
«Η ζωή ποδήλατο»: Ασκήσεις κοινής λογικής 

του Γεωργίου Χ. Μεταξά, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

 

Τι έχει ανάγκη περισσότερο η Αττική; Έναν ποδηλατόδροµο ως το 

Λαύριο ή σιδηρόδροµο ως τα λιµάνια στη Ραφήνα και στο Λαύριο; 

 

Οι «κακές γλώσσες» λένε ότι οι λεωφορειούχοι των Μεσογείων 

εκβίασαν γύρω στα 1960 την τότε κυβέρνηση να καταργήσει το σιδηρόδροµο 

του Λαυρίου. Κάποιες πιο... κακές γλώσσες λένε πως ο Υπουργός 

Συγκοινωνιών ∆ΩΡΟ∆ΟΚΗΘΗΚΕ µε χρυσές λίρες από τους λεωφορειούχους! 

Η αλήθεια και η ουσία είναι πως η κατάργηση του σιδηροδρόµου του Λαυρίου 

είναι ένα χωρίς προηγούµενο γεγονός καθώς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ δε 

δικαιολογούσε την κατάργηση ενός µέσου σταθερής τροχιάς και ειδικά του 

συγκεκριµένου. Προφορική ΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΗ µαρτυρία κατοίκων της 

περιοχής Παιανίας-Κορωπίου αναφέρει ένα σκηνοθετηµένο ατύχηµα µε ένα 

φορτηγό που µετέφερε γάλα (!) το οποίο είχε τοποθετηθεί επίτηδες επάνω στη 

γραµµή του σιδηροδρόµου, ώστε η διερχόµενη αµαξοστοιχία να συγκρουστεί 

µε αυτό και να υπάρξει ένα ατύχηµα ως επιπλέον αφορµή για να καταργηθεί ο 

σιδηρόδροµος. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΕΣ! 

 

Από την ιστοσελίδα [1] αντιγράφω τα παρακάτω: 

«Η γραµµή ήταν σηµαντική για την εξυπηρέτηση των Μεσόγειων και 

υπήρξαν σκέψεις για την καλύτερη αξιοποίηση της. Το 1956 ο µηχανικός του 

υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων Κ. Τρικεριώτης πρότεινε την οργανωµένη 

ανταπόκριση του τρένου του Λαυρίου, το οποίο θα έπρεπε να αποκτήσει για 

τον σκοπό αυτό πυκνά δροµολόγια, µε τον ηλεκτρικό που σε λίγο θα έφτανε 

στο Ηράκλειο. Να σηµειώσουµε επίσης ότι, σύµφωνα µε τις προτάσεις του 

αρχιµηχανικού, και µετέπειτα γενικού διευθυντή, των ΣΠΑΠ ∆. Ευστρατιάδη, η 

γραµµή του Λαυρίου θα εντασσόταν στο προαστιακό σιδηροδροµικό δίκτυο 

της Αθήνας. Η γραµµή του Λαυρίου, σύµφωνα µε τα σχέδια του, θα 
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αποκτούσε διακλαδώσεις προς Πόρτο Ράφτη και Ραφήνα και θα 

ηλεκτροδοτούταν. Καµία από τις παραπάνω προτάσεις δεν εισακούστηκε. 

∆υστυχώς, η επαναλειτουργία της γραµµής έµελλε να κρατήσει για 

λίγο. Το 1957 καταργούνται τα επιβατηγά δροµολόγια και λίγο αργότερα και 

τα εµπορικά. Την κατάργηση της γραµµής, παρόλο που τα δροµολόγια της 

είχαν καλή κίνηση, επέβαλαν οι πιέσεις των αυτοκινητιστών στα Μεσόγεια. 

