
                                        ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Β.Δ.Ε) 

Η περίοδος 1870-1909 συνιστά φάση ανάπτυξης του νεοσύστατου νεοελληνικού 

κρατους. Προϋπόθεση της ανάπτυξης αυτής ήταν η δημιουργία έργων υποδομής για να 

ξεπεραστεί το ταχύτερο δυνατόν η ανυπαρξία οδικού δικτύου και χερσαίων μεταφορών. 

Όλα αυτά έγιναν άμεσα αντιληπτά από τον Αιτωλοακαρνάνα πολιτικό και πρωθυπουργό 

της χώρας Χαρίλαο Τρικούπη ο οποίος και αποφασίζει το 1882 τη δημιουργία 

σιδηροδρόμου σε όλη τη χώρα. 

  Τον Ιούνιο του 1888 αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής της γραμμής Μεσολογγίου- 

Αιτωλικού-Αγρινίου μήκους 44 χλμ. την οποία εκμεταλλεύεται βελγική εταιρεία. Ένα 

χρόνο αργότερα αποφασίζεται η επέκταση μέχρι το Κρυονέρι και ατμοπλοϊκή σύνδεση 

με την Πάτρα. Το έργο ανατίθεται πλέον στον Χρ. Αποστολίδη ο οποίος και ιδρύει την 

εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Βορειοδυτικής Ελλάδος (Σ.Δ.Β.Ε). Το έργο ολοκληρώνεται τον 

Οκτώβριο του 1891 και ορίζεται χρόνος εκμετάλλευσης τα 99 έτη. Τα ατμόπλοια 

«Καλυδών 1,2,3» και  «Ρόδος» μεταφέρουν εμπορεύματα και ταξιδιώτες από το 

Κρυονέρι στην Πάτρα. Το τελικό μήκος της γραμμής Πάτρα –Κρυονέρι-Μεσολόγγι-

Αγρίνιο έφτασε τα 74 χλμ. 

   Φιλοδοξία και σχεδιασμός των δημιουργών του έργου ήταν να αποτελέσει τη βάση 

ενός σιδηροδρομικού δικτύου που θα συνδεόταν τόσο με εκείνο της Πελοποννήσου, 

όσο και αργότερα με την Ήπειρο και Θεσσαλία (περιοχές που δεν είχαν ενταχθεί ακόμη 

στα όρια του νέου ελληνικού κράτους) αλλά και με προοπτική διεθνούς σύνδεσης. Οι 

φιλοδοξίες αυτές όμως δεν πήραν σάρκα και οστά, η γραμμή δεν επεκτάθηκε, δεν 

εκσυγχρονίστηκε και οδηγήθηκε τελικά το 1952 σε πτώχευση, υπαγωγή στους 

ΣΠΑΠ(Σιδηρόδρομοι Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου) και σταμάτησε την λειτουργία 

της ως ελλειμματική το 1970. 

 

                                 Οικονομικοκοινωνική ζωή του τόπου και Σιδηρόδρομος 

  Μέχρι το 1870 οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας ζούσαν σε μια κλειστή κοινωνία 

αυτοκαταναλώνοντας τα προϊόντα τους και χωρίς ευκολία επικοινωνίας με πόλεις και 

χωριά σε άλλες περιοχές. Χωρίς οδικό δίκτυο η μεταφορά των προϊόντων τους σε 

κάποιο λιμάνι, ώστε να εξαχθούν και να φέρουν έσοδα, ήταν αδύνατη. 

Η ανάπτυξη έρχεται επί Χ. Τρικούπη, όταν  προγραμματίζεται και κατασκευάζεται για 

τον νομό Αιτ/νίας η σιδηροδρομική γραμμή. Ο σιδηρόδρομος θα επηρεάσει 



αποφασιστικά τη ζωή των κατοίκων της περιοχής και θα αναδείξει το Αγρίνιο σε 

εμπορικό κέντρο. Η περιοχή της Αιτ/νίας μπορεί τώρα να διοχετεύσει γρήγορα και 

αποτελεσματικά στα λιμάνια και στα μεγάλα αστικά κέντρα τα αγροτικά της προϊόντα 

και κυρίως τον καπνό. 

Χιλιάδες στρέμματα παράγουν τεράστιες ποσότητες καπνού, καπνέμποροι έρχονται 

στην περιοχή και χτίζουν αποθήκες για την επεξεργασία και συσκευασία του. Με τον 

σιδηρόδρομο εξάγονται τα συσκευασμένα δέματα προς τα λιμάνια της χώρας και από 

κει με πλοία ταξιδεύουν σε όλες τις αγορές του κόσμου. Γύρω από τον σιδηροδρομικό 

σταθμό Αγρινίου υψώνονται θεόρατες καπναποθήκες . Τα αδέρφια Παπαστράτου, οι 

Ηλιού, Παναγόπουλος , Καμποσιώρας, Κόκαλης και Παπαπέτρου κυριαρχούν με τα 

τεράστια κτήρια τους στο Αγρίνιο. 

   Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στο τμήμα της γραμμής από τα Καλύβια στον Αχελώο 

μήκος 2 χλμ. το οποίο και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ξυλείας από την Ευρυτανία 

μέσω του Αχελώου. 

