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Ερευνητικά ερωτήματα 
 Ποια είναι η ιστορία του σιδηροδρόμου; 

 Ποια είναι η εξέλιξη του τρένου στη Βόρειο Ελλάδα; 

 Ποια σχέση συνδέει το τρένο με την τέχνη; 

 Ποια η ιστορία του τρένου της Σκύδρας; 

 Σε ποια μέρη της Ελλάδας υπάρχουν σταθμοί; 

 

Ο σκοπός  που δημιουργήσαμε την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία με θέμα το τρένο 

στο παρόν και στο μέλλον ήταν να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε για την ιστορία 

του τρένου και την εξέλιξή του με το πέρασμα των χρόνων. Επίσης θέλαμε να 

πληροφορηθούμε για την χρησιμότητά του και την σημασία που έχει το τρένο στην ζωή 

μας.  

Ακόμα ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε την σχέση που συνδέει το τρένο με την τέχνη και 

να γνωρίσουμε ανθρώπους που ασχολούνται με τα τρένα. Τέλος αποφασίσαμε να 

διερευνήσουμε τις γνώσεις των μαθητών  για τα τρένα και την ιστορία τους. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία από το Σταθμό της Σκύδρας 
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Καταιγισμός Ιδεών (brainstorming) 
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Μαθητές που συμμετείχαν στην  ερευνητική εργασία : 
 

1η Ομάδα : ‘’Τσαφ-Τσουφ’’ 

 Διδωνάκη Άννα  Β’1           

 Κουκλατζή  Νατάσα  Β΄2 

 Ελευθεριάδου Κατερίνα  Β’1 

 Σάγγα Ευαγγελία  Β’4 

 Καλαθά Ναταλία  Β’2 

2η Ομάδα: ‘’Σταθμάρχισσες’’ 

 Συνανίδου Ιωάννα  Β’5 

 Μίνινα Ελίνα  Β’3  

 Πασχαλίδου Ιωάννα  Β΄4              

 Ταταρίδου Μαρία   Β’5 

 

 

3η Ομάδα: ‘’Βαγόνια’’ 

 Κολοβός Στέργιος  Β’2 

 Δούμος Αλέξανδρος  Β’1 

 Σαρίογλου Γρηγόρης   Β’4         

  

 

 

 

 4η Ομάδα: ‘’Τόμας το τρενάκι’’ 

 Στογιάννη Δήμητρα  Β’4 

 Ταουσάνη Γεωργία  Β’5 

 Τσίκου Κυριακή      Β΄5                       

 Χατζηιωαννίδου  Ελένη  Β’5 

 Χριστοφορίδου Μαρίνα   Β’5 

 

 



Το τρένο στη Σκύδρα….           Ένα ταξίδι με το τρένο στο χθες και το σήμερα 
 

Σελίδα 6 
 

Η ιστορία του σιδηρόδρομου 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ 

   Διάφορες εφευρέσεις σχετικά με την  έλξη , εμφανίστηκαν κατά το πρώτο τέταρτο 

του 19ου αιώνα. Στα 1826 ο Τζων  Βάλλανς κατασκεύασε μια πειραματική γραμμή στην 

οποία το τρένο κινούνταν μέσα σε μια τεχνητή σήραγγα που είχε διάμετρο 2,4 μέτρα .Το 

τρένο αυτό διάνυσε μια απόσταση 46 μέτρων σε 50 δευτερόλεπτα με μια ταχύτητα 3,3 km / 

h και θεωρήθηκε πολύ εντυπωσιακό αλλά κανένας δεν μπόρεσε να βρει κάποιον να 

υποστηρίξει την ιδέα αυτή. Σύντομα υπήρξαν και  άλλες προσπάθειες για την δημιουργία 

τρένου και από διάφορους εφευρέτες αλλά απέβησαν μάταιες . 

   Η πρώτη ατμομηχανή κατασκευάστηκε από τον Στέφενσον, η οποία είχε δυο 

άξονες  και μπορούσε να κινεί βαγόνι 30 τόνων με ωριαία ταχύτητα  6 km / h στα  1814 .  Οι   

πρώτες ατμάμαξες εξασφάλιζαν την κίνησή τους με ατμομηχανές του Watt (από τον Watt 

πήρε το όνομά της και μία μονάδα μέτρησης της ιπποδύναμης) . Τα διάφορα εξαρτήματα  

της ατμομηχανής ήταν τοποθετημένα στο πρώτο όχημα , ενώ στο δεύτερο (εφοδιοφόρος) 

ήταν οι δεξαμενές των καυσίμων ,κάρβουνου και νερού.  

 Τα κυριότερα 

όργανα της ήταν :  

 Οι σωλήνες του 

ατμού 

 Ο λέβητας και οι 

σωλήνες 

διοχέτευσης της 

φλόγας οι οποίοι 

προερχόταν από τον 

φούρνο 

 Τα έμβολα για την 

συμπίεση του ατμού 

 Ο διωστήρας   και 

 Το έκκεντρο. 

Οι πρώτες χαρακτηριστικές ατμάμαξες είναι οι εξής : 

 «Μπλένκισοπ» με ταχύτητα 1812,5 m / h. 
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 Ο «Ασθμαίνων Μπίλυ»  με 1813,8  m / h. 

 Ο «Πύραυλος»   με 1829,32 m / h. 

 

Ο πύραυλος 

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ 

 

DIESEL ΟΧΗΜΑΤΑ 

          Το πρώτο σιδηροδρομικό όχημα το οποίο αντικατέστησε την ατμάμαξα κινήθηκε από 

μια ντηζελοηλεκτρική μηχανή που κατασκευάστηκε το 1913 ενώ σταδιακά μετά τον 2ο 

παγκόσμιο πόλεμο οι ντηζελομηχανές έλξης αντικατέστησαν εντελώς τις ατμομηχανές 

κυρίως σε μη εξηλεκτρισμένα δίκτυα . 

Η εξέλιξη συνεχίστηκε από οχήματα με μηχανή ντίζελ τα οποία λειτουργούν με 

κινητήρα εσωτερικής καύσης και είναι εφοδιασμένα με όργανα παρόμοια με αυτά ενός 

λεωφορείου . Χρησιμοποιούνται ως μικρές μηχανές έλξης ιδιαίτερα για ελιγμούς και 

ελαφρούς συρμούς. 
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DIESEL-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 Επειδή όμως η απ’ ευθείας σύνδεση του κινητήρα ντίζελ με τους τροχούς είναι 

ανεπαρκής στην έλξη μεγάλων φορτίων με μεγάλες ταχύτητες παρεμβλήθηκε και μια 

γεννήτρια ρεύματος. Αυτή λαμβάνει κίνηση από τον ντίζελ κινητήρα και παράγει ηλεκτρικό 

ρεύμα, το οποίο διοχετεύεται με κατάλληλες διατάξεις σε ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι 

κινούν  τους τροχούς. Έτσι οι ντιζελοηλεκτρικές μηχανές έλξης παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήματα. Μεγάλες ισχύς άρα μεγάλη ικανότητα έλξης βαρέων συρμών με μεγάλες 

ταχύτητες, εύκολη τροφοδοσία , εύκολη οδήγηση και διαθέτουν μακρά αυτονομία . 

