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Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία αποτελεί µια ιστορική αναδροµή των συστηµάτων σταθερής 
τροχιάς που εφαρµόστηκαν αλλά και που προτάθηκαν για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Η αναδροµή ξεκινάει από το έτος 1889, όταν και υπογράφεται η 
πρώτη σύµβαση για τη δηµιουργία κι εκµετάλλευση συστήµατος ιππήλατων 
τροχιοδρόµων µε την Οθωµανική κυβέρνηση, και λήγει το 1968, όταν στα 
πλαίσια της Χωροταξικής Μελέτης Θεσσαλονίκης «Τριανταφυλλίδη» γίνεται 
µια πρόταση για ένα δακτυλιοειδές σύστηµα µετρό. 
Στην εξέταση περιλαµβάνονται τα παρακάτω συστήµατα που εφαρµόστηκαν 
στην πόλης της Θεσσαλονίκης: α) Σύστηµα ιππήλατων τροχιοδρόµων (1893-
1908), β) Σύστηµα ηλεκτροκίνητων τροχιοδρόµων (1908-1957), γ) Σύστηµα 
τραίνου κατά µήκος της παραλίας (1917-1935) καθώς και προτάσεις που δεν 
υλοποιήθηκαν αλλά είναι πολύ σηµαντικές για εξαγωγή συµπερασµάτων, όπως: 
α) Σύστηµα µετρό από τον αρχιτέκτονα Τhomas Mawson το 1918 µετά από την 
πυρκαγιά του 1917, β) Σύστηµα τρόλεϊ προταθέν από επιτροπή που συστήθηκε 
για τον σκοπό αυτό το 1957, γ) Προταθέν σύστηµα δακτυλιοειδούς και 
υποθαλάσσιου µετρό στα πλαίσια της Χωροταξικής Μελέτης Θεσσαλονίκης 
«Τριανταφυλλίδη» (1968).  
Για τα προηγούµενα, εξετάζονται τα εξής: το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 
δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν, χαράξεις, τιµολόγια, οχήµατα, υποδοµές, 
πολεοδοµικές επιπτώσεις, λόγοι µη-υλοποίησης όσον αφορά στις προτάσεις κ.ά. 
ανάλογα µε την περίπτωση. 
Στις τελευταίες δεκαετίες διατυπώθηκαν και άλλες προτάσεις για συστήµατα 
σταθερής τροχιάς τα οποία δεν εξετάζονται εδώ, επειδή θεωρείται ότι 
βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν κλείσει ακόµη τον ιστορικό τους κύκλο. 

 



 

1.  Εισαγωγή. 
 
Τα συστήµατα σταθερής τροχιάς για αστικές περιοχές, έκαναν δυναµική 
επανεµφάνιση στον ελλαδικό χώρο στις δύο προηγούµενες δεκαετίες, κυρίως σε 
επίπεδο εξαγγελιών και µελετών µε εξαίρεση την περίπτωση της Αθήνας. Μετά 
τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο και την απαξίωσή τους, ως αποτέλεσµα του 
«φορντισµού» και της επικράτησης του Ι.Χ. αυτοκινήτου, είναι πλέον ευρέως 
αποδεκτή η άποψη ότι έχουν πολλά να προσφέρουν στο κυκλοφοριακό 
πρόβληµα των ελληνικών αστικών κέντρων.  
     Η Αθήνα απέκτησε σύστηµα metro και βρίσκεται υπό κατασκευή και 
σύστηµα τραµ. Αντιθέτως, στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που οι εξαγγελίες ήταν 
ενθουσιώδεις σε βαθµό που κάποιοι να ισχυρίζονται ότι θα αποκτούσε metro 
πριν από την Αθήνα, τα πράγµατα παρέµειναν στάσιµα, µε συνέπεια σήµερα να 
µην λειτουργεί κανένα σύστηµα σταθερής τροχιάς στην πόλη.  
     Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη έχει συνδέσει την ιστορία της µε συστήµατα 
σταθερής τροχιάς, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο σχεδιασµού, 
και αυτό θα προσπαθήσει να αναδείξει η παρούσα εργασία. Η µελέτη της 
ιστορικής διαδροµής των συστηµάτων αυτών, των προβληµάτων που 
αντιµετώπισαν όσα λειτούργησαν αλλά και οι αιτίες που άλλα δεν 
υλοποιήθηκαν, έχει πολλά να προσφέρει στον µελλοντικό σχεδιασµό παρόλο 
που πολλές φορές είναι µια συνιστώσα που αγνοείται από τους µηχανικούς. 
Σύµφωνα µε µία άλλη θεώρηση, η γνώση της ιστορικής διαδροµής κάθε αστικού 
συστήµατος βοηθάει σηµαντικά στον σωστότερο µελλοντικό σχεδιασµό µε την 
αποφυγή των λαθών του παρελθόντος αλλά και την σύνδεση των σχεδιαζόµενων 
συστηµάτων µε τα παλαιά διατηρώντας την ιστορική συνέχεια που έχει να 
προσφέρει πολλά, τόσο στο καθεαυτό λειτουργικό πρόβληµα όσο και στην ίδια 
την χρονική συνέχεια της πόλης και, µε κάποιες προϋποθέσεις, στη διατήρηση 
της ιστορικής µνήµης. 
 
2. Τα συστήµατα σταθερής τροχιάς που εφαρµόστηκαν στην      
πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 
2.1. Το σύστηµα των ιππήλατων τροχιοδρόµων (1893-1908). 
 
Στις 18 Σεπτεµβρίου 1889 ένας «ντονµές» κτηµατίας, ο Ahmet Hamdi Bey που 
αργότερα θα διατελέσει και δήµαρχος Θεσσαλονίκης, υπογράφει σύµβαση µε 
την Οθωµανική κυβέρνηση µε την οποία του παραχωρείται για 35 χρόνια το 
προνόµιο της κατασκευής και εκµετάλλευσης ιπποτροχιοδρόµου στη 
Θεσσαλονίκη. Η εταιρία ιδρύεται το 1892 στην Κωνσταντινούπολη µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και µε αρχικό κεφάλαιο 1.500.000 φράγκων. Ο τροχιόδροµος 
αρχίζει να λειτουργεί στις 8 Μαΐου 1893 ενώ εγκαίνια γίνονται µε λαµπρότητα 
στις 28 Μαΐου 1893. Πρώτος διευθυντής των ιππήλατων τροχιοδρόµων ορίζεται 
ο M. Kaul, µηχανικός από το Λουξεµβούργο, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος των 
πρόδροµων εργασιών. Οι σιδηροτροχιές και τα περισσότερα υλικά ήταν 
εισαγωγής Βελγίου, και µάλιστα αδασµολόγητα, όπου είχαν κατασκευαστεί και 
τα 45 οχήµατα του δικτύου. Τα ιππήλατα τραµ παρά τη σχετικά χαµηλή 

 



 

