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3 Ειςαγωγι 

 

Είμαςτε οι μακθτζσ του 1ου τμιματοσ,  τθσ Α τάξθσ, του 10ου Γενικοφ Λυκείου 

Ρειραιά. Στο πρϊτο τετράμθνο (Σεπτζμβρθσ 2013- Λανουάριοσ 2014) ςτο μάκθμα τθσ 

ερευνθτικισ  αςχολθκικαμε με τα τρζνα . Ο τίτλοσ τθσ ερευνθτικι μασ εργαςία ιταν: 

«Τα τρζνα που φεφγουν»  

Χωριςτικαμε ςε 5 ομάδεσ: α) οι τρελοί ιςτορικοί των τρζνων β) photo and music γ) 

movie addicts δ) futuristic concepts – future & trains ε) Γριγορα και μυςτιρια ταξίδια 

Αναλυτικά: 

 

 «οι τρελοί ιςτορικοί των τρζνων» που ςυγκροτικθκε από τουσ μακθτζσ: 

Δθμιτρθ Βάρςο, Άννα Δθμθτριάδθ, Σοφία Γουνελά και Γρθγόρθ Βουδοφρθ  

 «photo and music» που ςυγκροτικθκε από τουσ μακθτζσ:: Αλζξανδρο 

Αμπουλζλα, Ελευκερία Δθμοποφλου, Γιϊργοσ Γρυμάνθσ και Ηωι Ηαχαρόγλου 

 «movie addicts» που ςυγκροτικθκε από τουσ μακθτζσ:: Χριςτόφορο 

Δθμθτριάδθ, Στζλλα Ηαχαρι, Ρελαγια Δεςφπρθ , Αλζξανδροσ Γιαννζασ και 

Ορνζλα Γκιάτα  

 «futuristic concepts – future & trains»  που ςυγκροτικθκε από τουσ μακθτζσ:  

Δθμιτρθ Δεδοφςθ, Αλζξανδρο Δεμυρτηόγλου, Χριςτίνα Ηινου και Ραναγιϊτθσ 

Αμόργιανοσ 

 «Γριγορα και μυςτιρια ταξίδια» που ςυγκροτικθκε από τουσ μακθτζσ: Μάρκα 

Γεωργοποφλου, Βαρβάρα Βλάχου, Νίκθ Ηαφειροποφλου και Κλειϊ Βάλβθ        
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4 «Σα τρένα που φεύγουν…» 
 

 

Τα «τρζνα που φεφγουν … » ιταν μια αφορμι για να κάνουμε ζνα ταξίδι ςτο χρόνο: το 

ταξίδι μασ ξεκίνθςε τον 7ο αιϊνα π.χ,  ζφκαςε ςτο παρόν και μασ ζκανε να 

ονειρευτοφμε το μζλλον. 

Ιταν μια αφορμι για ζνα ταξίδι με: τραγοφδια, ταινίεσ, ποίθςθ,  λογοτεχνία, ηωγραφικι 

με μακθματικά και φυςικι! 
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5 Ιςτορικά ςτοιχεία 

 

Ο χρόνοσ γζννθςθσ του ςιδθρόδρομου δεν είναι δυνατόν να κακοριςτεί με ακρίβεια, γιατί 

θ ιςτορία του αρχίηει με τθν εφαρμογι τθσ ςιδθροτροχιάσ και προχωρά μζχρι τθν ατμομθχανι, 

με τθν οποία ταυτίςτθκε.  

 

5.1 Δίολκοσ:  το πρώτο τρένο; 

Θ Δίολκοσ ιταν ζνασ ειδικισ καταςκευισ πλακόςτρωτοσ δρόμοσ που ςυνζδεε τισ 

δφο άκρεσ του Λςκμοφ τθσ Κορίνκου όπωσ ςτθν εικόνα 1.  Το μικουσ του δρόμου ιταν 6 

km. Τα πλοία μετακινοφνταν  από ςκλάβουσ ςε αυλάκια μζςα ςε μια διαδρομι 

αςβεςτόλικων. Θ ςπουδαιότθτα τθσ καταςκευισ αυτισ ιταν μεγάλθ για το εμπόριο των 

αρχαίων ελλινων γιατί τα πλοία απζφευγαν τον περίπλου τθσ Ρελοποννιςου  και ζτςι 

τα πλοία μετζφεραν με αςφάλεια τα αγακά από τθσ αποικίεσ τθσ κάτω ιταλίασ.  

 

Εικόνα 2 Δίολκοσ: αναπαράςταςθ 

 

Θ Δίολκοσ πρζπει να καταςκευάςκθκε είτε ςτα τζλθ του 7ου αιϊνα π.Χ., είτε, ςτισ 

αρχζσ του 6ου αιϊνα π.Χ., όταν ςτθν Κόρινκο ιταν τφραννοσ ο Ρερίανδροσ. Θ 

λειτουργία τθσ ςυνεχίςτθκε μζχρι το 900μ.χ 
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Εικόνα 3 Δίολκοσ : ο πλακόςτρωτοσ δρόμοσ 

 

5.2 ιδηρόδρομοσ 

 

          Ο πρϊτοσ ςιδθρόδρομοσ είχε ζλξθ από ατμάμαξα τθσ οποίασ θ εμφάνιςθ 

ςθμειϊνεται τον 18ο αιϊνα και θ λειτουργία τθσ ςτθρίηεται ςτθ μετατροπι του ζργου 

τθσ ςτακερισ ατμομθχανισ του Βατ ςε μθχανικι ζλξθ.  

 

Εικόνα 4: James Watt 

Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, δφο Άγγλοι μθχανικοί κατάφεραν να καταςκευάςουν 

ατμάμαξα, που εκινείτο ςε ςιδθροτροχιζσ.  Το 1804, ο πρϊτοσ  ςιδθρόδρομοσ κινείται  

ςτθ ςιδθροτροχιά των ορυχείων του Μζρκαϊρ, ςτθ νότια Ουαλία.  Ιταν  ζνα ςυρμόσ 14 
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τόνων (5 βαγόνια με 5 τόνουσ ορυκτϊν και 10 άτομα) που ζκανε διαδρομι 16 χλμ., με 

ταχφτθτα 8 χλμ. τθν ϊρα. Θ ατμάμαξα αυτι είχε ζνα λζβθτα με εςωτερικι εςτία, ζναν 

οριηόντιο κφλινδρο και ζναν προκερμαντιρα του νεροφ τροφοδοςίασ.   

Στθν ςυνζχεια πολλοί αςχολικθκαν με το κζμα, και ζκαναν μετατροπζσ ςτο 

μθχανιςμό ζλξθσ, ςτθν πρόςφυςθ των τροχϊν ςτισ ςιδθροτροχιζσ και αλλοφ. Το 1829, ο 

Στζφενςον κατζρριψε το ρεκόρ ταχφτθτασ, με 32 χιλιόμετρα τθν ϊρα και θ τεχνικι του 

εφαρμόςτθκε ςτθ γραμμι Λίβερπουλ - Μάντςεςτερ, που εγκαινιάςτθκε το 1830. 

  Το παράδειγμα τθσ Μ. Βρετανίασ ακολοφκθςαν και άλλα ευρωπαϊκά κράτθ και 

οι ΘΡΑ. Ζγιναν μεγάλα τεχνικά ζργα, όπωσ θ διάνοιξθ διαβάςεων μζςα από ορεινοφσ 

όγκουσ, θ δθμιουργία κζςεων ανεφοδιαςμοφ, θ ηεφξθ μεγάλων υδάτινων ρευμάτων 

κ.ά. Θ εξάπλωςθ του ςιδθροδρόμου ζγινε κυρίωσ τθν περίοδο 1860-1910. 

Στισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα, θ εμφάνιςθ των αυτοκινιτων και των αεροπλάνων 

περιόριςαν τθ χριςθ του ςιδθρόδρομου.  Πμωσ για  μεγάλεσ αποςτάςεισ και για 

μεγάλεσ ποςότθτεσ εμπορευμάτων ο ςιδθρόδρομοσ αποδείχκθκε αναντικατάςτατοσ. Οι 

μεταφορζσ των εμπολζμων και ςτουσ δφο Ραγκόςμιουσ Ρολζμουσ ςτθρίχκθκαν κατά 

κφριο λόγο ςτουσ ςιδθροδρόμουσ. 

Θ κίνθςθ των ςιδθροδρόμων γινόταν αρχικά με ατμάμαξεσ. Μετά τθ λιξθ του Βϋ 

Ραγκοςμίου Ρολζμου οι ατμάμαξεσ άρχιςαν να αντικακίςτανται από μθχανζσ ζλξθσ 

ντίηελ (μια διαδικαςία που, διεκνϊσ πλζον, ζχει επονομαςτεί "dieselisation"). Τθ 

δεκαετία του '70, με τθν πρϊτθ κρίςθ του πετρελαίου εμφανίςτθκαν  οι  θλεκτροκίνθτοι 

. 

Τα τρζνα ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο διότι οι άνκρωποι μποροφςαν να 

μετακινθκοφν μαηικά και να μεταφζρουν τα προϊόντα τουσ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ 

γριγορα. Τα εγκαίνια του πρϊτου τρζνου ζγιναν ςτισ 5 Μαΐου 1835 και κάλυπτε τθν 

απόςταςθ μεταξφ των Βρυξελλϊν και Μαλίν. Στα τρζνα υπιρχαν κζςεισ για να 

μετακινοφνται πλοφςιοι και φτωχοί. Οι  πλοφςιοι ταξίδευαν ςε κζςεισ που υπιρχαν 

τραπεηαρίεσ και καμπίνεσ για να κοιμοφνται και να ξεκουράηονται.  
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Εικόνα 5: St Pancras Station – Victorian architecture photo © Nick Weall εξωτερικό του ςτακμοφ 

Γφρω από τουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ καταςκευάςτθκαν  μεγάλεσ λεωφόροι 

που οδθγοφςαν ςε αυτοφσ,  ξενοδοχεία  και  εςτιατόρια.  Ο Κουκ (1808-1892) 

οργανϊνει κυριακάτικεσ εκδρομζσ με τρζνο. Ζτςι ξεκινά μια οικογενειακι επιχείρθςθ  

που ςτθν ςυνζχεια εξελίςςεται από τουσ επίγονοφσ του ςτα ςθμερινά ταξιδιωτικά 

γραφεία. 

Στθν παραπάνω εικόνα βλζπουμε τον ςτακμό St Pancras ςτο Λονδίνο 

(καταςκευάςτθκε ςτα μζςα του 19ου αιϊνα) που είναι βικτωριανισ αρχιτεκτονικισ 

(εξωτερικό του ςτακμοφ). Σιμερα ζχει  ανακαινιςτεί  και εκςυγχρονιςτεί  και ζχει 

μετατραπεί ςε ζναν ςφγχρονο διεκνι ςτακμό τρζνων (επόμενθ εικόνα). 
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Εικόνα 6: St Pancras Station – Victorian architecture,  εςωτερικό του ςτακμοφ 
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6 ΑΣΜΟΜΗΦΑΝΗ 
 

         Γενικά με αυτό τον όρο χαρακτθριηόταν οποιαδιποτε μθχανι χρθςιμοποιεί τθν 

ενζργεια και τθν πίεςθ του ατμοφ προκειμζνου να παράγει ζργο. 

