ΟΣΕ ...Εσωτερικού
Είναι µια οµορφιά η σιδηροδροµική διαδροµή
Θεσσαλονίκης – Ειδοµένης καθώς ακολουθεί
σε µεγάλο διάστηµα τον ρου του Αξιού. Η νέα
χάραξη του δικτύου δεν έχει πολλούς µήνες
που αποδόθηκε στην κυκλοφορία. Και µαζί η
πανέµορφη µεγάλη και ωραιότατη γέφυρα
του τρένου πάνω στον Αξιό. Κι είναι να
απορείς πως τα κατάφεραν οι «εγκέφαλοι» του
ΟΣΕ και των κατά καιρούς κυβερνήσεων
αφενός να ξοδέψουν τεράστια κονδύλια για
νέα χάραξη και δίκτυο και µαζί νέα γέφυρα
πολλών δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ κι
αµέσως µετά να αχρηστεύουν τα έργα και τα
χρήµατα των φορολογουµένων.
Σε τούτον τον έρµο τόπο καταφέραµε µια
παγκόσµια πρωτιά. Ο ΟΣΕ είναι µόνο
…εσωτερικού. Στο όνοµα της οικονοµίας
καταργήθηκαν όλα τα δροµολόγια, µηδενός
εξαιρούµενου, που συνέδεαν σιδηροδροµικά
την χώρα µας µε τις γειτονικές χώρες και την
Ευρώπη. Στο ρεπορτάζ για το σταθµό Κιλκίς
διαβάσατε για την κατάργηση των δυο
δροµολογίων από και προς Βουλγαρία και ενός
δροµολογίου από και προς Κωνσταντινούπολη.
Ένα µήνα νωρίτερα, από τις 13 Ιανουαρίου
2010, καταργήθηκαν και τα δυο δροµολόγια
Θεσσαλονίκης – Βελιγραδίου (και εκείθεν µε
ανταπόκριση προς την Ευρώπη). Τώρα
διαθέτουµε πια Οργανισµό Σιδηροδρόµων
Ελλάδος που διαθέτει δροµολόγια εσωτερικού
κατά παγκόσµια πρωτοτυπία
Οι παράπλευρες απώλειες της κατάργησης των
δροµολογίων προς Βελιγράδι είναι δυσµενενέστατες σε όλη την Παιονία.
Τα τρένα αυτά σταµατούσαν προαιρετικά και
στο Πολύκαστρο και εποµένως υπήρχε η
δυνατότητα της σιδηροδροµικής επικοινωνίας
µε τη Θεσσαλονίκη.

Για τη µικρή Ειδοµένη, παρεµπιπτόντως, το
πλήγµα είναι συντριπτικό. Τις ηµέρες αυτές
καταργήθηκε το ένα και µοναδικό δροµολόγιο
του ΚΤΕΛ, εβδοµαδιαίως, που συνέδεε τους
κατοίκους του µε τον έξω κόσµο. Τώρα µόνο
µε ταξί και Ι.Χ. αυτοκίνητα δύνανται να
µετακινούνται.
Αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών, η Ειδοµένη
απορφανίζεται. Κατ’ αρχήν το τελωνείο πλέον
δεν έχει λόγο ύπαρξης. Μετακοµίζει προς τους
Ευζώνους και µαζί έκλεισε και το κατάστηµα
αφορολογήτων. Το Μουσείο τρένου είναι πια
για το …µουσείο της Ιστορίας, και τα τρένα
που θα σφυρίζουν πια θα είναι µόνο εµπορικά
Μειωµένα κι αυτά καθώς κάποτε ήταν 10 τα
εµπορικά δροµολόγια, τώρα διασώζονται τα
τέσσερα.
Ο σιδηροδροµικός σταθµός Ειδοµένης, ο
µοναδικός εν λειτουργία στο Ν. Κιλκίς,
περιορίζει τη λειτουργία του µόνο σε δυο
βάρδιες. Τη νύχτα δεν θα περνούν τρένα, ούτε
καν εµπορικά…
Κι είναι αυτή εικόνα θλίψης και παρακµής µιας
χώρας που κάποτε ήταν ευρωπαϊκή. Και τώρα
ούτε µε τρένο µπορεί να ταξιδέψεις στην
Εσπερία…
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