 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Σκύδρας 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 Το πρώτο σιδηροδρομικό 

όχημα το οποίο κινούνταν με 

ηλεκτρισμό κατασκευάστηκε το 1834 

αλλά τα παλιά αυτά ηλεκτρικά  

οχήματα τροφοδοτούνταν από 

μπαταρίες οι οποίες ήταν βαριές και 

απαιτούσαν συχνή φόρτιση . Σήμερα οι 

ηλεκτρικές αμαξοστοιχίες δεν έχουν 

σύστημα τροφοδοσίας πάνω σε αυτές 

και λαμβάνουν ισχύ από καλώδια τα οποία βρίσκονται ψηλά πάνω από τις γραμμές (ΟΣΕ) ή 

από μια Τρίτη σιδηροτροχιά (ΗΣΑΠ). Τα ηλεκτρικά τρένα είναι πιο οικονομικά από τα άλλα 

αρκεί η κυκλοφορία τους να είναι αρκετά πυκνή , για να ανταποκρίνεται στο κόστος 

εξηλεκτρισμού του σιδηροδρόμου.  
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 Με τον ηλεκτρισμό κινούνται και τα μαγνητικά τρένα (MagLev , magnetic levitation 

= μαγνητική αιώρηση) τα οποία είναι τα ταχύτερα σιδηροδρομικά οχήματα και  κινούνται 

σε στρώμα αέρα και σε υπερυψωμένη τσιμεντένια μονή . Τα τρένα αυτού του είδους 

εξυπηρετούν την συγκοινωνία Παρίσι  - Ορλεάνη καθώς επίσης κινούνται πειραματικά στη 

Γερμανία και στο Τόκιο.  

 

 Το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης του τρένου είναι η εκμετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας . 

 Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
Ο πρώτος σιδηρόδρομος για επιβατική χρήση εγκαινιάστηκε στις 9 Οκτώβρη του 1829 από 

τον Άγγλο μηχανικό και εφευρέτη Στέφενσον στη γραμμή Λίβερπουλ – Μάντσεστερ ( 116 

km) με μέση ταχύτητα 26 km / h .  

Κατά χρονολογική σειρά οι σιδηρόδρομοι πρωτολειτούργησαν στις διάφορες χώρες ως εξής  

 Η.Π.Α.   1830   Τσάρλεστον – Χάμπουργκ 

 ΓΑΛΛΙΑ 1832  St. Etienne – Lyon 

 ΒΕΛΓΙΟ 1835 BΒρυξέλλες – Μαλίν 

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1835   Nuremberg – Fut. 

 Στην δεκαετία του 1840 – 1850 στη Ρωσία , στην Ολλανδία , στην Αυστροουγγαρία , 

στην Ισπανία , στην Πορτογαλία , στις Σκανδιναβικές και άλλες  χώρες  .  
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Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου 

Ο Σιδηρόδρομος στην Ελλάδα 
 

Οι   πρώτες προσπάθειες εκπόνησης σχεδίων , για την κατασκευή σιδηροδρόμων 

στην Ελλάδα άρχισαν από το 1843 με τις προτάσεις του Ραγκαβή , του Βιτάλη το 1869 και 

του κόμη ντε Μουτρεσί 1879. Όλα όμως τα σχέδια έμειναν ανεκπλήρωτα γιατί ήταν 

δαπανηρά και έξω από τις οικονομοτεχνικές δυνατότητες της χώρας . 

 Το 1868 αρχίζουν τα πρώτα βήματα για την κατασκευή του πρώτου σιδηρόδρομου 

Αθηνών – Πειραιώς με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού κράτους και της 

Αγγλικής εταιρείας «Ανώνυμος  Εταιρεία του από Αθηνών εις Πειραιάν σιδηροδρόμου». 

 Στις 27 – 2- 1869 γίνονται τα εγκαίνια της διαδρομής Αθηνών  - Πειραιώς , η οποία 

από το 1904 ηλεκτροκινείται . 

 

  Ο σιδηρόδρομος στη Βόρεια Ελλάδα 
Η πρώτη κατασκευή σιδηροδρομικής 

γραμμής στη Βόρεια Ελλάδα άρχισε το 

1871 με τη στρώση της γραμμής 

Θεσσαλονίκης – Σκοπίων μήκους 

243χλμ και ολοκληρώθηκε το 1873. Το 

1888 οι συνδέσεις της Θεσσαλονίκης 

και της Αλεξανδρούπολης, που έως 

τότε αποτελούσαν ενδοβαλκάνιες 

υποθέσεις, με την ολοκλήρωση των 

τμημάτων των γραμμών που έλειπαν, 

ενώθηκαν τελικά με τα μεγάλα αστικά 

κέντρα της κεντρικής και δυτικής 
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Ευρώπης. Η σύνδεση αυτή υπήρξε σημαντικό γεγονός καθώς οι γραμμές αυτές αποτελούν 

τους κύριους άξονες της μεταφοράς στα διάφορα διαμερίσματα του Βαλκανικού χώρου 

έως και σήμερα. 

    Στις 7/19 Μαΐου 1988 έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο τρένο μεταφέροντας 100 

περίπου Ευρωπαϊκές προσωπικότητες και νέα ήθη. Το 1892 όμιλος κεφαλαιούχων της 

Deutsche bank ανέλαβε τη σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Μοναστήρι, 

δεύτερο κέντρο εμπορικής, στρατιωτικής και οικονομικής σημασίας της Μακεδονίας μετά 

τη Θεσσαλονίκη. Η γραμμή μήκους 219χλμ ολοκληρώθηκε το 1894 με προβλέψεις 

ανάπτυξης και προέκτασής της ως την Αδριατική. Στα 1896 το σιδηροδρομικό δίκτυο 

επεκτάθηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να συνδεθεί με 

τη γραμμή Αλεξανδρουπόλεως-Πυθίου. Έτσι η Θεσσαλονίκη εξασφάλισε κατευθείαν  

σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη μέσω των μεγάλων οικονομικών κέντρων, Σερρών, 

Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής. Η σιδηροδρομική σύνδεση του πιο πάνω δικτύου με την προ 

των βαλκανικών πολέμων Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μετά την εδαφική επέκταση της 

Ελλάδας, μέσα στην τρομερή θύελλα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στις 26/05/1916. Η 

σιδηροδρομική όμως συγκοινωνία μεταξύ νότιας και βόρειας ελληνικής επικράτειας 

λειτούργησε το Μάρτιο του 1918, λόγω του πολέμου. Έκτοτε η γραμμή Θεσσαλονίκης-

Αθηνών αποτελεί την σπονδυλική στήλη των χερσαίων συγκοινωνιών της χώρας. 

   Στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου οι σύμμαχοι της Entente (Αγγλογάλλοι) 

κατασκεύασαν στην Μακεδονία γραμμές στενού πλάτους 1,6 Decauville για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του πολέμου. Οι γραμμές αυτές στην περίοδο της ειρήνης 

περιορίστηκαν στις διαδρομές Σαρακλή-Σταυρού 66χλμ και Σκύδρας-Αριδαίας 28χλμ 

αποτελώντας την βάση διακίνησης ανθρώπων και αγαθών στην ακτίνα δράσης τους. Η 

εκμετάλλευση της γραμμής Σαρακλή-Σταυρού διακόπηκε το 1947, ενώ αυτή της Σκύδρας-

Αριδαίας  το 1936. 

   Η επίσημη εξαγορά από το ελληνικό δημόσιο των δικτύων που περιήλθαν στην 

κατοχή του, μετά την απελευθέρωση του βορειοελλαδικού χώρου, πραγματοποιήθηκε ως 

το 1925, με εξαίρεση τη γραμμή Αλεξανδρουπόλεως-Σλίλενγραδ, που παρέμεινε σε 

ιδιωτική εταιρία με το όνομα  Γαλλοελληνικοί  σιδηρόδρομοι, για να εξαγοραστεί τελικά 

το1954 σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης. 

  Το 1937 άρχισαν τα πρώτα έργα για τη κατασκευή της γραμμής Θεσσαλονίκης-

Μυρίνης , μέσω των νότιων ακτών των λιμνών Αγίου Βασιλείου και Βόλβης, με σκοπό την 

μείωση του χρόνου διαδρομής προς την Αλεξανδρούπολη, με την κατασκευή του τμήματος 

Αμφίπολης-Μυρίνης μήκους 26χλμ. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε και η κατασκευή του νέου 

επιβατικού σταθμού Θεσσαλονίκης που έμελλε να ολοκληρωθεί μετά από 30 χρόνια. 

    Το 1930-31 κατασκευάστηκε η διακλάδωση από το σταθμό Φλωρίνης 

(Αρμενοχωρίου) της γραμμής Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου μήκους 6χλμ. Αυτό συνέβαλλε 

στο να αναπτυχθεί η Φλώρινα σε σημαντικό κέντρο. Τον Ιανουάριου του 1951 άρχισε η 

επέκταση της γραμμής Θεσσαλονίκης-Φλώρινας, μεταξύ Αμυνταίου- Κομάνου- Κοζάνης, 

προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η εκμετάλλευση της εκτεταμένης λιγνιτικής περιοχής 

Πτολεμαΐδας και η οικονομική μεταφορά των διαφόρων μεταλλευμάτων της περιοχής.    
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    Το σημερινό σιδηροδρομικό δίκτυο του βορειοελλαδικού χώρου ολοκληρώθηκε το 

1964 με την κατασκευή της γραμμής Σιδηροκάστρου- Κούλας, μήκους 15 χλμ, για τη 

σύνδεση των σιδηροδρομικών δικτύων μεταξύ Ελλάδος- Βουλγαρίας και των πέραν αυτής 

κρατών (Ρουμανία, Ρωσία κ.α.). 

 

Ονομασίες σταθμών στη γραμμή Θεσσαλονίκης-μοναστηρίου 
 

Γιδά (Αλεξάνδρεια), Καραφεριέ (Βέροια), Άγκουστος (Νάουσα), Βέρτεκοπ (Σκύδρα), 

Βόντενα (Έδεσσα), Βλάντοβο (Άγρας), Όστροβο(Άρνισσα), Λερίν(Φλώρινα), 

Μπίτολα(Μοναστήρι). 

 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Σκύδρας  
 

Από τους πλέον ενδιαφέροντες 

σταθμούς του δικτύου που διασώζεται 

στην αρχική του μορφή, είναι αυτός της 

Σκύδρας. Εξοπλίστηκε με μηχανουργείο, 

μηχανοστάσιο, τρίγωνο αναστροφής 

μηχανών και υδατόπυργο. 

 Το μηχανοστάσιο καταστράφηκε κατά 

τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου 

πολέμου. 

  Ενώ όλοι οι σταθμοί του 

δικτύου κατασκευάστηκαν με πέτρα, ο 

σταθμός της Σκύδρας ήταν ο μοναδικός 

που καλύφθηκε με ξύλινη επένδυση, 

τμήμα της οποίας διατηρείται μέχρι 

σήμερα.  

Ο σταθμός της Σκύδρας, διαθέτει πολλές γραμμές, που είναι κατανεμημένες σε τρία 

επίπεδα. Ορισμένες από αυτές εισέρχονται σε βιομηχανικούς χώρους, ενώ σε κάποιο 

σημείο μία διακλάδωση της γραμμής εισέρχεται στην πόλη της Σκύδρας, στο ύψος του 

εργοστασίου «Μέλισσα». 

 Ο τσιμεντένιος υδατόπυργος  χτίστηκε το 1950, ενώ δίπλα του διασώζεται και ο 

αρχικός. Απέναντι από το κτίριο επιβατών, σώζονται τα ερείπια του σταθμού των «Τοπικών 

Σιδηροδρόμων Μακεδονίας»(Ντεκοβίλ).  
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Το τρενάκι της Καρατζόβας 
Το τρενάκι της Καρατζόβας 

ή ΝΤΕΚΟΒΙΛ, άρχισε να 

κατασκευάζεται το Σεπτέμβριο του 

1916, μετά από απόφαση του 

Γαλλικού Αρχηγείου της Ανατολής 

και με εργασίες των Σέρβων 

στρατιωτών. 

Ξεκινούσε από τη Σκύδρα, 

έφτανε στην Άψαλο και από εκεί 

διακλαδιζόταν, μία γραμμή προς 

Πολυκάρπη - Μεγαπλάτανο - Όρμα 

και μία προς Ξιφιανή - Αριδαία. 