Από τθν αρχαιότθτα θ πιο γνωςτι ατμομθχανι ονομαηόταν αιολόςφαιρα ι 

ανεμοςτρόβιλοσ αλλά για τουσ ανκρϊπουσ τότε δεν ιταν πολφ πρακτικι γιατί 

χρθςιμοποιοφςαν κυρίωσ τθν μυϊκι δφναμθ. Το 1698 ο Τ. Σζιβερι καταςκεφαςε μία για 

τθν άντλθςθ νεροφ. Σθμαντικόσ ςτακμόσ ιταν θ μθχανι του Τ. Νιοφκομεν το 1712, όπου 

βελτίωςε ο Τη.Βατ.  Από τότε όλο και βελτιϊνονταν και εξελίςςονταν οι ατμομθχανζσ, 

που ζπαιξαν βαςικό ρόλο ςτθ Βιομθχανικι επανάςταςθ και ςτθ μετάβαςθ από τον 

χειρωνακτικό τρόπο εργαςίασ και παραγωγισ ςτο μθχανοποιθμζνο. 

         Θ ατμομθχανι ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ ναυςιπλοΐασ και τθσ 

ναυτιλίασ. Με τθν εμφάνιςθ του ατμόπλοιου, που δεν εξαρτιόταν από τον άνεμο όπωσ 

τα ιςτιοφόρα με τθν κακιζρωςθ του ςιδθροδρόμου ωσ κφριου τρόπου χερςαίων 

μεταφορϊν ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ. Τον εικοςτό αιϊνα οι ατμομθχανζσ εκτοπίςτθκαν 

από τουσ κινθτιρεσ ντίηελ τουσ θλεκτροκινθτιρεσ και άλλα είδθ κινθτιρων, αφοφ αυτοί 

ιταν οι τρόποι παραγωγισ ενζργειασ. 

Στθν  εικόνα που ακολουκεί βλζπουμε τθν  «Ρουκέτα»  (Rocket) του όμπερτ 

Στζφενςον, μια από τισ πρϊτεσ ατμομθχανζσ για τρζνα, που καταςκευάςτθκε το 1829. Θ 

ςυγκεκριμζνθ βρίςκεται ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν του Λονδίνου. 

Τα τρζνα ζχουν ςχεδόν τθν ίδια δομι, εξωτερικό ςχεδιαςμό και τισ επιδόςεισ με 

τθν υπάρχουςα ςειρά N700 αλλά ζχουν βελτιωκεί ςε τζςςερισ κφριουσ τομείσ: τθν 

αςφάλεια, τθν αξιοπιςτία, τθν άνεςθ και το περιβάλλον, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Στθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ περιλαμβάνεται και θ χριςθ 

φωτιςμοφ LED Άλλεσ αλλαγζσ περιλαμβάνουν τροποποιθμζνα διςκόφρενα, φορείο 

ανίχνευςθσ κραδαςμϊν, και ATC βελτιϊςεισ.   
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 Εικόνα 7 : Η Ρουκζτα (Rocket) του Ρόμπερτ τζφενςον, καταςκευάςτθκε το 1829. ( Μουςείο Επιςτθμών του 
Λονδίνου) 

Βαςικά μζρθ τθσ ατμομθχανισ : Κάλαμοσ καφςθσ,  Λζβθτασ,  Κφλινδροσ, Συμπυκνωτισ. 

 

6.1 Ιςτορία των ατμομηχανών 
 

6.1.1 Η ατμομηχανή του Ήρωνα  

O Ιρων ο Αλεξανδρινόσ ιταν μακθματικόσ- μθχανικόσ, ο άνκρωποσ αυτόσ 

καταςκεφαςε τθν πρϊτθ κερμικι μθχανι, που είναι ιςτορικά γνωςτι, περίπου το 100 

μ.Χ. 
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Εικόνα 8 ατμοςτρόβιλοσ του Θρωνα 

 

Σχζδιο του ατμοςτρόβιλου  (εικόνα) που επινόθςε ο αρχαίοσ ζλλθνασ εφευρζτθσ 

Ιρων αποτελείται από ζνα δοχείο κλειςτό που επικοινωνεί με τθ ςφαίρα με τουσ δφο 

κατακόρυφουσ ςωλινεσ. Με τον βραςμό νεροφ παράγεται ατμόσ ςτο δοχείο που 

ειςζρχεται από τουσ ςωλινεσ ςτθ ςφαίρα και εξζρχεται με μεγάλθ ταχφτθτα από τα δφο 

ακροφφςια κζτοντασ ςε περιςτροφι τθ ςφαίρα. 

Από τθν εποχι που εφευρζκθκε θ πρϊτθ ατμομθχανι μζχρι ςιμερα ζχουν 

περάςει πολλά χρόνια. Θ πρόοδοσ τθσ κερμοδυναμικισ (κερμοδυναμικι: προζρχεται 

από τισ ελλθνικζσ λζξεισ κερμότθτα και δφναμθ) οδιγθςε ςτθν καταςκευι όλων των 

ςφγχρονων κερμικϊν μθχανϊν, βενηινοκινθτιρων, πετρελαιοκινθτιρων, κινθτιρων 

αεροςκαφϊν, ατμοςτρόβιλων. 

 

6.2 Λειτουργία των θερμικών μηχανών 
  

Κερμικζσ μθχανζσ ονομάηουμε τισ διατάξεισ που μετατρζπουν τθ κερμότθτα ςε 

μθχανικό ζργο. Το 1712 όταν ο Thomas Newcomen (Τόμασ Νιουκάμεν) επινόθςε τθν  
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πρϊτθ ατμομθχανι. Θ ατμομθχανι του ιταν αρκετά μεγάλθ και χρθςιμοποιικθκε για 

τθν άντλθςθ νεροφ από τα ορυχεία. 

       Εικόνα 9 H ατμομθχανι του Watt. 

 

Το 1769 ο Watt, βελτίωςε τθν μθχανι του Newcomen και παρουςίαςε μια 

μθχανι για πολλζσ χριςεισ. Στθ ςυνζχεια θ διάδοςθ και θ χριςθσ τθσ ατμομθχανισ είχε 

ωσ αποτζλεςμα βακιζσ αλλαγζσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων και ςτισ κοινωνικζσ δομζσ. Θ 

περίοδοσ που ακολοφκθςε ονομάςτθκε βιομθχανικι επανάςταςθ. 

 

6.2.1 Αρχή λειτουργίασ  
 

Το μοντζλο μιασ ατμομθχανισ παριςτάνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. Στο λζβθτα 

παράγεται κερμόσ ατμόσ υψθλισ πίεςθσ, ο οποίοσ - μζςω τθσ βαλβίδασ Α (βαλβίδα 

ειςαγωγισ) - διοχετεφεται ςτον κφλινδρο, ςπρϊχνει το ζμβολο και παράγει ζργο. Κακϊσ 

ο ατμόσ εκτονϊνεται μζςα ςτον κφλινδρο, θ πίεςθ και θ κερμοκραςία του 

ελαττϊνονται.  Στθ ςυνζχεια ο ατμόσ που τϊρα ζχει  χαμθλι πίεςθ αποβάλλεται από 

τον κφλινδρο, από τθ βαλβίδα Β (βαλβίδα εξαγωγισ), και διοχετεφεται ςε μια διάταξθ 

που ονομάηεται ςυμπυκνωτισ. Εκεί ο ατμόσ ψφχεται με τρεχοφμενο νερό ι από τον 

αζρα και ςυμπυκνϊνεται πάλι ςε νερό. Το νερό οδθγείται πίςω ςτο λζβθτα. 
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Εικόνα 10 Αρχι λειτουργίασ τθσ ατμομθχανισ. 

6.2.2 Βενζινοκινητήρεσ  

Στουσ βενηινοκινθτιρεσ, τα κερμά αζρια που παράγονται από τθν καφςθ τθσ 

βενηίνθσ με τον αζρα ςπρϊχνουν το ζμβολο του κυλίνδρου και παράγουν ζργο. Στθ 

ςυνζχεια αποβάλλονται από τον κφλινδρο και μζςω τθσ εξάτμιςθσ διοχετεφονται ςτο 

περιβάλλον. 

  

 
 

Εικόνα 11: Κφκλοσ βενηινοκινθτιρα τεςςάρων χρόνων 

 

         Στουσ βενηινοκινθτιρα τεςςάρων χρόνων.  Ο κφκλοσ περιγράφεται ωσ εξισ:  

(1) Το ζμβολο κατεβαίνει. Θ βαλβίδα ειςόδου είναι ανοικτι, μίγμα βενηίνθσ - αζρα 

γεμίηει τον κφλινδρο. 

(2) Το ζμβολο ανεβαίνει. Οι βαλβίδεσ είναι κλειςτζσ και το μίγμα ςυμπιζηεται  

(3) Το μίγμα αναφλζγεται με το ςπινκιρα που προκαλεί το μπουηί και τα αζρια τθσ 

καφςθσ απωκοφν βίαια το ζμβολο προσ τα κάτω  

(4) Το ζμβολο ανεβαίνει. Θ βαλβίδα εξαγωγισ είναι ανοικτι και τα καυςαζρια 

απομακρφνονται από τον κφλινδρο 
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Σε ςυντομία κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ κερμικι μθχανι είναι μια διάταξθ 

που υποβάλλει ζνα «μζςον» ςε μια μεταβολι. Επειδι θ μθχανι μετατρζπει ςυνεχϊσ τθ 

κερμότθτα ςε ζργο πρζπει θ μεταβολι ςτθν οποία υποβάλλεται το μζςον να είναι 

κυκλικι, ϊςτε, όταν ολοκλθρωκεί θ μεταβολι, θ μθχανι να επιςτρζψει ςτθν αρχικι τθσ 

κατάςταςθ και να επαναλάβει τθν ίδια διαδικαςία ξανά και ξανά. Στθν ατμομθχανι το 

υλικό που υποβάλλεται ςτθν κυκλικι διεργαςία είναι το νερό. Το νερό αφοφ γίνει ατμόσ 

και ολοκλθρϊςει τθν πορεία του μζςω του κυλίνδρου και του ςυμπυκνωτι επιςτρζφει 

ςτο λζβθτα ςτισ ίδιεσ ςυνκικεσ. 
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7 Η ιςτορία των ελληνικών ςιδηροδρόμων 
 

        H προςπάκεια να καλυφκεί θ Ελλάδα με ςιδθροδρομικό δίκτυο ξεκίνθςε ςτα μζςα 

του 19ου αιϊνα και εξελίχκθκε με ταχφτθτα για τα δεδομζνα τθσ εποχισ. Οι γραμμζσ 

που ζγιναν, ζνωςαν πόλεισ και χωριά και ζπαιξαν ςθμαντικότατο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ. 

        Οι πρϊτεσ ράγεσ ςτρϊκθκαν ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1850. Στον  Χαρίλαο 

Τρικοφπθ οφείλεται θ προςπάκεια να αποκτιςει θ χϊρα ςιδθρόδρομο. Θ απουςία 

οδικϊν μεταφορϊν ςιμαινε ότι ο ςιδθρόδρομοσ ιταν το μόνο γριγορο, μαηικό και 

κυρίωσ αξιόπιςτο μζςο μεταφοράσ. 

      Το  1869 που λειτουργεί ο ςιδθρόδρομοσ  Ακινασ -Ρειραιά, θ χϊρα μασ τότε δεν 

είχε άλλο χερςαίο ςυγκοινωνιακό μζςο εκτόσ από τα υποηφγια και τα τετράτροχα κάρα. 

Το 1885 καταςκευάςτθκε από τθν εταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου θ γραμμι θ οποία 

ςφνδεε τθν πρωτεφουςα με τθν Κθφιςιά και το Λαφριο. Το 1900 ξεκίνθςαν τα ζργα τθσ 

γραμμισ Ρειραιάσ – Κιβα – Λιβαδειά - Λιανοκλάδι,  μικουσ 400 km. Θ γραμμι 

ολοκλθρϊκθκε το 1909 . 