ταχύτητα προκαλούσαν κάποια ατυχήµατα ενώ από το 1906 άρχισε να τα 
ανταγωνίζεται µια υπηρεσία παράκτιας συγκοινωνίας. Σιγά σιγά γίνεται φανερό 
ότι έχει έρθει ο καιρός της ηλεκτρικής έλξης. Έτσι τα ιππήλατα τραµ 
αποσύρονται το 1908 µε την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτροκίνητων 
τροχιοδρόµων. (Τάµαριξ [1]) 
     Η κύρια γραµµή ξεκινούσε από τον Παλαιό Σιδηροδροµικό Σταθµό, άλλαζε 
πορεία στην περιοχή της διασταύρωσης των οδών 26ης Οκτωβρίου και 
Πολυτεχνείου, όπου και µέσω της 26ης Οκτωβρίου έφτανε στην πλατεία 
Βαρδαρίου, συνεχιζόταν µέσω της Εγνατίας οδού περνώντας από το Αλκαζάρ 
και την Καµάρα, άλλαζε πορεία και κατέβαινε από την οδό Εθνικής Αµύνης 
µέχρι τον Λευκό Πύργο, όπου άλλαζε πάλι πορεία και συνέχιζε µέσω της οδού 
Βασιλίσσης Όλγας περνώντας από το Φάληρο και στην συνέχεια από τη γέφυρα 
του ρέµατος του Μπουγιούκ Ντερέ, κοντά στη σηµερινή στάση Γεωργίου, και 
είχε πέρας στο Ντεπώ κοντά στο Μύλο Αλλατίνη. Η κύρια γραµµή είχε και δύο 
διακλαδώσεις. Η πρώτη ξεκινούσε από τον Κήπο του Μπες Τσινάρ, Κήπος των 
Πριγκίπων σήµερα, περνούσε από την 26ης Οκτωβρίου και ενωνόταν µε την 
κύρια γραµµή στην προαναφερόµενη διασταύρωση, όπου η κύρια γραµµή 
άλλαζε πορεία. Η δεύτερη διακλάδωση ξεκινούσε από την Σκάλα του λιµανιού 
και περνούσε από την παραλία µέχρι τον Λευκό Πύργο, όπου και ενωνόταν µε 
την κύρια γραµµή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε σχέση µε την χάραξη που 
προβλεπόταν από σύµβαση της 18-9-1889, η κύρια γραµµή υλοποιήθηκε όπως 
προβλεπόταν, καθώς και η «παραλιακή» διακλάδωση δηλαδή το τµήµα Σκάλα 
λιµανιού – Λευκός Πύργος. Αντιθέτως δεν υλοποιήθηκε ποτέ η διακλάδωση που 
θα συνέδεε τον Σιδηροδροµικό Σταθµό µε το Λιµάνι και αντ’ αυτής έγινε η 
διακλάδωση που συνέδεε τον Κήπο του Μπες Τσινάρ µε την κύρια γραµµή. 
(Ναλµπάντης, κ.ά. [2]) 
     Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η τιµολογιακή πολιτική που ακολουθήθηκε. Από 
το ρέµα του Μπουγιούκ Ντερέ µέχρι τη Σκάλα στο λιµάνι, το εισιτήριο για την 
πρώτη θέση ήταν ενάµιση γρόσι και για τη δεύτερη ένα. Από τη Σκάλα µέχρι το 
Φάληρο και το αντίθετο πλήρωναν µόνο δύο µεταλίκια για τη δεύτερη θέση. 
Όµως από το Λευκό Πύργο µέχρι τη Σκάλα το εισιτήριο της πρώτης θέσης ήταν 
ένα γρόσι, γιατί η γραµµή αυτή θεωρούνταν ότι εξυπηρετούσε τους εύπορους. 
Αντίθετα στην επάνω γραµµή, της Εγνατίας, το εισιτήριο ήταν πολύ φθηνό. Από 
το Λευκό Πύργο µέχρι το Αλκαζάρ το εισιτήριο για τη Β΄ θέση είχε ένα µεταλίκι 
και µέχρι το Μπες Τσινάρ δύο µεταλίκια, ενώ για την Α΄ θέση είχε το διπλάσιο. 
Εµφανίζεται λοιπόν το παράδοξο, για τα σηµερινά δεδοµένα, ένα τµήµα µιας 
διαδροµής, Λευκός Πύργος – Σκάλα, να έχει ακριβότερο εισιτήριο από 
ολόκληρη την διαδροµή, Φάληρο – Σκάλα. Το παράδοξο αυτό είναι ενδεικτικό 
των οικονοµικών σχέσεων που υπήρχαν σε µια αυτοκρατορική µεγαλούπολη. 
(Τάµαριξ [1]) 
     Όπως προαναφέρθηκε τα οχήµατα ήταν βελγικής κατασκευής. Αυτά 
χωρίζονταν σε τρία διαµερίσµατα. Στο εµπρόσθιο µέρος, στο µέρος του οδηγού, 
ήταν η δεύτερη θέση. Στο οπίσθιο µέρος ήταν η πρώτη θέση, επιστρωµένη µε 
ωραία δερµάτινα καλύµµατα. Στο µεσαίο διαµέρισµα, που χωριζόταν από τα 
άλλα δύο µε µεγάλους γαλακτόχρωµους υαλοπίνακες και µε ωραίες άσπρες 
κουρτίνες, ήταν η θέση για τις χανούµισσες (Τάµαριξ [1], Αναστασιάδης [3]). 

 



 