Έργο του ήταν να μεταφέρει 

στρατιώτες και πολεμοφόδια των γαλλοσερβικών στρατευμάτων στο μέτωπο της οροσειράς 

του Βόρα (Καϊμακτσαλάν) όπου έφτασαν τα γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα το 

Δεκέμβριο του 1915 (Α` Παγκόσμιος Πόλεμος). 

Η επίθεση εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 

Σεπτέμβριο του 1918. Οι σύμμαχοι με τη λήξη του πολέμου εγκατέλειψαν τη γραμμή αυτή, 

την οποία πήρε το ελληνικό δημόσιο για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. 

Το 1923 αναθέτει την εκμετάλλευσή της στην εταιρεία « Τοπικοί Σιδηρόδρομοι 

Μακεδονίας» του μεγαλοεπιχειρηματία Επαμεινώνδα Π. Χαριλάου. Το 1929 η Α.Ε. «Τοπικοί 

Σιδηρόδρομοι» κήρυξε πτώχευση , οπότε η εκμετάλλευση της γραμμής περνάει το 1932 

στους Σιδηρόδρομους του ελληνικού κράτους και το 1936 διακόπηκε η λειτουργία της, διότι 

κρίθηκε ασύμφορη οικονομικά 

Το μήκος της γραμμής Σκύδρα - Άψαλος - Αριδαία ήταν 28 χιλ. και 895 μέτρα και 

της γραμμής από την Άψαλο έως την Όρμα 13 χιλ. και 386 μέτρα. Σήμερα το τρένο της 

Καρατζόβας είναι μια ανάμνηση με μοναδικά δείγματα αυτής της γραμμής τα κτίρια των 

σταθμών, τα περισσότερα των οποίων διατηρούνται ακόμα. Οι πιο παλιοί κάτοικοι 

θυμούνται με συγκίνηση τα χρόνια της λειτουργίας του τρένου με το οποίο γινόταν όλη η 

μετακίνηση των προϊόντων τους. 

 

Τα σιδηροδρομικά μουσεία 
Τα μουσεία μεταφορών ήταν κάτι εντελώς 

άγνωστο στην Ελλάδα έως  πρόσφατα. Η πλέον 

οργανωμένη προσπάθεια στον τομέα αυτό ανελήφθη 

τη δεκαετία του εβδομήντα από τον ΟΣΕ, με 

πρωτοβουλία του τότε εν ενεργεία αρχιμηχανικού 

έλξης Κ. Χρ.Χριστοδούλου εργαζομένων και στελεχών 

του οργανισμού. 
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 Συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν, ταξινομήθηκαν  και  άρχισαν να αποκαθίστανται  

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

Ελληνικών σιδηρόδρομων, τα οποία στην συνέχεια εκτέθηκαν στο χώρο που από το 1979 

αποτελεί το πρώτο Ελληνικό σιδηροδρομικό μουσείο, το σιδηροδρομικό μουσείο της 

Αθήνας.  

Στην κύρια σάλα του μουσείου φιλοξενείται η παλαιότερη ατμάμαξα που σώζεται 

στη χώρα μας : η <<Τύρινθα>> των σιδηροδρόμων Πελοπονήσου (ΣΠΑΠ) κεκορεσμένου 

ατμού, με επιπέδους ατμοσύρτες, δυο συνεζευγμένους άξονες και άνευ εφοδιοφόρου. Στην 

ίδια σάλα υπάρχουν και άλλοι σπάνιοι τύποι ατμάμαξων. 

Αρχιτεκτονική και …σταθμοί 
 

….Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι τεχνουργήματα – σηματοδότες της ανάπτυξης , αλλά 

και χώροι προσμονής , αλλαγής και ελπίδας ,όπως  και χώροι για περίπατο και μέθεξη της 

νέας διάστασης του χρόνου και της εναλλαγής των εικόνων , των ήχων , των μηχανών και 

των ανθρώπων .  

… οι επαρχιακοί σταθμοί χωρίζονται σε 4 

τάξεις  

..στη  πρώτη τάξη ανήκουν οι σταθμοί των 

μεγάλων πόλεων , έχουν το μεσαίο τμήμα 

τους διώροφο . Το κεντρικό τμήμα του 

ισογείου καταλαμβάνει η αίθουσα 

υποδοχής και τα εκδοτήρια ενώ στον όροφο 

βρίσκεται η κατοικία του σταθμάρχη .  

… τα κτίρια της  δεύτερης τάξης είναι όμοια 

με της πρώτης αλλά μικρότερα  λόγω του 

ότι εξυπηρετούν λιγότερο κόσμο  

… τα κτίρια της τρίτης τάξης έχουν απλούστερη αρχιτεκτονική παρουσία , είναι απλά 

διώροφα κτίσματα και εξυπηρετούν τις ανάγκες ενδιαμέσων σταθμών σε χωριά  . 

… τα  κτίρια της τέταρτης τάξης έχουν μόνο έναν όροφο και συνήθως μόνο το εκδοτήριο .  

 Ο άξονας συμμετρίας όλων των σταθμών τονίζεται από το ρολόι στην στέγη 

τοποθετημένο σε αέτωμα  ή σουίτα , στη πρόσοψη από την πλευρά των γραμμών 

αναπόσπαστο στοιχείο προστασίας της αναμονής στην αποβάθρα είναι το στέγαστρο , 

άλλοτε ξύλινο και άλλοτε σιδερένιο . 

Στους σταθμούς της Θεσσαλίας διακρίνει κανείς έντονο το αποικιακό στυλ , στην 

Στερεά Ελλάδα επικρατεί το τεκτονικό ύφος , στους σταθμούς της Πελοποννήσου 

καταγράφεται μορφές συγγενείς στον νεοκλασικισμό του ελληνικού βασιλείου και στην 



Το τρένο στη Σκύδρα….           Ένα ταξίδι με το τρένο στο χθες και το σήμερα 
 

Σελίδα 15 
 

Μακεδονία και Θράκη οι σταθμοί φέρουν έκδηλη την κεντροευρωπαϊκή σφραγίδα 

,αποστασιοποιημένοι από κάθε τοπικό ιδίωμα .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Ασπροχώματος (Μεσσηνία) 

 

 

 

 

 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Μπράλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Χαλκίδας  
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Σιδηροδρομικός Σταθμός Σταυρούπολης (Ξάνθη) 

 

 Το τρένο στη ζωγραφική 

 
Το τρένο κατάφερε σιγά-σιγά να αποτελέσει πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες 

και να αποτελέσει το επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε κάθε περιοχή από 
όπου περνάνε οι γραμμές. Στη ζωγραφική η ανταπόκριση είναι ανάλογη με τη λογοτεχνία. 
Στη χώρα μας ο σιδηρόδρομος εμπνέει τους καλλιτέχνες από τα πρώτα κι΄όλας χρόνια της 
λειτουργίας του.  