Χαρακτηριστικά, το υπουργείο Συγκοινωνιών είχε προειδοποιήσει τους ΣΠΑΠ, 

η εταιρεία που εκµεταλλευόταν τόσο την γραµµή του Λαυρίου αλλά και τις 

γραµµές στην Πελοπόννησο, ότι δεν θα χρηµατοδοτούσε την ανακατασκευή 

της γραµµής Αθήνα – Πάτρα, αν δεν καταργούνταν τα δροµολόγια στην 

γραµµή του Λαυρίου. Στους ΣΠΑΠ δόθηκε η υπόσχεση ότι οι αυτοκινητιστές 

θα τους κατέβαλαν ποσοστό των κερδών τους από την εκµετάλλευση των 

συγκοινωνιών στα Μεσόγεια. Μόλις όµως άρχισε η κατασκευή της Εθνικής 

Οδού στην Νέα Φιλαδέλφεια και γκρεµίστηκε η γέφυρα της γραµµής Λαυρίου 

για την κατασκευή του δρόµου, οι αυτοκινητιστές σταµάτησαν να καταβάλουν 

το ποσό που όφειλαν. Μέριµνα να ξανατοποθετηθεί η γέφυρα δεν υπήρξε και 

έτσι η γραµµή αχρηστεύθηκε και δεν ξαναχρησιµοποιήθηκε.» 

 

Συµπεράσµατα και ερωτήµατα ως εδώ: 

1. Υπήρχαν σκέψεις, σχέδια και µελέτες για εκσυγχρονισµό και 

περαιτέρω αξιοποίηση του σιδηροδρόµου του Λαυρίου, τα οποία όµως 

αγνοήθηκαν. Θα είχε ενδιαφέρον να ερευνήσει κανείς αν υπάρχουν επίσηµα 

έγγραφα που να αιτιολογούν γιατί αυτά δεν προχώρησαν. 

2. Με δεδοµένο ότι το σιδηροδροµικό έργο στη γραµµή του Λαυρίου 

ήταν κυρίως εµπορικό (µεταφορά προϊόντων αµπελουργίας), γιατί οι 

λεωφορειούχοι των Μεσογείων ήταν και παραµένουν τόσο εχθρικοί απέναντι 

σε ένα µέσο που απευθύνεται κυρίως σε άλλους «πελάτες»; 

3. Η νεοελληνίστικη κουτοπονηριά που ανέφερα παραπάνω 

µεγαλούργησε και στα έργα της Εθνικής Οδού στη Νέα Φιλαδέλφεια: κάποιοι 

«ξέχασαν» να ξαναστήσουν τη γέφυρα µέσω της οποίας η σιδηροδροµική 

γραµµή περνούσε επάνω από τον Κηφισό... έτσι ήταν ακόµη πιο εύκολη η εκ 

των πραγµάτων ("de facto") κατάργησή της. Επίσης, οι αυτοκινητιστές 
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φέρθηκαν ως κοινοί απατεώνες, «ξεχνώντας» να καταβάλουν το µέρισµα που 

όφειλαν, αλλά και το γελοίο κράτος ξέχασε να τα απαιτήσει ως όφειλε. 

 

Έτσι, ο αληθινός προαστιακός σιδηρόδροµος της Αττικής καταργήθηκε 

µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.15125/2494/28.08.1963 (ΦΕΚ 

392/Β/09.09.1963) [2]. Οι εγκαταστάσεις και οι υποδοµές του λεηλατήθηκαν, 

καταστράφηκαν, αφέθηκαν στη φθορά του χρόνου και στην αδιαφορία των 

κατοίκων των Μεσογείων αλλά και ολόκληρης της Αττικής. Αρκεί µια βόλτα σε 

περιοχές όπου σώζονται ακόµη αποµεινάρια του σιδηροδρόµου (Κάντζα, 

Παιανία, Κορωπί, Καλύβια...) για να διαπιστώσει κανείς το µέγεθος της 

καταστροφής µιας πανάκριβης και άκρως σηµαντικής υποδοµής. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, η κυριότητα της 

γραµµής µε το διάδροµό της περιήλθε στην Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου. 

Παρ' όλα αυτά, σε αρκετά σηµεία η γραµµή έχει καταπατηθεί από ιδιώτες. Σε 

µια χώρα που ακόµη και σήµερα δεν εφαρµόζεται καθολικά Εθνικό 

Κτηµατολόγιο, η καταπάτηση είναι εύκολη. Και, αφού δεν υπάρχει ισχυρή 

βούληση για εφαρµογή Εθνικού Κτηµατολογίου, στην πράξη το Κράτος 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την καταπάτηση. 

