1.600mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................9,390m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,100m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=400mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=600mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,75360m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =600cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=4,80m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................163 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,350m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=77,16m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=81,96m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,45m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 56,52                            

G

F
= 3,31                         

G

T
= 53,21 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1087,6m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………14.000kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………..11.000kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………..………...39.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο…………………………………………………..…28.000kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………3.900kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………32.500kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………2,3m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………...…….1.100kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,774m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Πεγή: SA de Saint Léonard (χ.χ), Locomotives, Sie HA. 



 II 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 2 

Οι αημάμαξερ 1-3 ηηρ ΔΤΑΠΠ
2
 (0-4-0T) 

Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 3 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, ηύπνπ [B n2tk] ή (0-4-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην 

γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 990, 991 θαη 

992 ηνπ 1882. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 3. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=630mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................3,450m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=140mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=300mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,004616m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 93,3cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=--
 

        Αξηζκόο απιώλ...........................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ..............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=8,97m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,21m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 42,71                             

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1943,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………3.500kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...7.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………7.000kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………728kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………5.500kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….…...…-- 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………..20km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Για όλες τις ατμάμαξες της ΕΣΑΠΠ πηγές: Slezak (1974), σ.275 και Baddeley (1980), σ.266 

και σ.271. 
 



 III 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 3 

Οι αημάμαξερ 4-6 ηηρ ΔΤΑΠΠ (0-4-0T) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 3 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, ηύπνπ [B n2tk] ή (0-4-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην 

γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1124, 1125 

θαη 1126 ηνπ 1882. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο 4 έσο 6. 

 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=630mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................3,450m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………….-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=170mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=300mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,006806m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 137,6cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F= --
 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ..........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ...............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=13,02m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G= 0,28m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 46,50                            

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1913m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………4.250kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...8.500kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………8.500kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………1.074kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………6.700kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……...-- 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………..20km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 4 

Οι αημάμαξερ 7-8 και 11-12 ηηρ ΔΤΑΠΠ (0-6-0T και 0-4-0Τ) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 4 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, νη δύν ηύπνπ [C n2tk] ή (0-6-0Σ) θαη νη άιιεο δύν 

ηύπνπ [B n2tk] ή (0-4-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik 

München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1314, 1315 ηνπ 1884 θαη 1316, 1317 ηνπ 1887. Έθεξαλ ηνπο 

αξηζκνύο 7, 8, 11 θαη 12 αληηζηνίρσο. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=750mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................5,250m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………….-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=260mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=300mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,015920m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 270,4cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F= --
 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ.........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ...............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=28,93m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G= 0,43m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 67,28                           

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1817,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................15Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………………….…5.267kg (Οη 11-12: 7.900kg) 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...15.800kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………15.800kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………2.636kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………13.000kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……...-- 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………..25km/h 
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ΠΗΝΑΚΑΣ 5 

Οι αημάμαξερ 9-10 ηηρ ΔΤΑΠΠ (0-6-0T) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 2 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, ηύπνπ [C n2tk] ή (0-6-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην 

ειβεηηθό εξγνζηάζην SLM Winterthur, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 383 θαη 384 ηνπ 1884. Έθεξαλ 

ηνπο αξηζκνύο 9 θαη 10. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=730mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................5,160m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………..-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=220mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=350mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,013298m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 232cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο…………………………………………-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F= --
 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ.........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ..............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=20,20m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G= 0,30m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 67,33                             

G

F
= --                         

G

T
= --  

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1519m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................14Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………5.133kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...15.400kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………15.400kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………2.111kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………12.600kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……..-- 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………..25km/h 
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ΠΗΝΑΚΑΣ 6 

Οι αημάμαξερ 13-14 ηηρ ΔΤΑΠΠ (0-4-0T) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 2 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, ηύπνπ [C n2tk] ή (0-6-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην 

γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 2148 θαη 2149 

ηνπ 1891. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο 13 θαη 14. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=750mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................5,250m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………….-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=260mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=300mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,015920m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 270,4cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F= --
 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ..........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ...............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=28,93m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,43m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 67,28                            

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1817,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................15Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………5.267kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...15.800kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………15.800kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………2.636kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………13.000kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……...-- 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………….……...……………………..25km/h 
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ΠΗΝΑΚΑΣ 7 

Οι αημάμαξερ 15-19 ηηρ ΔΤΑΠΠ (0-6-0T) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 5 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, ηύπνπ [C n2tk] ή (0-6-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην 

γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε ηνπο εμήο εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο: 

3392 ηνπ 1896, 3596 ηνπ 1897, 3808 ηνπ 1898, 4977 θαη 4978 ηνπ 1903. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο 15 έσο 

19. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=750mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................5,250m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………….-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=260mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=300mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,015920m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 270,4cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F= --
 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ.........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ...............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=28,93m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G= 0,43m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 67,28                            

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1817,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................15Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………5.400kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...16.200kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………16.200kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………2.636kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………13.200kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……...-- 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………..25km/h 
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ΠΗΝΑΚΑΣ 8 

Οι αημάμαξερ 20-21 ηηρ ΔΤΑΠΠ (0-4-0T) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 2 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, ηύπνπ [B n2tk] ή (0-4-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην 

γεξκαληθό εξγνζηάζην Orenstein & Koppel, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 2853 θαη 2854 ηνπ 1903. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο 20θαη 21. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=800mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................5,800m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………..-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=300mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=350mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,024727m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 393,7cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F= --
 

        Αξηζκόο απιώλ............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ.........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ..............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=43,40m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G= 0,70m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 62                            

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1755,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................14Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………6.666kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...20.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………20.000kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………3.583kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………15.600kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……...-- 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………..30km/h 
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ΠΗΝΑΚΑΣ 9 

Οι αημάμαξερ ηος ΣΠΚ
3
 (0-4-0Τ) 

Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 3 ηξνρηνδξνκηθέο αηκάκαμεο, ηύπνπ [B n2tk] ή (0-4-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην 

γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1191, 1192 

θαη 1193 ηνπ 1882. Έθεξαλ ηα νλόκαηα ΠΤΡΓΟ, ΗΛΔΙΑ θαη ΔΡΜΗ, αληηζηνίρσο. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=750mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................5,250m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………….-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=260mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=300mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,015920m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 270,4cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F= --
 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ..........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ...............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=28,93m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,43m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 67,28                            

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1817,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………7.900kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...15.800kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………15.800kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………2.109kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………13.000kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……...-- 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………..25km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Πηγή: Slezak (1974), σ.275. 
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ΠΗΝΑΚΑΣ 10 

Ζ Σειπά Α ηος ΣΒΓΔ
4
 (0-6-0T) 

Ζ ζεηξά Α πεξηιακβάλεη 5 αηκάκαμεο, ηύπνπ [C n2t] ή (0-6-0T). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην ηεο Marcinelle & Couillet SA, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 929-933 ηνπ 1888. Έθεξαλ 

ηνπο αξηζκνύο Α1 έσο Α5 θαη ηα νλόκαηα ΣΡΙΚΟΤΠΗ, ΑΡΣΑ, ΑΓΡΙΝΙΟΝ, ΠΑΣΡΑΙ, θαη 

ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΝ, αληηζηνίρσο.
5
 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.000mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................6,850m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,200m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=280mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=400mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,024618m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =313,6cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .……………………………………………………….--
 

        Αξηζκόο απιώλ..........................................................................................90 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................2,800m 

        Δπηθάλεηα απιώλ ......................................................................................--
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=39,55m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,70m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 56,50                            

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1604,5m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………6.666kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...20.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………20.000kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………2.446kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………14.700kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………3,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….…….600kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,000m 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Πηγή: Μπασιάκος (1892), σ.308-309. 

5
 Ζ Α5 εθηίζεηαη ζην Μνπζείν ΟΔ θαη ε Α3 ζην ηδεξνδξνκηθό Πάξθν ηεο Καιακάηαο. 
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ΠΗΝΑΚΑΣ 11 

Ζ Σειπά B ηος ΣΒΓΔ
6
 (0-6-0T) 

Ζ ζεηξά B πεξηιακβάλεη 1 αηκάκαμα, ηύπνπ [C n2t] ή (0-6-0T). Πξνέξρεηαη από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην ηεο Marcinelle & Couillet SA, κε άγλσζην εξγνζηαζηαθό αξηζκό, πηζαλόηαηα ηνπ 1889. 

