
Κολοσούρτης 
|Η Ανάκτηση της υπαίθρου στον άξονα Πύργου-Κατακόλου

Κωνσταντίνος Σκουτέρης | Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρέας Νικολοβγένης



Λιμάνια δυτικής Ελλάδας 
(19ος αιώνας)

Sticky Note
Ήδη από τον τίτλο διακρίνεται πως ο τόπος είναι καταλυτικός για την διπλωματική εργασία. Πρέπει διευκρινιστεί ήδη από αυτό το σήμείο πως η διπλωματική αυτή εργασία, έπεται μιας ερευνητικής, η οποία πραγματεύεται από την μία την περιοχή της δυτικής πελοποννήσου και από την άλλη το προϊόν της σταφίδας ως καταλύτη της παραγωγής και της οργάνωσης του χώρου.Πρώτο στοιχείο που αξιοποιείται είναι η γραμμή παραθαλάσσιων πόλεων, και λιμανιών, όπου  εξελίχθηκαν ήδη από τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και έφεραν το βάρος της οικονομίας η οποία επικεντρώθηκε στον αγροτικό τομέα.



Σταφιδεργοστάσιο

Συνεταιρισμός

Παραγωγή μοσχευμάτων

Περιοχές μεταποίσησης 
κορινθιακής σταφίδας
(21ος αιώνας)

Sticky Note
Στην περιοχή της Πελοποννήσου συγκεκριμένα το κυρίαρχο προϊόν, το οποίο έχει επιβιώσει μέχρι και σήμερα, ήταν η σταφίδα. Όπου για την παραγωγή και εμπορία της εξελίχθηκαν δίκτυα και υποδομές.



Πάτρα
Αίγιο

Πύργος

Sticky Note
Επίκεντρο της διαδικασίας αυτής αποτέλεσε το τρίγωνο με κέντρο την Πάτρα και δορυφόρους τον Πύργο και το Αίγιο καθώς και την περιοχή ενδιάμεσα τους, στην οποία συγκεντρώνονταν τα καλλιεργήσιμα εδάφη σταφίδας.



Κατάκολο

Αμαλιάδα

Πύργος Αρχαιά Ολυμπία

Προς Μεσσηνία

Προς Αχαΐα

Sticky Note
Η τοποθεσία που οριοθετείται η εργασία, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, μιας πόλης που έχει τα χαρακτηριστικά σταυροδρομιού από την ανάπτυξή της μέχρι και σήμερα. 



ΠύργοςΆγιος Ιωάννης

Κατάκολο Αγροτικές 
καλλιεργημένες
/καλλιεργήσιμες
εκτάσεις

Παραθάλασσίο 
μέτωπο με 
παραθεριστικές 
κατοικίες

ΠύργοςΆγιος Ιωάννης

Κατάκολο Αγροτικές 
καλλιεργημένες
/καλλιεργήσιμες
εκτάσεις

Παραθάλασσίο 
μέτωπο με 
παραθεριστικές 
κατοικίες

ΠύργοςΆγιος Ιωάννης

Κατάκολο Αγροτικές 
καλλιεργημένες
/καλλιεργήσιμες
εκτάσεις

Σιδηροδρομική 
γραμμή 
Πύργου-Κατακόλου

Επαρχιακή οδός
Πύργου-Κατακόλου

Αλφειός 
Ποταμός

Παραθάλασσίο 
μέτωπο με 
παραθεριστικές 
κατοικίες

Sticky Note
Το πεδίο της έρευνας είναι ο άξονας μεταξύ του Πύργου και του επινείου του Κατακόλου. Με τα κομμάτια που σήμερα φαίνεται να κυριαρχούν να είναι το παραθαλάσσιο μέτωπο με τις ανεπτυγμένες κατά μήκος του παραθεριστικές κατοικίες, καθώς και οι αγροτικές εκτάσεις που σχηματίζονται σε αυτή τη μικρή πεδιάδα, με ελάχιστα δείγματα κτισμάτων και εμφανή σημάδια εγκατάλειψης. 