ΚΑΜΙΑ από τις κυβερνήσεις που διαδέχθηκαν εκείνη του 1963 δεν 

κατέβαλε την ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ προσπάθεια για να ξαναλειτουργήσει ο 

σιδηρόδροµος του Λαυρίου. Ακόµη και κατά το στάδιο των µελετών για τα 

µεγάλα έργα που έγιναν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 (Αττική 

Οδός και Προαστιακός Σιδηρόδροµος), αγνοήθηκε προκλητικά και 

αναιτιολόγητα η ύπαρξη της γραµµής του Λαυρίου, η οποία ακόµη τότε 

σωζόταν σε κάπως καλή κατάσταση στο Χαλάνδρι, στο Γέρακα και αλλού. 

Όσο για τον Τεχνικό Σύµβουλο της Πολιτείας, όπως τιτλοφορείται το Τεχνικό 

Επιµελητήριο της Ελλάδας, οι όποιες παρεµβάσεις του για το θέµα αυτό ήταν 

άνευρες και χωρίς την αποφασιστικότητα που θα περίµενε κανείς από ∆ιπλ. 

Μηχανικούς. Έτσι, η Πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί συστηµατικά τον Τεχνικό της 

Σύµβουλο και ο τελευταίος ανέχεται αυτού του είδους την προσβολή, χωρίς να 

κάνει τίποτε γι’ αυτό. 
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Σήµερα, ο προαστιακός σιδηρόδροµος που φτιάχτηκε µαζί µε την 

Αττική Οδό κάνει στάση στα Μεσόγεια στα πιο άσχετα σηµεία, στη µέση του 

πουθενά. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι σταθµοί Παιανία-Κάντζα και 

Κορωπί. Και οι δύο σταθµοί βρίσκονται πολλά χιλιόµετρα µακριά από 

κατοικίες και επιχειρήσεις, οπότε όσο χρόνο κερδίζει κάποιος µε τη µεγάλη 

ταχύτητα του σιδηροδρόµου, τον χάνει γιατί πρέπει να πάρει άλλο µέσο για να 

πάει στην Κάντζα, στην Παιανία ή στο Κορωπί.  

Παράλληλα, το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021 [4] 

προβλέπει τη σύνδεση του υπάρχοντος Προαστιακού Σιδηροδρόµου µε τα 

λιµάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Στην περίπτωση του Λαυρίου, 

προβλέπεται η χρήση της παλαιάς χάραξης του - καταργηµένου όπως 

προαναφέρθηκε - σιδηροδρόµου του Λαυρίου από το Κορωπί ως και το τέρµα 

της, στο Λαύριο. Επίσης, στο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο αναφέρεται ότι ο 

διάδροµος της καταργηµένης γραµµής από την Κάντζα ως την πόλη του 

Κορωπίου διατηρείται για τη µελλοντική ανάπτυξη µέσου σταθερής τροχιάς. 

Στο κάτω-κάτω, αργά ή γρήγορα η περιοχή µεταξύ Κάντζας και Κορωπίου θα 

γίνει περίπου όπως είναι ο Γέρακας και το Χαλάνδρι σήµερα – ας έχουµε 

έτοιµο το τραµ ή τον ελαφρύ σιδηρόδροµο από τώρα χωρίς να χρειαστούν 

απαλλοτριώσεις κλπ... ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ! 

Παράλληλα µε τα παραπάνω, όµως, εµφανίζεται η Μονάδα Βιώσιµης 

Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ. 

Πολυτεχνείου µε επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Βλαστό να διεξάγει έρευνα για 

«την αξιοποίηση της εγκαταλελειµµένης σιδηροδροµικής γραµµής Αγ. 

Ανάργυροι - Λαύριο, µήκους 62,5 χλµ., µε τη µετατροπή της σε διάδροµο για 

ποδήλατο και περπάτηµα» (αντιγραφή επί λέξει από την ιστοσελίδα της 

Μονάδας, [5]). 

