Ο διάδροµος No XI
Α. Σιδηροδροµική Εγνατία
του Χρήστου Κηπουρού {*}
Πουθενά αλλού οι γραµµές των σιδηροδρόµων δεν είναι τόσο παλιές. Με εξαίρεση τη
διπλή γραµµή Αθήνας- Θεσσαλονίκης, που κι αυτή τη µαγκανίζουν επί δεκαετίες, οι άλλοι
σιδηρόδροµοι της χώρας, όλοι αιωνόβιοι παλαιόθεν, από τον ελκυστικό σε εκτροχιασµούς
Πελοποννησιακό και τον Τρικουπικό Θεσσαλικό έως τον Οθωµανικό Βορειοελλαδικό,
παραµένουν µέχρι σήµερα, όπως στις τελευταίες δεκαετίες του δέκατου ένατου αιώνα, όταν
πρωτοκατασκευάστηκαν. Ο εικοστός αιώνας που από τη ∆ύση έως την άπω Ανατολή ήταν ο
παραγωγικότερος, εδώ, είναι ο πιο αντιπαραγωγικός και αντισιδηροδροµικός. Εκτός των
άλλων τραίνων, η χώρα έχασε και το τραίνο των τραίνων. ∆εν θα υπήρχε σε όλη την Ευρώπη
χειρότερο δίκτυο από το Ελληνικό οδικό, αν δεν υπήρχε το εγχώριο σιδηροδροµικό.
Είναι λυπηρό που τη σιδηροδροµική Βουλή και τον Τρικούπη, διαδέχθηκαν πλείστες
όσες άβουλες Βουλές και κυβερνήσεις. Όµως αυτή είναι η αλήθεια. Η σηµερινή µας διαφορά
από την Ευρώπη είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη του µεσοπολέµου. Αν όχι, ας µας πουν,
ποιο είναι το Ελλαδικό Simplon. Είτε ως τεχνικό έργο είτε ως τραίνο. Αν είναι κάτι σήµερα η
σιδηροδροµική Ελλάδα, είναι µια άγονη γραµµή. Η µόνη που την µοιάζει είναι η πολιτική
Ελλάδα. ∆εν µείναµε τυχαία πιο πίσω από το Μαρόκο, που κι αυτό ακόµη, προετοιµάζει την
ενσωµάτωσή του στο Ευρωπαϊκό σύστηµα σιδηροδρόµων. Ας µην αναφερθούµε στην οµάδα
των χωρών της Νοτιανατολικής Ασίας που κυριολεκτικά πετάει. Ούτε στην επέκταση του
δρόµου του µεταξιού, από την ιστορική του αφετηρία και παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα,
το Κινέζικο Σιάν έως την νέα παγκόσµια σιδηροδροµική πρωτεύουσα, το Τόκιο.
Πέραν των χαράξεων, ανάλογα ισχύουν ως προς τις υψηλές ταχύτητες, παρόλο που στη
Γηραιά Ήπειρο, πολλές σιδηροδροµικές συνδέσεις πόλεων ανταγωνίζονται ήδη τις µεταξύ
τους αεροπορικές. Από την άλλη, δεν είναι ευκαταφρόνητη η αναπτυξιακή σιδηροδροµική
πραγµατικότητα στις πρώην πλέον χώρες συνοχής, Ισπανία και Πορτογαλία. Το Ιβηρικό
σιδηροδροµικό άλµα, που έγινε πρόσφατα µόλις, και σε διάστηµα µικρότερο της δεκαετίας,
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, πανευρωπαϊκά. Μια από τις όψεις του είναι η επιµήκυνση του
δρόµου του µεταξιού, από τη Ρώµη, όπου κατέληγε, µέχρι την Πορτογαλική πρωτεύουσα και
άλλες Ευρωπαϊκές. Πρόκειται για τη διηπειρωτική ένωση του Ειρηνικού µε τον Ατλαντικό,
και του Τόκιο µε τη Λισσαβόνα, διαµέσου του Νότιου δρόµου της Ασίας, όσο της Ευρώπης.