ΠύργοςΆγιος Ιωάννης

Κατάκολο Αγροτικές 
καλλιεργημένες
/καλλιεργήσιμες
εκτάσεις

Παραθάλασσίο 
μέτωπο με 
παραθεριστικές 
κατοικίες

ΠύργοςΆγιος Ιωάννης

Κατάκολο Αγροτικές 
καλλιεργημένες
/καλλιεργήσιμες
εκτάσεις

Σιδηροδρομική 
γραμμή 
Πύργου-Κατακόλου

Επαρχιακή οδός
Πύργου-Κατακόλου

Αλφειός 
Ποταμός

Παραθάλασσίο 
μέτωπο με 
παραθεριστικές 
κατοικίες

Sticky Note
Σε αυτά προστίθενται τα δύο δίκτυα που εμφανίζονται, την επαρχιακή οδό μεταξύ Πύργου και Κατακόλου, αλλά και την Σιδηροδρομική Γραμμή Πύργου-Κατακόλου η οποία διέρχεται παράλληλα σχεδόν της πρώτης και σήμερα δεν χρησιμοποιείται



Διαδρομή Πύργος-Κατάκολο 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Πύργου, 
Πύργος, 1937

Το τρένο Κολοσούρτης διασχίζει 
την ύπαιθρο, Στάση Άγιος Ιωάννης, 

περ.1950

Στοιβαγμένα κιβώτια με σταφίδα στο  
λιμάνι του Κατακόλου, Κατάκολο, 

περ. 1960

Sticky Note
Συνεχίζοντας εδώ εντοπίζεται σαν σημαντικότερο τμήμα αυτού του άξονα το κομμάτι το οποίο περικλείεται μεταξύ των διεξόδων προς το παραθαλάσσιο μέτωπο στο οποίο βρίσκεται η πεδιάδα που αναφέραμε αλλά και απομεινάρια μιας βιομηχανικής εποχής, η οποία επήλθε της σταφιδικής κρίσης.



Διαδρομή Πύργος-Κατάκολο 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Πύργου, 
Πύργος, 1937

Το τρένο Κολοσούρτης διασχίζει 
την ύπαιθρο, Στάση Άγιος Ιωάννης, 

περ.1950

Στοιβαγμένα κιβώτια με σταφίδα στο  
λιμάνι του Κατακόλου, Κατάκολο, 

περ. 1960

Sticky Note
Όσον αφορά τη Σιδηροδρομική γραμμή αποτέλεσε την πρώτη γραμμή εκτός Αθηνών και δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης της παραγωγής σταφίδας από τον Πύργο προς το λιμάνι του Κατακόλου,



Διαδρομή Πύργος-Κατάκολο (τέλη 20ου αιώνα)

Παρκαρισμένα τρένα στον Σταθμό 
του Πύργου, 1995

Το τρένο κατευθήνεται προς το 
Λιμάνι του Κατακόλου, Καβούρι, 

1985

Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατακόλου 
, Κατάκολο, δεκαετία 1980

Sticky Note
Στη συνέχεια και για αρκετές δεκαετίες εξυπηρετούσε αποκλειστικά την μετακίνηση του πληθυσμού προς τις παραλίες της περιοχής για αναψυχή.



Διαδρομή Πύργος-Κατάκολο (σήμερα)

Σιδηροδρομικός Σταθμός Πύργου, 
σήμερα (2020)

Στάση Σιδηροδρομικής Γραμμής που 
διέρχεται από παλαιό εργοστάσιο, 

Καβούρι, 2015

Σιδηροδρομικός Σταθμός 
Κατακόλου, σήμερα (2021)

Sticky Note
Η λειτουργία της σταδιακά περιοριζόταν, μέχρι και το οριστικό της κλείσιμο. Σήμερα αυτό που μένει είναι από την μία το μεγαλύτερο μέρος των γραμμών αλλά και τα κτίσματα των σταθμών που μένουν εγκαταλειμμένα και αναξιοποίητα.



Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας            25057                                   76353                                        36560,23 

Λοιπά Σιτηρά                                                         4020                                   12306                                                 12269,23

Αραβόσιτος Ποτιστικός                                              2620                                     6043                                                   8838,35

Ζωοτροφές                                                                    2467                                     6209                                                    6789,29

Αγρανάπαυση                                                         2898                                     6425                                                    4724,11

Κηπευτικά                                                                   1872                                     3891                                                    4354,38

Σταφίδες                                                                   2428                                     5386                                            2655,23

Λοιπά εσπεριδοειδη                                             1805                                     2959                                                   11840,71

Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου             4736                                      6043                                                    1609,95

Πλήθος Παραγωγών    Πλήθος Αγροτεμαχίων   Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)                                      

Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση 
που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα  4700                                    8622                                                     8001,12

Σύνολο Παραγωγών
Καλλιέργειες

52603                                134237                                                   87142,60

Ποσοστά καλλιεργειών (Νομός Ηλείας)

Sticky Note
Περνώντας στην αγροτική παραγωγή που θα αποτελέσει και πυρήνα της πρότασης, η παραγωγή σταφίδας σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά από ότι ήταν κάποτε, και μειώνεται σταθερά χρόνο με τον χρόνο. 



Ελαιώνες πιστοποιημένης ελαιοκαλλιέργειας            25057                                   76353                                        36560,23 

Λοιπά Σιτηρά                                                         4020                                   12306                                                 12269,23

Αραβόσιτος Ποτιστικός                                              2620                                     6043                                                   8838,35

Ζωοτροφές                                                                    2467                                     6209                                                    6789,29

Αγρανάπαυση                                                         2898                                     6425                                                    4724,11

Κηπευτικά                                                                   1872                                     3891                                                    4354,38

Σταφίδες                                                                   2428                                     5386                                            2655,23

Λοιπά εσπεριδοειδη                                             1805                                     2959                                                   11840,71

Λοιποί αμπελώνες για παραγωγή οίνου             4736                                      6043                                                    1609,95

Πλήθος Παραγωγών    Πλήθος Αγροτεμαχίων   Συνολική Εκταση Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων (εκτ.)                                      

Εκτάσεις σε καλη γεωργική κατάσταση 
που προσμετρούνται στα εκτατικά δικαιώματα  4700                                    8622                                                     8001,12

Σύνολο Παραγωγών
Καλλιέργειες

52603                                134237                                                   87142,60

Ποσοστά καλλιεργειών (Νομός Ηλείας) Ποσοστά καλλιεργειών (Δήμος Πύργου)

Sticky Note
Η παραγωγή της σταφίδας περνούσε από γενιά σε γενιά, αλλά σήμερα καθώς  ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί, τα ξεπερασμένα μέσα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά δεν βοηθούν στην επιβίωση μέσα στην αγορά με αποτέλεσμα να  αναγκάζονται να ασχοληθούν με άλλα προϊόντα.



Στάδια εργασιών, από την παραγωγή στο εμπόριο

Σύνολο εργασιών, σχετικών με την παραγωγή 
και το εμπόριο της σταφίδας

Sticky Note
‘Οσον αφορά την σταφίδα από το χωράφι προς την εμπορεία της, διακρίνονται 4 βασικά στάδια, η συγκομιδή, η ξήρανση, η επεξεργασία, και η συσκευασία-τυποποίηση. Τα πρώτα δύο στάδια πραγματοποιούνται από τον παραγωγό, ενώ στην συνέχεια το προϊόν πωλείται σε έμπορους, εταιρίες δηλαδή που αναλαμβάνουν την προώθηση προς την αγορά. 



Σύνολο εργασιών, σχετικών με την παραγωγή 
και το εμπόριο της σταφίδας

Sticky Note
Ειδικότερα,όμως, έως σήμερα διακρίνονται διαδικασίες οι οποίες αφορούν δύο στάδια την καλλιέργεια και την επεξεργασία. Στην καλλιέργεια ανήκουν εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σχεδόν σε κάθε καλλιέργεια προϊόντων του αμπελιού, ενώ στην επεξεργασία, όλες οι διαδικασίες που καθιστούν εν τέλει το προϊόν κατάλληλο για κατανάλωση. Αυτό που εντοπίζουμε εδώ είναι τι θα γινόταν αν η σειρά αυτή μορφοποιηθεί τι αποτέλεσμα μπορούμε να αποκομίσουμε. Το ζήτημα αυτό ουσιαστικά θα συζητηθεί  και παρακάτω. 



Πύργος, 2050



Ο παραγωγός καλλιεργεί και συλλέγει στα 
τέλη του Αυγούστου το προϊόν.