        Το τρζνο μετράει ςτθ χϊρα μασ περίπου ενάμιςθ αιϊνα ηωισ, κατά τθ διάρκεια του 

οποίου άλλαξαν πολλά: το ελλθνικό κράτοσ μεγάλωςε, το ςιδθροδρομικό δίκτυο 

επεκτάκθκε και εκςυγχρονίςτθκε προκειμζνου να καλφψει τισ ολοζνα μεγαλφτερεσ και 

πιο ςφνκετεσ μεταφορικζσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. 
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7.1 Ιςτορικέσ διαδρομέσ 

 

7.2 Ο Οδοντωτόσ 
 

           Ξεκινάει από το Διακοπτόν και μζςω Ηαχλοροφσ καταλιγει ςτα Καλάβρυτα. Ρλάι 

ςτο πανζμορφο φαράγγι του Βουραϊκοφ (ό,τι απζμεινε από τισ φωτιζσ), ανθφορίηει και 

με τθ βοικεια τθσ 3θσ γραμμισ με το γρανάηι φτάνει ςτα χιονιςμζνα Καλάβρυτα.  
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Εικόνα 12: τακμόσ των Καλαβρφτων 

7.3 ΜΑΡΙΝΑ 

         Θ ατμομθχανι «Μαρίνα» τθσ γραμμισ Ακινασ - Ρειραιά καταςκευάςτθκε ςτα τζλθ 

του 19ου αιϊνα και εκτελοφςε δρομολόγια μζχρι τθν θλεκτροκίνθςθ τθσ γραμμισ το 

1904. Στθ ςυνζχεια μεταφζρκθκε ςτισ γραμμζσ τθσ Κεςςαλίασ. 

 

Εικόνα 13: Aτμομθχανι «Μαρίνα» 
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7.4 ΘΕΑΛΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 
 

Οι αυτοκινθτάμαξεσ Linke Hofmman καταςκευάςτθκαν και εντάχκθκαν ςτο δίκτυο 

όντωσ το 1937. Είχαν ιςχφ 420HP και μζγιςτθ ταχφτθτα 65 km/h. Μάλιςτα, επειδι ιταν 

μετρικό το δίκτυο, οριςμζνεσ είχαν προχπθρεςία και ςτο δίκτυο του ΣΡΑΡ ςτθν 

Ρελοπόννθςο. 

Οι αυτοκινθτάμαξεσ Breda, εντάχκθκαν ςτο δίκτυο Κεςςαλίασ ωσ πολεμικι αποηθμίωςθ 

από τθν Λταλία. Είχαν ιςχφ 390 HP και μζγιςτθ ταχφτθτα 75 km/h. Κυκλοφοροφςαν μζχρι 

το 1989 ςτο δίκτυο. 
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8   Σο τραμ 
 

      Το τραμ ωσ Μζςο Μαηικισ Μεταφοράσ είναι καταςκευαςμζνο να ενϊνει διμουσ και 

γειτονιζσ, προςφζροντασ αξιόπιςτθ, γριγορθ, άνετθ και αςφαλι κακθμερινι μετακίνθςθ. 
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9 Σα πρώτα τρένα 

  

         Τα τρζνα δεν ιταν μόνο ζνα μεταφορικό μζςο αλλά ιταν το μζςον τθσ φυγισ, του 

ρομαντιςμοφ, των γεωφυςικϊν εναλλαγϊν, των μεγάλων κακυςτεριςεων, των 

μεγάλων αποχωριςμϊν, του ρομαντιςμοφ,  τθσ ίντριγκασ, των γνωριμιϊν, των μεγάλων 

κακυςτεριςεων, των μεγάλων αποφάςεων, διαχρονικά χαρακτθριςτικά που κουβαλάει 

ςτισ αποςκευζσ του. Για αυτό οι ηωγράφοι απεικόνιςαν, οι  λογοτζχνεσ  χρθςιμοποίθςαν  

τουσ  χϊρουσ του για να περιγράψουν  ςυγκλονιςτικζσ ςκθνζσ  ςτα ζργα τουσ, οι 

ποιθτζσ εμπνεφςτθκαν για να γράψουν ποιιματα   για χωριςμοφσ και απρόςμενεσ 

ςυναντιςεισ και τζλοσ ςκθνοκζτεσ το επζλεξαν για  να γυρίςουν ςκθνζσ για τθν πλοκι 

των ταινιϊν τουσ. 

 

9.1 Εγκαθίδρυςη ζωνών ώρασ 
 

Στισ αρχζσ του 1840  τα ςυςτιματα ςθματοδότθςθσ , επικοινωνίασ  και 

τροχοδρόμθςθσ των τρζνων  βριςκόντουςαν υπολείπονταν ςε ςχζςθ με τισ ςυνεχϊσ 

βελτιοφμενεσ επιδόςεισ των κινθτιρων  τουσ. Για λόγουσ εμπορικοφσ αλλά και 

αςφαλείασ ζγιναν οι πίνακεσ των ςιδθροδρομικϊν δρομολογίων και καταςκευάςτθκαν 

ρολόγια ςε περίοπτθ κζςθ ςε όλουσ  τουσ ςτακμοφσ: ςτα εκδοτιρια και ςτισ 

αποβάκρεσ.  Οι ανάγκθ προγραμματιςμοφ  των δρομολογίων (ϊρα αναχϊρθςθσ – ϊρα 

άφιξθσ) ζφερε τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο τθν εγκακίδρυςθ των ηωνϊν 

ϊρασ. 
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Εικόνα 14 Χάρτθσ  ηωνών ώρασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

10    Σα τρένα ςτη λογοτεχνία:      " Ο μικρόσ ουκρήσ " 
 

      " Ο μικρόσ Σουκρισ " είναι απόςπαςμα παρμζνο από το μυκιςτόρθμα του Μενζλαου 

Λουντζμθ " Συννεφιάηει " που εκδόκθκε το 1948. Το ζργο αναφζρεται ςτα χρόνια μετά 

τθ Μικραςιατικι καταςτροφι του 1922, οπότε ζγινε θ ανταλλαγι των πλθκυςμϊν 

ανάμεςα ςε Ελλάδα και Τουρκία. Το κζμα του αποςπάςματοσ είναι μια τραγικι ςκθνι 

αποχωριςμοφ ανάμεςα ςϋζνα ελλθνόπουλο, το ςυγγραφζα-αφθγθτι και ζνα 

τουρκόπουλο, το Σουκρι, θ οποία διαδραματίηεται ςτο ςιδθροδρομικό ςτακμό του 

Βερτεκοπίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Σουκρισ και ο ςυγγραφζασ παρακολουκοφν από 

ψθλά τισ τελευταίεσ προετοιμαςίεσ που γίνονται ςτο ςιδθροδρομικό ςτακμό για τθν 

αναχϊρθςθ του τρζνου με τουσ Τοφρκουσ που κα τουσ ζπαιρνε ςε μια άλλθ πατρίδα. Οι 

δφο φίλοι κατευκφνκθκαν προσ το ςτακμό, αφοφ ο Σουκρισ ζπρεπε να προλάβει το 

τρζνο. Στο δρόμο ςυνάντθςαν ζναν εργάτθ που ζψαχνε το Σουκρι για να του πεί να 

βιαςτεί για να προλάβει το τρζνο. Άρχιςαν, λοιπόν, να τρζχουν όλοι προσ το τρζνο, το 

οποίο είχε ιδθ ξεκινιςει. Βλζποντασ θ μάνα του Σουκρι το γιό τθσ να κυνθγά το τρζνο, 

άπλωνε τα χζρια τθσ φωνάηοντασ, ενϊ θ γιαγιά του τραβοφςε τουσ χαλκάδεσ του 

τρζνου για να το ςταματιςει. Κάποια ςτιγμι το τρζνο αναγκάςτθκε να κόψει ταχφτθτα 

ςε μία διαςταφρωςθ. Τότε ο Σουκρισ προςπάκθςε να γαντηωκεί ςτα κάγκελα του 

τρζνου, αλλά δυςτυχϊσ δεν τα κατάφερε και ςκοτϊκθκε μζςα ςτισ γραμμζσ του τρζνου. 

Ο τραγικόσ και άδικοσ χαμόσ του μικροφ Τουρκόπουλου τουσ ςυγκλονίηει όλουσ. Ο 

ςυγγραφζασ κρεμαςμζνοσ ςτα κάγκελα του ςτακμοφ, γεμάτοσ πίκρα και οδφνθ, 

προςεφχεται ςτο Κεό και τον παρακαλεί να δεχτεί το μικρό του φίλο ςτον Ραράδειςο. 

Βλζπουμε λοιπόν πωσ ζνα τρζνο ζγινε αιτία να χωριςτεί μία μάνα από το παιδί τθσ, δφο 

μικροί φίλοι μεταξφ τουσ και τζλοσ προκάλεςε ζναν άδικο και ςκλθρό κάνατο, ενόσ 

παιδιοφ. 
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10.1 Σο τρένο και η φυςική τησ Α’  λυκείου: 
 

Στο βιβλίο τθσ Α' Λυκείου ςτθν ενότθτα τθσ ευκφγραμμθσ ομαλισ κίνθςθσ εντοπίςαμε 

δφο αςκιςεισ ςχετικζσ με τα τρζνα και τισ ατμομθχανζσ. Θ πρϊτθ άςκθςθ που 

αναφζρεται ςε τρζνο (ατμομθχανι) είναι ταυτόχρονα και θ πρϊτθ άςκθςθ που το ςϊμα 

που μελετάμε ζχει διαςτάςεισ (μασ δίνεται το μικοσ του) και δεν το κεωροφμε ωσ 

ςθμειακό. Και οι δφο αςκιςεισ αφοροφν τρζνα που κινοφνται πάνω ςε γζφυρα. Το 

τρζνο ςα μζςω μεταφοράσ περνάει από δφςβατα ςθμεία και αυτό επιςθμάνεται  και 

ςτισ αςκιςεισ «διζρχεται από γζφυρα» 

 

10.1.1  Σο τρένο και η φυςική τησ Β’  λυκείου 

 

Στο βιβλίο τθσ κετικισ και τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ τθσ  Β λυκείου ςτο δεφτερο 

κεφάλαιο αναπτφςςεται το κζμα τθσ κερμοδυναμικισ. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 

αναφορά ςτισ κερμικζσ μθχανζσ και ςτον τρόπο λειτουργία τουσ. Αξίηει να ςθμειϊςουμε 

ότι θ εικόνα που επζλεξαν οι ςυγγραφείσ του βιβλίου ςτθν αρχι του κεφαλαίου είναι 

ζνα τρζνο. 

 



29 
 

10.1.2 Σο τρένο και η φυςική τησ Γ λυκείου 

 

Στο βιβλίο τθσ κετικισ και τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ τθσ Γ λυκείου ςτο  τζταρτο 

κεφάλαιο (ςτερεό ςϊμα) ςυναντάμε μια άςκθςθ που αναφζρεται ςε τρζνο. Αυτι τθν 

φορά πρόκειται για ζνα παιδικό παιχνίδι :  θλεκτρικό τρενάκι. 
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11  Σραγούδια που αναφέρονται ςε ''τρένα'': 
 

       Τα τραγοφδια που αναφζρονται, ςτα τρζνα είναι χιλιάδεσ γ' αυτό και μασ είναι 

αδφνατο να τα καταγράψουμε όλα, κάναμε μια επιλογι ςτα τραγοφδια τα οποία 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εργαςία και ςτατιςτικζσ ζρευνεσ ςχετικά με το κζμα και τουσ 

ερμθνευτζσ των τραγουδιϊν. Επίςθσ, ζχουμε ςυλλζξει εικόνεσ, φωτογραφίεσ που 

ςχετίηονται με τα τρζνα και πλθροφορίεσ που περιγράφουν κάκε εικόνα ξεχωριςτά, τισ 

οποίεσ ζχουμε επεξεργαςτεί. 