Ας µην επεκταθούµε στο Βόρειο δρόµο και τη σύνδεση της Ιαπωνικής πρωτεύουσας µε
το Βερολίνο, διαµέσου της Ρωσίας και του διαδρόµου No II. Μια ένωση που επίσης διεκδικεί
τον δρόµο του µεταξιού, ως ονοµασία προέλευσης, έστω και αν αφορά τεχνητό µετάξι. Ας
πάµε στη Γηραιά Ήπειρο µε την ανέκαθεν έξυπνη τεχνολογική και πολιτισµένη επιστροφή
στην ιστορία. Οφείλει όµως εδώ κανείς να προσθέσει ότι δεν αρκούν τα αισθήµατα τιµής στο
Μάρκο Πόλο. Ναι µεν το οµώνυµο πρόγραµµα της Ε.Ε. για τις συνδυασµένες µεταφορές που
δεν βλάπτουν το φυσικό, ιστορικό και πολιτισµικό τοπίο, αποτελεί σοβαρό ενθύµιο µνήµης,
όµως δεν φτάνει. Όπως δεν φτάνουν τα ευγενή µνηµόσυνα του πνευµατικού πατέρα του ίδιου
δρόµου, του επίσης ευγενούς, Γερµανού γεωγράφου, Ferdinand von Richthofen. Το µείζον
είναι άλλο. Είναι η αναγέννηση του δρόµου. ∆ηλαδή, ο σιδηρόδροµος του µεταξιού.
Αν κατά το 2003 και τα 120χρονα της Orient-Express, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε
πλήθος από νέα σιδηροδροµικά έργα, το νέο έτος 2004, που συµπίπτει µε τα 750 χρόνια από
τη γέννηση του Ιταλού εξερευνητή, δίνεται µια νέα ευκαιρία.
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Οι δέκα πανευρωπαϊκοί διάδροµοι και η πρόταση για τον ΧΙ

Μπορεί η Ελλάδα να προτείνει κάτι που αν και όφειλε να το είχε κάνει προ πολλού δεν
το έκανε. Να ζητήσει στους δέκα διαδρόµους της Ευρώπης, να προστεθεί και άλλος ένας. Ο
Νότιος διάδροµος No XI, Κωνσταντινούπολη- Πύθιο- Ηγουµενίτσα- Ιταλία: οδικός, υψηλών
ταχυτήτων σιδηροδροµικός, ενεργειακός, θαλάσσιος, οινικός, γαστρονοµικός, πολιτισµικός,
ακαδηµαϊκός, τουριστικός κλπ. Κύριο προσόν του είναι η κεντρικότητα. Την πιστοποιούν
όλα τα σηµεία του Ορίζοντα. Είναι ένας άξονας που δεν περιορίζεται σε ρόλους υποδοχέα
των φορτίων και των ροών των διαδρόµων Nο IV, IX και X, Βορά- Νότου. Πέραν της
Μεσογειακότητας και του γεωοικονοµικού του προβαδίσµατος απέναντι στο διάδροµο No
VIII, αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του δρόµου του µεταξιού, Ανατολής- ∆ύσης. Μπορεί ο
τελευταίος αυτός να έχει ένα µεγάλο παγκόσµια ιστορικό και πολιτισµικό βάρος και πλήθος
από εναλλακτικές διαδροµές στην Ανατολική Μεσόγειο, όµως για την περίπτωση την οποία
συζητάµε, ενισχύεται επιπλέον, από πλήθος µικρών και µεγάλων, συµβολικών έστω, ατού.
Στην πρώτη κατηγορία µπορεί κανείς να κατατάξει την καθοδόν ευρισκόµενη πόλη-κιβωτό
του Ελληνικού µεταξιού, το Σουφλί. Στη δεύτερη, την πολύµορφη ένωση των δυο ιστορικών
πρωτευουσών της Ρωµανίας καθώς και δύο τελικών προορισµών του δρόµου των µεταξιού.
Ας υποθέσουµε τέλος, ότι παρόλα αυτά, δεν γίνεται δεκτή µια τέτοια Ελληνική πρόταση,
όπως ο διάδροµος No XI. Ταυτόχρονα όµως, είναι βέβαιο, ότι κανείς στις Βρυξέλλες δεν
πρόκειται να αρνηθεί την ένταξη, έστω µόνο, της σιδηροδροµικής Εγνατίας, Ηγουµενίτσας
Πυθίου. Επίσης το να γίνει αυτό από κοινού µε τις υπό ένταξη Ελληνικές και Ευρωπαϊκές
σιδηροδροµικές γραµµές. Οι πολιτισµένες χώρες, ακόµη και οι µη ανεπτυγµένες, παρόµοια
ζητήµατα, από την επεξεργασία τους έως την εισαγωγή, προώθηση, υπεράσπιση και επιτυχή
έκβαση, τα θεωρούν ρουτίνα αν όχι διπλωµατικό και πολιτικό ψωµοτύρι. Όλες πλην Αθηνών.

__________________
* Τα Β & Γ µέρη της µελέτης, µε τίτλους: “Πύθιον” & “Τρία νέα είδη Εγνατίας”, θα δηµοσιοποιηθούν
τις επόµενες εβδοµάδες.
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