∆ηλαδή, κάποιοι που είναι οπωσδήποτε ειδικοί προτείνουν, αντί να 

χρησιµοποιηθεί η παλιά χάραξη για να φτάσει ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος 

ως το Λαύριο, να µετατραπεί ολόκληρη η παλιά γραµµή σε ποδηλατόδροµο. 

Όµως, στην επιστήµη και στην τεχνική δεν υπάρχει κανενός είδους 

αυθεντία, εποµένως και αυτή η πρόταση δεν εξαιρείται από την κριτική. 
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Αυτή η ιδέα πάσχει επί της αρχής, όπως θα επιχειρήσω να δείξω στη 

συνέχεια. Επιπλέον, η χρονική στιγµή κατά την οποία ανακοινώθηκε στο 

∆ιαδίκτυο αυτή η έρευνα (Μάιος-Ιούνιος 2014) συµπίπτει µε τη στιγµή κατά 

την οποία ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ βρίσκονται σε διαµάχη σχετικά µε την 

επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόµου, µε κίνδυνο να µαταιωθεί 

οριστικά. [6], [7] Πρόκειται για απλή σύµπτωση και εποµένως εγώ δεν έχω... 

ιδιαίτερα καλή πρόθεση ή όχι; 

 

Σκεπτόµενος µε κοινή λογική, ως πολίτης, χωρίς να είµαι 

συγκοινωνιολόγος ή εν γένει ειδικός επί των µεταφορών, κρίνω πως, εκτός 

από τη... διαβολική σύµπτωση που προανέφερα, η πρόταση για 

ποδηλατόδροµο στα Μεσόγεια πάσχει στα εξής σηµεία: 

 

(α) Η παλιά σιδηροδροµική γραµµή του Λαυρίου «κόβεται» από την 

Εθνική Οδό Αθηνών-Λαµίας στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Μήπως 

η µελέτη προβλέπει... γέφυρα για ποδηλάτες επάνω από τον Κηφισό 

και την Εθνική Οδό; Και γιατί δεν έγινε γέφυρα για το σιδηρόδροµο 

όταν η Εθνική Οδός «έκοψε» τη γραµµή; και θα γίνει τάχα τώρα για τα 

ποδήλατα; Θα είναι άραγε εύκολη κι ευχάριστη εµπειρία για έναν 

ποδηλάτη να βρίσκεται επάνω από την Εθνική Οδό και τον Κηφισό, 

εκτεθειµένος στον άνεµο; Και τι διαστάσεις θα πρέπει να έχει αυτή η 

γέφυρα, ώστε οι κλίσεις ανόδου και καθόδου να είναι άνετες και κυρίως 

ασφαλείς για τους ποδηλάτες; Νοµίζω ότι το να συζητούµε για 

αφετηρία ποδηλατοδρόµου δυτικά της Εθνικής Οδού είναι απλώς 

αστείο. 

(β) Με το ίδιο σκεπτικό, τι προτείνεται να γίνει στον υπερβολικά 

βεβαρυµένο κόµβο «Σίδερα Χαλανδρίου» στη Λεωφόρο Κηφισίας; Θα 

ξαναφτιαχτούν τα «σίδερα», δηλαδή γέφυρα, για να περνούν επάνω 

από τη λεωφόρο οι ποδηλάτες; Ή µήπως θα ακολουθούν την οδό 

Καποδιστρίου από τη Φιλοθέη, θα περνούν κάτω από την Λεωφ. 

Κηφισίας µαζί µε τα αυτοκίνητα (!), θα βγαίνουν στην οδό Παπανικολή 

στο Χαλάνδρι και από εκεί θα συνεχίζουν τη διαδροµή τους; Προτιµώ 
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να µην αναφέρω ότι, µερικά χιλιόµετρα παρακάτω, από τον κόµβο 

«∆ουκίσσης Πλακεντίας» και ως και τον Γέρακα η παλαιά 

σιδηροδροµική γραµµή βρίσκεται θαµµένη κάτω από την Αττική Οδό 

και τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο... 