Όσο για το χρώµα του οχήµατος αυτό σύµφωνα µε τις πληροφορίες που 
υπάρχουν πρέπει να ήταν το κίτρινο, το οποίο και παρέµεινε και στα 
ηλεκτροκίνητα τραµ (Ναλµπάντης, κ.ά. [2]). 
     Για την έλξη των τροχιοδρόµων, η εταιρία είχε αποκτήσει 120 άλογα, κυρίως 
ρωσικά και ουγγαρέζικα, που χρησιµοποιούνταν ανά δύο. Στα τραµ της άνω 
γραµµής, και για να ανεβαίνουν πιο εύκολα την λεωφόρο Εθνικής Αµύνης, 
προσέθεταν ένα ακόµη άλογο που µετά γύριζε µόνο του στη βάση του, µετά την 
κατασκευή αυτής επί του σηµερινού γηπέδου της Χ.Α.Ν.Θ.. Ακόµη υπάρχουν 
µαρτυρίες που µιλούν για τέσσερα, ή και έξι άλογα, που χρησιµοποιούνταν για 
να ρυµουλκήσουν τραµ µε δύο οχήµατα. (Τάµαριξ [1]) 
     Οι πρώτοι στάβλοι (Tramvay Deposu) κατασκευάστηκαν απέναντι από τον 
Λευκό Πύργο κοντά στο µουσουλµανικό νεκροταφείο. Αργότερα µεταφέρθηκαν 
στο νότιο µέρος της τοποθεσίας «Σκαµνιές», κοντά στο σηµερινό γήπεδο της 
Χ.Α.Ν.Θ., για να εξυπηρετούνται τα τραµ της επάνω γραµµής. Μετά την 
κατασκευή της γέφυρας στο ρέµα του Μπουγιούκ Ντερέ, η γραµµή έφτασε 
µέχρι το Ντεπώ, όπου και κατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις, η αποθήκη των 
οχηµάτων, οι στάβλοι και τα γραφεία της εταιρίας, ο σχεδιασµός των οποίων 
αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Paolo Arrigoni. Έτσι, µετά από την αποπεράτωση 
αυτών των έργων, όλες οι µόνιµες εγκαταστάσεις της εταιρίας µεταφέρθηκαν 
στην περιοχή του Ντεπώ. (Τάµαριξ [1]) 
     Αναφέρεται ότι η κατασκευή των ιππήλατων τροχιοδρόµων είχε και 
πολεοδοµικές επιπτώσεις. Η επέκταση της γραµµής έως το Ντεπώ διευκόλυνε 
την επέκταση της πόλης προς τα ανατολικά. Σιγά σιγά πυκνώνουν οι κατοικίες 
στην Αγία Τριάδα, στα Καραγάτσια, στα Καµινίκια και στο Ντεπώ, ενώ 
εµφανίζονται και εξοχικά κέντρα. Μάλιστα η επίδραση ήταν τόσο φανερή που 
το 1906 εκπονήθηκε από τη δηµαρχία σχέδιο επέκτασης της συνοικίας Χαµιντιέ 
ή Εξοχών (Τάµαριξ [1]). Ακριβώς σε αυτήν την συνοικία θα εντοπίσει το πέρας 
του υπόγειου συστήµατος αστικών συγκοινωνιών (metro) που προτείνει, ο 
Άγγλος αρχιτέκτονας Mawson κατά τον επανασχεδιασµό της Θεσσαλονίκης 
µετά την πυρκαϊά του 1917 (Γερολύµπου [4]). 
     Το σύστηµα αυτό από ότι φαίνεται ήταν το πρώτο σύστηµα ∆ηµόσιων 
Αστικών Συγκοινωνιών (∆.Α.Σ.) που εφαρµόστηκε στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Πρόταση των συγγραφέων, η οποία πιστεύουν πως δεν θα 
έπρεπε να απορριφθεί µε ευκολία, είναι η µερική αναβίωση του ιππήλατου 
τροχιοδρόµου στην πόλη. Η γνώση γύρω από αυτό το σύστηµα θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί προκειµένου να δροµολογηθεί ένα ιππήλατο τραµ για 
τουριστικούς λόγους, ίσως κατά µήκος της παραλίας. Θα µπορούσε, µάλιστα, να 
υπάρχει η πρόβλεψη ώστε η αφετηρία και το πέρας της διαδροµής να 
διαµορφωθούν µε τρόπο ώστε να είναι ζωντανά µουσεία της ιστορίας του ίδιου 
του συστήµατος. Το όχηµα θα ήταν καλό να ήταν φτιαγµένο όπως το όχηµα του 
συστήµατος που εφαρµόστηκε, µετά από ενδελεχή έρευνα. (Νανιόπουλος, 
Ναλµπάντης [5]) 
 
2.2. Το σύστηµα των ηλεκτρικών τροχιοδρόµων (1908-1957). 
 

 



 

Tο 1899 µε τη σύµβαση της 9ης Σεπτεµβρίου 1899, η Οθωµανική κυβέρνηση 
παραχωρεί το προνόµιο της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος για ηλεκτροκίνηση 
των τραµ στον Άγγλο Sir Ellis Ashmead Baslett για ένα δίκτυο µήκους 40 
χιλιοµέτρων! Η έναρξη των έργων όµως θα καθυστερήσει και τελικά την 
κατασκευή του εργοστασίου και τον ηλεκτροφωτισµό της πόλης θα τα αναλάβει 
η Εταιρία του Ηλεκτροφωτισµού. Ταυτόχρονα παραγγέλνονται τα οχήµατα σε 
εργοστάσιο κατασκευής τραµ στο Σαρλερουά του Βελγίου. Την 1η Απριλίου 
αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιµαστικά τα πρώτα ηλεκτρικά τραµ από το Ντεπώ 
µέχρι το Φάληρο. Τα έργα όµως εγκατάστασης του εναέριου ηλεκτρικού 
δικτύου καθυστερούν και τα εγκαίνια -που θα συνδυαστούν µε «εορτή της 
πόλεως»- συνεχώς αναβάλλονται. Τελικά στις 14 Ιουνίου 1908 τα 
ηλεκτροκίνητα τραµ της Θεσσαλονίκης ξεκινούν µε λαµπρότητα να 
λειτουργούν. Το πρώτο «τραµβάγιο» µε πολύχρωµες γιρλάντες, σηµαίες και 
ξεχωριστούς επιβάτες κάνει το πρώτο δροµολόγιο από το Ντεπώ µέχρι τη 
Σκάλα, στην πλατεία Ελευθερίας, και επιστρέφει. Αρχικά, σηµειώνονται 
διάφορα ατυχήµατα ενώ σιγά σιγά αίρονται οι πρώτες επιφυλάξεις και ο κόσµος 
αγκαλιάζει το νέο σύστηµα. Το 1911 έρχεται νέα µηχανή για διεύρυνση του 
δικτύου ενώ στις 16 Απριλίου 1912 η Οθωµανική κυβέρνηση προχωρεί σε νέα 
συµφωνία µε την «Οθωµανική Εταιρία Τροχιοδρόµων» που εκπροσωπείται από 
τον M. Rosental, που αναλαµβάνει να κατασκευάσει ένα ευρύτατο δίκτυο τραµ 
µέσα στην πόλη. Ταυτόχρονα η Εταιρία Ηλεκτροφωτισµού υποχρεώνεται να 
ενοποιηθεί µε την Εταιρία Τροχιοδρόµων και έτσι δηµιουργείται η Ε.Τ.Η.Θ. 
(Εταιρία Τροχιοδρόµων και Ηλεκτροφωτισµού Θεσσαλονίκης) στην οποία 
παραχωρούνται όλα τα προνόµια των συµβάσεων που λήγουν πια ταυτόχρονα 
στις 15-9-1957. Η Βελγική Εταιρία παρά την αύξηση των κινητηρίων οχηµάτων 
σε 50, που κυκλοφορούσαν και µε δεύτερο ρυµουλκούµενο όχηµα, δεν µπορεί 
να καλύψει τις απαιτήσεις. Έτσι η πρώτη επίταξη της Ε.Τ.Η.Θ. γίνεται στις 12-
12-1919 και αποκαθίσταται στις 2-7-1920. Νέα επίταξη γίνεται στις αρχές του 
1924 και λήγει σύντοµα µε την υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου µε το Υπουργείο 
Συγκοινωνίας στις 3-2-1924, όπου -µεταξύ άλλων- καθορίζεται ότι το κράτος 
µπορεί να εξαγοράσει την Ε.Τ.Η.Θ. µετά την 1-1-1940. Η Ε.Τ.Η.Θ. µεταφέρει 
και τυπικά την έδρα της στις Βρυξέλλες, ∆ιευθυντής της αναλαµβάνει ο Josse 
Allard της οµώνυµης τράπεζας. Αναλαµβάνει την εκµετάλλευση της νέας 
γραµµής Ντεπώ – 25ης Μαρτίου – Χαριλάου που είχε κατασκευάσει το κράτος 
ένα χρόνο πριν. Ακόµη υποχρεώνεται να κατασκευάσει µια νέα γραµµή 2,5 
χιλιοµέτρων από το Σιντριβάνι στο νοσοκοµείο Χιρς. Στις 27-9-1940, ο Ι. 
Μεταξάς αναγκάζεται να προχωρήσει στην «σύµβαση εξαγοράς» της Εταιρείας 
µιας και το προνόµιο της εκµετάλλευσης είχε λήξει την 1-1-1940 και δεν ήθελε 
να πέσει η Ε.Τ.Η.Θ. σε γερµανικά ή ιταλικά χέρια. Στο κράτος παραδίδονται τα 
ακίνητα και 102 οχήµατα τραµ από τα οποία 51 ρυµουλκά και 51 
ρυµουλκούµενα βαγόνια. Τα παλιότερα από αυτά, 25 συνολικά, βρίσκονται στην 
κυκλοφορία από το 1907(!). Ταυτόχρονα η Βελγική Εταιρεία µεταβιβάζει στο 
κράτος ένα παθητικό 10.709.000 δραχµών. Η «Κρατική Εκµετάλλευσις 
Τροχιοδρόµων και Ηλεκτροφωτισµού Θεσσαλονίκης» (Κ.Ε.Τ.Η.Θ.) είναι πλέον 
γεγονός. Το 1952 η Κ.Ε.Τ.Η.Θ. διαχωρίζεται σε δύο κλάδους. Ο κλάδος 
παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας αναλαµβάνεται από την ∆.Ε.Η., 

