
Η σιδηροδρομική Εγνατία και η σύνδεση του Ελληνικού 
σιδηροδρομικού δικτύου  με το βουλγαρικό 

Η νέα σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Αλεξανδρούπολη 

πρόκειται να αντικαταστήσει τη γραμμή που κατασκευάστηκε από την Οθωμανική 

διοίκηση την περίοδο 1890-1897. Μέχρι σήμερα η γεωμετρία της γραμμής έχει 

βελτιωθεί σε ελάχιστα σημεία ενώ έγινε και τμηματική αντικατάσταση της επιδομής 

προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερες ταχύτητες. Τα τελευταία χρόνια οι 

σιδηροδρομικές μεταφορές στην παραπάνω γραμμή έχουν απαξιωθεί και το μόνο 

κίνητρο χρησιμοποίησης είναι το χαμηλό κόστος εισιτηρίου. Από τον Σεπτέμβριο 

του 2019 έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Δράμας και Αλεξανδρούπολης. 

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή θα πρέπει να στοχεύει ευρύτερα στη  σύνδεση με το 

τουρκικό δίκτυο στο Muratli  της Ραιδεστού(Tekirdag), ή προσωρινά στο  Uzun 

Kupru μέσω Πυθίου και βέβαια και με το βουλγαρικό, με το οπoίο, το υφιστάμενο 

ελληνικό δίκτυο είναι ήδη συνδεδεμένο  μέσω Ορεστιάδας, Ορμενίου  Svilengrad.  

Με τις μέχρι σήμερα εξαγγελίες και κάποιες οικονομοτεχνικές μελέτες που έχουν 

εκπονηθεί,  το νέο ηλεκτροκίνητο δίκτυο υψηλών ταχυτήτων προβλέπεται να 

ακολουθήσει τη διαδρομή Θεσσαλονίκη -Αμφίπολη -Καβάλα -Νέα Καρβάλη, όπου 

και ο εμπορικός λιμένας Φίλιππος ο 2ος. Ακολούθως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα 

συνεχίσει με την περίπου υφιστάμενη χάραξη, δηλαδή θα συνεχίσει προς Τοξότες- 

Ξάνθη- Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη. Σημαντικά προβλήματα που ενδεχομένως θα 

απαιτήσουν παραλλαγές είναι το τμήμα Συκορράχη –Αλεξανδρούπολη. 

Διαφωνώ με τον παραπάνω σχεδιασμό  και προτείνω η νέα γραμμή με νέα 

χάραξη να ακολουθήσει τη Διαδρομή Θεσσαλονίκη – Γαλλικός - Σέρρες- Δράμα- 

Καβάλα (Αμυγδαλεώνας)-Νέα Καρβάλη για τους παρακάτω λόγους. 

1. Η διαδρομή μέσω Αμφίπολης θα ενισχύσει μόνο ένα παραθαλάσσιο μέτωπο 

το οποίο ήδη καλύπτεται από τον αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. 

2.  Η διαδρομή μέσω Σερρών Δράμας θα προσθέσει δύο μεγάλα αστικά κέντρα 

στον άξονα που θα περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις πόλεις της Βορειοανατολικής 

Ελλάδας. 



3. Οι Σέρρες είναι μεγάλο βιομηχανικό κέντρο και η Δράμα ο τόπος με τις 

περισσότερες εξαγωγές μαρμάρων της Ελλάδας και περιοχή με μεγάλη και 

εξαγώγιμη οινοπαραγωγή. Οι ΒΙ.ΠΕ. Σερρών και Δράμας δεν είναι δυνατόν 

να εξυπηρετηθούν με καθέτους άξονες με τη λογική των οδικών μεταφορών. 

Σήμερα οι όγκοι μαρμάρου της Δράμας μεταφέρονται οδικώς με τράκτορες 

σε επικαθήμενες πλατφόρμες, με κόστος μεταφοράς και φόρτωσης σε πλοίο 

στην Θεσσαλονίκη τα 600€. 

4. Η δυναμική που θα αναπτυχθεί με την ταχύτητα σύνδεσης έξι αστικών 

κέντρων και έξι Βιομηχανικών περιοχών μεταξύ τους είναι τεράστια.  

5. Τα λιμάνια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης αποκτούν άλλη δυναμική. Τα 

διοικητικό κέντρο της Κομοτηνής θα γίνει γρηγορότερα προσπελάσιμο και 

για διεκπεραίωση υποθέσεων αυθημερόν (π.χ. εφετείο, Πανεπιστήμιο, 

Περιφέρεια κλπ).  

6. Η έξοδος της γραμμής από τη Θεσσαλονίκη θα γίνει από δυτικά, δηλαδή θα 

ακολουθήσει διαδρομή προς Άσσηρο – Νέα Σάντα  και όχι προς Χορτιάτη. 

Επομένως δεν είναι δύσκολο να στραφεί προς Σέρρες στο ύψος του 

Γαλλικού. Το όρος Βερτίσκος στο οποίο ενδεχομένως να απαιτηθούν 

σήραγγες είναι ασβεστολιθικό. χωρίς σερπεντίτες. και επομένως η διάτρηση 

δεν είναι προβληματική. 

7. Η διαδρομή μέσω Σερρών – Δράμας είναι  μακρύτερη μόνο κατά 20 περίπου 

χιλιόμετρα σ σχέση με την διαδρομή μέσω Ασπροβάλτας, δηλαδή σε χρόνο 

θα είναι περισσότερος μόνο 6 λεπτά της ώρας.  

