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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  
Έκθεση ΤΕΕ/ΤΚΜ: 

Δεκάδες φωτογραφίες  για τους σιδηροδρόμους στη Β. Ελλάδα 

από το 1871 ως το 1965 

  
Πού βρίσκονταν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του «Ενωτικού Σιδηροδρόμου», 

που ανατινάχθηκαν κατά την υποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την 
Ελλάδα, το 1944; Αληθεύει ότι, το 1897, οι αμαξοστοιχίες της 
«Joction Salonique Constantinopole� (JSC) μετέφεραν στη χώρα μας άνδρες του 
τουρκικού στρατού, για έναν πόλεμο που θα αποδεικνυόταν ατυχής για την Ελλάδα; 
Είναι αλήθεια ότι ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός «Deutsche Bank» είχε 
δημιουργήσει κοινοπραξία ομίλου κατασκευαστικών εταιριών για τη σιδηροδρομική 
σύνδεση Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης; 

Τις απαντήσεις σε αυτές και πολλές ακόμη ερωτήσεις δίνουν τα 140 πλαίσια 
(με μία ή περισσότερες σπάνιες φωτογραφίες έκαστο), που 
παρουσιάζονται μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, στην αποθήκη Δ� του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η παλαιότερη φωτογραφία χρονολογείται από το 1871-1873. 

Η έκθεση, που διοργανώνεται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, περιλαμβάνει αρχειακό υλικό 
για τους Ελληνικούς Σιδηροδρόμους, του Μουσείου ιστορίας της φωτογραφίας 
«Χρήστος Καλεμκερής» του Δήμου Καλαμαριάς. Προέρχεται δε από ένα αρχείο 
συνολικά 320-340 φωτογραφιών για τους βορειοελλαδικούς σιδηροδρόμους, που ο κ. 
Καλεμκερής συγκεντρώνει ήδη από το 1960. 

Σε μια εποχή που ο σιδηρόδρομος αρχίζει, σταδιακά, να ανακτά τη χαμένη 
αίγλη του και η πρόταση για την κατασκευή της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» κερδίζει 
έδαφος, η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει αυξημένο ενδιαφέρον. 

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου, την έκθεση παρουσίασε στους 
παρευρισκόμενους ο ίδιος ο κ. Καλεμκερής, «ξεναγώντας» τους επισκέπτες σε 
παλιούς σιδηροδρομικούς σταθμούς και εργοτάξια σιδηροδρόμων, αλλά και κάνοντάς 
τους «κοινωνούς» των επισκέψεων, που -στην πορεία των δεκαετιών- 
πραγματοποίησαν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς πρίγκιπες, πρωθυπουργοί και 
προσωπικότητες. 

Την παρουσίαση παρακολούθησαν �μεταξύ άλλων- οι πρόεδροι των 
περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Σάκης Τζακόπουλος, 
ανατολικής Μακεδονίας, Κώστας Αντωνιάδης και Κεντρικής-Δυτικής 
Θεσσαλίας, Κώστας Διαμάντος. Επίσης, το «παρών» έδωσαν οι αντιπρόεδροι του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Βενέτης Μπούρας και του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου, Γεώργιος 
Σταμουλάκης, το μέλος τη Δ.Ε. Σωτήρης Πρέντζας, ο δήμαρχος Καλαμαριάς, 
Χριστόδουλος Οικονομίδης, επίσης από το δήμο Καλαμαριάς ο Δημοσθένης 
Σαρηγιάννης και ο περιφερειακός διευθυντής του ΟΣΕ, Ζαχαρίας Λάτσιος._ 

  
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:  10.00-14.00, 18.00-22.00 

 