 



 

ενώ οι τροχιόδροµοι αναλαµβάνονται από την «Κρατική Εκµετάλλευση των 
Τροχιοδρόµων Θεσσαλονίκης» (Κ.Ε.Τ.Θ.), κάτι που οδηγεί την Κ.Τ.Ε.Θ. σε 
µεγάλο παθητικό. Στις 16-11-1953 καταργούνται από τον υπουργό ∆ηµοσίων 
Έργων κ. Κ. Καραµανλή τα τραµ των Αθηνών και στις 8-5-1954 ξηλώνεται η 
γραµµή της Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς της πόλης (∆ήµος, 
Εργατικό Κέντρο, κ.ά.) αγωνίζονται, αλλά τρία χρόνια µετά στις 27-7-1957 
καταργείται και η γραµµή της Εγνατίας και η κυκλοφορία παραδίδεται στον 
νεοϊδρυθέντα Ο.Α.Σ.Θ.. (Τάµαριξ [1], Επιτροπή [6]) 
     Με την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρικού τροχιοδρόµου, υπάρχουν ήδη οι 
γραµµές από την λειτουργία των ιππήλατων τροχιοδρόµων. 
• Έτσι το 1908, ο ηλεκτρικός 

τροχιόδροµος κινείται επί του 
προϋπάρχοντος δικτύου, αλλά 
τώρα αλλάζουν οι γραµµές. Οι 
πρώτες γραµµές ήταν: 
1.  Ντεπώ – Βασ. Όλγας – 

Λευκός Πύργος – Παραλία 
– Πλ. Ελευθερίας.(ΑΚΒ) 

2.  Ντεπώ – Βασ. Όλγας – Βασ. 
Σοφίας (Εθνικής Αµύνης) – 
Σιντριβάνι – Εγνατία – Πλ. 
Βαρδαρίου – Πύλη Αξιού 
(ΑΓ∆Ε) µε δύο κλάδους από 
της Πύλης Αξιού, η µία 
προς τον Σιδηροδροµικό 
Σταθµό (παλαιό) (ΕΖ) και η 
άλλη προς τον κήπο του 
Μπες Τσινάρ (Κήπος 
Πριγκίπων) (ΕΗ). Εικόνα 0: Η χάραξη του τραµ [6] 

• 1923: Προστίθεται στο δίκτυο η γραµµή Ντεπώ – 25ης Μαρτίου – Χαριλάου 
(ΤΡΣ). 

• 1927: Είναι µία χρονιά σηµαντικών αλλαγών όσων αφορά στο δίκτυο. 
Προστίθεται στο δίκτυο η γραµµή Πλ. Συντριβανίου – Νοσοκοµείο Χιρς 
(Ιπποκράτειο) (∆Λ). Ακόµη καταργείται το παραλιακό τµήµα Λευκός 
Πύργος – Σκάλα (ΚΒ), και µεταφέρεται µέσω διαγωνίου (Παύλου Μελά) στη 
Τσιµισκή για να κάνει στροφή οδό Αγίου Μηνά και να επιστρέφει. ∆ηλαδή 
προστίθεται στο δίκτυο το τµήµα Λευκός Πύργος – Παύλου Μελά – 
Τσιµισκή – Πλ. Τραπεζών (ΓΘ). Το τµήµα αυτό µαζί µε το τµήµα Λευκός 
Πύργος – Ντεπώ (ΚΓΝΤΑ) ονοµάστηκε «γραµµή Εξοχών». Ακόµη 
καταργείται το τµήµα της οδού Εθνικής Αµύνης (∆Γ) ως γραµµή 
κυκλοφορίας και µετατρέπεται σε γραµµή υπηρεσίας. Άλλη µία γραµµή 
υπηρεσίας κατασκευάζεται µε κέντρο την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., που ενώνεται 
µε την υπηρεσιακή πια Εθνικής Αµύνης κάπου στο µέσο, και µε την κάτω 
γραµµή κυκλοφορίας στην αρχή της Βασιλέως Γεωργίου Α΄, η οποία 
σύµφωνα µε τη µελέτη των σηµερινών χαρτών, πρέπει να µία γραµµή κατά 

 



 

το µήκος της σηµερινής ∆εσπερέ. Αυτή ενωνόταν µέσα στην ∆.Ε.Θ. και µε 
την πάνω γραµµή µε δύο µικρές διακλαδώσεις.  

• 1945: Την χρονιά αυτή διακόπτεται η λειτουργία του τµήµατος Πλ. 
Βαρδαρίου – Σιδηροδροµικός Σταθµός (ΕΖ), καθώς και η διακλάδωση προς 
τον Κήπο του Μπες Τσινάρ (ΕΗ). Έτσι η επάνω γραµµή είχε πέρας την 
πλατεία Βαρδαρίου. 

• 1949: Με µεγάλες προσπάθειες κατασκευάζεται και τίθεται σε λειτουργία το 
τµήµα Χιρς – Γέφυρα (Μπότσαρη) (ΛΠ). 

• 1950: Το τµήµα Χιρς – Γέφυρα επεκτείνεται µέχρι τη Μαρασλή για να 
ενωθεί µε τη γραµµή της Μαρτίου (ΠΡ). 

Έτσι οι γραµµές που λειτουργούν το 1950 είναι τρεις: 
1.  Αποθήκη – Πλ. Τραπεζών (Ι. ∆ραγούµη) µήκους 5χλµ. (ΑΤΝΚΘ). 
2.  Χαριλάου – Πλ. Μεταξά (Βαρδαρίου) µήκους 6χλµ. (ΣΡΠΛ∆Ε). 
3.  Αποθήκη – Χαριλάου µήκους 2,3χλµ. (ΑΤΡΣ). 

• 1954: Ξηλώνεται η γραµµή Ντεπώ – Βασ. Όλγας – Λευκός Πύργος – Πλ. 
Τραπεζών (ΤΝΓΚΘ). Ακόµη ξηλώνονται ανεξαιρέτως όλες οι υπηρεσιακές 
γραµµές. 