  Η εφημερίδα του Αγρινίου «Ο Πολίτης» περιέγραφε στο φύλλο της της 23 Απριλίου 

1890 την υποδοχή του νεόκοπου σιδηρόδρομου στην πόλη του Αγρινίου: ¨Την 15η του 

φθίνοντος μηνός και περί ώραν 4ην αφίκετο εκ Μεσολογγίου ο σιδηροδρομικός συρμός 

εις τον ενταύθαν σταθμόν αυτού..άμα δε ως ηκούσθη ο συρυγμός της ατμομηχανής , 

αναρίθμητον πλήθος εκ της της πόλεώς μας εξέδραμεν προς το μέρος, όπως αντιληφθή 

ιδίοις όμμασι το αξιοθέατον και μεγαλοπτρεπές αντικείμενον…» 

 

Οι Αιτωλοακαρνάνες έχουν πια το προνόμιο να μετακινούνται με ασφάλεια και άνεση. 

Είναι ισάξιοι πολίτες με τους υπόλοιπους Έλληνες και Ευρωπαίους, έχουν πια 

αναπτυξιακή προοπτική , η ζωή τους αλλάζει κυριολεκτικά. 

Η περιοχή αποκτά μοναδικά αρχιτεκτονήματα, τους σταθμούς του σιδηροδρόμου, 

πόλεις και χωριά αναπτύσσονται οργανωμένα κοντά του. Το νέο μεταφορικό μέσο 

χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους κατοίκους του Αγρινίου , των Καλυβίων του 

Ξηρομέρου. Του Μεσολογγίου, του Αιτωλικού οι οποίοι μετακινούνται άνετα για τα 

ψώνια τους στα εμπορικά κέντρα, για το μπάνιο τους στις παραθαλάσσιες περιοχές του 

νομού, για το προσκύνημα τους αρχές Αυγούστου στο μοναστήρι του Παντοκράτορα στο 

Αγγελόκαστρο. Αλλά και οι έμποροι της Πελοποννήσου πηγαίνουν με τρένο απέναντι 



στην Αιτ/νία ….δια θαλάσσης. Ανάμεσά τους και κυνηγοί που χρησιμοποιούν τον 

σιδηρόδρομο για να μεταφερθούν στους κυνηγότοπους της Στερεάς Ελλάδας. 

Είναι προφανές ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει σημαντικές θετικές οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις σε όλη την περιοχή. Ενσωματώνει περιοχές με διαφορετικά 

οικονομικά χαρακτηριστικά, συνδέει την ύπαιθρο με τις πόλεις, διευκολύνει τη μαζική 

μετακίνηση για λόγους αναψυχής, μεταφέρει γρήγορα επιστολές και εφημερίδες, 

οδηγεί σε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την 

επίδραση που άσκησε η λειτουργία του σιδηροδρόμου στην περιοχή μας. 

 

     Ιστορία – 9 Απριλίου 1944(Σαμποτάζ μεταξύ Σταμνάς- Αγγελοκάστρου)-30 Ιουλίου 

1944(Σαμποτάζ στα Καλύβια) 

Ο σιδηρόδρομος συνέδεσε όμως τη «ζωή» του με τη ζωή και το θάνατο κατοίκων της 

περιοχής κατά τη σκληρή περίοδο της γερμανικής κατοχής, περίοδο κατά την οποία οι 

Γερμανοί χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δίκτυο για τη μεταφορά 

υλικού πολέμου και στρατιωτών. 

Στις 9 Απριλίου 1944 αντάρτες του ΕΛΑΣ που δρούσαν στην περιοχή Ξηρομέρου 

διατάχτηκαν να ανατινάξουν τον συρμό ΣΔΒΕ ο οποίος μετέφερε καύσιμα για τα 

σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Αγρινίου γερμανικά στούκας. Το σαμποτάζ εκτελέστηκε 

επιτυχώς και στοίχισε στους Γερμανούς αρκετούς επίλεκτους άντρες και πολύτιμο υλικό 

πολέμου. Οι Ναζί απαντούν με αντίποινα εκτελώντας Μ. Παρασκευή τους 120 στο 

Αγρίνιο και απαγχονίζοντας στην κεντρική πλατεία τους Αναστασιάδη, Σαλάκο και 

Σούλο. 

Το πρωί της Κυριακής 0 Ιουλίου 1944 ομάδα ανταρτών στήνει ενέδρα νότια των 

Καλυβίων όπου διασταυρώνονται η γραμμή του τρένου Αγρινίου-Κρυονερίου με εκείνη 

που πηγαίνει προς το σημερινό οικισμό Αγίου Γεωργίου για τη φόρτωση ελάτων που 

έφταναν εκεί πλέοντας στον Αχελώο. Στην ενέδρα τους πέφτει γερμανικό όχημα με έξι 

επιβαίνοντες Γερμανούς οι οποίοι και εκτελούνται. Ωα αντίποινα αποφασίζεται από τον 

Γερμανό Διοικητή η εκτέλεση 60 Ελλήνων  πάνω στη γραμμή του σιδηροδρόμου.  

 

 

 



                                             