8. Ο σταθμός της Καβάλας είναι απίθανο να κατασκευαστεί μέσα στην πόλη . 

Θα γίνει βορειότερα στη περιοχή του Αμυγδαλεώνα, σημείο όπου 

αναπόφευκτα θα διέρχεται η γραμμή και με τα δύο σενάρια, με δεδομένο 

ότι θα εγκαταλειφθεί η διαδρομή μέσω Παρανεστίου. 

9. Με την προτεινόμενη χάραξη μέσω Δράμας Σερρών το λιμάνι της Καβάλας 

αποκτά άμεση σύνδεση με Προμαχώνα και αυτό θα του προσδώσει 

προστιθέμενη αξία. 



 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟΝΤΚΟΒΑ 

Προτείνω να ενταχθεί στους σχεδιασμούς του ΟΣΕ η σιδηροδρομική σύνδεση της 

Κομοτηνής με τη Βουλγαρική κωμόπολη Ποντκόβα, όπου καταλήγει το 

σιδηροδρομικό δίκτυο της Βουλγαρίας με γραμμή κανονικού εύρους. Η απόσταση 

σε ευθεία Κομοτηνής - Ποντκόβα είναι 30 χιλ. ενώ σε σιδηροδρομική διαδρομή θα 

πλησιάσει τα 40 χιλ.,  με δεδομένο ότι θα χρειαστεί να διέλθει από αυχένα  σε 

υψόμετρο 650 μ. ή να γίνει σήραγγα, ενώ η διαδρομή δεν είναι  αποκλειστικά 

ορεινή. Η σύνδεση  μπορεί να  γίνει από τον οικισμό Σώστης δέκα χιλ. δυτικά της 

Κομοτηνής, ή ανατολικά μέσω ΒΙΠΕ κομοτηνής,  Κάλχαντα και Τυχηρού, οπότε θα 

είναι κατά τι μεγαλύτερη. Σχετική μνεία γίνεται και στο Χωροταξικό της Περιφέρειας 

ΑΜΘ χωρίς να θεωρείται άμεση προτεραιότητα. 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βουλγαρίας εισερχόμενο από το Svilegrad/Ορμένιο 

στον Έβρο  κινείται δυτικά και φτάνει στο Dimitovgrad, ακολούθως οδεύει βόρεια 

προς Στάρα Ζαγόρα. Από την πόλη αυτή (6η σε πληθυσμό της Βουλγαρίας - 180.000 

κάτοικοι),  οι γραμμές  συνεχίζουν ανατολικά προς Μπουργκάζ ή βόρεια προς το 

Ρούσε, παραδουνάβιο λιμάνι, όπου και η γέφυρα (σιδηροδρομική και οδική) προς 

Ρουμανία και Βουκουρέστι.  Δηλαδή το σιδηροδρομικό δίκτυο ακολουθώντας τη 

διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Έβρου προκειμένου να φτάσει στο Μπουργκάζ 

κάνει σίγμα τελικό από κάτω προς τα επάνω. Τυχόν κατασκευή νέας γραμμής 

κανονικού εύρους από Svilegrad προς Burgaz ,απαιτεί μήκος περίπου 150 

χιλιομέτρων. Για το έργο αυτό δεν γίνεται πουθενά καμία αναφορά.  Η γραμμή 

αυτή, αν και όταν κατασκευαστεί θα συνδέσει ταχύτερα την Αλεξανδρούπολη με το 

Μπουργκάζ. 

Με τα σημερινά σενάρια οι αποστάσεις θα έχουν ως εξής: 

Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο - Μπουργκάζ      500χιλ. 

Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο - Ρούσε    560χιλ. 

Καβάλα – Ορμένιο – Μπουργκάζ     665χιλ. 



Καβάλα - Ορμένιο – Ρούσε         725χιλ. 

Αντίθετα εάν κατασκευαστούν τα 40 χιλ μεταξύ Κομοτηνής –Ποντκόβα οι 
αποστάσεις θα έχουν όπως παρακάτω: 

Αλεξανδρούπολη – Ποντκόβα- Μπουργκάζ   480 χιλ έναντι 500 

Αλεξανδρούπολη – Ποντκόβα - Ρούσε  540 χιλ. έναντι 560 

Καβάλα – Ποντκόβα – Μπουργκάζ   490 χιλ. έναντι 665 

Καβάλα - Ποντκόβα – Ρούσε       560 χιλ. έναντι 725 

 

Η κατασκευή του τμήματος Κομοτηνή - Ποντκόβα συντομεύει τις αποστάσεις των 

δυο λιμανιών μας  (Καβάλα και Αλεξανδρούπολη) από τα λιμάνια Μπουργκάς και 

Ρούσε. Περισσότερο μειώνει τις αποστάσεις από την Καβάλα. Επί του παρόντος εάν 

δεν πραγματοποιηθεί η σύνδεση της Κομοτηνής με την Ποντκόβα δεν έχει κανένα 

νόημα η επίσπευση της κατασκευής της γραμμής Νέα Καρβάλη – Τοξότες. Η 

παραπάνω σύνδεση καθιστά μη απαραίτητη την κατασκευή γραμμής στη 

Βουλγαρία μήκους 150  χιλ., έργο το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα σχεδιασμό της 

Βουλγαρίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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