Sticky Note
Είναι αρχές Σεπτεμβρίου και τα γεμάτα σταφιδάμπελα που πλέον κατακλύζουν τον κάμπο της Ηλείας είναι έτοιμα για την συγκομιδή. Τα ημιαυτόματα ρομπότ τρακτέρ που διασχίζουν πάνω κάτω τα χωράφια μπαίνουν και φέτος σε λειτουργία από τον παραγωγό για να συλλέξουν την παραγωγή. 



Sticky Note
Με μια κίνηση της μηχανής ο καρπός αδειάζει τα φύλλα και μπαίνει κατευθείαν σε οχήματα.



Sticky Note
Αφού φορτωθούν και οι τελευταίοι καρποί, τα οχήματα είναι έτοιμα να φύγουν από το χωράφι. 



Σταθμός 1 & 2

Sticky Note
Από εκεί ο παραγωγός, όπως και κάθε παραγωγός της περιοχής, θα κατευθυνθεί προς το εργοστάσιο σταφίδας στη Γραμμή Πύργου-Κατακόλου και τον πρώτο σταθμό του καρπού.



Σταθμός 1 & 2

Ο παραγωγός στον 1ο Σταθμό επί της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής, 
τοποθετεί το προϊόν που προέκυψε κατευθείαν από την συγκομιδή σε silo.

Sticky Note
Εκεί θα τοποθετήσει την συγκομιδή σε μέγαλα silo, και θα αποχωρήσει. 



Η σταφίδα μένει σε αυτά μέχρι να γίνει η παραλαβή από το Νέο Τρένο.

73.5

10.0

100.0

10.0

Sticky Note
Εκεί ο καρπός θα παραμείνει και θα περιμένει το Τρένο νέου τύπου να περάσει. Παράλληλα όμως τα silo θα γεμίζουν και από την παραγωγή και άλλων παραγωγών.



Η σταφίδα μένει σε αυτά μέχρι να γίνει η παραλαβή από το Νέο Τρένο.
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100.0
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Κάτοψη Σταθμού 1- Συγκέντρωσης και αναδιανομής

Sticky Note
Ο σταθμός αυτός της συγκέντρωσης της παραγωγής και της αναδιανομής, είναι στην ουσία μια οδική γέφυρα που περνά πάνω από την κίνηση του τρένου, και προσεγγίζεται εύκολα από κάθε παραγωγό, αφού, τέτοιου τύπου σταθμοί έχουν διασκορπιστεί σε όλο το μήκος της γραμμής του τρένου. 



Βορειοανατολική όψη

Sticky Note
Τα silo που κρέμονται από την γέφυρα αδειάζουν τον καρπό κάθε φορά που περνά ένα τρένο από μια σχισμή στην οροφή του 



Η σταφίδα πέφτει από τα silo σε οπές στην οροφή του βαγονιού, όπου και 
κατανείμεται εσωτερικά στα ξηραντήρια.



Μαύρο φωτοβολταϊκό panel

Θάλαμος ξήρανσης & μάκινας
μηχανισμός ξήρανσης
-περιστρεφόμενα ράφια με δυνατότητα 
εκτροπήςμάκινα

-σετ επαναλαμβανόμενων 
κοσκίνων διαφορετικής πυκνότητας

-ράμπα εκτροπής 
μακιναρισμένης σταφίδας

-ράμπα εκτροπής 
αποβλήτων

φορεία
-μηχανισμός σύνδεσης θαλάμου 

με σύστημα τροχών
-σύστημα τροχών με 

προσταρτισμένο συσσωρευτή
ηλεκτρικής ενέργειας -δεξαμενή

συλλογής 
νερούαφυγραντήρας

Βαγόνι μηχανής Βαγόνι αποξήρανσης-επεξεργασίας

-είσοδος σταφίδας 
στο ξηραντήριο

21 μ. 21 μ.

4 μ.

Φορείο 

Θάλαμος

Σύνδεση φορείου

Sticky Note
Ειδικότερα για το τρένο, αυτό αποτελείται από δύο τουλάχιστον βαγόνια, το ένα της μηχανής και το βαγόνι ξηραντήριο. Εκτός από τα επιμέρους στοιχεία που καθιστούν δυνατή την κίνηση του τρένου αυτόματη και με μόνη πηγή ενέργειας αυτή της ηλιακής ακτινοβολίας, το βαγόνι ξηραντήριο λαμβάνει το καθήκον πλέον να μετακινήσει την παραγωγή της σταφίδας ενώ παράλληλα ο καρπός στο εσωτερικό του θάλαμο θα ξηραίνεται. 



