
   



      



   



   



   



«Φως στο τούνελ»   

Σιδηρόδρομος Κεντρικής Πελοποννήσου   

(Κόρινθος – Άργος – Τρίπολη – Καλαμάτα)   

Ο Περιφερειάρχης κ. Π. Νίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Θ. Κοτταράς και 

όλοι οι άλλοι αρμόδιοι παράγοντες, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι και με τη 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών-Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή, κατά τη 

σύσκεψη στην περιφέρεια Πελοποννήσου την 24-11-2020, στην Τρίπολη αποφάσισαν 

την επαναλειτουργία του τρένου στην Κεντρική Πελοπόννησο.   

Ο κ. Κοτταράς (ΟΣΕ) παρέδωσε στον κ. Νίκα ολοκληρωμένη μελέτη για την 

ανακατασκευή-συντήρηση της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Άργος – Τρίπολη 

– Καλαμάτα.   

Οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου προχωρούν και προγραμματίζεται να 

λειτουργήσει σιδηρόδρομος σε Α’ φάση (Κόρινθος-Άργος-Ναύπλιο) το συντομότερο 

δυνατόν.   

Προς τούτο η Περιφέρεια θα διαθέσει πίστωση 15.000.000€   

Για το τμήμα Άργος-Τρίπολη-Καλαμάτα γίνονται δύο μελέτες αξιοποίησης:   

α) Οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονείται από την Περιφέρεια.   

β)  Τεχνική μελέτη που εκπονείται από τον ΟΣΕ.   

Η ανακατασκευή – συντήρηση της γραμμής μέχρι την Καλαμάτα θεωρείται δεδομένη 

δήλωσε ο κ. Π. Νίκας. Το τρένο θα ξανασφυρίξει στην Πελοπόννησο με διάθεση 

χρηματικών ποσών από την Περιφέρεια.   

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και η ΓΑΙΑ-ΟΣΕ είναι ανάγκη να συμβάλουν με την τεχνολογία που 

διαθέτουν το μέγιστο δυνατόν στην επίσπευση του έργου. Ενδεικτικά, μπορεί να 

τοποθετηθεί σε δοκιμαστική λειτουργία το σιδηροδρομικό δίκτυο 

ΤρίποληςΑσέαςΜεγαλόπολης, αφού γίνουν οι σχετικές εργασίες και να αποτελέσει 

οδηγό για το υπόλοιπο δίκτυο.   

Οι 80 ισόπεδες διαβάσεις θα επιτηρούνται με ηλεκτρονικά μέσα.   

Ευχής έργο είναι να δούμε σύντομα στις γραμμές του τρένου την πρώτη Δρεζίνα και 

το πρώτο Υβριδικό τρένο.   

Η νέα τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να κινούνται οι συρμοί με χρήση ηλεκτρικού 

ρεύματος ή πετρελαίου με σχεδόν μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος.   

Για τους κατοίκους των χωριών και των πόλεων, η περαίωση αυτού του μεγάλου 

έργου θα δώσει μία νέα πνοή. Θα είναι μία μεγάλη κοινωνική και οικονομική 

προσφορά της Πολιτείας σε όλους.   



Βασίλης Π. Γεωργάλας   

Επείγον υπόμνημα Προς: 

Ο.Σ.Ε.  

Α) Γραφείο, κ. Σπ. Πατέρα & Θ Κοτταρά  

Καρόλου 1-3  

Αθήνα 10437  

  

Θέμα: Συντήρηση ντεπόζιτων υδροδότησης κουφωμάτων του κτηρίου και του 

στεγάστρου Σ.Σ. Ασέας  

   

 Σας γνωρίζουμε ότι τα ντεπόζιτα τροφοδοσίας νερού έχουν υποστεί μεγάλες φθορές 

(οξειδώσεις, διαβρώσεις σιδήρων υποστυλωμάτων κλπ.) και υπάρχει κίνδυνος 

πτώσης των και πρόκληση ατυχήματος. Από απόψεως οπτικής θέας απαράδεκτη.  

 Τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα, λόγω παλαιότητας έχουν σαπίσει και πέφτουν 

τεμάχια τούτων στο δάπεδο. Οι κλειδαριές με τις αλυσίδες που έχουν τοποθετηθεί 

δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια εισόδου στο κτήριο με όλες τις δυσμενείς 

συνέπειες. Το στέγαστρο του κτηρίου έχει τρυπήσει και λείπουν τεμάχια στη σκεπή.  

 Είναι ανάγκη να γίνουν άμεσα από τις Υπηρεσίες σας οι απαραίτητες επεμβάσεις για 

την αποκατάστασή τους.  

  

Διατελώ εν τιμή  

Χαλάνδρι 15.10.2021  

Βασίλης Π. Γεωργάλας  

  

  

  

  