Ακολουκεί γράφθμα (πίτα) ςε ςχζςθ με κζμα των τραγουδιϊν. Ραρατθροφμε ότι 

ςτα εικοςιζνα  τραγοφδια, τα εννζα ιςαν ερωτικά, τα πζντε αφοροφςαν αποχωριςμοφσ 

ι ςυναντιςεισ , τα τρία φαντάρουσ και ακολουκοφν ζνα για πόλεμο, ζνα για 

μετανάςτευςθ, ζνα για νοςταλγία και ζνα για τθν ηωι. 

 

 

 

 

 

 

Ιζμα Σραγουδιών
Φαντάροι=3

Για πόλεμο=1

Ερωτικό=9

Μετανζςτευςθσ=1

Νοςταλγία=1

Για τθν ηωι=1

Αποχωριςμοφ και 
ςυναντιςεισ=5
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11.1 Να `χα τη δύναμη - 1968       

 
(μιλάει για χωριςμό) 

Στίχοι:  Κϊςτασ Κινδφνθσ 

Μουςικι:  Γιάννθσ Γλζηοσ 

1. Γιάννθσ Ρουλόπουλοσ  

2. Δθμιτρθσ Μθτροπάνοσ  

3. Αναςταςία Μουτςάτςου    Φωνθτικά: Μαρίνα Σκιαδαρζςθ  

 

Χωρίσ το ςφννεφο βροχι δεν κατεβαίνει 

οφτε το δάκρυ χωρίσ καθμό 

χωρίσ τον άνεμο τα δζντρα δε λυγάνε 

δε ςταματάν οι πίκρεσ δίχωσ γυριςμό 

 

Αχ να μποροφςα τα λιμάνια να τα κλείςω 

να ςταματιςω τα τρζνα ςτο ςτακμό 

να `χα τθ δφναμθ τα βράχια να κυλιςω 

να μθν αφιςω δρόμο για το χωριςμό 

 

Γιατί κοιτάσ τα μάτια μου τα βουρκωμζνα 

που παν ςτα ξζνα ς’ ωκεανό 

γιατί κοιτάσ τα χζρια μου τα λαβωμζνα 

που παν ςτα ξζνα κι ζχουν ςφίξει κεραυνό 

 

Αχ να μποροφςα τα λιμάνια να τα κλείςω 

να ςταματιςω τα τρζνα ςτο ςτακμό 

να `χα τθ δφναμθ τα βράχια να κυλιςω 

να μθν αφιςω δρόμο για το χωριςμό 

 

11.2 Σο τρένο φεύγει ςτισ οχτώ - 1968       

 
(αναφζρεται ςε φαντάρουσ) 

Στίχοι:  Μάνοσ Ελευκερίου 

Μουςικι:  Μίκθσ Κεοδωράκθσ 

1. Μαρία Δθμθτριάδθ  

2. Χαροφλα Αλεξίου & Διμθτρα Γαλάνθ  

3. Ρυξ Λαξ  

4. Αλζξια  

5. Μανϊλθσ Μθτςιάσ  

6. Γιάννθσ Ράριοσ  

 

Το τρζνο φεφγει ςτισ οχτϊ 

ταξίδι για τθν Κατερίνθ 
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Νοζμβρθσ μινασ δε κα μείνει 

να μθ κυμάςαι ςτισ οχτϊ 

να μθ κυμάςαι ςτισ οχτϊ 

το τρζνο για τθν Κατερίνθ 

Νοζμβρθσ μινασ δε κα μείνει 

 

Σε βρικα πάλι ξαφνικά 

να πίνεισ οφηο ςτου Λευτζρθ 

νφχτα δε κα `ρκει ς’ άλλα μζρθ 

να `χεισ δικά ςου μυςτικά 

να `χεισ δικά ςου μυςτικά 

και να κυμάςαι ποιοσ τα ξζρει 

νφχτα δε κα `ρκει ς’ άλλα μζρθ 

 

Το τρζνο φεφγει ςτισ οχτϊ 

μα εςφ μονάχοσ ςου ζχεισ μείνει 

ςκοπιά φυλάσ ςτθν Κατερίνθ 

μες’ ςτθν ομίχλθ πζντε οχτϊ 

μες’ ςτθν ομίχλθ πζντε οχτϊ 

μαχαίρι ςτθ καρδιά ςου εγίνει 

ςκοπιά φυλάσ ςτθν Κατερίνθ 

11.3 Σο κόκκινο τρένο   

     

(μιλάει για τον πόλεμο) 

Στίχοι:  Λευτζρθσ Ραπαδόπουλοσ 

Μουςικι:  Ράνοσ Τηαβζλασ 

1. Ράνοσ Τηαβζλασ  

 

Αυτό το κόκκινο το τρζνο 

που μεσ ςτθ νφχτα τριγυρνά 

με τ’ όνειρό μασ φορτωμζνο 

δεν ςταματάει πουκενά 

 

Αυτό το κόκκινο το τρζνο 

όπου περνά βάηει φωτιά... 

 

Ζχει χτιςμζνα παρακφρια 

κι όλεσ τισ πόρτεσ του κλειςτζσ 

ςτισ ρεματιζσ και ςτα γιοφφρια 

το ςθμαδεφουνε λθςτζσ 

 

Αυτό το κόκκινο το τρζνο 

που ςθμαδεφουν οι λθςτζσ... 
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Αυτό το κόκκινο το τρζνο 

μάνα διαλζξαμε κι εμείσ 

είν’ απ’ τθ λευτεριά ςταλμζνο 

για το ταξίδι τθσ ηωισ 

 

Αυτό το κόκκινο το τρζνο 

είναι για μασ τίτλοσ τιμισ. 

 

 

11.4 το δικό μου ςταθμό - 2008  

 

(ερωτικό κομμάτι) 

Στίχοι: Γιάννθσ Μπουρνζλθσ 

Μουςικι: Τριαντάφυλλοσ 

1. Τριαντάφυλλοσ  

 

Χρόνια ςε περίμενα να’ρκείσ 

γυρνοφςα ςε ςτακμοφσ και ςε λιμάνια 

Άναβα κερί για να φανείσ 

ςτα τρζνα ςε ηθτοφςα ςτα καράβια 

 

Στο δικό μου ςτακμό αν κατεβείσ 

άλλο τρζνο να φφγεισ δε κα βρεισ 

με λουλοφδια κα ςτρϊςω τισ γραμμζσ 

με τραγοφδια χωρίσ αναπνοζσ 

Στο δικό μου ςτακμό αν κατεβείσ 

ξαπλωμζνο ςτισ ράγεσ κα με βρεισ 

ςτο δικό ςου βαγόνι κα πιαςτϊ 

ςτθσ καρδιάσ ςου το τοφνελ μθ χακϊ 

να μθ χακϊ... 

 

Ρζραςε καιρόσ μα μθ ντραπείσ 

να μπεισ ςαν χελιδόνι ςτθ φωλιά μου 

Ράρε ζνα φιλί να ηεςτακείσ 

ςτθν άλλθ ςτάςθ είναι θ αγκαλιά μου 
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11.5 Σο τρένο Γερμανίασ Αθηνών - 1978  

 

(αναφζρεται ςτθ μετανάςτευςθ) 

Στίχοι: Κϊςτασ Βίρβοσ 

Μουςικι: Στζλιοσ Καηαντηίδθσ 

1. Στζλιοσ Καηαντηίδθσ  

 

Μζςα ςτο τρζνο Γερμανίασ Ακθνϊν,  

ςτθν τρίτθ κζςθ, ςε μιαν άκρθ κακιςμζνοσ,  

αφινω πίςω μου το μαφρο παρελκόν 

και φεφγω ςτ’ άγνωςτο, φτωχόσ κι αδικθμζνοσ. 

 

Μζςα ςτο τρζνο που με πάει ςτθν ξενιτειά 

κλαίω τθ μοίρα μου χωρίσ παρθγοριά. 

 

Αφινω μάνα και αγάπθ ορφανζσ 

κι ό,τι αγάπθςα ςτον τόπο μου, εδϊ πζρα,  

αφινω όμωσ και ςτιγμζσ πολφ πικρζσ 

με τθν ελπίδα πωσ κα δω μιαν άςπρθ μζρα. 

 

Μζςα ςτο τρζνο που με πάει ςτθν ξενιτειά 

κλαίω τθ μοίρα μου χωρίσ παρθγοριά. 

 

Φεφγει το τρζνο και ςφυρίηει ςυνεχϊσ,  

ςαν μοιρολόι, ςαν τραγοφδι πονεμζνο,  

γιατί, μανοφλα μου, με γζννθςεσ φτωχό,  

γιατί να ηιςω μακριά, ςε τόπο ξζνο. 

 

11.6 Ταχεία - 1988  
 

(ερωτικό κομμάτι) 

Στίχοι: Νίκοσ Μπακογιάννθσ 
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Μουςικι: Τάκθσ Σοφκασ 

1. Ελζνθ Βιτάλθ  

 

Κοίτα με ςτα μάτια και κα καταλάβεισ 

όλα όςα κζλω να ςου πω. 

Τθσ χαράσ το τρζνο τρζχα να προλάβεισ,  

πάνω το ειςιτιριο γράφει "ς’ αγαπϊ". 

 

Ράρε τθν ταχεία τθσ καρδιάσ μου και ξεκίνα 

ςτο δικό μου δρόμο να βρεκείσ. 

Κα `ναι το ταξίδι που κα κάνεισ από εκείνα 

που δε κα ξεχάςεισ όςο ηεισ. 

Τθσ χαράσ το τρζνο τρζχα να προλάβεισ 

πάνω το ειςιτιριο γράφει "ς’ αγαπϊ". 

 

Κοίτα με ςτα μάτια, κοίτα με να νιϊςεισ 

όλα όςα κζλω να ςου πω. 

Ρρόλαβε το τρζνο πριν το μετανιϊςεισ,  

πάνω το ειςιτιριο γράφει "ς’ αγαπϊ". 

 

Ράρε τθν ταχεία τθσ καρδιάσ μου και ξεκίνα 

ςτο δικό μου δρόμο να βρεκείσ. 

Κα `ναι το ταξίδι που κα κάνεισ από εκείνα 

που δε κα ξεχάςεισ όςο ηεισ. 

Ρρόλαβε το τρζνο πριν το μετανιϊςεισ,  

πάνω το ειςιτιριο γράφει "ς’ αγαπϊ". 

11.7 ΄ ένα εξπρέσ - 1977  

 

(αναφζρεται ςε αποχωριςμό) 

Στίχοι: Κυριάκοσ Ντοφμοσ 

Μουςικι: Γιάννθσ Σπανόσ 

1. Βίκυ Μοςχολιοφ  

 

Σκζφτθκεσ άραγε ποτζσ 
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ς’ ζνα ςτακμό, ς’ ζνα εξπρζσ  

πόςοι καθμοί, πόςεσ χαρζσ 

πόςεσ λαχτάρεσ. 

Ζνασ πθγαίνει ςε γιορτι 

άλλοσ τθν πίκρα πάει να βρει 

και οι τουρίςτεσ ςτθ γραμμι 

με τισ κικάρεσ.  

 

Είδεσ οι ζρθμοι ςτακμοί 

πϊσ ςου ματϊνουν τθν ψυχι 

όταν απάνω ςτθ γραμμι 

πζφτει το βράδυ. 

Ηοφνε μονάχα μια ςτιγμι 

ζνα φανάρι, μια ςτολι 

κι φςτερα πάλι θ ςιωπι 

και το ςκοτάδι. 