• 1957: Ξηλώνονται οι γραµµές Ντεπώ – Χαριλάου (ΑΤΡΣ) και Πλ. 
Βαρδαρίου – Εγνατίας – Καµάρας – Χιρς – Γέφυρα – Μαρτίου (ΡΠΛ∆Ε). 
Είναι το τέλος των ηλεκτρικών τροχιοδρόµων. (Τάµαριξ [1], Επιτροπή [6]) 

     Τα πρώτα οχήµατα των ηλεκτροκίνητων τραµ παραγγέλθηκαν σε εργοστάσιο 
κατασκευής τραµ, στο Σαρλερουά του Βελγίου. Η παραγγελία ήταν για 30 
οχήµατα. Ήταν οχήµατα µετρικής γραµµής, µε διπλούς κινητήρες έλξης τύπου Τ 
ΙΙΙ C, 440 στροφών/λεπτό, µε ισχύ 27-30 ίππων για ρεύµα 500-550 Volts και 
ταχύτητας 15-20 χλµ./ώρα. Τα τραµ αυτά ήταν τα πιο σύγχρονα διεθνώς, 
χωρούσαν περίπου 36 άτοµα και κόστιζαν εκείνη την εποχή 17.000 φράγκα το 
καθένα. Τα οχήµατα περιγράφονται ως «πολυτελή, άνετα και γρήγορα» και 
µάλιστα ως ρυµουλκούµενα οχήµατα χρησιµοποιούνταν συχνά τα βαγόνια του 
ιππήλατου. Περί το 1920, τα κινητήρια οχήµατα αυξάνονται σε 50, το 1934 
κυκλοφορούν 102 βαγόνια χωρητικότητας 5.000 επιβατών, ενώ όταν ιδρύθηκε η 
Κ.Ε.Τ.Η.Θ. το 1940, παραδόθηκαν στο κράτος 102 οχήµατα, εκ των οποίων 51 
ρυµουλκά και 51 ρυµουλκούµενα βαγόνια. Αναφέρεται δε ότι από αυτά, 25 
συνολικά βρίσκονταν στην κυκλοφορία από το 1907. Μετά την κατοχή τα 
οχήµατα επισκευάζονται µε ανταλλακτικά από τους σιδηρόδροµους και οι 
εργαζόµενοι τα θέτουν σε κυκλοφορία ανανεωµένα και βαµµένα πράσινα. Ο 
συρµός του τραµ είχε δύο (και σπανιότατα τρία) βαγόνια. Το τραµ είχε 32 
καθίσµατα και χώρο για 60 περίπου όρθιους. (Τάµαριξ [1]) 
     Το ηλεκτροκίνητο τραµ επέδρασε και στην πολεοδοµική ανάπτυξη της 
πόλης, συνεχίζοντας την ανάπτυξη που είχε αρχίσει γύρω από την 
προϋπάρχουσα χάραξη των ιππήλατων τραµ, µε χαρακτηριστικότερο 
παράδειγµα την δηµιουργία της συνοικίας των «τροχιοδροµικών». Η συνοικία 
αυτή αναπτύχθηκε στην περιοχή του Χαριλάου πάνω από το πάρκο της Νέας 
Ελβετίας και κατοικήθηκε από τους υπαλλήλους της εταιρίας τροχιοδρόµων, 
µετά την µεταφορά όλων των εγκαταστάσεών της στο Ντεπώ που ήταν πολύ 
κοντά. (Τάµαριξ [1]) 

 



 

     Το τραµ µπορεί να επανέλθει στην πόλη µε διαφορετική λειτουργία πια, αυτή 
της εξυπηρέτησης της περιφερειακής προαστιακής κυκλοφορίας ή της 
λειτουργίας ως µέσου συµπληρωµατικού του metro, δροµολογηµένο π.χ. στην 
οδό Τσιµισκή, εφόσον βέβαια συνδυαστεί µε άλλα έργα όπως η υποθαλάσσια 
αρτηρία και, γιατί όχι, την παράλληλη πεζοδρόµηση της Τσιµισκή 
αναβαθµίζοντας και «σηµαίνοντας» τη λαµπρή αυτή αρτηρία της πόλης. 
(Νανιόπουλος, Ναλµπάντης [5]) 
 
2.1. Το τραίνο της παραλίας (1917-1935?). 
 
Στις 2 Φεβρουαρίου εγκαινιάζεται το τραίνο της παραλίας. Για να µεταφέρουν οι 
Σύµµαχοι εφόδια από τις κεντρικές αποθήκες του λιµανιού στις µονάδες που 
ήταν στρατοπεδευµένες στο Χαριλάου και στην Μίκρα, έστρωσαν 
σιδηροδροµική γραµµή κανονικού πλάτους στο κράσπεδο της παραλίας. Η 
γραµµή ξεκινούσε από το λιµάνι, έφτανε από την λεωφόρο Νίκης στην πλατεία 
Λευκού Πύργου, έστριβε αριστερά στην σηµερινή οδό Νικολάου Γερµανού και 
ακολουθώντας την διαδροµή λεωφόρος Στρατού, οδός Κωνσταντινουπόλεως, 
οδός Αναξιµάνδρου, παρέκαµπτε το κεραµοποιείο Αλλατίνι και κατέληγε στο 
αεροδρόµιο της Μίκρας, εκεί που είναι σήµερα ο συνοικισµός Φοίνικας. 
(Τοµανάς [7]) 
     Στις 28 ∆εκεµβρίου έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός ∆ηµήτριος 
Γούναρης ο οποίος µε το τραίνο της παραλίας φτάνει στην πλατεία Λευκού 
Πύργου, όπου και αγορεύει σε συγκέντρωση (Τοµανάς [7]). Φαίνεται, λοιπόν, 
ότι η γραµµή αυτή συνέχισε να χρησιµοποιείται και µετά τον Α’ Παγκόσµιο 
πόλεµο για πολιτικές ανάγκες ενώ υπάρχουν αναφορές σύµφωνα µε τις οποίες 
συνέχισε να υπάρχει έως το 1935 (Βαφειάδης [8]).  
     Το «τραινάκι της παραλίας» είναι ένα σύστηµα για το οποίο δεν υπάρχουν 
πολλές δηµοσιευµένες πληροφορίες, παρόλο που έχει ιδιαίτερη ιστορική 
σηµασία εφόσον πρόκειται για ένα πιο «βαρύ» σύστηµα από το τραµ µε το οποίο 
λειτουργούσε παράλληλα. 
 
3.  Τα συστήµατα σταθερής τροχιάς που προτάθηκαν για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης και δεν υλοποιήθηκαν. 
 
3.1. Το προταθέν σύστηµα µετρό από τον Mawson το 1918. 
 