Μαύρο φωτοβολταϊκό panel

Θάλαμος ξήρανσης & μάκινας
μηχανισμός ξήρανσης
-περιστρεφόμενα ράφια με δυνατότητα 
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-σετ επαναλαμβανόμενων 
κοσκίνων διαφορετικής πυκνότητας

-ράμπα εκτροπής 
μακιναρισμένης σταφίδας

-ράμπα εκτροπής 
αποβλήτων

φορεία
-μηχανισμός σύνδεσης θαλάμου 

με σύστημα τροχών
-σύστημα τροχών με 

προσταρτισμένο συσσωρευτή
ηλεκτρικής ενέργειας -δεξαμενή

συλλογής 
νερούαφυγραντήρας

Βαγόνι μηχανής Βαγόνι αποξήρανσης-επεξεργασίας

-είσοδος σταφίδας 
στο ξηραντήριο

21 μ. 21 μ.

4 μ.

Φορείο 

Θάλαμος

Σύνδεση φορείου

Μαύρο φωτοβολταϊκό panel

Θάλαμος ξήρανσης & μάκινας
μηχανισμός ξήρανσης
-περιστρεφόμενα ράφια με δυνατότητα 
εκτροπήςμάκινα
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μακιναρισμένης σταφίδας

-ράμπα εκτροπής 
αποβλήτων

φορεία
-μηχανισμός σύνδεσης θαλάμου 

με σύστημα τροχών
-σύστημα τροχών με 

προσταρτισμένο συσσωρευτή
ηλεκτρικής ενέργειας -δεξαμενή
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Βαγόνι μηχανής Βαγόνι αποξήρανσης-επεξεργασίας

-είσοδος σταφίδας 
στο ξηραντήριο

21 μ. 21 μ.

4 μ.

Φορείο 

Θάλαμος

Σύνδεση φορείου

Διαμήκης τομή βαγονιού

Sticky Note
Ο αφυγραντήρας στη βάση του που συλλέγει νερό αλλά και η μαύρη ματ οροφή με τα ηλιακά πάνελ συμβάλλουν στην ελεγχόμενη και σταθερή ξήρανση μέχρι τον επόμενο σταθμό. 



Αφού έχει πραγματοποιηθεί 
η ξήρανση της σταφίδας 
(10 ημέρες), και έχει γίνει μια 
πρώτη επεξεργασία μέσα στο 
βαγόνι, αυτό διέρχεται από 
τον Σταθμό επεξεργασίας και 
κομποστοποίησης.

Sticky Note
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή ο καρπός από τα ξηραντήρια ανατρέπεται εσωτερικά του βαγονιού σε μια μάκινα. Δηλαδή ένα σετ κοσκίνων διαφορετικής διατομής, όπου γίνεται διαλογή μεταξύ του καρπού σε μέγεθος αλλά και των υπόλοιπων άχρηστων στοιχείων που βρίσκονταν μέσα στη συγκομιδή και δεν έχουν καμία σχέση με το προϊόν. Αυτά τα δύο καταλλήγουν σε διαφορετικούς θαλάμους, τον αποξηραμένο καρπό μας και τα ξένα υλικά. 



Νοτιοδυτική όψη

Sticky Note
Το τρένο που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση με χαμηλή ταχύτητα, μετά από δέκα μέρες, προσεγγίζει τον δεύτερο σταθμό, στον οποίο και εισέρχεται.



Κάτοψη Σταθμού 2- Επεξεργασίας και κομποστοποίησης

χώρος κομποστοποίησης
ακάθαρτων προϊόντων σταφίδας

Sticky Note
Εκεί οι δύο θάλαμοι αδειάζουν στα δύο διαφορετικά τμήματα του σταθμού αυτό της επεξεργασίας και αυτό της κομποστοποίησης. Ο αποξηραμένος καρπός διέρχεται πάλι από μηχανήματα πλύσης και χρωματοδιαλογής ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα ποιότητας.



