
ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ  Ν.  ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ -

ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, οι πολίτες, οι φορείς των εργαζομένων, (Εργατικό Κέντρο και 
σωματεία), της Αυτοδιοίκησης (εκπρόσωποι Δήμων, ΤΕΔΚ και Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης), των Επιμελητηρίων, των πολιτιστικών σωματείων, των πολιτικών  
κομμάτων, των Δημοτικών και Νομαρχιακών παρατάξεων που συμμετείχαμε στη 
Σύσκεψη, που έγινε στην Τρίπολη στις  9 Ιουλίου 2008, μετά από πρόσκληση του 
Ε.Κ.Αρκαδίας, του Σύλλογου Φίλων Σιδηροδρόμου Αρκαδίας και του Συνδέσμου 
Σιδηροδρομικών Πελοποννήσου για το ζήτημα της μη επαναλειτουργίας του τραίνου 
στην περιοχή μας 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: 
Ø Ενώ ολοκληρώθηκαν τα έργα ανακαίνισης της γραμμής στο τμήμα Κορίνθου - 
Άργους - Τρίπολης και έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικά δρομολόγια, η 
Διοίκηση του ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν έχει δρομολογήσει τραίνα.  

Ø Οι επανειλημμένες διαψεύσεις των υποσχέσεων για την επανακυκλοφορία του 
τραίνου στην περιοχή μας έχουν καταστήσει αναξιόπιστα ακόμα και τα όποια 
ανεπίσημα σενάρια για μελλοντική έναρξη λειτουργίας της γραμμής. Συνεχώς 
προβάλλονται κάποιες δικαιολογίες αλλά είναι πλέον γεγονός ότι η κατάσταση 
αυτή τείνει να μονιμοποιηθεί.  

Ø Η μη επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου -  Άργους - 
Τρίπολης - Καλαμάτας από την κυβέρνηση και τη Διοίκηση του ΟΣΕ οδηγεί 
περίτρανα στην απαξίωση και στην κατάργηση του σιδηροδρομικού δικτύου 
στην  περιοχή μας. 

Ø Η παραπάνω απόφαση είναι αποτέλεσμα χρόνιων πολιτικών που έχουν 
συμβάλλει στη συρρίκνωση του δικτύου και του έργου του στην Πελοπόννησο. 

Ø Η διατύπωση θέσεων δήθεν ασύμφορης λειτουργίας του σιδηροδρόμου στην 
Πελοπόννησο χωρίς να υπολογίζεται η κοινωνική και περιβαλλλοντική 
σημασία του τραίνου είναι αποτέλεσμα πολιτικών συρρίκνωσης, 
ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ και εγκατάλειψης του σιδηρόδρομου ως δημόσιου 
αγαθού στο όνομα δήθεν της ανταγωνιστικότητας. Αντικειμενικά οδηγούν  στην 
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Έχουμε λοιπόν όλοι χρέος μπροστά σε 
αυτή την κατάσταση να αρθρώσουμε το λόγο μας και τη φωνή μας. Να 
απαιτήσουμε από την Κυβέρνηση και τη Διοίκηση του ΟΣΕ την άμεση 
επαναλειτουργία και την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της 
Πελοποννήσου που υπήρξε μια σημαντική συγκοινωνιακή κατάκτηση για την 
περιοχή μας, που συνέβαλλε στην ανάπτυξή της και να δηλώσουμε ότι δεν 
ανεχόμαστε οποιαδήποτε συμφέροντα να την ματαιώνουν.  

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ: 
Την αντίθεσή μας στην απόφαση της Διοίκησης του ΟΣΕ και της Κυβέρνησης για τη 
μη έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον στο τμήμα της γραμμής από Κόρινθο - ΄Αργος – 
Τρίπολη, γιατί αυτό έχει βαριές συνέπειες στην ανάπτυξη της περιοχής μας. 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 
Ότι δεν διαπραγματευόμαστε την κατάργηση μιας συγκοινωνιακής κατάκτησης, 
στρατηγικής σημασίας, για την   κεντρική και νότια Πελοποννήσο. 
Αγωνιζόμαστε για αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού 
δικτύου Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας. 



Είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με όποιες  αποφάσεις της κυβέρνησης και 
της Διοίκησης του ΟΣΕ που  οδηγούν στην απαξίωση, τη συρρίκνωση και την 
κατάργηση του σιδηροδρόμου στην περιοχής μας,  
Αγωνιζόμαστε ενωτικά για άμεση επαναλειτουργία της γραμμής και διεκδικούμε την 
περαιτέρω αναβάθμισή της για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ: 
Ø Την έναρξη και με αξιοπρεπείς συρμούς επαναλειτουργία της γραμμής  
Κορίνθου  - ΄Αργους - Τρίπολης.  

Ø Τη σύντομη ολοκλήρωση των έργων μέχρι την Καλαμάτα. 
                                                      ΚΑΛΟΥΜΕ: 
Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Διοίκηση του ΟΣΕ, το Γενικό 
Γραμματέα της  Περιφέρειας Πελοποννήσου, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους  την 
αγανάκτηση  της τοπικής κοινωνίας και τη θέλησή της να αγωνιστεί για το 
παραπάνω ζήτημα και να ανταποκριθούν θετικά στα αιτήματά μας. 
  
                                                    
 

 ΠΡΟΣ:     
                       
• Υπουργό  Μεταφορών 
• Πολιτικά  Κόμματα 
• Βουλευτές Νομού Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας 
• Διοίκηση ΟΣΕ 
• Γεν. Γραμματέα Περ. Περ. Πελ/σου 
• Νομαρχία Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας 
• ΤΕΔΚ  Αρκαδίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας 
• ΕΝΑΕ 
• ΚΕΔΚΕ 
• ΓΣΕΕ 
• ΠΟΣ 
• ΜΜΕ 

 
 