Έθεξε ηνλ αξηζκό Β6 θαη ην όλνκα ΚΑΛΤΓΩΝ. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.050mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................7,100m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,800m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=350mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=510mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,049043m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =595cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .……………………………………………………….--
 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................126 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,100m 

        Δπηθάλεηα απιώλ ......................................................................................--
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=63,12m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,89m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 70,92                             

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1287m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................9Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………8.330kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...25.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………25.000kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………3.481kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………19.600kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………3,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………………………………….………….…….1.200kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,100m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Πηγή: Μπασιάκος (1892), σ.308-309. 

 



 XII 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 12 

Οι Σειπέρ Α και B ηων ΣΑ
7
 (0-6-2T) 

Ζ ζεηξά Α πεξηιακβάλεη 4 αηκάκαμεο ηύπνπ [C n2t] ή (0-6-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην Les Ateliers Metallurgiques Tubize. Οη εξγνζηαζηαθνί ηνπο αξηζκνί είλαη: 583, 584 θαη 

602 ηνπ 1885 θαη 603 ηνπ 1886. Έιαβαλ ηνπο αξηζκνύο Α1-Α4. Ζ ζεηξά Β πεξηιακβάλεη 5 αηκάκαμεο 

ηύπνπ [C 1’ n2t] ή (0-6-2T) από ην ίδην εξγνζηάζην. Οη εξγνζηαζηαθνί ηνπο αξηζκνί είλαη: 608, 609 θαη 

610 ηνπ 1886, 696 ηνπ 1887 θαη 768 ηνπ 1889. Έιαβαλ ηνπο αξηζκνύο Β5-Β9.  

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.300mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 900mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο.....................................................................................8,800m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,780m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=350mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=560mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,053851m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =527,7cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=6,01m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/44mm 

        Μήθνο απιώλ.............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=61,50m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=67,51m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,72m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 93,76                            

G

F
= 8,35                         

G

T
= 85,4 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1253,6m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................9Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………8.550kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα………………………………………….………….4650kg 

   Οιηθό βάξνο……………………………………….....Α: 25.650kg, Β:30.300kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………25.650kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………3.190kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο……………………………………………………………23.225kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο…………………………………………………………4,99m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………………………………………….…….1.890kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………...3,850m 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Πηγή: Μπασιάκος (1889), σ.24-25. 



 XIII 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 13 

Ζ Αημάμαξα ΕΛΛΗΝΙΣ ηων ΣΑ
8
 (2-6-0T) 

Ζ αηκάκαμα ΔΛΛΗΝΙ είλαη ε κνλαδηθή αηκάκαμα ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Διιάδα, ζην 

Μεραλνπνηείν Βαζηιεηάδε ηνπ Πεηξαηά. Οη Α έδσζαλ ηελ παξαγγειία ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1898 θαη ε 

παξάδνζε έγηλε ζηηο 28 Απγνύζηνπ 1900. Έθεξε ηνλ αξηζκό Γ10. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 810mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................8,825m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,580m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=380mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=500mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,056677m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =601,7cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.100mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=5,05m
2 

        Αξηζκόο απιώλ...............................................................................................134 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,700m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=70,10m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=75,15m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,93m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 80,81                            

G

F
= 5,43                         

G

T
= 75,38 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1325,9m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………..………..……9.450-10.040-11.750kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………….…………….7.460kg 

   Οιηθό βάξνο……………………………………………….....………...38.700kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………31.240kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………3.911kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………29.500kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………..……………….…2,8m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………5,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………….…………….…….1.200kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,500m 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………...………..60km/h 
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 Πηγή: Μπασιάκος (1901), σ.146-202. 



 XIV 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 14 

Ζ ζειπά Γ ηων ΣΑ
9
 (2-6-0Τ) 

Ζ ζεηξά Γ πεξηιακβάλεη 4 αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο, ηύπνπ [1’C n2vt] ή (2-6-0T). Πξνέξρνληαη 

από ην γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε ηνπο εμήο εξγνζηαζηαθνύο 

αξηζκνύο: 5451 θαη 5452 ηνπ 1906, 5697 ηνπ 1907 θαη 6055 ηνπ 1908. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Γ11, 

Γ12, Γ14 θαη Γ15.  

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 800mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο......................................................................................9,130m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,580m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο.................................................d1=380mm 

   Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο…………………………..… d2=590mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=500mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο ................................................V1=0,056677m
3 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο................................................V2=0,136629m
3 

         Μέηξν έιμεσο.............................................................…….. 
D

ld
e
2

2

2
= =725,2cm

2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.100mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=5,96m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................134 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,700m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=70,10m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=76,06m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,03m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 73,84                            

G

F
= 5,78                          

G

T
= 68,05 

Μέηξν ζέξκαλζεο……………………………………………………………
2

2

V

S
= 1113,4m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................13Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………………………………9.600-9.700-9.900kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα…………………………………………………….7.200kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...36.400kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………29.200kg 

Διθηηθή δύλακε…………………………………………………….…………4.242(6.128)kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………28.000kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………….…2,4m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………5,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………………………………….……….…….1.000kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,500m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 



 XV 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 15 

Οι αημάμαξερ μικηήρ σπήζηρ ηων ΣΘ
10

 (0-6-2Τ) 
Ζ ζεηξά απηή πεξηιακβάλεη 12 αηκάκαμεο ηύπνπ [C 1’ n2t] ή (0-6-2Σ). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην Les Ateliers Metallurgiques Tubize. Οη εξγνζηαζηαθνί αξηζκνί ηνπο είλαη: 565-573 ηνπ 

1883 θαη 698-700 ηνπ 1887. Οη ελλέα πξώηεο έιαβαλ ηνπο αξηζκνύο 1-9 θαη νη ηξεηο επόκελεο ηνπο 

αξηζκνύο 10-12. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.300mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 900mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................9,460m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,780m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=380mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=560mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,063478m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =622cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.132mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=7,35m
2 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................143 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................4,124m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=74,03m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=81,38m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,84m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 44,23                            

G

F
= 3,99                         

G

T
= 40,23 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1282m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………10.000kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα…………………………………………………...…8.670kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...38.670kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………30.000kg 

Διθηηθή δύλακε…………………………………………………………..……....…4.043kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………30.900kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………..……………….…2,94m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………3,4m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………...…….1.100kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,700m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.3 και 1.5 και Hennebert & Abrami (1889), σ.140-156. 



 XVI 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 16 

Οι αημάμαξερ ανωθεπειών ηων ΣΘ
11

 (0-8-2T) 
Ζ ζεηξά απηή πεξηιακβάλεη 4 αηκάκαμεο ηύπνπ [D 1’ n2t] ή (0-8-2Σ). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην Société Anonyme de Saint Léonard. Οη εξγνζηαζηαθνί αξηζκνί ηνπο είλαη: 654-656 ζεηξάο 

4 Ο ηνπ 1884 θαη 772 ζεηξάο 4 Ο
2
 ηνπ 1887. Οη ηξεηο πξώηεο έιαβαλ ηνπο αξηζκνύο 31, 32, 33 θαη ε 

ηειεπηαία ηνλ αξηζκό 34. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=940mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.......................................................................800mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................9,770m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………3,200m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=440mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=480mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,072948m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =988,6cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.200mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=7,75m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................167 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/45mm 

        Μήθνο απιώλ.............................................................................................4,290m 

        Δπηθάλεηα απιώλ ................................................................................T=101,25m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=109,0m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=2,15m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 50,70                            

G

F
= 3,60                         

G

T
= 47,09 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1494,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………9.000kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….6.220 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...42.220kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………36.000kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………6.426kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………32.600kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………..……………….…3,60m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………………………………………..…………4,20m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………..……….…….1.450kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,750m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.3 και 1.5, Hennebert & Abrami (1889) σ.140-156 και SA de Saint Léonard 

(χ.χ), Locomotives, Sie
 4 O. 

