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Σιδηροδρομική σύνδεση: Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη 
         
Το πρώτο φορτηγό τρένο Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη (ITI), που 

μετέφερε εμπορεύματα από το Πακιστάν στην Τουρκία, μέσω Ιράν, έφτασε στην 

Άγκυρα, στις 5/1, επαναλαμβάνοντας τη λειτουργία του μετά από 10 χρόνια. Ξεκίνησε 

από το Ισλαμαμπάντ στις 21/12/2021 και έφτασε στην Άγκυρα σε περίπου 13 ημέρες. 

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της άφιξης του συρμού, 

παρευρέθηκαν ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Adil Karaismailoğlu, 

ο Πακιστανός βουλευτής, κ. Makhdoom Zain Hussain Qureshi και ο Ιρανός Πρέσβυς 

στην Τουρκία, κ. Mohammad Farazmand. 

Το τρένο κάλυψε τη διαδρομή -μήκους 5.981 χλμ- σε 12 ημέρες και 21 ώρες, 

αναχωρώντας από τον σταθμό Margalla στο Ισλαμαμπάντ (οκτώ βαγόνια, 

χωρητικότητας 22 τόνων έκαστο).  

Ο κ. Karaismailoğlu στην ομιλία του τόνισε ότι ο νέος σιδηρόδρομος θα δώσει νέα 

ώθηση στο εμπόριο μεταξύ των τριών χωρών, προσφέροντας μια άλλη επιλογή σε 

βιομήχανους και επιχειρηματίες μέσω εξοικονόμησης χρόνου και κόστους σε σύγκριση 

με τη θαλάσσια μεταφορά, η οποία μεταξύ Πακιστάν και Τουρκίας, διαρκεί 35 ημέρες. 

Ο νέος σιδηροδρομικός διάδρομος παρέχεται στους εξαγωγείς προς τη νότια Ασία είπε 

ο Τούρκος Υπουργός –η οποία έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού διεθνώς - και 

σημείωσε ότι η Τουρκία θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο να γίνει γέφυρα και 

βάση logistics μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.  

Ο Πακιστανός βουλευτής, κ. Qureshi σημείωσε ότι το τρένο θα διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στην ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και στην προώθηση των 

οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας (ECO, μετονομασία του ιδρυθέντα το 1964 από το Ιράν, το Πακιστάν και την 

Τουρκία, Οργανισμού Περιφερειακής Συνεργασίας για την Ανάπτυξη). Ο κ. Qureshi 

πρόσθεσε ότι πρόκειται περί μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας, η οποία θα 

προσφέρει στο Πακιστάν την ευκαιρία να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές και να 

ενισχύσει τη σύνδεσή του με τις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων των 

ευρωπαϊκών αγορών ενώ η Τουρκία ενισχύει την πρόσβαση στα κράτη της Κεντρικής 

Ασίας.  

Ο Ιρανός Πρέσβυς, κ. Farazmand στην ομιλία του εξήγησε ότι το σιδηροδρομικό έργο 

ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2009 στο πλαίσιο του ανωτέρω Οργανισμού, αλλά 

παρέμεινε σε αναστολή λόγω τεχνικών ζητημάτων και τόνισε ότι οι τρεις χώρες 

σχεδιάζουν επίσης να δρομολογήσουν επιβατικό τρένο στην ίδια διαδρομή, στο εγγύς 

μέλλον.  

Το πρώτο τρένο από το Ισλαμαμπάντ στην Κωνσταντινούπολη εγκαινιάστηκε 14 

Αυγούστου 2009. Έκτοτε, οκτώ τρένα έχουν δρομολογηθεί από το Πακιστάν στην 

Τουρκία και έξι τρένα από την Τουρκία στο Πακιστάν, αλλά τα δρομολόγια διακόπηκαν 

λόγω πλημμυρών στο Πακιστάν το 2009. 
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Όσον αφορά στη σιδηροδρομική σύνδεση Τουρκίας-Ιράν και σύμφωνα με το Τουρκικό 

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ 

εκπροσώπων των σιδηροδρομικών οργανισμών των δύο χωρών, το 2021, ανοίγοντας νέα 

εποχή για το σιδηρόδρομο διαμετακόμισης. Εν μέσω πανδημίας τρία δρομολόγια τρένων 

εκτελούνταν καθημερινά μεταξύ Τουρκίας και Ιράν, το 2020, μεταφέροντας φορτίο 

564.000 τόνων. Το Υπουργείο ανέφερε ότι εμπορευματικά τρένα θα εκτελούν επίσης 

δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν μέσω Ιράν με κοινό δασμολόγιο μεταξύ των 

τριών χωρών.  

Ομοίως, η τ/πλευρά συνεκτιμώντας τον ολοκληρωμένο πλέον σιδηρόδρομο μεταξύ Ιράν 

- Αφγανιστάν, θεωρεί ότι  είναι πλέον δυνατή η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ 

Τουρκίας – Αφγανιστάν και προσθέτει επίσης ότι γίνονται προσπάθειες για έναρξη 

διαδρόμου μεταφοράς φορτίου μεταξύ Ευρώπης - Κίνας μέσω Ιράν. 

 

Άγκυρα, 21 Ιανουαρίου 2022 