(γ) Η Αττική έχει δύο λιµάνια µε µεγάλη τουριστική κίνηση, τη Ραφήνα 

και το Λαύριο, αποκοµµένα σχεδόν από οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο 

– εκτός βέβαια από τα «υπεραστικά» λεωφορεία! Είναι ή δεν είναι 

κουτοπονηριά, για να µην πω υποκρισία, να λέµε ότι νοιαζόµαστε για 

τον ποδηλατικό τουρισµό αντί να ενισχύσουµε τον ήδη υπάρχοντα 

τουρισµό αναβαθµίζοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες και µαζί και την 

ποιότητα ζωής ηµών των «ντόπιων»; Γιατί θα πρέπει κάποιος να 

διανύει µε το ΙΧ αυτοκίνητό του την απόσταση Πικέρµι-Ραφήνα σε µία 

ώρα (!) τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω της υπερβολικής 

κυκλοφοριακής συµφόρησης στη διασταύρωση της Λεωφόρου 

Μαραθώνος προς τη Ραφήνα; 

(δ) Η οµάδα του Καθηγητή κ. Βλαστού έχει υπόψη της το Νέο 

Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021; Αν όχι, οφείλει να το 

µελετήσει και να το λάβει υπόψη της. Αν ναι, πώς γίνεται να αγνοεί το 

στρατηγικό σχεδιασµό που περιλαµβάνει για την Αττική; Ή, 

αντίστροφα, γιατί το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο δεν περιλαµβάνει ΚΑΜΙΑ 

από τις προτάσεις της Μονάδας Βιώσιµης Κινητικότητας για την παλιά 

σιδηροδροµική γραµµή και τους ποδηλατοδρόµους; 

 

Το αληθινό συµφέρον των κατοίκων των Μεσογείων αλλά και όλης της 

Αττικής είναι να λειτουργήσει και πάλι σιδηρόδροµος που να εξυπηρετεί 

πραγµατικά τις πόλεις των Μεσογείων και να καταλήγει στα λιµάνια της 

Ραφήνας και του Λαυρίου. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, οι µαζικές, 

αξιόπιστες και φθηνές µεταφορές είναι κρίσιµης σηµασίας για όλους τους 

πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής. Όψιµες οικολογικές ανησυχίες και παρόµοιες 

προσεγγίσεις µόνο στάχτη στα µάτια της κοινής γνώµης µπορούν να 
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θεωρούνται και προφάσεις εν αµαρτίαις για να µην πραγµατοποιηθεί ένα έργο 

τεράστιας στρατηγικής σηµασίας για ολόκληρη τη χώρα. 

Το θέµα δεν εξαντλείται εδώ και θα υπάρξει και συνέχεια µε 

περισσότερα στοιχεία. 

 

 

 

 

 

Πηγές:  

 

[1] Μια σιδηροδροµική γραµµή στην Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Ιωνία! 
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[2] Εκδροµή στο Λαύριο (http://users.ntua.gr/dtert/trena/ekdromes/Lavrio) 

[3] Η κεντρική πλατεία του Γέρακα είναι χωρίς ονοµατεπώνυµο !!!! 

(http://pressingnewsgr.blogspot.gr/2010/12/blog-post_1355.html) 

[4] Το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής 2021 

(http://www.organismosathinas.gr) 

[5] ΕΜΠ - Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας (www.smu.gr) 

[6] Σε διαιτησία η επέκταση του Προαστιακού στο Λαύριο. Σύσκεψη ΟΣΕ-

ΕΡΓΟΣΕ  (http://www.metaforespress.gr/sidirodromos/item/7773-se-diaitisia-i-

epektasi-tou-proastiakoy-sto-layrio-syskepsi-ose-ergose.html) 

[7] Στην ΕΡΓΟΣΕ για την επέκταση στο Λαύριο οι ∆ήµαρχοι Λαυρίου, 

Σαρωνικού, Μαρκοπούλου  (http://www.ypodomes.com/index.php/statheri-

troxia/sidirodromoi/proastikos-athinas/item/25224-οι-δήµαρχοι-λαυρεωτικής-

σαρωνικού-µαρκοπούλου-στην-εργοσε-για-την-επέκταση-του-προαστιακού-

στο-λαύριο) 