Ένα στοιχείο του επανασχεδιασµού της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν είναι 
ευρύτερα γνωστό, είναι µια πρόταση του Mawson για την κατασκευή metro στη 
Θεσσαλονίκη. 
     Η προτεινόµενη χωροθέτηση του επιβατικού σιδηροδροµικού σταθµού επί 
της πλατείας Βαρδαρίου δηµιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει η σκέψη 
κατασκευής ενός µέσου σταθερής τροχιάς, το οποίο θα είχε ως αφετηρία την 
πλατεία Βαρδαρίου κατά τα πρότυπα των σταθµών – terminals στα κέντρα των 
µεγάλων ευρωπαϊκών αστικών κέντρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τις συνδέσεις 
µε τα δίκτυα της υπόγειας αστικής συγκοινωνίας. Ένα τέτοιο δίκτυο metro 
προτείνει ο Mawson για να συνδέσει την πλατεία Βαρδαρίου -την οποία µάλιστα 

 



 

ονοµάζει Picadilly Circus (!)- και τον σιδηροδροµικό επιβατικό σταθµό, µέσω 
µιας επιµήκους τροχιάς, µε τις Εξοχές. (Γερολύµπου [7]) 
     Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για 
metro είναι στις 30-1-1918 (Mawson [9]). Ο Mawson αναφέρει πως η πόλη της 
Θεσσαλονίκης χρειάζεται έναν νέο επιβατικό σταθµό, από όπου θα ξεκινάει ένας 
«υπόγειος ηλεκτρικός σιδηρόδροµος» που θα συνδέει την πλατεία Βαρδαρίου µε 
την Καλαµαριά χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία σε σχέση µε το σύστηµα.    
     

 
Εικόνα 1: Η χάραξη του προτεινόµενου το 1918 στο Masterplan [14] 

To έτος 1918 o Mawson αναφέρει ότι εκλέγεται νέα τοποθεσία για τον κεντρικό 
σταθµό επιβατών δυτικώς του λιµένος «Βαρδάαρ» και σε ευθυγραµµία µε τον 
κεντρικό άξονα της οδού Ιγνατίου. Ακόµη προτείνεται ένας νέος σταθµός – 
τέρµα – όπου µία νέα γραµµή θα ενώνει τον κόλπο Μικρού µε τον κόλπο του 
Ορφανού. Ακριβώς µεταξύ αυτών των δύο σταθµών προτείνεται να χαραχθεί ο 
υπόγειος ηλεκτρικός σιδηρόδροµος κάτω από την οδό Ιγνατίου µε σήραγγα 
µέχρι κάποια απόσταση και έπειτα επί του εδάφους. Αυτή η γραµµή 
υπολογίζεται ότι θα γίνει η µεγάλη «Κεντρική της πόλεως» γραµµή που θα 
εξυπηρετεί την µεταφορά των επιβατών (Mawson [10]). Η πρόταση γίνεται πιο 
συγκεκριµένη και πρόκειται για ένα σύστηµα το οποίο θα είναι υπόγειο κατά το 
ένα µέρος του και υπέργειο κατά το άλλο. Αν και δεν έχει διασωθεί το 
προκαταρκτικό σχεδιάγραµµα επί του οποίου γίνονται τα παραπάνω σχόλια, έχει 
διασωθεί το masterplan του Mawson του 1918 στο οποίο φαίνονται όλα τα 
παραπάνω. Στο σχεδιάγραµµα του masterplan διακρίνονται καθαρά οι δύο 
τερµατικοί σταθµοί. Ακόµη µε συνεχή γραµµή συµβολίζεται ο «σιδηρόδροµος» 
και µε διακεκοµµένη γραµµή ο «µητροπολιτικός σιδηρόδροµος». Αν συνδυαστεί 
λοιπόν το masterplan µε τα σχόλια επί του προκαταρκτικού διαγράµµατος, 
βγαίνει το συµπέρασµα ότι από τον τερµατικό σταθµό µέχρι το σηµείο µπροστά 
από την σηµερινή πανεπιστηµιακή βιβλιοθήκη επί της Εγνατίας ο σιδηρόδροµος 
σχεδιάστηκε υπόγειος µε σήραγγα ενώ µέχρι τον δεύτερο τερµατικό σταθµό 
σχεδιάστηκε είτε υπέργειος είτε τοποθετηµένος εντός σκάµµατος. Το πιο πιθανό 
είναι να είχε σχεδιαστεί υπέργειος, καθώς δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως 

 



 

«µητροπολιτικός σιδηρόδροµος» αλλά ως «σιδηρόδροµος» κάτι που αναφέρεται 
στο σύστηµα και όχι στον τρόπο κατασκευής. Ακόµη διακρίνονται προεκτάσεις 
του συστήµατος προς το λιµάνι, αλλά και στον δεύτερο τερµατικό σταθµό 
διακρίνεται ένα κύκλωµα προκειµένου να διευκολύνεται η επαναφορά των 
οχηµάτων στο σύστηµα. Σχετικά µε το masterplan πρέπει να παρατηρηθεί ότι ο 
δεύτερος τερµατικός σταθµός είναι τοποθετηµένος πλέον στην περιοχή των 
Έξοχών και κατά συνέπεια η αρχική αόριστη αναφορά σχετικά µε τη σύνδεση 
του κέντρου µε την Καλαµαριά γίνεται πιο συγκεκριµένη και φαίνεται ότι το 
πέρας του συστήµατος προσδιορίζεται πλέον επί της περιοχής Εξοχών.  
     Τον Μάιο του 1919 το “The Times Engineering Supplement” αναφέρει 14 
µεγάλα έργα τα οποία επρόκειτο να εκτελεστούν µε την ευκαιρία της 
ανοικοδόµησης της Θεσσαλονίκης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή των δύο 
τερµατικών σταθµών, ενώ ως άλλο έργο αναφέρεται και ο νέος υπόγειος 
σιδηρόδροµος πέντε µιλίων ο οποίος θα συνδέει τους δύο τερµατικούς 
σταθµούς. Σύµφωνα µε αυτό το δηµοσίευµα ο σιδηρόδροµος θα είναι εξ 
ολοκλήρου υπόγειος, καθώς η απόσταση των πέντε µιλίων του υπογείου 
τµήµατος καλύπτει ολόκληρη την χάραξη. (The Times Engineering Supplement 
[11]) 
     Καθώς δεν υπάρχει κάποια τελική µελέτη επί του συστήµατος και όλες οι 
αναφορές είναι ασαφείς δεν µπορεί να εξαχθεί ένα ασφαλές συµπέρασµα 
σχετικά µε το αν το σύστηµα προτεινόταν τελικά εξ ολοκλήρου υπόγειο ή 
προβλεπόταν και ένα µέρος του επί του εδάφους. Ωστόσο, από την µελέτη όλων 
των στοιχείων, το πιο πιθανό είναι πως υπόγειο θα κατασκευαζόταν µόνο το 
τµήµα επί της Εγνατίας. 
     Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η χάραξη του προτεινόµενου metro είναι 
ουσιαστικά η ίδια µε το metro που πρόκειται να κατασκευαστεί στη 
Θεσσαλονίκη και µάλιστα αυτό πριν από 80 χρόνια (!). Οι διαφορές 
εντοπίζονται στην αφετηρία του µέσου, που σήµερα είναι στη θέση του νέου 
σιδηροδροµικού σταθµού και δεν βρίσκεται επί της πλατείας Βαρδαρίου αλλά η 
λειτουργικότητα της επιλογής είναι η ίδια, και στο πέρας του έργου που απλά 
σήµερα έχει µετατοπιστεί λίγο πιο πάνω στον χάρτη από τις Εξοχές, στην Νέα 
Ελβετία καθώς εκεί υπάρχει ο απαραίτητος χώρος σήµερα για την εγκατάσταση 
του µηχανοστασίου. 
     Οι αιτίες µη υλοποίησης του έργου εντοπίζονται στην χρονική συγκυρία, το 
ελληνικό κράτος βρισκόταν εν µέσω πολεµικών επιχειρήσεων, αλλά και στα 
γενικότερα εµπόδια που ορθώθηκαν στον επανασχεδιασµό της πόλης σύµφωνα 
µε το σχέδιο “Hébrard”. (Νανιόπουλος, Ναλµπάντης [12]) 
 
3.2. Το προταθέν σύστηµα ηλεκτρικών λεωφορείων (τρόλεϊ) το 1957. 
 