 

 



 XVII 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 17 

Ζ ππώηη ζειπά ηηρ γπαμμήρ Βόλορ-Μηλιέρ
12

 (0-8-0T) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 3 αηκάκαμεο ηύπνπ [D n2t] ή (0-8-0Σ), κε αξζξσηή δηάηαμε δηαλνκήο 

ζπζηήκαηνο Hagans. Πξνέξρνληαη από ην εξγνζηάζην ηεο γαιιηθήο εηαηξίαο Felix Weidknecht. Έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ην 1894-1895, αιιά είλαη άγλσζηνη νη εξγνζηαζηαθνί ηνπο αξηζκνί. Έθεξαλ ηνπο 

αξηζκνύο 31-33 θαη ηα νλόκαηα COUSTENOBLE, ΑΓΡΙΑ θαη ΛΔΥΩΝΙΑ. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=660mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................6,675m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………-- 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=300mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=300mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,021195m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 409,1cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F= --
 

        Αξηζκόο απιώλ............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ.............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T= --
 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=32,35m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,65m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 49,77                            

G

F
= --                         

G

T
= -- 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1526,3m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………5.700kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...22.800kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………22.800kg 

Διθηηθή δύλακε……………………………………………………………….……2.700kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………19.00kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………-- 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……..— 

Διάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο……………………………………………………..……30m 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...…………………..…..20km/h 
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 Πηγή: Slezak (1974), σ.275. 



 XVIII 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 18 

Ζ δεύηεπη ζειπά ηηρ γπαμμήρ Βόλορ-Μηλιέρ
13

 (2-6-0T) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 2 αηκάκαμεο ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0Σ). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην Les Ateliers Metallurgiques Tubize, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1338 θαη 1339 ηνπ 1903. 

έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο 51-52 θαη ηα νλόκαηα ΣΑΓΓΑΡΑΓΑ θαη ΜΗΛΔΑΙ αληηζηνίρσο. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=670mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.......................................................................500mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................6,650m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………1,600m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=310mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=320mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,024140m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 459cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..-- 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=3,46m
2 

        Αξηζκόο απιώλ............................................................................................-- 

        Γηάκεηξνο απιώλ........................................................................................-- 

        Μήθνο απιώλ.............................................................................................-- 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=35,00m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=38,46m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,71m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 54,17                            

G

F
= 4,87                         

G

T
= 49,30 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1593,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………5.900kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα…………………………………………...………..3.500kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...21.200kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………17.700kg 

Διθηηθή δύλακε……………………………………………………………..………3.029kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………16.500kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο…………………………………………..………………2,16m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….…….940kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,100m 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...…………………..…..25km/h 

Διάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο……………………………………………………..……30m 
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 Πηγή: Εργοστασιακό σχέδιο της ατμάμαξας ΣΑΓΓΑΡΑΔΑ. *υλλογή Γ. Ζαρταλούδη, 

αλλά και στο Νάθενας & Καραθάνου (2004), σ.200.+ 



 XIX 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 19 

Ζ Σειπά Α ηων ΣΠΑΠ
14

 (0-4-0T) 
Ζ ζεηξά Α πεξηιακβάλεη 6 αηκάκαμεο, ηύπνπ [B n2t] ή (0-4-0T). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1367-1370 ηνπ 1884,  

1657 ηνπ 1885 θαη 1807 ηνπ 1887. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Α1 έσο Α6 θαη ηα νλόκαηα AXAΪΑ, ΡΙΟΝ, 

ΜΤΛΟΙ, ΣΙΡΤΝ,
15

 ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΝ θαη ΑΚΡΑΣΑ. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=800mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................5,250m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………1,800m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=350mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=400mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,038465m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =612,5cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..800mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=1,53m
2 

        Αξηζκόο απιώλ................................................................................................71 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/44mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................2,200m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=22,07m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=23,60m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,43m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 54,88                            

G

F
= 3,56                         

G

T
= 51,32 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 613,5m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................8Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………6.600kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...13.200kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………13.200kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………2.205kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………9.800kg 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………1,7m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….…….650kg 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………8km/h. 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 
15

 Ζ ΣΗΡΤΝ εθηίζεηαη ζην Μνπζείν ΟΔ όληαο ε αξραηόηεξε ζσδόκελε ειιεληθή αηκάκαμα. 



 XX 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 20 

Ζ Σειπά B ηων ΣΠΑΠ
16

 (2-4-0T) 
Ζ ζεηξά B πεξηιακβάλεη 8 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’B n2t] ή (2-4-0T). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1414-1421 ηνπ 1883. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Β101 έσο Β108 θαη ηα νλόκαηα ΠΔΙΡΑΙΔΤ, ΑΘΗΝΑΙ, ΔΛΔΤΙ, ΜΔΓΑΡΑ, 

ΙΘΜΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ, ΚΙΑΣΟΝ θαη ΙΚΤΩΝ, αληηζηνίρσο.  
 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.........................................................................670mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο......................................................................................7,244m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,400m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=335mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=500mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,044048m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 467,6cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο…………………………………… 1.150mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=3,63m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................142 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/44mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................2,800m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=54,96m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=58,59m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,984m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 59,54                            

G

F
= 3,69                         

G

T
= 55,85 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1330m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………9.500kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………..5.100kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...24.100kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………19.000kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………….…3.040kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………17.600kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα…………………………………………………………….1,7m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………3,3m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….…  1.500kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………...3,800m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 



 XXI 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 21 

Ζ Σειπά Γ ηων ΣΠΑΠ
17

 (2-6-0T) 
Ζ ζεηξά Γ πεξηιακβάλεη 5 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0T). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1425-1429 ηνπ 1885. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Γ201 έσο Γ205 θαη ηα νλόκαηα ΝΔΜΔΑ, ΜΤΚΗΝΑΙ, ΑΡΓΟ, ΝΑΤΠΛΙΟΝ θαη 

ΚΛΔΩΝΑΙ, αληηζηνίρσο. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=920mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.......................................................................670mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο.....................................................................................7,754m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,600m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=350mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=500mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,048081m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =665,8cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………  1.150mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=3,64m
2 

        Αξηζκόο απιώλ...............................................................................................142 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/44mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,300m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=64,77m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=68,41m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,00m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 68,41                            

G

F
= 3,64                         

G

T
= 64,77 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1422,8m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………7.800kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………..4.600kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...28.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………23.400kg 

Διθηηθή δύλακε………….……………………………………………………………4.328kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………20.200kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα…………………………………………………………….2,3m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………3,5m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……2.000kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………...3,803m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 



 XXII 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 22 

Ζ Σειπά Γ ηων ΣΠΑΠ
18

 (2-6-0T) 
Ζ ζεηξά Γ πεξηιακβάλεη 2 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0T). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1844-1845 ηνπ 1886. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Γ251 θαη Γ252 θαη δελ είραλ νλνκαζία. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.........................................................................670mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο.......................................................................................9,240m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………..2,700m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=380mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=540mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,061211m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 649,8cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………...1.150mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=7,07m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................132 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/44mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,650m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=66,60m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=73,67m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,200m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 61,39                            

G

F
= 5,89                         

G

T
= 55,50 

Μέηξν ζέξκαλζεο……………………………………………………………
V

S
= 1203,5m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………9.100kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………..7.500kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...34.800kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………27.300kg 

Διθηηθή δύλακε………….…………………………………………………...………4.224kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………25.860kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………...…2,94m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………4,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….…...2.000kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………...3,800m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 



 XXIII 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 23 

Ζ Σειπά Δ ηων ΣΠΑΠ
19

 (4-4-0T) 
Ζ ζεηξά E πεξηιακβάλεη 2 αηκάκαμεο, ηύπνπ [2’B n2t] ή (4-4-0T). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1859-1860 ηνπ 1887. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο E301 θαη E302 θαη δελ είραλ νλνκαζία. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.........................................................................670mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο.......................................................................................8,150m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………..…2,360m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=320mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=540mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,043407m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =460,8cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.150mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=7,21m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................132 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/44mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................2,700m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=49,30m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=56,51m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,10m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 51,37                            

G

F
= 6,55                         

G

T
= 44,81 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1301,8m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………8.500kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα…………………………………………………….7.000 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...31.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………17.000kg 

Διθηηθή δύλακε
20

……………………………………………..………………2.304(2.995)kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………23.220kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα…………………………………………………………2,280m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………………………………………………….…4,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….……1.500kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………...3,800m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 
20

 Με ζπληειεζηή 0,50. 

