
 τη σιδηροδρομική σύνδεση της Φλώρινας με το Μοναστήρι και το 
Πόγραδετς  

 τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Λάρισα και την Κοζάνη  

 την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου στη ∆υτική Μακεδονία και 
την σιδηροδρομική Εγνατία           . 

 

 

 
 

 
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ 2011: Ώρα να υπερασπίσουμε το Σιδηρόδρομο 

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ, ΑΛΛΑ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ 
Το τρένο είναι η φυσική απάντηση στην οικονομική και οικολογική 
κρίση:  
 Χρειάζεται 7 φορές λιγότερη ενέργεια, έχει μέχρι 10 φορές λιγότερη 

ρύπανση, είναι μέχρι 16 φορές ασφαλέστερο από το αυτοκίνητο.  
 Σε καιρούς ακριβής βενζίνης, αυξημένων διοδίων και μειωμένων 

εισοδημάτων, το τρένο είναι ανάσα και για την τσέπη μας.  
 
Κι όμως, η κυβέρνηση προχωρά στο ΚΛΕΙΣΙΜΟ του μισού ΟΣΕ:  
 Η ΤΡΕΝΟΣΕ με μια κυνική ανακοίνωση κατάργησε όλο σχεδόν το 

δίκτυο, εκτός από τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και κάποιες 
προαστιακές γραμμές. 

 
Τα ελλείμματα του ΟΣΕ είναι πρώτα πολιτικά και μετά οικονομικά:  
 Βασίζονται στα δεδομένα για τα έσοδα του 2009 που έχουν αλλάξει με 

τις αυξήσεις στα εισιτήρια και τη βελτίωση της πληρότητας λόγω 
αυξήσεων σε διόδια-καύσιμα. 

 Τριπλασιάστηκαν την περίοδο 2003-2009, από διαφθορά και 
κακοδιαχείριση. 

 Σιδηροδρομικά έργα και συντήρηση δικτύου δε χρηματοδοτήθηκαν 
ποτέ από το κράτος, αντίθετα με τους δρόμους, τα λιμάνια και τα 
αεροδρόμια. 

 40% του ελλείμματος είναι τόκοι δανείων που υποχρεώθηκε ο ΟΣΕ να 
πάρει για να μην υπάρξει απευθείας κρατική χρηματοδότηση. 

 Μέτρα όπως πάγωμα επενδύσεων, μειώσεις δρομολογίων, 
πολύχρονες διακοπές γραμμών «λόγω έργων», αλλά και η γενικότερη 



απαξίωση του τρένου, ήταν στην ουσία ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ. 

Οι βαρύτατες ευθύνες των κυβερνήσεων δε δικαιολογούν την 
ολοκλήρωση του εγκλήματος 
 
Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΙΝΑΙ 
«ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» 
 Έχουμε ήδη το αραιότερο δίκτυο στην Ευρώπη, 3 φορές 

αραιότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
 Τελευταίοι είμαστε και στο μερίδιο του τρένου σε επιβάτες και 

εμπορεύματα. 
 ∆εν υπάρχει βιωσιμότητα στις μεταφορές χωρίς το σιδηρόδρομο. 
 
Τώρα, ευρωπαϊκή λύση για τον ΟΣΕ:   Εξυγίανση ΝΑΙ, 
ακρωτηριασμός ΟΧΙ. 
 Ριζική αναδιοργάνωση χωρίς ιδιωτικοποίηση ή περικοπές 

γραμμών και δρομολογίων, σε συνεργασία με δημόσιο 
σιδηρόδρομο άλλης ευρωπαϊκής χώρας. 

 Ρόλος παρατηρητηρίου και διαιτητή στις Ευρωπαϊκές 
Ομοσπονδίες των Επιβατών - E.P.F και των  Εργαζομένων στις 
Μεταφορές - E.T.F. 

 Ενδεχόμενη πρόσκληση στα ΚΤΕΛ, τις περιφερειακές 
αυτοδιοικήσεις και σε κοινοπραξίες σιδηροδρομικών, να 
επενδύσουν σε  σιδηροδρομικές γραμμές που τους ενδιαφέρουν 
με αντάλλαγμα συμμετοχή στις αντίστοιχες εισπράξεις. 

 Επενδύσεις και συνεργασία του σιδηροδρόμου με τα άλλα 
μεταφορικά μέσα, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
συνδυασμένων μεταφορών. 

 
Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆.Ν.Τ. 

 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ,  
ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

web: www.ecogreens.gr - email: ecogreen@otenet.gr 

Να μην τους αφήσουμε να μας κόψουν το τρένο! 
 

 
 

∆ύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα η ΤΡΕΝΟΣΕ με μια απλή ανακοίνωση 
έσβησε 80 χρόνια σιδηροδρομικής ιστορίας και τη Φλώρινα από το χάρτη του 
σιδηροδρόμου. Από την 1/1/2010 μόνο 16 από τους 52 νομούς θα 
εξυπηρετούνται από τρένο ενώ όλη η ∆. Μακεδονία αποκλείεται. 

Το τρένο είναι η βασική υποδομή στην οποία η Φλώρινα βάσισε την 
διαμόρφωσή της σε αστικό κέντρο της περιοχής, είναι η μόνη αξιόπιστη 
δημόσια συγκοινωνία του νομού και η καλύτερη ελπίδα μας για ένα βιώσιμο 
μέλλον.  

Οι Οικολόγοι Πράσινοι αρνούνται αυτή την προοπτική και καλούν τους πολίτες 
να υπερασπιστούν το τρένο τους με κάθε μέσο και να αντιστρέψουν την 
καταστροφική αυτή απόφαση. ∆ιεκδικούμε: 

 Αντί της κατάργησης, την αύξηση των δρομολογίων Θεσσαλονίκης-
Φλώρινας σε 6 από 4 

 Τη συντόμευση της διαδρομής προς Θεσσαλονίκη με νέα χάραξη μέσω 
του κάμπου των Γιαννιτσών 