 

Σκζφτθκεσ άραγε ποτζσ 

όλεσ αυτζσ τισ διαδρομζσ 

ςε ποιο ςτακμό ιςουνα χκεσ 

ςε ποιο βαγόνι. 

Σ’ ζνα εξπρζσ είςαι κι εςφ 

που τρζχει πάνω ςτθ ηωι 

κι όλο μαηεφει θ γραμμι 

όλο τελειϊνει. 

 

11.8 Κάνε κάτι να χάςω το τρένο - 1976  

 

(ερωτικό κομμάτι) 

Στίχοι: Τάκθσ Μουςαφίρθσ 

Μουςικι: Τάκθσ Μουςαφίρθσ 

1. Δθμιτρθσ Μθτροπάνοσ  

2. Ρίτςα Ραπαδοποφλου  
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Αυτό το τςιγάρο που καίει είναι το τελευταίο 

τα μάτια ςου κλείςε δε κζλω να δεισ ότι κλαίω 

γιατί είναι μοιραίο να φφγω  

ςε λίγο ςε λίγο ςε λίγο 

 

Κάνε κάτι λοιπόν να χάςω το τρζνο 

Κάνε κάτι λοιπόν να χάςω το τρζνο 

αγκάλιαςζ με φίλθςζ με  

μζςα ςτα χζρια ςου τα δυο φυλάκιςζ με 

Κάνε κάτι λοιπόν να χάςω το τρζνο 

κάνε κάτι να χάςω το τρζνο 

 

Αυτό το τςιγάρο που καίει ςε λίγο κα ςβιςει 

μια ςτάλα κουράγιο που ζχω κι αυτό κα μ’ αφιςει 

γιατί είναι μοιραίο να φφγω  

ςε λίγο ςε λίγο ςε λίγο 

 

Κάνε κάτι λοιπόν να χάςω το τρζνο 

Κάνε κάτι λοιπόν να χάςω το τρζνο 

αγκάλιαςζ με φίλθςζ με  

μζςα ςτα χζρια ςου τα δυο φυλάκιςζ με 

Κάνε κάτι λοιπόν να χάςω το τρζνο 

κάνε κάτι να χάςω το τρζνο 

11.9 Κάποιο τρένο – 1969 
  

(ερωτικό κομμάτι) 

Στίχοι: Νίκοσ Γκάτςοσ 

Μουςικι: Διμοσ Μοφτςθσ 

1. Διμθτρα Γαλάνθ  

 

Χτεσ το βράδυ κάποιο τραίνο 

ςτο ςκοτάδι χάκθκε 

μοφ ’πεσ να ςε περιμζνω 

κι θ καρδιά ηεςτάκθκε. 
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Μοφ ’πεσ να ςε περιμζνω 

μα δεν ιςουνα ςτο τραίνο 

όνειρό μου αγαπθμζνο. 

 

Χκεσ το βράδυ κάποιο τραίνο 

ςτο ςκοτάδι πζραςε 

μοφ ’πεσ να ςε περιμζνω 

κι θ καρδιά μου γζραςε. 

 

Μοφ ’πεσ να ςε περιμζνω 

μα δεν ιςουνα ςτο τραίνο 

κι είναι τ’ όνειρο χαμζνο. 

 

 

11.10 Υωτιά ςτα τρένα 
 

(μιλάει για αγάπθ) 

 

Στίχοι: Δθμιτρθσ Λατρόπουλοσ 

Μουςικι: Βαγγζλθσ Ριτςιλαδισ 

Ρρϊτθ εκτζλεςθ: ζνα Κουμιϊτθ 

 

Ζνα τρζνο μες' τθν νφχτα 

κα ςε πάρει μακρυά 

τα πικρά ςου δάκρυα πνίχ' τα 

ακριβζ μου - κι ζχε γεια 

 

Φωτιά ςτα τραίνα όλου του κόςμου 

κα ανάψω ταίρι μου ακριβό 

για νά' ςαι πάντα εςφ δικόσ μου 

αφοφ ωσ το κάνατο δικιά ςου είμαι κι εγϊ 

 

Ζνα τρζνο που με ςκίηει 
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παλικάρι μου ςτα δυο 

ζλα ανζβα και ςφυρίηει 

μθν ξεχνάσ πωσ ς' αγαπϊ 

 

11.11 Ε ΕΝΑ ΕΞΠΡΕ!!! 

 

(αναφζρεται ςε αποχωριςμό) 

Στίχοι: Κυριάκοσ Ντοφμοσ. 

Μουςικι: Γιάννθσ Σπανόσ. 

Ρρϊτθ εκτζλεςθ: Βίκυ Μοςχολιοφ 

Σκζφτθκεσ άραγε ποτζσ 

ς' ζνα ςτακμό, ς' ζνα εξπρζσ  

πόςοι καθμοί, πόςεσ χαρζσ 

πόςεσ λαχτάρεσ. 

Ζνασ πθγαίνει ςε γιορτι 

άλλοσ τθν πίκρα πάει να βρει 

και οι τουρίςτεσ ςτθ γραμμι 

με τισ κικάρεσ.  

 

Είδεσ οι ζρθμοι ςτακμοί 

πϊσ ςου ματϊνουν τθν ψυχι 

όταν απάνω ςτθ γραμμι 

πζφτει το βράδυ. 

Ηοφνε μονάχα μια ςτιγμι 

ζνα φανάρι, μια ςτολι 

κι φςτερα πάλι θ ςιωπι 

και το ςκοτάδι. 

 

Σκζφτθκεσ άραγε ποτζσ 

όλεσ αυτζσ τισ διαδρομζσ 

ςε ποιο ςτακμό ιςουνα χκεσ 

ςε ποιο βαγόνι. 

Σ' ζνα εξπρζσ είςαι κι εςφ 

που τρζχει πάνω ςτθ ηωι 
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κι όλο μαηεφει θ γραμμι 

όλο τελειϊνει. 

 

11.12 ΣΑ ΣΡΕΝΑ ΠΟΤ ΥΤΓΑΝ!!! 

 

(μιλάει για χωριςμό ) 

Στίχοι: Βαγγζλθσ Γκοφφασ & Βαςίλθσ Ανδρεόπουλοσ. 

Μουςικι: Σταφροσ Ξαρχάκοσ. 

Ρρϊτθ εκτζλεςθ: Βίκυ Μοςχολιοφ. 

 

 

Τα τρζνα που φφγαν 

αγάπεσ μοφ πιρανε. 

Αγάπεσ και κλαίνε, 

ποια μοίρα τισ μοίρανε; 

 

Δϊσ μου χζρι να πιαςτϊ 

να πιαςτϊ, να κρατθκϊ, 

ζνα γζλιο, μια ματιά 

κι αναςταίνετ' θ καρδιά. 

 

Το τρζνο ςε πιρε 

πουλί, χελιδόνι μου. 

Σε τφλιξ' θ νφχτα 

κι ορφάνεψα μόνθ μου 

 

11.13  Μέςα ςτα παλιά βαγόνια 

 

(νοςταλγικό κομμάτι) 

Στίχοι: Δθμιτρθσ Λατρόπουλοσ 

Μουςικι: Γιϊργοσ Κριμιηάκθσ 

Ρρϊτθ εκτζλεςθ: Γιάννθσ Ρουλόπουλοσ 
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Μζςα ςτα παλιά βαγόνια 

που δεν φφγανε ποτζσ 

φϊλιαςαν δυο χελιδόνια 

οι ελπίδεσ οι παλιζσ 

 

Μα το τραίνο τθσ ηωισ μασ 

δεν ξεκίνθςε 

το ξεςτράτιςε θ μοίρα 

και δεν κίνθςε 

Και κανζνασ δεν μασ πόνεςε 

που κλαίγαμε 

πόςο κζλαμε κι εμείσ 

να ταξιδεφαμε 

 

Μζςα ςτα παλιά βαγόνια 

αραχνιάςαν ςτθν γωνιά 

τα χρυςά εκείνα χρόνια 

κι ιρκε τϊρα θ παγωνιά 

 

 

11.14 Ο Σελευταίοσ Μου ταθμόσ  

 

(ερωτικό κομμάτι) 

 Μαρινζλλα 

 

Μουςικι: Γιϊργοσ Κατςαρόσ 

Στίχοι: Θλίασ Λυμπερόπουλοσ 

 

Ο τελευταίοσ μου ςτακμόσ θ αγκαλιά Σου, 

θ τελευταία μου ελπίδα τα φιλιά Σου, 

να τριγυρίηει θ καρδιά μου δεν αντζχει, 
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είμ' ζνα τρζνο που κουράςτθκε να τρζχει... 

 

Μ ζνα φιλί Σου όλα κα ςβθςτοφν, 

όλοι οι παλιοί ςτακμοί κα ξεχαςτοφν 

Κζλουν και τα τρζνα, κζλουν και τα τρζνα 

να ξεκουραςτοφν... 

 

Ο τελευταίοσ μου ςτακμόσ θ ςυντροφιά Σου, 

το τελευταίο καρδιοχτφπι θ ματιά Σου, 

δεν κζλω τρζνα και ςτακμοφσ να ξαν' αλλάξω, 

εδϊ μ' αρζςει, και κα μείνω και κ' αράξω... 

 

Μ ζνα φιλί Σου όλα κα ςβθςτοφν, 

όλοι οι παλιοί ςτακμοί κα ξεχαςτοφν 

Κζλουν και τα τρζνα, κζλουν και τα τρζνα 

να ξεκουραςτοφν... 

 

11.15 Σούτο το τρένο είμαςτε ΕΜΕΙ!  

 

(μιλάει για τθ ηωι) 

Στίχοι: Βαςίλθσ Ραπακωνςταντίνου 

Μουςικι: Βαςίλθσ Ραπακωνςταντίνου 

Ρρϊτθ εκτζλεςθ: Βαςίλθσ Ραπακωνςταντίνου 

 

Τοφτο το τρζνο δε ςταματάει, 

χρόνια γυρνάει μεσ ςτισ καρδιζσ, 

περνά πεδιάδεσ και ςυμπλθγάδεσ, 

φζρνει τραγοφδια και αγκαλιζσ. 

 

Τοφτο το τρζνο ανοίγει δρόμουσ, 

δεν ζχει νόμουσ, οφτε γραμμζσ, 

τοφτο το τρζνο μόνο του πάει, 

φτιάχνει δικζσ του διαδρομζσ. 
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Ζλα μαηί μασ, 

ςτθ διαδρομι μασ, 

τοφτο το τρζνο είμαςτε εμείσ. 

Τοφτο το τρζνο είν' θ ηωι μασ, 

κλείςε τα μάτια και κα μασ βρεισ. 

Τοφτο το τρζνο είν' θ ηωι μασ, 

τοφτο το τρζνο είμαςτε εμείσ. 

 

Τόςα βαγόνια, όςα τα χρόνια 

κι οι επιβάτεσ ςαν τα παιδιά, 

κόβουν λουλοφδια, φτιάχνουν τραγοφδια, 

τα τραγουδάνε με τα πουλιά. 

 

Είναι ζνασ δρόμοσ που δεν τελειϊνει, 

είν' θ δικι μασ διαδρομι, 

είν' θ αγάπθ που μασ ενϊνει, 

να τραγουδάμε πάντα μαηί. 

 

Ζλα μαηί μασ, 

ςτθ διαδρομι μασ, 

τοφτο το τρζνο είμαςτε εμείσ. 

Τοφτο το τρζνο είν' θ ηωι μασ, 

κλείςε τα μάτια και κα μασ βρεισ. 

Τοφτο το τρζνο είν' θ ηωι μασ, 

τοφτο το τρζνο είμαςτε εμείσ. 