Ο μεγάλος νεοέλληνας ζωγράφος Κωνσταντίνος Βολανάκης παρουσιάζει πίνακες 
τρωικούς όπως τη <<Διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου>> και το <<Λιμάνι του Βόλου>>. 
Εκτός από τον Βολανάκη υπάρχουν βέβαια και πολλοί άλλοι ζωγράφοι Έλληνες και ξένοι. Ο 
ένας είναι ο πολύ καλός σύγχρονος ζωγράφος 
μας,ο Στέλιος  Μαυρομάτης και ο άλλος είναι ο 
μεγάλος ιταλικής καταγωγής, ζωγράφος 
Τζόρτζιο ντε Κιρινο. 

 
 Στου Μαυρομάτη, μεγάλο μέρος των 

καθημερινών του εμπειριών υπήρξε ο  
σιδηροδρομικός σταθμός διότι κατοικούσε 
κοντά σ΄αυτό. Ιδιαίτερη εντύπωση του είχαν 
προκαλέσει οι ατμομηχανές. Τα χρώματα που 
χρησιμοποιούσε είναι σκοτεινά, και οι βασικές 
φιγούρες είναι οι ατμομηχανές, τα βαγόνια, 
γραμμές, τηλεγραφική στύλοι, γερανοί 
υδρεύσεως, φυλάκια, κλειδιά γραμμών. Οι 
μεταξύ τους συνδυασμοί και συσχετισμοί 
αποτελούν ένα είδος συμβόλων που για να τα 
ερμηνεύσεις χρειάζεται να ανακαλύψεις το 
μυστικό τους κώδικα. Ο Μαυρομάτης 
αγκαλιάζει τόσο πολύπλευρα το τρένο και το 
αποδίδει με τόσες εκφράσεις, που αν δεν 
γνωρίζαμε το έργο του θα ήταν αδύνατον να τις υποψιαστούμε. 
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 Ο Τζόρτζιο ντε κίρικο ήταν γιος του  Ιταλού 

μηχανικού Εβοριότο ντε κίρικο ο οποίος κατασκεύασε 
τους σιδηρόδρομους Θεσσαλίας και κατόπιν υπήρξε 
διευθυντής τους και μέλος του διοικητικού τους 
συμβουλίου. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους 
ζωγράφους του αιώνα μας. Δημιούργησε τη λεγόμενη 
<<μεταφυσική>> ζωγραφική. Παραθέτει στους 
πίνακες του ρεαλιστική απεικόνιση, διάφορα απλά 
αντικείμενα τα οποία δεν ταιριάζουν <<λογικά>> 
μεταξύ τους, ως τόσο ως ολική σύνθεση προκαλούν 
μια έντονη ιδέα και παράξενη εντύπωση.  

Δίνουν την αίσθηση ότι μεταξύ των 
αντικειμένων αυτών υπήρξε μυστική σχέση και ότι η 
σημασία δεν έχει αυτό που φαίνεται αλλά αυτό που 
κρύβεται κάτω και πέρα από τη φαινομενική 
πραγματικότητα. Η απλότητα της ζωγραφικής, η φωτεινότητα του χώρου και οι μεγάλες 
πλαγιασμένες σκιές επιτείνουν την αίσθηση του κενού και του ανεξήγητου. 

 Και ξαφνικά, σε πολλούς<<μεταφυσικούς>> πίνακες ξεπροβάλει από κάποια γωνία 
η φιγούρα μιας ατμομηχανής. Είναι φιγούρα μικρή αλλά ζωγραφισμένη με σκούρο χρώμα, 
που έρχεται σε έντονη αντίθεση με το ανοιχτόχρωμο περιβάλλον και γι’αυτό διακρίνεται 
εύκολα. Οι αναμνήσεις που σχετίζονται με τα τρένα, προέρχονται από τον βόλο, όταν την 
τριετία, 1896-1898 ζούσε από κοντά τη σιδηροδρομική ζωή αφού ο πατέρας του 
υπηρετούσε ως διευθυντής του θεσσαλικού δικτύου.  

Τόσο τα τρένα όσο και τα άλλα <<σιδηροδρομικά>> στοιχεία των πινάκων είναι 
τόσο απλά και βασικά χωρίς ιδιομορφίες, ώστε θα μπορούσαν να προέρχονται από 
σιδηροδρομικούς  χώρους που ο καλλιτέχνης γνώρισε σε μεταγενέστερες εποχές. 
 

Έργα γνωστών ζωγράφων: 

 Levitan 
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Monet 

 

 

 

 

Monet 
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Van_gogh 

 

 

Van_gogh 
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Λογοτεχνία κα ι τρένο  
Η αναμφισβήτητη γοητεία του σιδηροδρόμου και του σιδηροδρομικού ταξιδιού, 

δεν άργησε να συγκινήσει και να εμπνεύσει τους λογοτέχνες μας και καλλιτέχνες 
γενικότερα. Δέθηκε το τρένο με την τέχνη, και την ηθογραφία και τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες του λαού μας, ο οποίος το τοποθέτησε πολύ πιο ψηλά και πολύ πιο μέσα 
στην καρδιά του, απ` όσο δικαιούνται ένα άψυχο σιδερένιο μηχάνημα.  

 
Για το σιδηρόδρομο στα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του 
έγραψαν αρκετοί 
δημοσιογράφοι και συγγραφείς. 

 Ένας απ` αυτούς ο 
Γιώργος  Σούρης ο κορυφαίος 
σατιρικός μας ποιητής και έτσι 
περιγράφει έμμετρα ένα ταξίδι 
του με τρένο στην Κόρινθο, που  
διοργάνωσε η πιστωτική 
τράπεζα τον Απρίλιο το 1885, με 
την ευκαιρία της επετείου ενός  
χρόνου λειτουργίας των 
σιδηρόδρομων Πελοποννήσου. 
Οι πρώτες αυτές απλές και 
εύθυμες αναφορές στο τρένο, 
ηθογραφικές θα δώσουν την 
θέση τους σε αξιόλογα 
λογοτεχνικά κείμενα και 
ποιητικά. 

 
 

Γιώργος Σούρης  

 
 
 
 Στην πρώτη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου το τρένο είναι 

δεμένο με τους αγώνες του λαού για ελευθερία και κοινωνική 
δικαιοσύνη. 

 Ο κρητικός Ανδρέας Καραντώνης εργάστηκε τέσσερα 
χρόνια στους σιδηρόδρομους και δεν γινόταν να μην έγραφε και 
αυτός κάτι για τα τρένα. Έγραψε λοιπόν για τον μηχανοδηγό 
περιέγραψε τις εντυπώσεις τα συναισθήματα και την απόφαση 
του παρά   την μεγάλη απογοήτευση από την χαμένη ομορφιά  
του κόσμου να συνεχίσει το ταξίδι της ζωής του.  

