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Αλαλούμ στο σιδηρόδρομο. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ «αδειάζει»
τον ΟΣΕ για το δίκτυο και την ταλαιπωρία
επιβατών
2017/01/11 19:19 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Απίστευτο αλαλούμ στο σιδηρόδρομο. Τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν, σήμερα, με
τις αμαξοστοιχίες Intercity από την Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα καταμαρτυρούν τις
ελλείψεις στην συντήρηση της υποδομής, του τροχαίου υλικού και του προσωπικού.
Του Φώτη Φωτεινού
Η κατάσταση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με μηχανές να παθαίνουν βλάβες,
εγκλωβίζοντας, επί ώρες, τόσο τους επιβάτες από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα,
όσο και αντιστρόφως.
Τα μεγάλα προβλήματα αντιμετώπισαν οι αμαξοστοιχίες ΙC 53 και 55 Θεσσαλονίκη –
Αθήνα, που ξεκίνησαν στις 7.30 π.μ και 10 π.μ αντίστοιχα.
Η πρώτη ακινητοποιήθηκε στον Δομοκό και η δεύτερη στη Λάρισα, λόγω των βλαβών
που υπέστησαν οι μηχανές, εξαιτίας του ψύχους.
Το πρώτο τρένο ακινητοποιήθηκε, νωρίς το μεσημέρι, κοντά στο Δομοκό, όταν η
μηχανή υπέστη βραχυκύκλωμα, λόγω ψύχους.
Στη συνέχεια, εστάλησαν μηχανές, ώστε να μπορέσει να γίνει αλλαγή και να
απεγκλωβιστεί η αμαξοστοιχία.

Ωστόσο, η αμαξοστοιχία IC 55, η οποία είχε παραλάβει τους εγκλωβισμένους
επιβάτες της IC 53, λίγο πριν το Λιανοκλάδι, βραχυκυκλώνεται κι αυτή, λόγω ψύχους,
με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί, έως ότου αλλάξει, εκ νέου, μηχανή.
Στο μεσοδιάστημα καθυστερήσεις υφίστανται, μεταξύ άλλων, και οι αμαξοστοιχίες
που αναχώρησαν από την Αθήνα, δεδομένου ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο, σε πολλά
τμήματα, είναι μονής γραμμής.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απέδωσε το μπάχαλο στη μη λειτουργία κλειδιών, λόγω παγετού και
τη συσσώρευση χιονιού στις γραμμές, «φωτογραφίζοντας» τον ΟΣΕ,
ανακοινώνοντας ματαιώσεις δρομολογίων σήμερα και αύριο.
Από την πλευρά τους, οι μηχανοδηγοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έκανα λόγο για μαύρη σελίδα
στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ η ΠΟΣ ζήτησε κοινή σύσκεψη
όλων των σιδηροδρομικών εταιρειών.
Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα δρομολόγια που ματαιώνονται
Λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί
στη σιδηροδρομική υποδομή στο τμήμα μεταξύ Λαμίας και Θεσσαλονίκης (μη
λειτουργία κλειδιών λόγω παγετού, συσσώρευση χιονιού στις γραμμές, κλπ), η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ αναγκάζεται να μειώσει για σήμερα και αύριο τα δρομολόγια των
τραίνων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα.
Επίσης, θα μειωθούν και τα δρομολόγια των συρμών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου
στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία που
θα υποστεί, χωρίς να ευθύνεται η ίδια.
Το σύνολο του προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ είναι σε επιφυλακή εδώ και μέρες και οι
άδειες του προσωπικού της έχουν ανασταλεί.
Τέλος, σημειώνεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ κάνει μόνο χρήση της σιδηροδρομικής
υποδομής, ενώ η εύρυθμη λειτουργία της (υποδομής) είναι αρμοδιότητα και ευθύνη
άλλου φορέα.
Αναλυτικά οι αριθμοί των αμαξοστοιχιών που τα δρομολόγια τους θα ανασταλούν
είναι οι εξής:
Σήμερα Τετάρτη 11/1/2017
Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα:

58,60,600,59,61,601 και 885
Αύριο Πέμπτη 12/1/2017
Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα:
50, 51, 56, 55, 60 και 61
Οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη –
Λάρισα:
1592, 1593, 1594, 1595, 2592, 2591, 2598 και 2597
Επίσης, για αύριο στο τμήμα μεταξύ Λάρισας – Καλαμπάκας – Παλαιοφάρσαλου –
Λάρισας αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια.
Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό
14511.