 



 XXIV 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 24 

Ζ Σειπά Γbis ηων ΣΠΑΠ
21

 (4-6-0T) 
Ζ ζεηξά Γbis πεξηιακβάλεη 2 αηκάκαμεο, ηύπνπ [2’C n2t] ή (4-6-0T). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1969 θαη 1970 ηνπ 1888. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Γbis253 θαη Γbis254 θαη δελ είραλ νλόκαηα. 
 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.........................................................................670mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο.......................................................................................9,390m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………..…2,700m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=380mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=540mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,061211m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =649,8cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………….....1.150mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=6,74m
2 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................132 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/44mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,650m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=66,60m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=73,34m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,26m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 58,20                            

G

F
= 5,13                         

G

T
= 52,86 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1198,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………….................................…9.000-9.100-9.100kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………….....….5.400kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...38.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………27.200kg 

Διθηηθή δύλακε……………………………………………………….………3.249(4.224)kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………27.540kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………...…2,94m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………......…5,17m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………...…….2.350kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………...3,800m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 
 



 XXV 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 25 

Ζ Σειπά Bbis ηων ΣΠΑΠ
22

 (2-4-0T) 
Ζ ζεηξά Bbis πεξηιακβάλεη 4 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’B n2t] ή (2-4-0T). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1978-1981 ηνπ 1888. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Bbis11 έσο Bbis14 θαη ηα νλόκαηα ΠΑΣΡΑΙ, ΠΤΡΓΟ, ΛΔΥΑΙΝΑ θαη 

ΓΑΣΟΤΝΗ. 
 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.........................................................................670mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο.......................................................................................7,660m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………..…2,500m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=335mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=500mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,044048m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 = 467,6cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………...1.152mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=5,80m
2 

        Αξηζκόο απιώλ...............................................................................................128 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................40/44mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................2,800m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=49,50m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=55,30m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,960m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 57,60                            

G

F
= 6,04                         

G

T
= 51,56 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1255,6m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………10.200kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………..5.800kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...26.200kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………20.400kg 

Διθηηθή δύλακε…………………………………………………….…………2.338(3.040)kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………19.300kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………....…1,7m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………3,5m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….......1.750kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………...3,750m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 
 



 XXVI 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 26 

Ζ Σειπά Ε ηων ΣΠΑΠ
23

 (2-6-0T) 
Ζ ζεηξά Z πεξηιακβάλεη 17 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0T). Πξνέξρνληαη από ην αιζαηηθό  

εξγνζηάζην Société Alsacienne des Contructions Mecaniques Grafenstaden. Οη εξγνζηαζηαθνί ηνπο 

αξηζκνί είλαη: 4118-4121 ηνπ 1890, 4373-4376 ηνπ 1892, 4871-4873 ηνπ1899 θαη 5220-5225 ηνπ 1901. 

ηνπο ΠΑΠ αξηζκήζεθαλ σο Ε501 έσο Ε517. Οη νθηώ πξώηεο έθεξαλ ηα νλόκαηα ΣΑΫΓΔΣΟ, 

ΒΟΤΡΑΪΚΟ, ΙΘΩΜΗ, ΙΝΑΥΟ, ΔΡΤΜΑΝΘΟ, ΔΡΙΝΔΟ, ΚΑΛΑΜΑΙ θαη ΚΡΑΘΙ.  

 

 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 800mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο.......................................................................................8,825m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ…………………………..…2,580m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=380mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=500mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,056677m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =601,7cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.100mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=5,05m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................134 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,700m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=70,10m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=75,15m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,93m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 80,81                            

G

F
= 5,43                         

G

T
= 75,38 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1325,9m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………9.000kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα…………………………………………………….6.000kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...33.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………27.000kg 

Διθηηθή δύλακε……………………………………………………….………3.008(3.911)kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………24.765kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα……………………………………………………….…2,235m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………….……5,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………………………………………………….1.000kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,500m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 



 XXVII 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 27 

Ζ Σειπά Ζ ηων ΣΠΑΠ
24

 (2-6-0T) 
Ζ ζεηξά Ζ πεξηιακβάλεη 2 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0T). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό  

εξγνζηάζην Société Anonyme de Saint Léonard, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 914 θαη 915, ζεηξάο 4 

GT
2
 ηνπ 1891. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Ζ551 θαη Ζ552 θαη ηα νλόκαηα ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΝ θαη ΑΙΓΙΟΝ 

αληηζηνίρσο. 
 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.100mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.........................................................................800mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο......................................................................................8,125m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,500m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=330mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=500mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,042743m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =495cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………...1.050mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=5,0m
2 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................122 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,200m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=55,20m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=60,20m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,98m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 61,43                            

G

F
= 5,10                          

G

T
= 56,33 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1408,4m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………7.800kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα…………………………………………………….6.500θγ 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...29.900kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………23.400kg 

Διθηηθή δύλακε…………………………………………………….…………….…3.324kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………23.400kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………….…2,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………3,5m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………   …….1.000kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,400m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2 και SA de Saint Léonard (χ.χ), Locomotives, Sie 4 GT
2. 



 XXVIII 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 28 

Ζ Σειπά Θ ηων ΣΠΑΠ
25

 (2-8-0) 
Ζ ζεηξά Θ πεξηιακβάλεη 3 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’D n2+2T] ή (2-8-0). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό 

εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 2567-2569 ηνπ 1892. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Θ601 έσο Θ603 θαη δελ είραλ νλόκαηα. 
 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.000mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.........................................................................670mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................13,165m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………3,170m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=400mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=540mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,067824m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =864cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο…………………………………..1.254mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=6,90m
2 

        Αξηζκόο απιώλ.............................................................................................133 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................46/51mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................4,650m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=99,0m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=105,90m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,60m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 66,19                            

G

F
= 4,31                         

G

T
= 61,87 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1561,4m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………….……………………8.000kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………..5.400kg 

   Οιηθό βάξνο
26

…………………………………………………….…...53.400kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………32.000kg 

Διθηηθή δύλακε……………………………………………………..……………..….6.739kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………40.925kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………….…3,5m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………6,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………………………………………………...….3.000kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,800m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 
26

 Με το διαξονικό εφοδιοφόρο. 



 XXIX 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 29 

Ζ Σειπά Η ηων ΣΠΑΠ
27

 (2-4-0T) 
Ζ ζεηξά Η πεξηιακβάλεη 10 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’Β n2t] ή (2-4-0T). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό  

εξγνζηάζην Brain-Le-Compt SA, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 699-708 ηνπ 1889. Έθεξαλ ηνπο 

αξηζκνύο Η651 έσο Η660 θαη δελ είραλ νλόκαηα. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 670mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................7,307m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,100m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=320mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=450mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,036173m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =384cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..880mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=3,71m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................102. 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................2,700m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=38,92m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=42,63m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,647m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 65,89                            

G

F
= 5,73                         

G

T
= 60,15 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1178,5m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………………………..…………8.700-9.400kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα………………………………………………...…..4.600kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...22.700kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………18.100kg 

Διθηηθή δύλακε……………………………………………………….………………2.496kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………16.460kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………….…1,6m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………3,4m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο…………………………………………………..….1.240kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,600m 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 
 



 XXX 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 30 

Ζ Σειπά Γbis ηων ΣΠΑΠ
28

 (2-6-0T) 
Ζ ζεηξά Γbis πεξηιακβάλεη 8 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’C n2t] ή (2-6-0T). Πξνέξρνληαη από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην ηεο Marcinelle & Couillet SA, κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 953-960 ηνπ 1886 θαη 

παξαδόζεθαλ ην 1888 ζηελ εηαηξία ΔΜ, από ηελ νπνία πεξηήιζαλ ζηνπο ΠΑΠ. ηελ ΔΜ είραλ 

αξηζκνύο 261 έσο 268 θαη ζηνπο ΠΑΠ αξηζκήζεθαλ σο Γbis206 έσο Γbis213.
29 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.000mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 700mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................7,411m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,200m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=350mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=460mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,044235m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =563,5cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………...1.000mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=5,48m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................119 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................2,800m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=47,12m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=52,60m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,00m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 52,60                            

G

F
= 5,48                         

G

T
= 47,12 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1189,1m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………............…5.900-8.600-8.700kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα………………………………………………….…3.300kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...26.500kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………23.200kg 

Διθηηθή δύλακε
30

……………………………………………………...………2.818(3.663)kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………20.000kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………...…1,75m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………………………………………………..…3,45m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………….......1.300kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………...3,600m 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Πηγή: ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 
29

 Ζ Γbis211 εθηίζεηαη ζην Μνπζείν ΟΔ. 
30

 Με ζπληειεζηή 0,50. 



 XXXI 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 31 

Οι αημάμαξερ ηος οδονηωηού  Γιακοθηού-Καλαβπύηων
31

 (0-6-2RT) 
Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη 4 αηκάκαμεο, κε νδόλησζε ζπζηήκαηνο ΑΒΣ, ηύπνπ [Czz 1’ n4t] ή (0-6-2RT). 