 

Αντώνης  Καραντώνης 
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Τα δέκα καλύτερα τρένα του κόσμου  

1. TGV (Γαλλία) 

 

Το «Τρένο Υψηλής Ταχύτητας» (ακρωνύμιο του TGV) που 

ταξιδεύει στη Γαλλία θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα και 

γρηγορότερα τρένα του κόσμου.  Με ταχύτητα που φτάνει τα 

160 μέτρα το δευτερόλεπτο εξυπηρετεί καθημερινά τις 

περιοχές γύρω από το Παρίσι αλλά και την ενδοχώρα της 

Γαλλίας.  

2. Japan Railways Group (Ιαπωνία) 

 Η γρήγορη σιδηροδρομική γραμμή 

της Ιαπωνίας. Συνδέει τις περιοχές 

Τόκιο, Σιν και Οσάκα και είναι άρτιο 

από τεχνολογικής και 

μηχανολογικής πλευράς.  

  

3. Eurostar (Αγγλία) 

 

Τα Eurostar θεωρούνται από τα πιο εξυπηρετικά 

τρένα της Ευρώπης καθώς συνδέεουν πολλές 

χώρες και περιοχές.  

 

Κατά μέσο όρο τα τρένα αυτά φτάνουν μέχρι και τα 

83m/s σε ταχύτητα και η «κορυφαία» διαδρομή 

του είναι εκείνη που ενώνει το Λονδίνο με την πρωτεύουσα της Γαλλίας.  

 

4. ICE/ Nachtzug (Γερμανία) 

 Οι επιβάτες της Deutsche Bahn έχουν την επιλογή 

να ταξιδέψουν την ημέρα με την γραμμή 

InterCityExpress (ICE) και τις βραδινές ώρες με το 

νυχτερινό τρένο (NachtZug) στα υπερμοντέρνα 

τρένα της εταιρίας.  

 

5. TAV (Ιταλία) 

Τα τελευταία χρόνια τα τρένα TAV κερδίζουν έδαφος στην 

προσπάθεια τους να γίνουν αντάξια των άλλων 

ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών γραμμών.  

 

Η καλύτερη γραμμή θεωρείται αυτή που συνδέει τη Ρώμη με την Φλωρεντία. 
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6. Russian Railway (Ρωσία) 

  Εκείνοι που έχουν πολύ χρόνο στη διάθεση τους μπορούν να καθίσουν και να 

απολαύσουν το… μεγάλο ταξίδι που καλύπτει σχεδόν 10 χιλιάδες χιλιόμετρα ή αν θέλουν 

να δουν αξιοθέατα να επιλέξουν τη γραμμή που κάνει στάσεις σε πολλές ρωσικές πόλεις.  

Η καλύτερη διαδρομή των ρωσικών γραμμών είναι Αγία Πετρούπολη- Μόσχα.  

 

7. ΚΤΧ ( Νότια Κορέα) 

 

 Το KTX  αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, επεκτείνοντας το 

δίκτυο του, προσπαθώντας να καλύψει κι άλλες διαδρομές 

εκτός από αυτήν της Σεούλ- Πασάν, η οποία είανι και η πιο 

εξυπηρετική. 

8. AVE (Ισπανία) 

 Το ΑVE υποδεικνύει το Alta Velocidad 

Espanla, που σημαίνει Υψηλή Ταχύτητα της 

Ισπανίας. Η σιδηροδρομική γραμμή της 

Ισπανίας είναι τόσο… σωστή που κάνει 

έκπτωση στο εισιτήριο στην περίπτωση που 

το τρένο αργήσει παραπάνω από πέντε 

λεπτά. Καλύτερη διαδρομή θεωρείται εκείνη που συνδέει τη Μαδρίτη με τη 

Σεβίλλη.  

 

9. Great Southern Rail Limited (Αυστραλία) 

   

Είναι ο καλύτερος τρόπος και ο πιο άνετος 

για να γνωρίσει κανείς την Αυστραλία.  

 Μπορεί να θαυμάσει από κοντά δεκάδες 

περιοχές επιλέγοντας να ταξιδέψει με την 

μεγαλύτερη (και καλύτερη) διαδρομή που 

συνδέει το Σίδνεϊ με το Περθ.   

10. VR (Φινλανδία) 

Γενικότερα, οι σιδηροδρομικές γραμμές της 

Φινλανδίας είναι γνωστές για την άριστη 

εξυπηρέτηση, την καθαριότητα και τις καλές 

τιμές. Φυσικά, η VR δεν αποτελεί εξαίρεση 

αφού θεωρείται η καλύτερη επιλογή αν θέλεις να φύγεις από το Ελσίνκι για να 

ταξιδέψεις στην εξοχή. 
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Ερωτηματολόγιο  
Δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να βγάλουμε κάποια 

συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση των μαθητών με το τρένο. Το ερωτηματολόγιο 

μοιράστηκε σε 108 μαθητές της Β' Λυκείου εκ των οποίων τα 46 ήταν αγόρια και τα 62 

κορίτσια 
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Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: 

1. Στην ερώτηση "Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το τρένο για τις μετακινήσεις σας" οι 

μαθητές φαίνεται να επιλέγουν το τρένο για τις μετακινήσεις τους λίγο με ποσοστό 

56%ενώ αρκετά και συχνά με ποσοστά 8% και 10% αντίστοιχα. 

2. Στην ερώτηση "Ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείτε περισσότερο για τις 

μετακινήσεις σας" το ποσοστό των μαθητών που επιλέγει το τρένο για να 

μετακινείται είναι μόλις 2% ενώ σε αντίθεση έρχεται το ποσοστό των μαθητών που 

χρησιμοποιεί ως μεταφορικό μέσο το αυτοκίνητο με ποσοστό 67%. 

3. Στην ερώτηση "Πιστεύετε  πως η τιμή του εισιτηρίου του τρένου είναι: πολύ φθηνή, 

φθηνή , λογική , ακριβή", το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών απάντησε ότι είναι 

λογική (52%) , ενώ κανένας δεν επέλεξε ότι είναι φθηνή. 

4. Στην ερώτηση "Για τι αποστάσεις  χρησιμοποιείτε το τρένο" οι περισσότεροι 

απάντησαν πως το επιλέγουν για μεγάλες αποστάσεις με ποσοστό 54%. 

