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«Μιλούν για τρένα, χωρίς την… ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Δυσαρέσκεια ΤΡΑΙΝΟΣΕ για μη πρόσκληση σε
σύσκεψη στην Ολυμπία
2016/12/10 21:36 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

«Μιλούν για τρένα, μιλούν για λειτουργία δρομολογίων, χωρίς την… ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε έντονο ύφος, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη μη
πρόσκληση/παρουσία εκπροσώπων της σε ευρεία σύσκεψη, στην Αρχαία Ολυμπία, με
θέμα την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Πύργου –Κατάκολου– Ολυμπίας,
την οποία διοργάνωσε σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με την πραγματοποίηση ευρείας
σύσκεψης στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής
γραμμής Πύργου –Κατάκολου– Ολυμπίας, την οποία διοργάνωσε σήμερα η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή της Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, του ΟΣΕ και άλλων, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επισημαίνει τα παρακάτω προκειμένου
να μη δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις και εξάγονται εσφαλμένα συμπεράσματα:
1- Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι ο μοναδικός πάροχος σιδηροδρομικού έργου στην Ελλάδα και ως
εκ τούτου λειτουργεί και τα τραίνα της γραμμής Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία
Ολυμπία, στην οποία εκτελεί δρομολόγια εδώ και δεκαετίες.
2-Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν νοείται να πραγματοποιούνται συναντήσεις για θέματα που
αφορούν αποκλειστικά την αρμοδιότητά της, δηλαδή την εκτέλεση σιδηροδρομικών

δρομολογίων ή την αναβάθμιση τους, χωρίς την πρόσκληση/παρουσία εκπροσώπων
της. Επισημαίνεται ότι καμία περίπτωση τέτοιου είδους συσκέψεις δεν μπορούν να
δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα.
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Επίσης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σημειώνει ότι αντίστοιχη είναι η θέση της και στα διάφορα
σενάρια που εκπονούνται για τη λειτουργία του Προαστιακού Σιδηρόδρομου της
Πάτρας, καθώς και εκεί η εταιρία είναι ο μοναδικός πάροχος σιδηροδρομικού έργου.
Εν κατακλείδει, συσκέψεις που γίνονται για αντικείμενα αρμοδιότητας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
χωρίς τη συμμετοχή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είναι κενές περιεχομένου και δεν προωθούν την
έννοια της ανάπτυξης, ούτε σε τοπικό, ούτε σε εθνικό επίπεδο.
Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Με αφορμή τη συνάντηση που έγινε σήμερα στην Αρχαία Ολυμπία για την
αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία
στο πλαίσιο της (ΟΧΕ), στην οποία ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Απόστολος Κατσιφάρας δεν παρέστη λόγω προγραμματισμένων συναντήσεων στην
Αθήνα, έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Το 2011 το οραματιστήκαμε, το 2014 το σχεδιάσαμε και σήμερα πλησιάζει η
ώρα υλοποίησης.
Το θέσαμε στις 14 Μάιου 2011, στον τότε Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
Παύλο Γερουλάνο στη σύσκεψη που είχε γίνει με φορείς του τουρισμού στην Αρχαία
Ολυμπία και αφού δε λάβαμε απάντηση από το κεντρικό κράτος, προχωρήσαμε
μόνοι μας στον σχεδιασμό του το 2014.
Πλέον, εντάχθηκε ήδη στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του άξονα
Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Το σχεδιάσαμε αθόρυβα και τώρα έρχεται η ώρα της υλοποίησης. Η ώρα της
ικανοποίησης για τις προσπάθειές μας», σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας.
Και κατέληξε ο Περιφερειάρχης: «Η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί ένα σύμβολο για τον
Παγκόσμιο Πολιτισμό και έχει ιδιαίτερη αξία για τον Τουρισμό της Περιφέρειάς μας.
Το τρένο έχετε να προσθέσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιοχή μας σε
συνδυασμό, βέβαια με τα έργα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών στο Κατάκολο
και όλα όσα έχουν ενταχθεί στην ΟΧΕ».