Κάτοψη Σταθμού 2- Επεξεργασίας και κομποστοποίησης

χώρος κομποστοποίησης
ακάθαρτων προϊόντων σταφίδας
χώρος κομποστοποίησης
ακάθαρτων προϊόντων σταφίδας

Μάρω
Sticky Note
Παράλληλα τα ξένα υλικά μαζί με αυτά που προστίθενται από την περαιτέρω επεξεργασία καταλήγουν στον πίσω μέρος του σταθμού που βρίσκονται οι δεξαμενές κομποστοποίησης μέσα σε ένα θερμοκήπιο. 



φορεία
-μηχανισμός σύνδεσης θαλάμου 

με σύστημα τροχών
-σύστημα τροχών με 

προσταρτισμένο συσσωρευτή
ηλεκτρικής ενέργειας

Μαύρο φωτοβολταϊκό panel

-σκελετός οροφής

Θάλαμος μεταφοράς 
επεξεργασμένου προϊόντος και 

συσκευασίας 

Χώρος συσκευασιών
Χώρος επεξεργασμένου 
προϊόντος

Βαγόνι μηχανής Βαγόνι μεταφοράς προϊόντος 
(επεξεργασμένου και συσκευασμένου)

21 μ. 21 μ.

4 μ.

Φορείο 

Θάλαμος

Σύνδεση φορείου

φορεία
-μηχανισμός σύνδεσης θαλάμου 

με σύστημα τροχών
-σύστημα τροχών με 

προσταρτισμένο συσσωρευτή
ηλεκτρικής ενέργειας

Μαύρο φωτοβολταϊκό panel

-σκελετός οροφής

Θάλαμος μεταφοράς 
επεξεργασμένου προϊόντος και 

συσκευασίας 

Χώρος συσκευασιών
Χώρος επεξεργασμένου 
προϊόντος

Βαγόνι μηχανής Βαγόνι μεταφοράς προϊόντος 
(επεξεργασμένου και συσκευασμένου)

21 μ. 21 μ.

4 μ.

Φορείο 

Θάλαμος

Σύνδεση φορείου

Διαμήκης τομή βαγονιού

Sticky Note
Ο καρπός είναι έτοιμος για να οδηγηθεί στο τελευταίο στάδιο της μεταποίησης. Αποξηραμένος και επεξεργασμένος τότε θα μπεί από δεξαμενές που βρίσκεται σε ένα άλλου τύπου βαγόνι. Το οποίο θα σύρθει από το βαγόνι της μηχανής αφού ολοκληρώσει τις διαδικασίες του με το πρώτο της επεξεργασίας.



φορεία
-μηχανισμός σύνδεσης θαλάμου 

με σύστημα τροχών
-σύστημα τροχών με 

προσταρτισμένο συσσωρευτή
ηλεκτρικής ενέργειας

Μαύρο φωτοβολταϊκό panel

-σκελετός οροφής

Θάλαμος μεταφοράς 
επεξεργασμένου προϊόντος και 

συσκευασίας 

Χώρος συσκευασιών
Χώρος επεξεργασμένου 
προϊόντος

Βαγόνι μηχανής Βαγόνι μεταφοράς προϊόντος 
(επεξεργασμένου και συσκευασμένου)

21 μ. 21 μ.

4 μ.

Φορείο 

Θάλαμος

Σύνδεση φορείου

Διαμήκης τομή βαγονιού

Sticky Note
Το βαγόνι αυτό της μετακίνησης του καρπού, διαθέτει τα ίδια κατά βάση χαρακτηριστικά με το πρώτο με τη διαφορά του θαλάμου του ο οποίος χωρίζεται σε δύο τμήματα.



Sticky Note
Αφού το τρένο διέρχεται πλέον πλησίον του 3ου σταθμού στην είσοδο του οποίου εκτρέπεται ο καρπός και ο οποίος μέσω μιας μεταφορικής ταινίας κατανέμεται σε κιβώτια.



Sticky Note
Τα κιβώτια αυτά θα παραληφθούν από το ίδιο τρένο στον μπορστά θάλαμο του βαγονιού μετακίνησης. 



6.0

110.5

61.0

3.0

6.0

4.5

Κάτοψη Σταθμού 3 - Συσκευασίας και τυποποίησης

Βορειοανατολική όψη

Sticky Note
Αυτό πραγματοποιείται με την έξοδο του τρένου από την εκτροπή που έκανε και το τέλος της κίνησης του εξωτερικά της κύριας κυκλοφορίας πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. 