Πξνέξρνληαη από ην εξγνζηάζην ηεο Societé Française des Constructions Mecaniques Cail κε ηνπο 

εμήο εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο: 2343, 2344, 2345 ηνπ 1891 θαη 2518 ηνπ1899. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο 

1 έσο 4. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ πξόζθπζεο.…..………………..  D=600mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ.......................................................................500mm 

   Γηάκεηξνο νδνλησηώλ ηξνρώλ………………………………...………..497mm 

   Αξηζκόο νδόλησλ…………………………………………………………13 

   Βήκα νδόλησζεο……………………………………………………….120 mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................5,950m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………1,900m 

   Απόζηαζε νδνλησηώλ ηξνρώλ………………………………………..…0,675m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο εμσηεξηθώλ θπιίλδξσλ (θαλνληθήο πξόζθπζεο)................d=240mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ θαλνληθήο πξόζθπζεο...........................................l=340mm 

   Γηάκεηξνο εζσηεξηθώλ θπιίλδξσλ (νδόλησζεο).................................d΄=220mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ νδόλησζεο............................................................l΄=340mm 

   Όγθνο εμσηεξηθνύ θπιίλδξνπ…....................................................V=0,015373m
3
 

   Όγθνο εζσηεξηθνύ θπιίλδξνπ……………………………..…… V΄=0,012918m
3
 

         Μέηξν έιμεσο κε πξόζθπζε.......................................……..
D

ld
e

2

 = 326,4cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο………………………………………..884mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=2,8m
2 

        Αξηζκόο απιώλ............................................................................................142 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................30/35mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................1,650m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=25,77m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=28,57m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=0,75m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 38,09                             

G

F
= 3,73                         

G

T
= 34,36 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1858,4m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………4.200kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα………………………………………………….…3.400kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...16.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………12.600kg 

Διθηηθή δύλακε κε πξόζθπζε.…………………………………………………..……2.546kg 

Διθηηθή δύλακε κε νδόλησζε.…………………………………………………..……3.506kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………12.500kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα…………………………………………………………...0,85m
3
                      

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο………………………………………………………….…1,2m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………………….………………………….…….600kg 

Μέγηζηε ηαρύηεηα κε πξόζθπζε ……………………………………………………....35km/h             

Μέγηζηε ηαρύηεηα κε νδόλησζε………………………………………………………..12km/h 

                                                 
31

 Πηγή: Mission Française (1893). 



 XXXII 

 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 32 

Ζ Σειπά Zcom ηων ΣΠΑΠ
32

 (2-6-0T) 
Ζ ζεηξά Zcom πεξηιακβάλεη 9 αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο, ηύπνπ [1’C n2vt] ή (2-6-0T). Πξνέξρνληαη 

από ην γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik München, κε ηνπο εμήο εξγνζηαζηαθνύο 

αξηζκνύο: 4787, 4788 θαη 4789 ηνπ 1902, 5036, 5037 θαη 5044 ηνπ 1904, 5495, 5496 θαη 5497 ηνπ 

1906. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Zcom518 έσο Zcom526. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 800mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο......................................................................................9,130m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………2,580m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο.................................................d1=380mm 

   Γηάκεηξνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο…………………………..… d2=590mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=500mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο… .............................................V1=0,056677m
3 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ρακειήο πίεζεο................................................V2=0,136629m
3 

         Μέηξν έιμεσο.............................................................…….. 
D

ld
e
2

2

2
= =725,2cm

2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.100mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=5,96m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................134 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................41/45mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,700m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=70,10m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=76,06m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,03m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 73,84                            

G

F
= 5,78                          

G

T
= 68,05 

Μέηξν ζέξκαλζεο……………………………………………………………
2

2

V

S
= 1113,4m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................13Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα…………………………………9.600-9.700-9.900kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα…………………………………………………….7.200kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………………...36.400kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………29.200kg 

Διθηηθή δύλακε……………………………………………………...………4.242(6.128)kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………28.000kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα………………………………………………………….…2,4m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………5,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο……………………………………….……….…….1.000kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,500m 
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 Πηγή:ΜΟΕ 1.1 και 1.2. 



 XXXIII 

ΠΗΝΑΚΑΣ 33 

Ζ Σειπά Μ ηων ΣΠΑΠ
33

 (2-4-0T) 
Ζ ζεηξά Μ πεξηιακβάλεη 3 αξζξσηέο, ηύπνπ Mallet, ηεηξαθύιηλδξεο αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο, 

ηύπνπ [Β’Β n4v+2Σ] ή (0-4+4-0). Πξνέξρνληαη από ην γεξκαληθό εξγνζηάζην Krauss Lokomotivfabrik 

München, κε  εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 5848, 5849 θαη 5850 ηνπ 1908. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Μ801 

έσο Μ803. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.100mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ......................................................................... -- 

         Μήθνο αηκάκαμαο.....................................................................................14,270m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ………………………2,450-2,150m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ πςειήο πίεζεο...................................................d1=340mm 

   Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο..................................................d2=500mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ.................................................................................l=540mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο..................................................V1=0,049003m
3
 

   Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο..................................................V2=0,105975m
3
 

         Μέηξν έιμεσο.............................................................…….. 
D

ld
e
2

2

2
= =613,6cm

2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.271mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=7,2m
2 

        Αξηζκόο απιώλ............................................................................................235 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................46/51mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,900m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=99,39m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=106,59m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,51m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 70,59                            

G

F
= 4,77                          

G

T
= 65,82 

Μέηξν ζέξκαλζεο……………………………………………………………
2

2

V

S
= 2011,6m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................10Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………………………………10.000kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………….-- 

   Οιηθό βάξνο
34

…………………………………………………………...57.100kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο…………………………………………..…………40.000kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………………7.090kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………44.850kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα……………………………………….……………….…3,25m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………6,0m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………….…………….…….3.000kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ……………………………………………………………………....3,790m 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Πηγή: ΜΟΕ 1.2. 
34

 Με το διαξονικό εφοδιοφόρο. 



 XXXIV 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 34 

Ζ Σειπά Α ηων ΣΠΓΣ
35

 (2-6-0T) 
Ζ ζεηξά Α πεξηιακβάλεη 23 αηκάκαμεο, ηύπνπ [1’ C n2t] ή (2-6-0T). Πξνέξρνληαη από δύν 

εξγνζηάζηα. Οη 13 πξώηεο από ην γαιιηθό εξγνζηάζην Batignolles κε ηνπο εμήο εξγνζηαζηαθνύο 

αξηζκνύο: 1507 έσο 1516 ηνπ 1903 θαη 1571 έσο 1573 ηνπ 1905. Οη ππόινηπεο από ην βειγηθό 

εξγνζηάζην Société Anonyme de Saint Léonard κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1499 έσο 1508 ηνπ 1907. 

Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Α101 έσο Α123.
36

 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.200mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 760mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο......................................................................................9,880m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………3,560m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ..........................................................................d=420mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ...............................................................................l=600mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ ..........................................................................V=0,083084m
3
 

         Μέηξν έιμεσο................................................................……..
D

ld
e

2

 =882cm
2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο……………………………………..1.250mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=7,12m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................93 

        Γηάκεηξνο απιώλ....................................................................................64/70mm 

        Μήθνο απιώλ............................................................................................3,500m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=122,09m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=129,21m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=1,53m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 84,45                            

G

F
= 4,65                         

G

T
= 79,80 

Μέηξν ζέξκαλζεο………………………………………………………………
V

S
= 1555,2m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................12Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα……………...………………11.950-12.950-12.900kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………………...7.200kg 

   Οιηθό βάξνο…………………………………………………….……...45.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο……………………………………………………37.800kg 

Διθηηθή δύλακε……………………………………………………….………6.350(6.880)kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………34.000kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα……………………………………………………….…2,55m
3
 

Υσξεηηθόηεηα πδαηαπνζήθεο……………………………………………………………5.5m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξαθαπνζήθεο………………………………………………..…….2.800kg 

Ύςνο θαπλνδόρνπ…………………………………………………………..………....4,200m 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...…………….………..60km/h 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Πηγή: ΜΟΕ 1.6. 
36

 Ζ Α104 εθηίζεηαη ζην Μνπζείν ΟΔ. 