Το έτος 1957 είναι µια χρονιά ορόσηµο για τα συγκοινωνιακά πράγµατα της 
Θεσσαλονίκης. Είναι το έτος κατά το οποίο ξηλώθηκαν και οι τελευταίες 
τροχιοδροµικές γραµµές και το έτος ίδρυσης του Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.). Υπήρχε δηλαδή µια ρευστή 
κατάσταση σε σχέση µε το µέλλον τον συγκοινωνιών στην πόλη.  

 



 

     Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στις 2 ∆εκεµβρίου 1957, συστάθηκε µια 
πενταµελής επιτροπή, µετά από σύµβαση του Ο.Α.Σ.Θ. και του ελληνικού 
δηµοσίου, η οποία ανέλαβε να συντάξει µια έκθεση, η οποία εκδόθηκε στα τέλη 
του 1959 και περιελάµβανε πλήθος σηµαντικών ιστορικών στοιχείων σε σχέση 
µε την ιστορία των συστηµάτων ∆ηµόσιων Αστικών Συγκοινωνιών (∆.Α.Σ.) που 
εφαρµόστηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τον πληθυσµό της, τα 
πολεοδοµικά δεδοµένα της πόλης καθώς και σηµαντικά δεδοµένα σχετικά µε τον 
Ο.Α.Σ.Θ.. Η µελέτη αυτή είναι πλέον δυσεύρετη και η ιστορική της αξία είναι 
µεγάλη. (Νανιόπουλος, Ναλµπάντης [12]) 
     

 
Εικόνα 2: Η χάραξη του προτεινόµενου τρόλεϊ το 1957 [6]. 

Μεταξύ των προαναφερθέντων, η έκθεση περιλαµβάνει και µια πρόταση 
εγκατάστασης ηλεκτρικών λεωφορείων (τρόλεϊ) καθώς και την διαδικασία 
λήψης της απόφασης σχετικά µε αυτήν την πρόταση. Η απόφαση της επιτροπής 
θα ήταν δεσµευτική για το αρµόδιο υπουργείο σε περίπτωση πλειοψηφίας 5 ή 4 
ψήφων, ενώ σε περίπτωση 3 ψήφων τη σχετική απόφαση θα την ελάµβανε το 
ίδιο το υπουργείο. 
     Αρχικά απορρίφθηκε το ενδεχόµενο εξολοκλήρου ηλεκτρικής έλξης των 
λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. λόγω αντισυµβατικότητας και υψηλού κόστους του 
εισιτηρίου. Έπειτα απορρίφθηκε το ενδεχόµενο εφαρµογής ηλεκτρικής έλξης επί 
κλειστής γραµµής στο κέντρο καθώς η πρόταση αυτή στερούνταν συµβατικού 
ερείσµατος και προϋπέθετε κάποιες σηµαντικά οδικά έργα. Έπειτα, µεταξύ δύο 
εναλλακτικών προτάσεων συχνοτήτων δροµολόγησης και παράλληλης 
κατάργησης θερµικών λεωφορείων και άλλων δύο εναλλακτικών διαφορετικών 
χωρητικοτήτων τρόλεϊ, επιλέχθηκε η τελική προτεινόµενη λύση µε πλειοψηφία 3 
προς 2. 
     Η λύση που επιλέχθηκε προέβλεπε δύο γραµµές τρόλεϊ: Γραµµή Ι (Νέος 
Σιδηροδροµικός Σταθµός – Χαριλάου) και Γραµµή ΙΙ (Νέος Σιδηροδροµικός 

 



 

Σταθµός – Αποθήκη). Επίσης, προέβλεπε οχήµατα 100 θέσεων και δροµολόγια 
συχνότητα µικρότερης των 3 λεπτών όπως προβλεπόταν και από την σύµβαση. 
(Επιτροπή [6]) 
     Η οριακή πλειοψηφία είχε ως αποτέλεσµα η τελική απόφαση να ληφθεί από 
το αρµόδιο υπουργείο και το αποτέλεσµα ήταν αρνητικό. Έτσι, χάθηκε άλλη µια 
ευκαιρία για την πόλη της Θεσσαλονίκης για λόγους που έχουν να κάνουν µε 
την γενικότερη περιθωριοποίηση της πόλης µετά από τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο 
και περιορισµένο ρόλο της πόλης µετά την συνθήκη της Γιάλτας. 
 
3.3. Το προταθέν σύστηµα δακτυλιοειδούς µετρό από την Χωροταξική 
Μελέτη Θεσσαλονίκης Τριανταφυλλίδη το 1968. 
 
Η ζεύξη του Μεγάλου Εµβόλου µε τις Εκβολές του Αξιού ήταν µια µεγαλόπνοη 
πρόταση. Το έργο αυτό επαναλαµβάνεται σχεδόν σε κάθε διάγραµµα και χάρτη 
της Θεσσαλονίκης µε προοπτική 50ετίας στην Χωροταξική Μελέτη 
Θεσσαλονίκης Τριανταφυλλίδη.  

     Η κατασκευή του έργου αυτού έχει 
προσδιοριστεί για το χρονικό διάστηµα 1991-2016, 
κάτι που φαίνεται από την ανάλυση κόστους, όπου 
όλα τα κονδύλια για αυτό το έργο αναφέρονται σε 
αυτό το χρονικό διάστηµα. Το έργο αυτό θα έχει ως 
στόχο τη διοχέτευση του κυκλοφοριακού ρεύµατος 
προς την Χαλκιδική από τις εκβολές του Αξιού 
κατευθείαν στο Μεγάλο Έµβολο παρακάµπτοντας 
την πόλη. Ακόµη η πόλη θα δύναται να αποκτήσει 
κλειστό π ριφερειακό αυτ ινητόδροµο και κλειστό 
κυκλικό metro. Σχετικά µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του έργου, αναφέρεται ότι η 
απόσταση των δύο άκρων είναι 6 χιλιόµετρα και το 
βάθος της θάλασσας στο µέσο της απόστασης είναι 
27-29 µέτρα. Οι προτάσεις είναι γενικής µορφής 
λόγω της πολυπλοκότητας του προβλήµατος. 