5. Στην ερώτηση " Γνωρίζετε πληροφορίες για το Σταθμό της Σκύδρας" 

συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές ξέρουν ελάχιστα για το Σταθμό Σκύδρας (53%) ενώ 

μόλις το 26% δεν έχουν καμία γνώση επί του θέματος. 

6. Στην ερώτηση "Γνωρίζετε για ποιο λόγο η περιοχή κοντά στο Σταθμό ονομάζεται 

Ντεκοβίλ" η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε πως δεν γνωρίζει με ποσοστό 

70%. 

7. Στην ερώτηση " σε ποιο τομέα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις αρχικά στο 

σιδηρόδρομο" το 36% πιστεύει πως ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να δεχτεί βελτίωση 

στα κτίρια, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση 

(12%). 

8. Στην ερώτηση " Πιστεύετε ότι χρειάζεται ο Σταθμός της Σκύδρας κάποια αλλαγή στο 

χώρο", το 79% απαντάει θετικά. 
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9. Στην ερώτηση " Πόσο θα μπορούσε ο σιδηρόδρομος μας να συμβάλει στην 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας με κατάλληλο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό" το 62% απάντησε αρκετά ενώ μόλις το 3% καθόλου. 

10. Στην ερώτηση " Θα χρησιμοποιούσατε περισσότερο το σιδηρόδρομο εάν γινόταν 

νέα σύγχρονη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη μέσω Γιαννιτσών" το 72% απάντησε 

θετικά. 
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Κατασκευή μακέτας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Σκύδρας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το τρένο στη Σκύδρα….           Ένα ταξίδι με το τρένο στο χθες και το σήμερα 
 

Σελίδα 30 
 

Συνέντευξη …..(στη βιβλιοθήκη του σχολείου 22/11/2012) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Στα πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας, καλέσαμε τον κ. Συμεωνίδη Θεόδωρο, 

συνταξιούχο εργαζόμενο του σιδηροδρομικού σταθμού να μας δώσει κάποιες πληροφορίες 

σχετικά με την ειδικότητα του , αλλά και γενικότερα για το σταθμό. 

Ερ. : Καλώς ήρθατε στο Γενικό Λύκειο Σκύδρας. Πώς ονομάζεστε; 

Σ.Θ. : Ονομάζομαι Συμεωνίδης Θεόδωρος του Παύλου. 

Ερ. : Ποια ήταν η δουλειά σας στον σιδηρόδρομο; 

Σ.Θ. : Εργαζόμουν σε διάφορα τεχνικά εργαστήρια και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες 

των υπηρεσιών. 

Ερ. : Πότε δημιουργήθηκε ο πρώτος σιδηρόδρομος στην Ελλάδα; 

Σ.Θ. : Ο πρώτος σιδηρόδρομος ήρθε στην Ελλάδα ,επί Χαριλάου Τρικούπη, το 1874 από 

Αθήνα προς Πελοπόννησο. Είχε μετρική γραμμή , δηλαδή γραμμή με άνοιγμα ενός μέτρου 

και έφτανε μέχρι και την Καλαμάτα. Η δικιά μας γραμμή , η Ευρωπαϊκή , έχει άνοιγμα 143,5 

μέτρα. Ξεκίνησε από την Γιουγκοσλαβία , έφτασε στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε στην 

Αθήνα. Από τη Θεσσαλονίκη ερχόταν στη Σκύδρα. 

Σήμερα το δίκτυο είναι 3.600 km. Το δίκτυο αυτό ήταν μία κρατική υπηρεσία, η οποία που 

χρησιμοποιούταν όχι μονό για συγκοινωνίες αλλά και για στρατιωτικούς λόγους. Ο στρατός 

έκανε τις μεταφορές του μέσω σιδηροδρόμου και πάντα επί πιστώση αφού άνηκε στο 

κράτος. 
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Ερ. : Πότε δημιουργήθηκε ο σταθμός της Σκύδρας; 

 

Σ.Θ. : Η γραμμή έφτασε μέχρι την Σκύδρα το 1884 και τα κτήρια που διατηρούνται μέχρι και 

σήμερα χτίστηκαν το 1892. Μέχρι και το 1902, η γραμμή έφτανε μέχρι την Σκύδρα. Έπειτα, 

το 1903, γαλλικές εταιρίες ξεκίνησαν μία γραμμή Σκύδρας – Φλώρινας ,η οποία τελείωσε το 

1913-1914 και ήταν 105 χιλιομέτρων. Το 1958 ξεκίνησε μία νέα γραμμή , Αμυνταίου – 

Πτολεμαίδας – Κοζάνης και ήταν 60 χιλιομέτρων. 

Ερ. : Τι γνωρίζετε για το τρένο της Καρατζόβας; 

 

Σ.Θ. : Καρατζόβα ονομάζεται η Αριδαία. Όταν το σλαβικό έθνος κατέβηκε στην 

Πελοπόννησο, δεν βρήκε γόνιμες περιοχές, γι’ αυτό και ήρθαν στην Μακεδονία. Έδωσαν 

σλαβικά ονόματα σε όσες περιοχές έμεναν , είτε στην Πελοπόννησο είτε στην Μακεδονία. 

Για παράδειγμα, η Σκύδρα ονομαζόταν Βέρτεκοπ και η Έδεσσα Βόντενα.  

Ερ. : Αναφερθήκατε στις ράγες των τρένων. Έχουν όλες το ίδιο μέγεθος; 

 

Σ.Θ. : Όχι. Το άνοιγμα της γραμμής ήταν ενός μέτρου και τα σίδερα ήταν ενωμένα και 8,5 

μέτρα. Ενώ, τα σίδερα της Ευρωπαϊκής γραμμής ήταν 9,5 μέτρα. 

Ερ. :  Η περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της Σκύδρας γιατί ονομάζεται Ντεκοβίλ; 

 

Σ.Θ. : Ντεκοβίλ ή Decabille ονομαζόταν μία γαλλική εταιρεία η οποία έφταιξε μία γραμμή 

με μικρά επιβατικά βαγονάκια 8 θέσεων που λειτουργούσαν με ατμομηχανές. Αυτή η 

γραμμή πήγαινε από τη Σκύδρα στην Αριδαία και είχε σίδερα 6 μέτρων. Οι γραμμές είχαν 

72 εκατοστά άνοιγμα. Λειτούργησε από το 1922 μέχρι και το 1934, την ίδια χρονιά που 

έγινε και η μεγάλη πλημμύρα.  