 XXXV 

 

ΠΗΝΑΚΑΣ 35 

Ζ Σειπά B ηων ΣΠΓΣ
37

 (4-6-0) 
Ζ ζεηξά Β πεξηιακβάλεη 7 ηεηξαθύιηλδξεο αηκάκαμεο δηπιήο εθηόλσζεο, ηύπνπ [2’ C n4v+2T] ή (4-6-

0). Πξνέξρνληαη από ην γαιιηθό εξγνζηάζην Batignolles κε εξγνζηαζηαθνύο αξηζκνύο 1588 έσο 1594 

ηνπ 1907. Έθεξαλ ηνπο αξηζκνύο Β201 έσο Β207. 

 

Κύπια ζηοισεία 

Όρεκα:         Γηάκεηξνο ζπλεδεπγκέλσλ ηξνρώλ .………………………………..  D=1.600mm 

               Γηάκεηξνο ηξνρώλ θνξείνπ........................................................................ 850mm 

         Μήθνο αηκάκαμαο....................................................................................16,700m 

   Απόζηαζε αθξαίσλ ζπλεδεπγκέλσλ αμόλσλ……………………………3,600m 

Κύιηλδξνη:    Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ πςειήο πίεζεο...................................................d1=350mm 

   Γηάκεηξνο θπιίλδξσλ ρακειήο πίεζεο..................................................d2=550mm 

   Γηαδξνκή εκβόισλ.................................................................................l=640mm 

   Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο..................................................V1=0,061544m
3
 

   Όγθνο θπιίλδξνπ πςειήο πίεζεο..................................................V2=0,151976m
3
 

         Μέηξν έιμεσο.............................................................…….. 
D

ld
e
2

2

2
= = 605cm

2
 

Λέβεηαο:      Γηάκεηξνο θπιηλδξηθνύ ζώκαηνο…………………………...…...……..1.430mm 

   Δπηθάλεηα εζηίαο .…………………………………………………….F=11,60m
2 

        Αξηζκόο απιώλ..............................................................................................193 

        Γηάκεηξνο απιώλ......................................................................................45/50mm 

        Μήθνο απιώλ...............................................................................................4,250m 

        Δπηθάλεηα απιώλ .................................................................................T=117,34m
2 

        Οιηθή επηθάλεηα ζέξκαλζεο .......................................................T+F=S=128,94m
2
 

        Δπηθάλεηα εζράξαο ...............................................................................G=2,20m
2
 

Λόγνη:                   
G

S
= 58,61                            

G

F
= 5,27                         

G

T
= 53,34 

Μέηξν ζέξκαλζεο……………………………………………………………
2

2

V

S
= 1696,8m

-1
 

Πίεζε:..............................................................................................................................14Atm 

Βάξνο:  Αλά ζπλεδεπγκέλν άμνλα………………………........................………13.800kg 

   Αλά θέξνληα άμνλα……………………………………………...………7.800kg 

   Οιηθό βάξνο
38

…………………………………………….……….…...57.000kg 

   Βάξνο πξνζθύζεσο………………………………………………….…41.400kg 

Διθηηθή δύλακε………………………………………………………………….……8.258kg 

 

Άλλα ζηοισεία 

Βάξνο θελήο αηκάκαμαο………………………………………………………………51.500kg 

Πνζόηεηα ύδαηνο ζην ιέβεηα……………………………………………………….…4,85m
3
 

Ύςνο θαπλνδόρνπ…………………………………………………………..………....4,200m 

Μέγηζηε ηαρύηεηα……………………………………………...……………………..85km/h 
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 Πηγή: ΜΟΕ 1.6. 
38

 Χωρίς το διαξονικό εφοδιοφόρο, το οποίο έχει τα εξής στοιχεία: 
Γηάκεηξνο ηξνρώλ………………………………1.200mm 

Βάξνο θελνύ εθνδηνθόξνπ…………………..….11.300kg 

Υσξεηηθόηεηα ύδαηνο.................................................11m
3
 

Υσξεηηθόηεηα αλζξάθσλ.......................................3.000kg 

Άιια εθόδηα..............................................................700kg 

Βάξνο πιήξνπο εθνδηνθόξνπ...............................26.000kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 



 XXXVI 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36A 

Δηήζιαρ κίνηζηρ (ζε σιλιόμεηπα) ηων αημαμαξών ηων ΣΑ (1888-1899) 

 

Αημάμαξερ 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 

Α1 31.948 31.327 28.023 11.551 25.217 13.985 22.678 22.846 19.172 20.944 25.682 25.646 

Α2 23.880 19.668 18.104 16.830 21.310 26.015 21.902 16.746 13.314 17.220 24.750 34.537 

Α3 18.691 10.656 15.138 36.228 28.640 19.923 18.326 26.391 33.998 25.388 42.112 21.532 

Α4 24.969 19.679 31.485 26.203 10.410 30.590 30.287 21.249 30.200 36.424 8.106 30.694 

Α5 ---- ---- ---- ---- ---- 7.992 24.650 12.993 19.698 17.194 ---- ---- 

Α6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 728 9.446 1.706 ---- ---- ---- 

Β5 31.859 31.621 22.108 28.090 15.642 32.262 23.050 26.176 31.177 11.460 32.589 19.294 

Β6 22.588 24.354 26.257 14.432 32.060 11.048 20.340 24.686 25.300 19.002 18.332 30.934 

Β7 24.660 35.591 26.354 25.490 33.745 18.520 20.906 19.654 10.418 27.760 31.948 19.274 

Β8 ---- ---- 15.677 27.876 26.414 26.812 7.230 20.220 11.832 26.172 19.090 30.190 

Β9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 18.212 19.316 

Γ10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- 

Γ11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Γ12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

13 ---- ---- ---- ---- ---- 5.095 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Γ14 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Γ15 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Σύνολο 178.595 172.898 183.146 186.700 193.438 192.242 190.097 200.407 196.815 201.564 220.821 231.417 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXXVII 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36B 

Δηήζια κίνηζη (ζε σιλιόμεηπα) ηων αημαμαξών ηων ΣΑ (1900-1909) 

 

Αημάμαξερ 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 

Α1 15.548 23.890 24.162 36.328 21.685 25.895 37.299 11.091 29.330 18.271 

Α2 29.993 20.965 23.837 28.517 19.771 21.038 33.315 9.603 42.070 30.203 

Α3 41.958 31.743 22.927 42.066 18.164 33.113 34.764 35.131 13.944 13.118 

Α4 29.595 40.208 28.235 17.978 30.324 31.212 22.115 38.940 19.097 28.504 

Α5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Α6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Β5 36.885 19.282 38.541 12.078 40.676 35.690 10.451 24.729 31.036  41.244  

Β6 27.368 32.558 33.531 20.115 38.021 39.014 44.706 37.461 30.442 31.960 

Β7 22.660 25.959 38.574 29.684 30.144 39.742 13.828 46.832 16.650 16.140 

Β8 24.189 40.085 18.460 38.898 40.494 22.548 37.079 35.710 21.141 20.315 

Β9 26.343 29.990 40.533 33.052 36.743 20.479 46.692 20.582 32.786 29.616  

Γ10 11.853 21.342 29.837 24.290 29.652 39.555 21.834 29.130 21.820 25.672 

Γ11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 10.080 26.690 25.493    39.204   

Γ12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 9.927 19.219 40.030 24.667 

13 746 3.801 4.560 6.655 1.800 162 820 2.960 ---- ---- 

Γ14 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3.928 18.960 18.134 

Γ15 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 611 19.756 

Σύνολο 267.138 289.823 303.197 289.661 307.924 308.448 322.910 342.006 343.410 356.804 

 

 

 

 

 

 

 



 XXXVIII 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37A 

Δηήζιο θοπηίο (ζε ηόνοςρ) ηων αημαμαξών ηων ΣΑ (1888-1899) 

 

Αημάμαξερ 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 

Α1 39.616 37.002 38.556 15.224 39.461 20.168 32.639 25.565 35.680 26.833 36.545 45.471 

Α2 27.001 23.133 18.960 24.055 35.657 32.444 23.056 24.635 19.595 19.710 34.879 33.979 

Α3 21.734 10.567 15.136 46.435 41.831 20.498 22.490 39.430 36.630 36.199 39.717 28.842 

Α4 24.969 16.162 35.602 39.330 14.943 41.719 28.397 16.025 30.115 45.854 11.282 57.414 

Α5 ---- ---- ---- ---- ---- 2.109 40.827 11.636 36.830 22.832 ---- ---- 

Α6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 90 12.505 2.325 ---- ---- ---- 