 

11.16 Σα τρένα ςφυρίζουν 

 

(αναφζρεται ςε αποχωριςμοφσ και επαναςυνδζςεισ) 

Κλειϊ Δενάρδου 

Στισ ράγεσ κυλάνε, ανκρϊπινα κφματα 

φιλιά και μαντίλια χαμόγελα βιματα  
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βαλίτςεσ μπαγκάηια  

δυο μάτια γαλάηια  

μαηί ανεβικαμε, μαηί ταξιδζψαμε,  

μαηί απ’ το τρζνο τθ γθ αγναντζψαμε. 

Μα τοφτο το βράδυ το βουρκωμζνο 

Κα φφγεισ κα φφγω κ’ αλλάξουμε τρζνο. 

 

Τα τρζνα ςφυρίηουν ανκρϊπουσ ενϊνουν, ανκρϊπουσ χωρίηουν 

ςφυρίηουν ςτθν νφχτα και φεφγουν  

τα τρζνα, για ‘ςζνα θ ελπίδα, το δάκρυ για ‘μζνα 

 

Μια νφχτα ςτθν νφχτα το τρζνο το χάςαμε 

του πόνου το τοφνελ μονάχοι περάςαμε 

Στισ ράγεσ κυλάνε καρδιζσ που πονάνε  

Κυλάνε, κυλάνε τα ανκρϊπινα κφματα 

φιλιά και μαντίλια χαμόγελα βιματα. 

Κι εγϊ ςτο ςτακμό μασ 

το λυπθμζνο το τρζνο που εχάκει 

να ‘ρκει περιμζνω. 

 

Τα τρζνα ςφυρίηουν ανκρϊπουσ ενϊνουν, ανκρϊπουσ χωρίηουν 

ςφυρίηουν ςτθν νφχτα και φεφγουν  

τα τρζνα, για ‘ςζνα θ ελπίδα, το δάκρυ για ‘μζνα,  

για ‘μζνα, για ‘μζνα, για ‘μζνα 

 

11.17 Σο πρώτο τρένο 

 
Μόνιμοσ Κάτοικοσ 

Φφγαμε.  

Ρου κα πάμε δε μπορϊ να ςου πω.  

Ράρε το πρϊτο τρζνο και ζλα.  

Δε με νοιάηει το μζροσ αρκεί να είςαι εδϊ. 

 

Γυρνάω ςε τόπουσ με ανκρϊπουσ καλοπροαίρετουσ και ανκρϊπουσ με κακοφσ τρόπουσ. Πλοι 
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ποικίλουν μα όλοι 

ίδιοι τείνουν να γίνουν και ασ μθν το ζχουν ςτο μυαλό τουσ. Ράντα όλοι βάηουν τον εαυτό τουσ 

πάνω απ'όλα 

και όλουσ. Και εγϊ μία από τα ίδια ι και χειρότεροσ για ποιόν να μιλιςω; Μεσ ςτθ βαβοφρα ςε 

ςκζφτομαι και 

κάνω τθ ςκζψθ νιςο για να ακουμπιςω λίγο να ςτακϊ ςτον ίςκιο. Να τονίςω ότι κακετί ςτον 

καιρό του διότι 

βιάηονται να μεγαλϊςουν όλοι και χάνουν τθ νιότθ γριγορα. Αναμφίβολλα κατά καιροφσ και 

ανά διαςτιματα 

περνάμε κφματα και ηόρια (ναι). Χαμογζλα μου, ζτςι κζλω να αρχίςει θ μζρα μου. Ρζραςα 

δφςκολα, ςτα πόδια 

μου ςτζκομαι και δε λφγιςα, τα άφθςα πίςω μου και δεν κοίταξα και φεφγω πάω μπροςτά πάω 

ψθλά. 

 

Ακόμα και αν μεγάλωςα και άλλαξα οι μζρεσ,τα χρόνια κυλάν ςα κάλαςςα και φεφγουν. Ράντα 

εδϊ πζρα με ζχουν. 

Γιατί οι γφρω μου τρζχουν αναρωτιζμαι. Ζχω τόςα να ρωτιςω είμαι μικρόσ και δε γνωρίηω. Στο 

νου μου διάφορα. 

Άλλα ςθμαντικά και άλλα αδιάφορα, άλλα κράτθςα άλλα τ'άφθςα. Αλλά ο νουσ μου μπάλα 

τρζχει ςε μζρθ άλλα.  

Ράντα το βλζμμα ςτον ουρανό. Για να πετάξω πιο ψθλά απ'τα άςτρα, για να φτάςω πιο ψθλά 

από δαφτα κζλει 

κόπο και προςπάκεια. Μουτηοφρεσ ςτισ ςελίδεσ, ςτα τετράδια, ςτα βιβλία και ςτθν τςάντα μου.  

Αυτά με μεγαλϊςανε γιαυτό μζχρι ςιμερα τα φυλάω ςτθ ντουλάπα μου. 

 

11.18  Σι ςημαίνει ένα τρένο; 

(ερωτικό κομμάτι) 

Μανϊλθσ Φάμελλοσ 

Αν δεισ ςτον φπνο ςου ζνα ξζνο 

ςιωπθλό και κλιμμζνο 

μου λζνε ότι είναι κακό ςθμάδι 

κι αν δεισ νερό κακαρό ςτο πθγάδι 

κα βρει θ καρδιά ςου βάλςαμο 
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Μα εγϊ βλζπω μόνο ζνα τρζνο 

να περνάω κι όλο πίςω να μζνω 

και ξυπνϊ και ζχουν φφγει τα τρζνα 

και ρωτά μιπωσ χάνω και ςζνα 

Τι κα πει, τι ςθμαίνει ζνα τρζνο; 

 

Φίδι αν δεισ φαρμακερό 

μου λζνε, άλλαξε πλευρό 

κάποιοσ ςε κακομελετάει... 

κι αν δεισ κακρζφτθ να ςπάει 

ςε περιμζνει βάςανο, ςε περιμζνει... 

 

Μα εγϊ βλζπω μόνο ζνα τρζνο 

να περνάω κι όλο πίςω να μζνω 

και ξυπνϊ και ζχουν φφγει τα τρζνα 

και ρωτά μιπωσ χάνω και ςζνα 

Τι κα πει, τι ςθμαίνει ζνα τρζνο; 

 

Αν δεισ ςτον ουρανό πουλιά 

με πολφχρωμα φτερά κα πει 

θ τφχθ ςου αλλάηει 

κι ίςωσ μια αυγι ςτο βάκοσ χαράηει 

ςβινει θ νφχτα θ μακριά 

αν ςε ξυπνιςουν τα πουλιά 
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12   Η παρουςία του τρένου ςτη μεγάλη οθόνη: 

12.1 POLAR EXPRESS / ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕ 

 

Ραραμονι Χριςτουγζννων…  Ζνα τρζνο με ατελείωτα βαγόνια, ςταματάει ζξω από το 

ςπίτι ενόσ μικροφ αγοριοφ.. Ρροοριςμόσ του, ο Βόρειοσ Ρόλοσ.. Επιβάτεσ του, όλα 

παιδάκια (με τα πιτηαμάκια τουσ) που ζχουν χάςει τθν πίςτθ τουσ ςτον Άγιο Βαςίλθ. 

Ο πρωταγωνιςτισ τθσ ταινίασ ανεβαίνει ςτο μαγικό Ρολικό Εξπρζσ, κάνει φιλίεσ, 

δοκιμάηεται ςε περιπζτειεσ, ςε ζνα μαγευτικό ταξίδι, γεμάτο εντυπωςιακζσ εικόνεσ, 

όμορφεσ μουςικζσ.. 

Θ ταινία, ζχει γυριςτεί με τθν πρωτοποριακι μζκοδο CGI κινουμζνων ςχεδίων. 

Σφμφωνα με αυτι, οι ερμθνείεσ των θκοποιϊν είναι αυτζσ που κακορίηουν και τισ 

κινιςεισ των ψθφιακϊν χαρακτιρων. 

 

Εικόνα 15: Σο Πολικό Εξπρζσ 
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Συμπακθτικό Χριςτουγεννιάτικο παραμυκάκι για μικρά και μεγάλα παιδιά ςε μια 

αρκετά ακριβι παραγωγι που ζκανε τουσ δθμιουργοφσ τθσ περιφανουσ 

Το ςενάριο και τθ ςκθνοκεςία, υπογράφει ο όμπερτ Ηεμζκισ. 

Το Ρολικό Εξπρζσ, ζκανε το ντεμποφτο του ςτθν Ελλάδα, ςτισ 10 Δεκεμβρίου 2004. 

 

12.2 Water For Elephants / Nερό για Ελέφαντεσ 

 

         Ο Jacob είναι γιοσ μιασ οικογζνειασ Ρολωνϊν μεταναςτϊν που ηει ςτθν Αμερικι 

τθν εποχι τθσ φφεςθσ και ποτοαπαγόρευςθσ. Σπουδάηει κτθνίατροσ αλλά λίγο πριν 

πάρει το πτυχίο τουσ μακαίνει ότι οι γονείσ του ςκοτϊκθκαν αφινοντάσ του μόνο 

υποκικεσ και από τισ αίκουςεσ των πανεπιςτθμίων βρζκθκε με μια βαλίτςα ςτο χζρι να 

προςπακεί να βρει τθ μοίρα του. Ο δρόμοσ του τον φζρνει ςε ζνα περιοδεφων τςίρκο 

όπου με τθ βοικεια ενόσ ομοεκνι του αλλά και τισ κτθνιατρικζσ του γνϊςεισ 

καταφζρνει να βρει δουλειά πάνω ςτο τρζνο που το μεταφζρει. Ο Jacob όμωσ κάνει το 

λάκοσ να ερωτευκεί τθν Marlena, το αςτζρι του τςίρκου και ςφηυγο του August και κα 

το πλθρϊςει. Το τρζνο αυτό ανικει ςτουσ Benzini Brothers και ο ςκλθρόσ ιδιοκτιτθσ 

August κάνει τα πάντα για να κρατιςει το τςίρκο ανοιχτό βαςανίηοντασ ηϊα αλλά και 

ανκρϊπουσ. 

            Ο λόγοσ που αναφζρουμε αυτι τθν ταινία είναι γιατί το τρζνο αυτό, ιταν για τον 

πρωταγωνιςτι ζνα μζςο να ξεφφγει απο τθν δραματικι πραγματικότθτά του και να 

μεταφερκεί ςε ζνα κόςμο που κα μποροφςε να ξεκινιςει τθν ηωι του απο τθν αρχι. Το 

ταξίδι με αυτό το τρζνο μασ προςφζρει ζναν άμεςο τρόπο να κοιτάξουμε τα 

φανταςμαγορικά αυτά ςόου με ζνα άλλο μάτι. 
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Εικόνα 16: Nερό για Ελζφαντεσ 

 

12.3 The Hunger Games / Αγώνεσ Πείνασ  
 

Θ Βόρεια Αμερικι λζγεται πλζον Ράνεμ και αποτελείται από δϊδεκα Ρεριοχζσ, οι 

οποίεσ δουλεφουν αςταμάτθτα για να ςυντθροφν τθν αναπτυγμζνθ Κάπιτολ. Θ 

δεκαεξάχρονθ Κάτνισ Ζβερντιν ηει ςτθν πιο φτωχι από όλεσ, τθ 12θ Ρεριοχι. Μετά το 

κάνατο του πατζρα τθσ, αναγκάηεται να ςυντθρει εκείνθ τθν οικογζνειά τθσ. Θ Κάπιτολ 

διοργανϊνει κάκε χρόνο ζνα μακάβριο παιχνίδι για να εκδικθκεί τισ Ρεριοχζσ που 

εβδομιντα χρόνια νωρίτερα είχαν επαναςτατιςει εναντίον τθσ. Μιλάμε για τουσ 

Αγϊνεσ Ρείνασ, ζνα αιματοβαμμζνο ςόου ςτο οποίο ςυμμετζχουν, φςτερα από 

κλιρωςθ, δφο νζοι 12-18 χρονϊν από κάκε Ρεριοχι. Από τουσ είκοςι τζςςερισ 

διαγωνιηόμενουσ μόνο ζνασ βγαίνει τελικά ηωντανόσ από τθ γιγάντιων διαςτάςεων 

αρζνα που ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για το τθλεοπτικό γεγονόσ. Πταν, λοιπόν, θ 

δωδεκάχρονθ Ρριμ κλθρϊνεται για να διαγωνιςτεί ςε αυτό το ανθλεζσ παιχνίδι, θ 

μεγάλθ τθσ αδερφι Κάτνισ δθλϊνει εκελόντρια για να τθ ςϊςει. Θ δεκαεξάχρονθ 
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κοπζλα με τον ςυμμακθτι  τθσ και «ςυμπαίκτθ» τθσ Ρίτα δεν ζχουν άλλθ επιλογι από 

το να αγωνιςτοφν μζχρισ εςχάτων για τθ ηωι τουσ.  