6.0

110.5

61.0

3.0

6.0

4.5

Κάτοψη Σταθμού 3 - Συσκευασίας και τυποποίησης

Βορειοανατολική όψη

Νοτιοδυτική όψη

Sticky Note
Το τρένο σε αυτό το σημείο έχει να ακολουθήσει μια από τις δύο διαδρομές που οδηγούν σε τερματικό σταθμό Η μία που οδηγεί στο λιμάνι και το προϊόν, πλέον συσκευασμένο θα οδηγηθεί για εξαγωγή προς το εξωτερικό από το λιμάνι και η άλλη στην λιανική αγορά κατευθείαν στο σημείο που βρίσκεται ο τερματικός σταθμός στον Πύργο. 



Sticky Note
Το προϊόν που φτάνει στο λιμάνι καταλήγει στον σταθμό που βρίσκεται στο σημείο που κάποτε βρισκόταν ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατακόλου. 



Sticky Note
Σε αυτόν το εμπόρευμα ξεφορτώνεται από το βαγόνι και είτε φορτώνεται άμεσα σε φορτηγά πλοία προς τις χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.



Κάτοψη
A

A’

Τομή Α-Α’



Sticky Note
Το ξεφόρτωμα γίνεται κάτω από στέγαστρο το οποίο καλύπτει το τρένο που διέρχεται από κάτω. Ενώ η αποθήκευση γίνεται σε κλειστό χώρο στο πίσω τμήμα του σταθμού όπου και συγκεντρώνονται όλα τα κιβώτια που προορίζονται είτε για εξαγωγή, είτε για προώθηση στην εσωτερική αγορά. 



Ανατολική όψη

Νότια όψη

Sticky Note
Το τρένο σε αυτό το σημείο είναι έτοιμο να επιστρέψει, όπου και θα συνεχίσει την διαρκή κίνησή του πάνω στη γραμμή. Όπως αναφέρθηκε, όμως υπάρχει ένας άλλος σταθμός, αυτός στον Πύργο.



Sticky Note
Εδώ, στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάποτε στεγαζόταν ο σιδηροδρομικός σταθμός Πύργου, βρίσκεται το κατάστημα λιανικής πώλησης της σταφίδας. 



A

A’

A

A’

B B’

B B’

Sticky Note
Το σημείο αυτό του σταθμού που περιλαμβάνει και άλλα κτίρια διαφόρων λειτουργιών που σχετίζονται τόσο με την λειτουργία της γραμμής, όσο και με την διαχείριση των προϊόντων, έχει δημόσιο χαρακτήρα και είναι ανοιχτό προς το κοινό. 



A

A’

A

A’

B B’

B B’

Τομή Α-Α’

Τομή Β-Β’

Κάτοψη (+2,5 μ.)

Κάτοψη (+4 μ.)

Sticky Note
Συγκεκριμένα ο τερματικός σταθμός διαθέτει ένα κεντρικό ανοιχτό χώρο, όπου λειτουργεί σαν περίπτερο της σταφίδας, αλλά και σαν αίθουσα εκδηλώσεων, και συμμετρικά αυτού



Sticky Note
Βρίσκονται οι χώροι έκθεσης και πώλησης των προϊόντων σταφίδας που κατέφθασαν με το τρένο. 





Sticky Note
Εν τέλει η πεδιάδα αυτή άλλαξε, το παρηκμαζόμενο περιβάλλον που επήλθε μετά και την αποβιομηχάνιση της περιοχής αλλά που είχε ξεκινήσει ήδη από τις οικονομικές κρίσεις της σταφίδας, ανακτήθηκε με την αξιοποίηση αυτής της σιδηροδρομικής γραμμής που λειτούργησε σαν ραχοκοκαλιά για το σώμα του αγρού της περιοχής. Εδώ φαίνεται το σύνολο και γίνεται κατανοητή η σχέση μεταξύ των σταθμών, του λιμανιού του κάμπου και της πόλης. Για την λειτουργία της γραμμής χρειάζονται πεντε τύποι σταθμού αναδιανομής, 3 σταθμοί επεξεργασίας, και 3 τυποποίησης. Το εργοστάσιο πάνω στη γραμμή λειτούργησε. 