Β5 37.250 34.543 26.409 38.097 26.297 44.921 34.116 40.037 39.955 15.175 51.592 33.894 

Β6 20.644 18.176 23.075 16.680 47.904 9.793 26.594 37.938 25.160 19.510 29.439 53.476 

Β7 25.262 40.007 24.561 25.173 33.375 30.304 20.448 29.405 15.220 21.358 52.041 28.185 

Β8 ---- ---- 19.742 26.388 41.862 27.972 7.205 26.194 22.750 33.936 29.431 49.907 

Β9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 29.962 22.538 

Γ10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ---- 

Γ11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Γ12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

13 ---- ---- ---- ---- ---- 6.180 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Γ14 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Γ15 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Σύνολο 196.476 179.590 202.041 231.382 281.330 236.557 235.862 263.370 264.260 241.457 315.268 353.706 

 

 

 

 

 

 

 



 XXXIX 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37B 

Δηήζιο θοπηίο (ζε ηόνοςρ) ηων αημαμαξών ηων ΣΑ (1900-1909) 

 

Αημάμαξερ 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 

Α1 33.504 53.144 41.760 56.008 23.527 23.892 38.057 14.197 35.301 26.582 

Α2 42.177 36.285 36.141 34.470 20.716 24.452 35.316 10.850 39.488 43.610 

Α3 64.721 65.856 41.568 42.773 17.919 36.165 26.556 42.505 14.158 15.045 

Α4 32.404 54.898 28.405 18.621 34.389 39.456 20.877 31.08 25.695 36.188  

Α5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Α6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Β5 65.009 37.206 51.559 10.001 66.576 57.522 9.941 34.681 42.723 49.966 

Β6 43.384 60.936 47.069 28.247 65.945 53.213 62.473 51.432 25.855 26.742 

Β7 36.239 45.236 53.776 46.620 36.532 64.019 11.794 41.779 11.327 12.214 

Β8 43.025 81.836 27.348 62.793 39.228 41.450 51.205 44.171 21.125 22.012 

Β9 47.592 62.422 55.161 51.314 60.396 24.549 61.354 24.466 49.079 40.375  

Γ10 16.096 42.715 51.430 40.922 55.655 60.722 32.465 47.358 33.784 41.965 

Γ11 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 14.261 29.244 45.034 59.858 

Γ12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 14.160 32.577 58.971 45.921 

13 1.910 9.960 10.488 12.105 1.905 245 1.812 5.400 ---- ---- 

Γ14 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6.091 38.581 39.468 

Γ15 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 644 26.582 

Σύνολο 426.061 550.494 444.705 403.874 422.788 425.685 380.271 415.759 441.765 486.528 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38A 

Αναλςηική κίνηζη ηων αημαμαξών ηος ΣΘ (1888-1899) 

 

Αημάμαξα 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 

1 16.597 23.190 21.892 41.526 40.213 26.128 35.510 32.785 27.496 27.221 38.133 34.268 

2 26.285 37.590 36.155 41.025 41.462 9.456 37.115 28.736 19.711 17.269 16.012 18.618 

3 34.261 16.866 40.130 35.341 32.481 36.496 32.228 34.050 31.181 23.979 28.246 46.705 

4 18.970 18.681 38.395 41.317 40.825 34.165 30.366 34.897 27.110 28.890 22.248 38.300 

5 30.864 16.850 38.545 40.448 34.544 28.452 32.663 35.172 34.974 19.911 41.082 31.271 

6 26.264 16.427 41.546 43.467 42.130 27.834 33.766 32.160 28.270 31.125 33.997 38.958 

7 9.285 7.386 39.425 19.918 41.656 35.836 34.899 33.042 20.093 27.983 29.661 31.590 

8 33.557 34.533 494 23.085 36.460 34.894 31.905 34.122 26.272 28.515 30.837 24.350 

9 17.898 24.416 4.092 1.090 9.280 31.464 26.368 22.402 18.195 16.753 40.529 17.483 

10 13.962 25.677 6.484 16.643 19.089 34.998 14.352 26.611 24.132 14.402 35.364 22.725 

11 17.678 26.167 9.242 6.874 8.083 26.348 25.485 19.384 25.653 13.061 25.530 26.316 

12 12.538 34.150 1.882 29.278 30.493 31.769 27.820 35.655 27.677 30.856 37.407 40.513 

Σύνολο 258.159 281.933 278.283 340.012 376.716 357.840 362.477 369.016 310.714 279.965 379.046 371.097 

31 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 19 ---- ---- ---- ---- ---- 

32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 60 ---- ---- ---- ---- ---- 

33 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 60 ---- ---- ---- ---- ---- 

34 ---- 56 ---- ---- ---- ---- 60 ---- 60 19 ---- ---- 

51 250 ---- 2.004 ---- ---- ---- 1.719 1.238 3.028 5.260 388 252 

52 4.846 ---- 1.797 ---- 664 1.164 569 303 1.486 181 ---- ---- 

61 9.624 783 4.088 7.223 6.473 512 710 ---- ---- ---- 38 538 

 

 



 XLI 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38B 

Αναλςηική κίνηζη ηων αημαμαξών ηος ΣΘ (1900-1909) 

 

Αημάμαξα 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
*
 

1 27.394 17.172 24.217 37.213 41.883 47.108 33.703 37.617 16.721 35.514 

2 35.618 24.189 5.254 2.808 14.118 18.559 7.785 33.932 38.210 36.992 

3 36.279 42.271 36.940 28.044 37.753 32.378 43.315 22.504 38.287 23.500 

4 39.085 16.412 31.187 40.608 47.854 38.267 43.831 40.026 18.745 40.267 

5 8.616 44.159 43.760 44.632 47.011 39.625 39.809 40.720 45.682 27.802 

6 28.809 43.889 33.854 37.267 2.196 1.422 6.135 10.205 38.180 31.799 

7 37.847 38.873 41.368 49.259 33.348 44.776 39.621 34.451 46.793 44.943 

8 20.410 19.904 35.815 18.561 45.769 43.600 38.899 42.507 39.155 36.121 

9 39.451 35.627 46.305 41.401 39.899 46.257 36.720 40.483 3.450 24.103 

10 40.821 37.476 50.770 44.096 40.661 45.089 41.099 37.438 42.835 29.576 

11 31.285 12.832 3.509 4.261 4.290 12.936 2.648 33.355 25.867 20.023 

12 34.194 37.514 41.805 47.259 41.195 38.497 43.897 6.803 36.764 23.984 

Σύνολο 379.809 370.318 394.784 395.769 395.997 408.514 377.552 380.041 390.689 374.624 

31 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

32 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

33 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

34 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

51 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

52 ----- ---- ---- ---- 537 ---- ---- ---- ---- ---- 

61 ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

                                                 
*
 Το 1909 καταργούνται οι ατμάμαξες 31-34 και εμφανίζονται οι 20-24 (υπέρθερμου ατμού) που δεν αφορούν την ανά χείρας μελέτη. Το 1909 αυτές 

έχουν διανύσει 92.171 χιλιόμετρα. 



 XLII 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39A 

Αναλςηικέρ διαδπομέρ ηων αημαμαξών ηων ΣΠΑΠ (1886-1899)  
Σε χιλιόμετρα 

 

Έηορ 

 

Δπιβαηικέρ 

 

Δμποπικέρ 

 

Μεηαθοπά Χαλίκων 

 

Γιπλή Έλξη 

Δλιγμοί-

Δθεδπείερ 

 

Σύνολο 

1886 ---- ---- ---- ---- ----- 330.060 

1887 428.377 67.829 26.272 ---- 41.277 563.751 

1888 590.740 61.487 40.431 ---- 71.779 764.437 

1889 528.874 59.208 17.343 52.437 68.738 726.600 

1890 529.101 43.015 10.288 58.396 71.254 712.054 

1891 915.426 70.642 21.508 ---- 62.286 1.069.862 

1892 ---- ---- ---- ---- ---- 1.133.352 

1893 1.138.330 85.758 26.496 ---- 99.077 1.349.661 

1894 1.022.702 140.726 19.102 ---- 97.650 1.280.180 

1895 1.008.459 167.573 15.256 ---- 101.366 1.292.654 

1896 1.038.320 212.011 14.758 ---- 112.994 1.378.083 

1897 1.076.250 213.394 30.572 ---- 121.004 1.441.220 

1898 1.103.161 247.478 56.357 ---- 210.344 1.617.340 

1899 1.167.560 264.541 66.354 ---- 230.644 1.729.099 

 