Προτείνεται η συνέχιση του αυτοκινητοδρόµου που καταλήγει στις εκβολές του 
Αξιού, µε επίχωση, εντός της θάλασσας κατ’ αρχήν και η συνέχιση δια 
σήραγγας µε µικρή κλίση περί το µέσο του ανοίγµατος. Η σήραγγα θα συναντά 
τον άλλο κλάδο του αυτοκινητοδρόµου παρά το Μεγάλο Έµβολο εκτός της 
θαλάσσης, ενώ και αυτό θα προεκτείνεται µε επίχωµα. Παράλληλα θα 
προχωράει και η γραµµή του metro. Η σήραγγα θα αφήνει ελεύθερο βάθος 16 
µέτρων επί µήκους 250 µέτρων για την είσοδο των πλοίων στο λιµάνι. 
Προτείνεται να κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, ενώ το συνολικό 
µήκος υπολογίζεται σε 2 µε 3 χιλιόµετρα. Η απόσταση του πυθµένα της 
θάλασσας από την κάτω στάθµη της σήραγγας θα κυµαίνεται από 4,00 – 6,00 
µέτρα ανάλογα µε το ανάγλυφο του πυθµένα και η στήριξη προτείνεται να γίνει 
µε πασσάλους. (Τριανταφυλλίδης [13]) 

ε οκ

Εικόνα 2: Η χάραξη [13] 

     Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό έργο οι επιδράσεις του οποίου γίνονται 
δύσκολα αντιληπτές κατ’ αρχήν. Ωστόσο γίνεται αντιληπτό ότι επιτρέπει την 

 



 

επέκταση της Θεσσαλονίκης τόσο κατά τα δυτικά όσο και ανατολικά. Το Π.Σ.Θ. 
κλείνει και ολοκληρώνεται µε αποτέλεσµα να ξεπερνάται η σηµερινή κατάσταση 
που παρουσιάζει η πόλη της Θεσσαλονίκης, δηλαδή να δίνει τη µορφή δύο 
διαφορετικών και ξεχωριστών πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, τα οποία 
προσπαθούν να ενοποιήσουν τις λειτουργίες τους µέσω µιας στενής λωρίδας γης 
που περιορίζεται από τη θάλασσα και το Σέιχ-Σου. Αυτή η κατάσταση έχει ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία κεντροµόλων δυνάµεων ώστε να παρατηρείται 
υπερβολική ανάπτυξη της πόλης καθ’ ύψος και όχι κατά την έκτασή της. Η 
άµεση σύνδεση του δυτικού µε το ανατολικό τµήµα της πόλης θα ευνοήσει την 
ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης και θα απελευθερώσει, πιστεύεται, τεράστιες 
δυνάµεις ανάπτυξης της πόλης. 
      
4.  Επίλογος.  
 
Στην παρούσα εργασία έγινε µια σύντοµη παρουσίαση των συστηµάτων 
σταθερής τροχιάς που λειτούργησαν και επίσης εκείνων που προτάθηκαν αλλά 
δεν υλοποιήθηκαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
     Το παρελθόν της πόλης είναι πλούσιο τόσο σε συστήµατα σταθερής τροχιάς 
που εφαρµόστηκαν και λειτούργησαν µε επιτυχία όσο και σε προτάσεις 
συγκροτηµένες για την εφαρµογή νέων συστηµάτων σταθερής τροχιάς που 
συνδυάζονταν µε την πολεοδοµική ανάπλαση της πόλης. 
     ∆εν µπορεί παρά να προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν οι 
δυνατότητες και οι ευκαιρίες που προσέφερε η δηµιουργία των συστηµάτων που 
πρότειναν οραµατιστές όπως ο Mawson και στα νεώτερα χρόνια ο 
Τριανταφυλλίδης για µια διαφορετική µορφή οργάνωσης της πόλης, όπου τα 
συστήµατα σταθερής τροχιάς είναι βασικό εργαλείο αποκέντρωσης λειτουργιών 
και ανάπτυξης της πόλης επιφανειακά µε χαµηλότερες πυκνότητες δόµησης και 
όχι καθ’ ύψος. Το µοντέλο ανάπτυξης που τελικά επικράτησε ευθύνεται για όλα 
τα δεινά που βιώνει σήµερα ο κάτοικος ή επισκέπτης της πόλης όπως έντονο 
κυκλοφοριακό πρόβληµα, υποβάθµιση της αισθητικής του περιβάλλοντος, 
υποβάθµισης του ελληνικού – µεσογειακού τρόπου ζωής κ.ά.. 
     Η µελέτη του παρελθόντος και της ιστορίας είναι σηµαντική επειδή µπορεί 
να διδάξει ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων σφαλµάτων έστω και 
αν αυτό αποδεικνύεται δύσκολο. Η διαφύλαξη της ιστορικής µνήµης για τα 
συστήµατα µεταφοράς που εξυπηρετούν την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων 
είναι σηµαντικό στοιχείο για την διατήρηση του νήµατος που συνδέει εποχές και 
εµπλουτίζει πολιτισµικά και ψυχικά τόσο του ίδιους τους κατοίκους µιας 
περιοχής όσο και τους επισκέπτες της. Στοιχεία από το παρελθόν των 
συστηµάτων µεταφοράς της Θεσσαλονίκης µπορούν να βρουν τη θέση τους σε 
κάποιο µελλοντικό µουσείο µεταφορών της πόλης ή ακόµη και να ενταχθούν 
λειτουργικά σε µελλοντικούς σχεδιασµούς. Επίσης, η µελέτη του παρελθόντος, 
και ιδιαίτερα συγκροτηµένων προτάσεων, µπορεί να εµπλουτίσει και να 
εµπνεύσει σύγχρονους σχεδιασµούς.  
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Abstract 
 
This paper consists a historical review of the fixed route transport systems which 
have been applied, but also of those proposed and never realized for the City of 
Thessaloniki in northern Greece. The review starts from the year 1889, when the 
concession contract was signed for the creation and exploitation of a system of 
horse driven trams, by the Othoman government and concludes in 1968,when in 
the framework of the “Triantafyllides” master plan of Thessaloniki, a ring shaped 
metro system was proposed. 
     The review includes the following systems which have been applied in the 
Thessaloniki City: a) A horse driven tram system (1893- 1908), b) An electricity 
driven tram system (1908-1957), c) A train system along the seaside (1917- 
1935), as well as systems proposals which have not been materialized, but which 
are considered quite important in drawing several conclusions i.e.: a) The Metro 
system proposed by the architect Thomas Mawson following the 1917 fire, b) A 
trolley system(1957), c) A ring shaped Metro system in the framework of the 
“Triantafyllides” Master plan(1968). 
     For all the above realized and proposed systems are examined: the historical 
framework within which they have been created and functioned, as well as their 
alignments, tariff systems,vehicles,infrastructure, urban development, impacts, 
reasons influenced the non materialization of proposals etc. It should be 
mentioned that during the following and especially the recent, years. Other 
proposals of fixed route systems have been stated, such as: heavy Metro, light 
Metro, tram, teleferique in the framework of master plans, feasibility studies as 
well as of application studies .These proposals are not examined here because it 
is considered that they are still under discussion and have not yet concluded their 
historical circle. 
     Despite the rich past of systems applied and of the visionary proposals stated 
during the 20th century, it is sad to observe the present situation in the City where 
no one fixed route transport system exists. The authors believe that many 
problems of the present urban development with high buildings and high density 
of the population especially in the City center could have been avoided if master 
plans proposed in the past, incorporating fixed route transport systems were 
realized, allowing for another model of development, efficiently serving the 
suburbs. 

 



 

     The historical review reveals a wealth of information about systems applied 
and ideas of systems of proposed, which could be utilized in actions preserving 
and promoting the historical past, such as publications, museum exhibitions and 
setups revival of parts of such systems as well as of ideas which could be at least 
partly utilized in present proposals. 

 