 

 

 

Εικόνα 17: Αγώνεσ Πείνασ 

 

Τα τρζνα είναι θ κφρια μζκοδοσ του ταξιδιοφ μεταξφ των περιοχϊν , αλλά 

χρθςιμοποιοφνται μόνο για τθν αποςτολι των εμπορευμάτων ςυνοικίεσ και τα υλικά 

και ςε άλλεσ περιοχζσ, κακϊσ και για τουσ υπάλλθλουσ τθσ Capitol να ταξιδεφουν μζςα 

Οι περιςςότεροι άνκρωποι που ηουν ςτισ περιοχζσ ποτζ δεν κα χρθςιμοποιιςει τα 

τρζνα εκτόσ αν είναι αποκοιμιςμζνοι για τουσ Αγϊνεσ Ρείνασ .Υπάρχουν 

ςιδθροδρομικοί ςτακμοί ςε κάκε περιοχι. Ζνα από τα είδθ τθσ αμαξοςτοιχίασ είναι το 

τρζνο υψθλισ ταχφτθτασ Capitol, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθ μεταφορά των 

ανκρϊπων ςτθν Capitol που κα κυςιαςτοφν ωσ φόροσ τιμισ. Θ Κάτνισ καιo Peeta πιγαν 

ςτο ςτακμό του τρζνου ςτθν περιοχι 12.Από τθ ςτιγμι που μπικε ςτο τρζνο που είχαν 
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χωριςτά διαμερίςματα για να ξεκουραςτοφν, κάκε ζνα από αυτά ζχει ζνα υπνοδωμάτιο, 

γκαρνταρόμπα και μπάνιο. Τα τρζνα ταξιδεφουν μζχρι και 200 μίλια ανά ϊρα. Ο 

ςχεδιαςμόσ είναι από βελοφδο και διακζτει επίςθσ μια ποικιλία από φαγθτά και 

αναψυκτικά. Το τρζνο φάνθκε να περνά μζςα από ζνα τοφνελ χτίςτθκε μζςα από τα 

βουνά, που είναι ο μόνοσ τρόποσ για να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτο Καπιτϊλιο. 

 

12.4 Νάρνια  

 

             Στθν ταινία μεταφερόμαςτε ςτο Λονδίνο τον 2ο Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Οι Γερμανοί 

βομβαρδίηουν τθν Αγγλικι πρωτεφουςα και οι κάτοικοι τθσ προςπακϊντασ να ςϊςουν 

τα παιδιά τουσ, τα ςτζλνουν ςτθν επαρχία όπου φιλοξενοφνται ςε διάφορα ςπίτια. 

Μζςα ςε αυτά τα παιδιά είναι και τα τζςςερα τεκνά τθσ οικογζνειασ Ρζβενςι, ο Ριτερ, 

Θ Σοφηαν, ο Ζντμοντ και θ Λοφςι. Ζτςι λοιπόν ζνα τρζνο τουσ μεταφζρει ςτθν επαρχία 

όπου εγκακίςτανται προςωρινά ςτο εξοχικό ςπίτι ενόσ κακθγθτι. Κατά τθν διάρκεια 

του παιχνιδιοφ τουσ μζςα ςτο ςπίτι θ μικρότερθ από τα αδζρφια, θ Λοφςι, βρίςκει μια 

φανταςτικι χϊρα με το όνομα, Νάρνια. Στθν Νάρνια κατοικοφν ηϊα που μιλάνε, 

γίγαντεσ, μινϊταυροι και διάφορα άλλα μυκικά πλάςματα. Δυςτυχϊσ όμωσ υπάρχει θ 

Λευκι Μάγιςςα που διϊκει τθν Νάρνια και ζχει επιβάλει ζνα ςυνεχι χειμϊνα ενϊ 

ακόμα και τα Χριςτοφγεννα ζχουν απαγορευτεί. Ευτυχϊσ υπάρχει μια προφθτεία θ 

οποία λζει ότι θ χϊρα κα ελευκερωκεί από δφο αγόρια και δφο κορίτςια. Τελικά οι 

μικροί μασ φίλοι, Ριτερ, Σοφηαν, Ζντμοντ και Λοφςι καταφζρνουν να φζρουν τθν άνοιξθ 

και τθν ελευκερία ςτθν Νάρνια. Αφοφ λοιπόν ζχει περάςει ιδθ ζνασ χρόνοσ από τθν 

τελευταία φορά που είδαν τθ Νάρνια είναι ζτοιμα να γυρίςουν ςπίτι τουσ από τθν 

επαρχία. Ρεριμζνοντασ λοιπόν ςτο ςιδθροδρομικό ςτακμό για να πάρουν το τρζνο τθσ 

επιςτροφισ το οποίο ςτθν ςυγκεκριμζνθ ταινία ςθματοδοτεί τθν μετάβαςθ από τον 

ανκρϊπινο απλό κόςμο ςε ζναν μαγικό. Τα αδζρφια νιϊκουν τθν μαγεία γφρω τουσ 

όταν ξαφνικά βρίςκονται και πάλι ςτθ Νάρνια που αυτι τθ φορά είναι πιο διαφορετικι. 

Ζχουν εξαφανιςτεί μυκικά όντα και αλλόκοτα πλάςματα. Εκεί κάπου ςτθν μαφρθ 

καταχνιά που ζχει απλωκεί ςτθν γεωγραφικι περιοχι τθσ Νάρνια ο νεοφερμζνοσ 

Ρρίγκιπασ Καςπιανόσ κα ςχθματίςει με τα αδζρφια Ρζβενςι μια ςυμμαχία για τθν 

κατάλυςθ τθσ βάρβαρθσ εξουςίασ του Λόρδου Μιράη. Τελικά ο Ρρίγκιπασ Καςπιανόσ 
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ανεβαίνει ςτο κρόνο. Πμωσ θ θλικία για τθν είςοδο των παιδιϊν του επόμενου χρόνου 

ζχει τελειϊςει. Τα δφο μεγαλφτερα παιδιά κλίνουν τα δεκαοχτϊ και πρζπει να  

 Εικόνα 18:  Νάρνια 

διαλζξουν για το αν κα μείνουν για πάντα ςτθ Νάρνια ςαν Βαςιλιάδεσ ι να διαλζξουν 

τον ανκρϊπινο απλό κόςμο. Τελικά τα παιδιά διαλζγουν το δρόμο προσ το ςπίτι τουσ 

και αποχαιρετοφν όλουσ τουσ φανταςτικοφσ φίλουσ τουσ. Ζτςι θ Λοφςι, ο Ριτερ, ο 

Ζντμοντ και θ Σοφηαν βρίςκονται με ζναν μαγικό τρόπο ξανά ςτον ςιδθροδρομικό 

ςτακμό, ςαν να μθν ζχει περάςει λεπτό, όπου και γυρνάνε ςπίτι. 

 

12.5 Harry Potter/Φάρι Πότερ 
 

Στθν πρϊτθ ταινία βλζπουμε: Μια εβδομάδα πριν τα ενδζκατα γενζκλια του, ο Χάρι 

αρχίηει να λαμβάνει μυςτθριϊδεισ επιςτολζσ τισ οποίεσ οι κείοι -που τον μεγάλωναν- τα 

καταςτρζφουν και δεν τον αφινουν να διαβάςει. Οι επιςτολζσ όμωσ ςυνεχίηουν να 

ζρχονται. Οι Ντάρςλι -οι κείοι του- προςπακϊντασ να αποτρζψουν το Χάρι από το να 
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διαβάςει τισ επιςτολζσ καταφεφγουν τελικά ςε ζνα μικρό νθςί ςτθ κάλαςςα. Εντοφτοισ, 

ο Χάγκριντ (ο οποίοσ τον ζιχε ςϊςει πριν 11 χρόνια από τον ςατανικό Λόρδο Βόλντεμορτ 

που κατάφερε και ςκότωςε τουσ γονείσ του) τουσ βρίςκει και αποκαλφπτει ςτον Χάρι ότι 

είναι μάγοσ και του λζει για τουσ γονείσ του. Του δίνει μια επιςτολι και ςε αυτιν ο Χάρι 

διαβάηει ότι ζχει μια κζςθ ςτο Χόγκουαρτσ, μια ςχολι και μαγείεσ και ξόρκια, με ςκοπό 

να εκπαιδευτεί ςτθ μαγεία. Τθν επόμενθ μζρα τον οδθγεί ςτθ Διαγϊνιο Αλζα όπου 

αγοράηει τα εφόδια που κα χρειαςτεί για τθ μαγικι ςχολι. Ο Χάγκριντ επιςτρζφει τον 

Χάρι ςτουσ Ντάρςλι με ζνα ειςιτιριο για το τρζνο του Χόγκουαρτσ που 

 

Εικόνα 19: Χάρι Πότερ 

αναχωρεί από τθ Ρλατφόρμα 9¾ ςτον ςτακμό King's Cross ςτο Λονδίνο. Στθ τελευταία 

ταινία επίςθσ βλζπουμε τι απζγιναν οι χαρακτιρεσ δεκαεννζα χρόνια αργότερα. Ο Χάρι 

παντρεφτθκε τθν κοκκινομάλλα Τηινι Γουζςλι, που είναι αδερφι του κολλθτοφ του, του 

ον Γουζςλι, και απζκτθςαν 3 παιδιά, δφο αγόρια και ζνα κορίτςι. Ο ον Γουζςλι 

παντρεφτθκε τθν Ερμιόνθ Γκρζιντηερ και απζκτθςαν ζνα κορίτςι και ζνα αγόρι. Στθ 

τελευταία ςκθνι τουσ βλζπουμε ευτυχιςμζνουσ και ενιλικεσ πια να είναι ςτον ςτακμό 

King Cross ςτο Λονδίνο και να αποχαιρετοφν τα παιδιά τουσ κακϊσ φεφγουν για τθν 

Σχολι Χόγκουαρτσ. 
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Το τρζνο: Το τρζνο που χρθςιμοποιικθκε ςτθν ταινία είναι το GWR 5900 και φτιάχτθκε 

το 1936. Επίςθσ το τρζνο τθσ ταινίασ δεν ζχει καμία ςχζςθ με το πραγματικό διότι 

υπιρξαν πολλζσ αλλαγζσ για τθν χρθςιμοποίθςθ ςτθ ταινία. 