Ερ. : Από πού προέρχεται η ονομασία Βερτεκόπ ; 

 

Σ.Θ. : Τα νερά των καταρρακτών περνούσαν τη γέφυρα των Σεβαστιανών και έφταναν μέχρι 

το σημερινό γήπεδο. Εκεί έστριβαν και έκαναν έναν κύκλο στη Σκύδρα. Έπειτα, κατέβαιναν 

στο κανάλι. Από τον κύκλο που σχημάτιζαν, η Σκύδρα ονομάστηκε Βέρτεκοπ , που στα 

σλαβικά σημαίνει κύκλος του νερού. 

 

 

Ερ . : Όταν εργαζόσασταν στον σταθμό, είχαν γίνει κάποιες κατασκευές; 
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Σ.Θ. : Κατασκευές δεν είχαν γίνει, αλλά όταν ήρθαν οι Γερμανοί έχτισαν μικρά χαμηλά 

σπιτάκια, όπου αρχικά φυλάγονταν τα ζώα και αργότερα τα χρησιμοποίησε ο σταθμός.  

Ερ. : Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες τεχνολογικές κατασκευές που υπάρχουν στο 

σταθμό για την λειτουργία του τρένου; 

 

Σ.Θ. :  Κοιτάξτε, μέχρι το 1956-1957 χρησιμοποιούταν ο τηλέγραφος, αλλά το 1960 

αντικαταστάθηκε από τα τηλέφωνα. 

Ερ. : Πώς επικοινωνεί το ένα τρένο με το άλλο; 

 

Σ.Θ. : Τα τρένα επικοινωνούν με ραδιοτηλέφωνα. Ενώ, σηματοδότηση υπάρχει μόνο κατά 

την αναχώρηση του τρένου. Ο μηχανοδηγός εκφωνεί τον αριθμό του τρένου που εισέρχεται 

στον σταθμό και το καθοδηγεί στις κενές γραμμές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές 

γραμμές, το τρένο παραμένει έξω από το σταθμό μέχρι να αδειάσει μία.  

Ερ. : Δεν υπάρχουν φωτεινά σήματα; 

 

Σ.Θ. : Φωτεινά σήματα δεν υπάρχουν στην κύρια γραμμή. Όμως, υπάρχουν στις όπερες 

διαβάσεις. Το κόκκινο σήμα που αναβοσβήνει αναφέρεται στα αυτοκίνητα και στους 

πεζούς. Τα τρένα δεν έχουν τιμόνι, άρα ο δρόμός είναι πάντα δικός τους, δηλαδή έχουν 

προτεραιότητα. Οι φύλακες που υπάρχουν στις όπερες διαβάσεις δεν προστατεύουν τα 

οχήματα , αλλά εξασφαλίζουν τη διέλευση των τρένων. Σε ολόκληρο το δίκτυο υπάρχουν 

600 όπερες διαβάσεις, από τις οποίες οι 160 είναι αυτόματες, όπως αυτή του 

Μαυροβουνίου. Μόνο στην περίπτωση διακοπής του ρεύματος, αναλαμβάνει το υπεύθυνο 

προσωπικό.  

 

Ερ. : Παλιότερα, το τρένο χρησιμοποιούταν , συνήθως, για μεταφορές τροφίμων και άλλων 

αγαθών. Πότε άρχισε να χρησιμοποιείτε ως μέσο συγκοινωνιών; 

 

Σ.Θ. : Πάντα αποτελούσε μέσο συγκοινωνίας. Γενικά, το τρένο μετέφερε και εμπορεύματα 

και επιβάτες. Όμως, τα εμπορικά τρένα είχαν μόνο εμπορικά βαγόνια και τα επιβατικά μόνο 

επιβατικά. Είχαν διαφορετικά δρομολόγια αλλά συναντιόντουσαν στις διασταυρώσεις. 

 

Ερ.: Οι άνθρωποι έδιναν κάποιο χρηματικό  ποσό ,ώστε να μετακινηθούν; 
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Σ.Θ. : Επειδή τα τρένα ήταν κρατικά, είχαν το φθηνότερο εισιτήριο. Γι αυτό και το 

προτιμούσαν οι μαθητές και οι φοιτητές. 

Ερ. : Για ποιο λόγο το παλιό τρένο ονομάστηκε <<Μουντζούρη>>; 

 

Σ.Θ. : Το τρένο αυτό ονομάστηκε <<Μουντζούρη>> γιατί ήταν βαμμένο μαύρο. Έβγαλε πολύ 

καπνό , αφού έκαιγε κοκ ,το οποίο ήταν δυνατό καύσιμο και παρήγαγε θερμότητα. 

Ερ. : Ο σταθμός της Σκύδρας πώς συνέβαλε στον εμπορικό τομέα; 

Σ.Θ. : Η τελευταία και μεγαλύτερη εμπορική του κίνηση έγινε τη δεκαετία του 1960-1970, 

όπου υπήρχαν 6 εμπορικά τρένα ημερησίως. Τότε, γίνονταν μεγάλες εξαγωγές, όπως 

ροδακίνων κ.α. 

 

Ερ. : κ.Συμεωνίδη σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μας επισκεφτείτε και 

μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας! 

 

Σ.Θ. : Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε !   
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Επίσκεψη της ερευνητικής ομάδας στο σιδηροδρομικό 

σταθμό της Σκύδρας 

 

 

Δημιουργία  ιστολογίου(blog) 
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Προτάσεις βελτίωσης του Σταθμού της Σκύδρας  
Ο σταθμός της Σκύδρας τα τελευταία χρόνια έχει παραμεληθεί. Ωστόσο 

υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσής του, γι' αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να 

εκθέσουμε μερικούς.  

Αρχικά, θα μπορούσε να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου και ο δήμος να 

αξιοποιήσει τα παραμελημένα διπλανά κτήρια, ώστε να γίνει ένα νεανικό και 

σύγχρονο αναψυκτήριο. Επίσης, θα μπορούσαμε  να διαμορφώσουμε το χώρο γύρω 

από το σταθμό φροντίζοντας το πράσινο. 

 Ένα ακόμα από τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και η καθαριότητα εντός 

του τρένου, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάνοντας συστάσεις στο 

υπεύθυνο προσωπικό. Επιπλέον, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερα 

δρομολόγια για τα γύρω χωριά, ώστε να είναι πιο εύκολη η μετακίνηση των ατόμων.  

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια σιδηροδρομική γραμμή για 

Γιαννιτσά – Θεσ/νικη, για την πιο γρήγορη και ευχάριστη διαδρομή.  

Τέλος, ελπίζουμε οι επιθυμίες μας να πραγματοποιηθούν και ο σταθμός μας 

να γίνει καλύτερος. 

 

 

 

 

Φωτογραφικό αρχείο  
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Βιβλιογραφία/Πηγές 

-Διαδίκτυο 

-Αρχείο συλλόγου φίλων του Σιδηροδρόμου 


