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Σιδηροδρομική ςφνδεςη Ειδομζνησ - Θεςςαλονίκησ
Ανοικτή Επιςτολή

H ομάδα διαχείριςθσ Ιςτοςελίδασ Ειδομζνθσ (Idomeni web
team) που αςχολείται με τθν προϊκθςθ τθσ Ειδομζνθσ μζςα
από το διαδίκτυο, ζγινε πρόςφατα αποδζκτθσ μθνυμάτων
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τον τρόπο επίςκεψθσ και
μετάβαςθσ ςτον τόπο μασ με δθμόςιο μζςο ςυγκοινωνίασ.
Πολλά από τα μθνφματα που λάβαμε αφοροφςαν τθν
μετακίνθςθ από και προσ Θεςςαλονίκθ με το ςιδθρόδρομο.
Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ μασ ανζκακεν προτιμοφςαν τθ
μετακίνθςθ με το τρζνο λόγω τθσ όμορφθσ διαδρομισ, του
χαμθλοφ κόςτουσ και τθσ άμεςθσ πρόςβαςθσ κακϊσ
χρθςιμοποιοφνταν κατά κόρον από τουσ κατοίκουσ τθσ
Ειδομζνθσ για τθ μετάβαςι τουσ ςτθ Θεςςαλονίκθ.
Ιςτορικά, θ γραμμι Θεςςαλονίκθσ – Ειδομζνθσ αποτελεί τμιμα
του δικτφου των Ανατολικϊν Σιδθροδρόμων, θ καταςκευι τθσ
οποίασ ξεκίνθςε το 1873 από τθν τότε Οκωμανικι
αυτοκρατορία με ςκοπό τθν ζνωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ με το
Βελιγράδι και κατ’ επζκταςθ με τα Ευρωπαϊκά κράτθ. Το
Ελλθνικό τμιμα του δικτφου αυτοφ ζχει μικοσ 78 χμ., ςταματά
ςτο ςυνοριακό Σ.Σ. Ειδομζνθσ και θ απόςταςι του από το Σ.Σ.
Γευγελισ, πζρα από τα ςφνορα, είναι 3 μόλισ χμ.
Η Ειδομζνθ, επίςθσ, υπιρξε ζνασ ιςτορικόσ (μεκοριακόσ)
ςτακμόσ που πάρα πολλοί Ζλλθνεσ κυμοφνται και ζχουν
ςυνδζςει με τθ μετανάςτευςι τουσ ςτθν Ευρϊπθ, επειδι
παλαιότερα υπιρχε τακτικι ςυγκοινωνία με αμαξοςτοιχίεσ
διερχόμενεσ από τθν Ειδομζνθ που ςυνζδεαν τθ Θεςςαλονίκθ,
τθν Ακινα με το εξωτερικό (Γερμανία).

Η κατάργθςθ των διεκνϊν δρομολογίων πριν λίγα χρόνια
απζκοψε ςιδθροδρομικϊσ τθν Ελλάδα από τθν Ευρϊπθ,
ςτερϊντασ τθν από ζνα μζςο μαηικισ μεταφοράσ που
απευκυνόταν ςε μεγάλο τουριςτικό κοινό. Σιμερα μόνο
εμπορικζσ αμαξοςτοιχίεσ διατρζχουν τισ ςιδθροτροχιζσ,
διακόπτοντασ τθν απόλυτθ ςιγι.
Η ομάδα μασ, ευαιςκθτοποιοφμενθ για το υπαρκτό πρόβλθμα
ςυγκοινωνίασ του τόπου μασ, αλλά και του διμου Παιονίασ,
υποςτθρίηει με όλεσ τθσ τισ δυνάμεισ τθν επαναλειτουργία τθσ
επιβατικισ γραμμισ Θεςςαλονίκθσ – Ειδομζνθσ που κα
ςυνδυάηει τον προαςτιακό ςιδθρόδρομο με το διεκνζσ
δρομολόγιο.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιθκεί με τθν αξιοποίθςθ
υφιςτάμενων υποδομϊν τθσ γραμμισ 6 του ςχεδιαηόμενου
«προαςτιακοφ ςιδηροδρόμου Θεςςαλονίκησ» (ςφμφωνα με
το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) με
τουσ εξισ ςτακμοφσ: Θεςςαλονίκθ – Σίνδοσ – ΒΙΠΕΘ – Αγχίαλοσ
– Άγιοσ Ακανάςιοσ – Πολφκαςτρο – Ειδομζνθ (απαιτοφνται
καταςκευαςτικά ζργα μικροφ προχπολογιςμοφ ςτο τμιμα
Σίνδου-ΒΙΠΕΘ μικουσ 6 χμ.) και τθν επζκταςι του μζχρι τθ
Γευγελι.
Για να καταςτεί, βζβαια, βιϊςιμθ θ εν λόγω ςφνδεςθ του
προαςτιακοφ κρίνουμε ότι είναι απαραίτθτοσ ο ςυνδυαςμόσ
τθσ με διεκνζσ δρομολόγιο. Οι λεπτομζρειεσ τθσ ςφνδεςθσ
είναι ςίγουρα ζργο των ειδικϊν, αλλά θ πρόταςθ τθσ ομάδασ
μασ αγκαλιάηει τισ ανάγκες μετακίνησης όλων των κατοίκων
της Παιονίας μας.
Είμαςτε αιςιόδοξοι ότι όλοι μαηί (κάτοικοι και ικφνοντεσ) κα
επιτφχουμε το ςτόχο μασ για τθν επαναλειτουργία τθσ
ιςτορικισ ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ
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