Θ ςειρά Χάρι Ρότερ είναι πολφ δθμοφιλισ και κάκε βιβλίο ςθμειϊνει μεγάλουσ 

αρικμοφσ πωλιςεων, γεγονόσ που ζχει οδθγιςει ζωσ ςιμερα ςτθν κυκλοφορία οχτϊ 

ταινιϊν που βαςίςτθκαν ςτα βιβλία. 

  

12.6 Skyfall 

 

H τελευταία αποςτολι του Bond ςτθν Τουρκία δεν ζχει κακόλου καλι κατάλθξθ και 

μερικοί από τουσ πιο ςθμαντικοφσ μυςτικοφσ πράκτορεσ του κόςμου εκτίκενται 

ανεπανόρκωτα. Αφοφ ο James Bond ςυναντάει ζναν από τουσ εχκροφσ του, με ζναν 

παράξενο τρόπο βρίςκονται ςτθν οροφι ενόσ τρζνου οποφ αρχίηουν και μαλϊνουν 

μζχρι ςκοτωμοφ.  

 

Εικόνα 20: Skyfall 
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Ρίςω από τισ ςκθνζσ: 

 Για τθ ςκθνι, όπου ζνασ ςυρμόσ του μετρό εκτροχιάηεται με επικίνδυνα 

αποτελζςματα, το ςυνεργείο καταςκεφαςε 2 ςυρμοφσ κανονικϊν διαςτάςεων, 

που ηφγιηαν 7 τόνουσ ζκαςτοσ. Στο ςκθνικό είχαν τοποκετθκεί 10 κάμερεσ με 

τθλεχειριςμό, για να καταγράψουν τθ ςφγκρουςθ από διάφορεσ γωνίεσ, χωρίσ 

να χρειαςτεί να κινδυνζψει κανείσ. 

 Τα γυρίςματα ςτο μετρό του Λονδίνου ζγιναν ςτον ςτακμό Charing Cross μζςα 

ςε 4 Σαββατοκφριακα. 

 Ρατιςτε εδϊ για να  δείτε τθ ςκθνι με το τρζνο  

http://www.youtube.com/watch?v=umRpwW_PuxM 

 

  

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=umRpwW_PuxM
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13 Μελλοντικά τρένα: 

 Το MAGLEV πιρε τθν ζγκριςθ από το αρμόδιο υπουργείο τθσ Λαπωνίασ και 

αναμζνεται να κινιςει ςφντομα θ καταςκευι του. Τι είναι όμωσ το MΑGALEV; Θ 

λζξθ MAGLEV είναι ςφνκετθ από τισ λζξεισ Magnetic Levitation, που ςθμαίνει 

"Μαγνθτικι Αιϊρθςθ". Ππωσ ςωςτά μαντζψατε, το τραίνο αιωρείται πάω ςτισ 

ράγεσ του. 

Για να πετφχει αυτό, χρθςιμοποιοφνται μαγνθτικζσ διατάξεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

θ δφναμθ αςκείται προσ τα πάνω. Για να υπάρχει ελεγχόμενθ ανφψωςθ, οι 

μαγνιτεσ που είναι τοποκετθμζνοι ςτο τρζνο, δεν είναι ςυνθκιςμζνοι 

θλεκτρομαγνιτεσ, αντίκετα με τουσ ςυνθκιςμζνουσ μαγνιτεσ που δεν είναι 

δυνατόν να αςκιςουν τόςα πολλά G πίεςθσ. 

 

 Θ Λαπωνικι εταιρία ςιδθροδρόμων Central Japan Railway είναι ςτθ διαδικαςία 

ςθμαντικότατθσ ανακάλυψθσ που κα αλλάξει ςτο μζλλον τθ ποιότθτα των 

τρζνων ςε παγκόςμιο επίπεδο αφοφ θ εν λόγω εταιρία βρίςκεται ςε πειραματικό 

ςτάδιο καταςκευισ του μαγνθτικοφ αιωροφμενου τρζνου. Αυτό το τρζνο κα 

υπερζχει από τα ςθμερινά ςτο ότι κα κινείται ουςιαςτικά ςτον αζρα λίγο πάνω 

από τισ ράγεσ με τθ μζκοδο του μαγνθτιςμοφ και κα κινείται και με 

υπερδιπλάςια ταχφτθτα που κα φτάνει και τα 360 χιλιόμετρα τθν ϊρα! Αυτό 
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ςθμαίνει ςτθ πράξθ ότι για μία διαδρομι ςυνολικισ διάρκειασ 2 ωρϊν με τα 

ςφγχρονα τρζνα, με τα μαγνθτικά τρζνα κα διανφεται αυτι θ απόςταςθ οφτε ςε 

1 ϊρα, γφρω ςτα 50 με 55 λεπτά. Ράντωσ ακόμθ κα χρειαςτεί υπομονι διότι θ 

Λαπωνικι εταιρία ανακοίνωςε ότι κα ςυνεχίηει να πραγματοποιεί δοκιμζσ μζχρι 

το τζλοσ του 2013 και υπολογίηεται ότι το πρϊτο μαγνθτικά αιωροφμενο τρζνο 

κα βγει ςτθ παραγωγι μζςα ςτο 2027 

 

 Italo AGV είναι το πρϊτο τρζνο ςτθ ςειρά AGV που τζκθκε ςε λειτουργία τον 

Απρίλιο του 2012. Ζχει μζγιςτθ επιχειρθςιακι ταχφτθτα 360kmph. 

Το τρζνο ζςπαςε το ρεκόρ ταχφτθτασ τθσ 574.8kmph τον Απρίλιο του 2007. 

Κεωρείται ότι είναι το πιο ςφγχρονο τρζνο ςτθν Ευρϊπθ, AGV Italo χτίςτθκε από 

τθν Alstom. Το τρζνο τρζχει ςιμερα ςτθν Νάπολι - όμα - Firenze - Μπολόνια - 

Μιλάνο διάδρομο. 

 Το τρζνο είναι ςφμφωνθ με τθν Ευρωπαϊκι ΤΡΔ διαλειτουργικότθτασ πρότυπο, 

το οποίο περιλαμβάνει αςφάλεια, αξιοπιςτία και τθ διακεςιμότθτα, τθν υγεία, 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν τεχνικι ςυμβατότθτα 

 Τοκάιντο Σινκανςζν (東海道新幹線, Tōkaidō Shinkansen) το 1964, το δίκτυο ζχει 

επεκτακεί για να ενϊςει τισ περιςςότερεσ κφριεσ πόλεισ ςτισ νιςουσ Χονςοφ και 

Κιοφςου, με ταχφτθτεσ διαδρομισ μζχρι και 300 km/h, ςε περιβάλλον ανκεκτικό 

ςε ςειςμοφσ και τυφϊνεσ. Σε δοκιμζσ ζχουν επιτευχκεί ταχφτθτεσ ζωσ 443 km/h 
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για ςυμβατικοφσ ςυρμοφσ και ζωσ 580 km/h για ςυρμοφσ μαγνθτικισ αιϊρθςθσ 

(Maglev). 

Ο όροσ Σινκανςζν ςθμαίνει κυριολεκτικά «Νζα Γραμμι Κορμόσ» και ωσ εκ 

τοφτου αναφζρεται υπό τθν ςτενότερθ ερμθνεία μόνο ςτισ ςιδθροδρομικζσ 

γραμμζσ, ενϊ τα τραίνα τα ίδια επιςιμωσ αναφζρονται ωσ «Υπζρ Εξπρζσ» 

(超特急, chō-tokkyū). Ράντωσ, ακόμα και ςτθν Λαπωνία αυτι θ διάκριςθ 

ςπανίωσ γίνεται ςτθν κακθμερινι χριςθ. Αντίκετα προσ τισ άλλεσ γραμμζσ των 

Λαπωνικϊν Σιδθροδρόμων, οι γραμμζσ του Σινκανςζν είναι κανονικοφ εφρουσ και 

χρθςιμοποιοφν ςιραγγεσ και κοιλαδογζφυρεσ για να διαςχίςουν τα όποια 

εμπόδια, παρά να τα παρακάμψουν. 

 Με αεροδυναμικό ςχιμα, τθν ικανότθτα να αναπτφςςει ταχφτθτα ζωσ και 200 

μιλίων τθν ϊρα, αλλά και τθν απόλυτθ χλιδι ςτο εςωτερικό του, οι Λάπωνεσ 

κατόρκωςαν να θγθκοφν και πάλι ςτον τομζα των τεχνολογικϊν καινοτομιϊν, με 

το νζο τρζνο που εγκαινιάςτθκε το Σάββατο (Pics)Το νζο γριγορο τρζνο κα 

εκτελεί δφο δρομολόγια τθν θμζρα μεταξφ Τόκιο και Αομόρι και άλλο ζνα ςτο 

Σεντάι με 186 μίλια τθν ϊρα (300 χιλιόμετρα τθν ϊρα). Διακζτει business class 

κζςεισ, όπωσ ακριβϊσ αυτζσ των αεροπλάνων. Ο ςτόχοσ είναι μζχρι το επόμενο 

ζτοσ το τρζνο να εκτελεί δρομολόγια με τθ μζγιςτθ ταχφτθτα 200 μιλίων τθν ϊρα 

(320 χιλιόμετρα/ϊρα), αλλά και να καταςτεί το γρθγορότερο τρζνο τθσ 

Λαπωνίασ. Για τθ προϊκθςθ του τρζνου, οι υπεφκυνοι προςπακοφν να 

αναδείξουν το Αομόρι ωσ τουριςτικό προοριςμό. Με 200 λίρεσ., ο κάκε επιβάτθσ 

κα μπορεί να απολαφςει τθν πολυτζλεια μιασ ξεχωριςτισ καμπίνασ, όπου κα του 

προςφζρεται φαγθτό, ποτό, αλλά και θ πλιρθσ ανάπαυςθ ςε δερμάτινθ 

πολυκρόνα. Θ τεχνολογία Shinkansen που χρθςιμοποιοφν οι Λάπωνεσ ςτα τρζνα 

τουσ από τθ δεκαετία του '60 είναι ιδιαίτερα αςφαλισ. "Κανείσ μζχρι ςτιγμισ 

δεν ζχει χάςει τθ ηωι του από εκτροχιαςμό, παρ' όλο που τα τρζνα εκτελοφν τα 

δρομολόγια τουσ ςε μια ιδιαίτερα ςειςμογενι χϊρα", υπογραμμίηουν οι ειδικοί. 

Επιπλζον, λόγω τθσ μειωμζνθσ ηιτθςθσ των εςωτερικϊν δρομολογίων, θ 

ιαπωνικι κυβζρνθςθ και οι καταςκευαςτζσ προςπακοφν να πουλιςουν τα 

γριγορα, ποιοτικά και αςφαλι τρζνα ςε άλλεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ. Το 

μεγαλφτερο κατόρκωμα είναι θ μελλοντικι καταςκευι ενόσ αμερικάνικου 
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ςιδθροδρομικοφ δικτφου που ο ίδιοσ ο Ομπάμα προϊκθςε και του οποίου το 

κόςτοσ ανζρχεται ςε 13 εκ. δολάρια. 
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14 Ζωγραφικοί πίνακεσ 
 

Τζλοσ κάναμε μια επιλογι από ηωγραφικοφσ πίνακεσ με κζμα τα τρζνα. Ο ηωγράφοσ 

των τρζνων αναμφιςβιτθτα είναι ο Κλωντ Μονζ.   
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Εικόνα 21: Le pont du chemin de fer a Argenteuil 

 
Εικόνα 22: MONET, Claude, Le Pont du chemin de fer, Argenteuil, 1873 
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Εικόνα 23: La gare d' Argenteuil 
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Εικόνα 24: Le train 
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Εικόνα 25:  MONET Claude Train dans la neige.1875 
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Εικόνα 26: MONET  Claude Train in the Snow, Argenteuil 1875 
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