 

 

 



 XLIII 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39B 

Αναλςηικέρ διαδπομέρ ηων αημαμαξών ηων ΣΠΑΠ (1900-1910)  
Σε χιλιόμετρα 

 

Έηορ 

 

Δπιβαηικέρ 

 

Δμποπικέρ 

 

Μεηαθοπά Χαλίκων 

 

Γιπλή Έλξη 

Δλιγμοί-

Δθεδπείερ 

 

Σύνολο 

1900 1.205.161 228.056 77.369 ---- 273.016 1.783.602 

1901 1.181.557 379.243 59.271 ---- 277.596 1.897.667 

1902 1.257.082 335.372 175.628 ---- 315.266 2.083.348 

1903 1.437.699 282.575 102.547 ---- 342.004 2.164.825 

1904 1.451.639 266.843 41.373 ---- 349.482 2.108.997 

1905 1.458.689 295.978 59.697 ---- 359.648 2.174.012 

1906 1.583.601 274.751 26.088 ---- 355.428 2.239.868 

1907 1.589.330 290.072 35.902 ---- 320.102 2.235.406 

1908 1.605.890 280.480 27.107 ---- 320.340 2.233.817 

1909 1.559.407 244.434 24.794 ---- 304.389 2.133.024 

1910 1.395.356 409.977 24.821 ---- 306.286 2.136.440 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40 

Δηήζια διαδπομή (ζε σιλιόμεηπα) ηων αημαμαξών ηος ΣΒΓΔ (1892-1910) 

 
 

Αημά- 

μαξα 

 

 

1892 

 

1893 

 

1894 

 

1895 

 

1896 

 

1897 

 

1898 

 

1899 

 

1900 

 

1901 

 

1902 

 

1903 

 

1904 

 

1905 

 

1906 

 

1907 

 

1908 

 

1909 

 

1910 

 

Α1 

 
19.450 

 
27.108 

 
17 

 
32.793 

 
31.005 

 
34.976 

 
15.076 

 
25.007 

 
31.200 

 
31.262 

 
21.069 

 
22 

 
34.448 

 
12.918 

 
34.704 

 
20.093 

 
40.837 

 
38.142 

 
48.155 

 

Α2 

 
21.649 

 
20.970 

 
12.889 

 
166 

 
8.869 

 
9.245 

 
34.371 

 
13.174 

 
37.319 

 
28.884 

 
15.924 

 
22.778 

 
14.426 

 
35.010 

 
18.053 

 
33.135 

 
37.893 

 
20.749 

 
19.437 

 

Α3 

 
33.530 

 
682 

 
32.986 

 
6.327 

 
31.201 

 
38.159 

 
44.126 

 
12.377 

 
27.610 

 
19.032 

 
23.849 

 
28.903 

 
18.558 

 
11.505 

 
35.846 

 
29.265 

 
28.649 

 
24.429 

 
17.346 

 

Α4 

 
5.411 

 
19.422 

 
35.411 

 
34.261 

 
24.964 

 
10.265 

 
18.148 

 
29.742 

 
15.730 

 
31.574 

 
30.861 

 
29.513 

 
23.168 

 
31.689 

 
24.989 

 
32.518 

 
26.903 

 
25.819 

 
38.647 

 

Α5 

 
40.357 

 
27.685 

 
16.161 

 
29.574 

 
----- 

 
12.455 

 
35.053 

 
35.232 

 
6.540 

 
----- 

 
18.492 

 
35.952 

 
28.355 

 
19.535 

 
26.066 

 
32.942 

 
18.758 

 
47.364 

 
40.352 

 

Β6 

 
9.102 

 
9.607 

 
791 

 
734 

 
1.074 

 
13.366 

 
39 

 
19.849 

 
115 

 
3.944 

 
1.636 

 
3.153 

 
66 

 
4.567 

 
5.779 

 
12.506 

 
17.479 

 
16.793 

 
5.286 

 

Σύνολο 

 

129.499 

 

105.474 

 

98.255 

 

103.828 

 

97.113 

 

118.466 

 

146.849 

 

135.381 

 

118.514 

 

114.696 

 

111.831 

 

120.321 

 

119.061 

 

115.224 

 

145.437 

 

160.459 

 

170.519 

 

173.296 

 

169.223 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

Δηήζιο θοπηίο (ζε ηόνοςρ) ηων αημαμαξών ηος ΣΒΓΔ (1892-1910) 

 
 

Αημά- 

μαξα 

 

 

1892 

 

1893 

 

1894 

 

1895 

 

1896 

 

1897 

 

1898 

 

1899 

 

1900 

 

1901 

 

1902 

 

1903 

 

1904 

 

1905 

 

1906 

 

1907 

 

1908 

 

1909 

 

1910 

 

Α1 

 
57.433 

 
21.669 

 
40 

 
41.503 

 
17.518 

 
23.665 

 
12.781 

 
17.069 

 
20.824 

 
23.112 

 
14.855 

 
---- 

 
26.390 

 
9.507 

 
28.369 

 
13.546 

 
28.522 

 
28.067 

 
40.039 

 

Α2 

 
52.950 

 
18.466 

 
13.891 

 
122 

 
5.118 

 
6.568 

 
26.560 

 
12.643 

 
25.384 

 
20.873 

 
16.028 

 
23.640 

 
13.260 

 
27.621 

 
16.047 

 
21.692 

 
22.481 

 
11.315 

 
27.541 

 

Α3 

 
32.303 

 
5.845 

 
26.576 

 
3.865 

 
17.373 

 
28.169 

 
33.818 

 
10.138 

 
26.530 

 
18.176 

 
17.878 

 
23.275 

 
14.133 

 
9.531 

 
33.591 

 
18.031 

 
18.426 

 
15.097 

 
11.663 

 

Α4 

 
12.090 

 
16.502 

 
26.805 

 
29.790 

 
21.952 

 
13.600 

 
14.513 

 
28.064 

 
12.207 

 
23.075 

 
22.462 

 
22.518 

 
20.543 

 
24.534 

 
21.419 

 
20.221 

 
18.799 

 
19.331 

 
28.377 

 

Α5 

 
33.376 

 
25.760 

 
17.676 

 
18.996 

 
---- 

 
9.654 

 
26.112 

 
28.755 

 
6.005 

 
---- 

 
14.069 

 
27.539 

 
20.365 

 
18.149 

 
19.928 

 
22.040 

 
12.261 

 
34.329 

 
33.832 

 

Β6 

 
45.624 

 
38.032 

 
1.393 

 
2.284 

 
657 

 
12.455 

 
116 

 
14.323 

 
122 

 
3.426 

 
1.297 

 
3.158 

 
58 

 
5.570 

 
10.132 

 
25.090 

 
30.217 

 
35.530 

 
7.908 

 

Σύνολο 

 

233.776 

 

125.774 

 

85.681 

 

96.560 

 

62.618 

 

94.111 

 

113.980 

 

110.992 

 

91.072 

 

88.662 

 

86.589 

 

100.130 

 

94.749 

 

94.912 

 

129.486 

 

120.620 

 

130.706 

 

143.669 

 

149.360 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42 

EEΣ Αναλςηική ηων αποζηάζεων και ηος θοπηίος (1904-1910) 

 

 

Έηορ 

 

 

Δπιβαηικέρ  

(Χιλιόμετρα) 

 

 

Δμποπικέρ 

(Χιλιόμετρα) 

 

Μεηαθοπά 

σαλίκων 

(Χιλιόμετρα) 

 

 

Δλιγμοί 

(Χιλιόμετρα) 

 

 

Σύνολο 

(Χιλιόμετρα) 

Σςνολικό 

Φοπηίο 

(Χιλιομετρικοί 

τόνοι) 

 

Καηανάλωζη 

γαιανθπάκων 

(Kg/km) 

1904 166.695   79.660 18.497 14.334 279.186 23.393.530 9,758 

1905 237.473 69.589 35.244 18.849 361.155 30.623.496 8,850 

1906 269.068 80.467 25.844 9.243 384.622 33.492.400 10,440 

1907 268.939 77.642 22.691 11.444 380.716 33.647.746 10,557 

1908 313.462 146.183 11.830 14.301 485.376 45.474.905 11,136 

1909 425.282 209.032 31.724 20.438 686.476 68.534.815 11,188 

1910 493.952 155.642 41.052 23.556 714.202 70.980.825 11,070 

 

 

 

 

 


