
Fervojoj en Ĉilio 
Enkonduko. La redaktoro de la revuo Konstruado petis de mi 

artikolon pri la fervojoj kaj stacidomoj de Ĉilio. Nu, necesus tuta 

dika libro! Unue mi skribos kelkajn ĝeneralajn rimarkojn: Ĉilio estas 

longega lando je 4300 km inter l’oceano Pacifiko kaj la montarĉeno 

Andoj, Ĉar ĝi situas sur la fama fajro-zono de tiu oceano, kun ĝiaj 

multnombraj vulkanoj, Ĉilio suferas pro fortegaj tertremoj. En la 

lastaj 10 jaroj, la 3 plej fortaj okazis en 2010 (8,8), 2014 (8,2) kaj
2015 (8,3) sur la skalo de Richter. Tio ne faciligas la bontenadon 

de fervojoj!  

 

Bildo 1: Ĵus modernigita fervoja linio al Concepcion post la tertremego de 2010. 

La tertremego de la 27a de februaro 2010 forte frapis la regionojn 

sude de Santiago kaj ĝin sekvis cunamo, kiu ruinigis multajn 

marbordajn urbojn, precipe la urbon Concepcion [konsepsjon]. 

 Iom post iome, la transportado de varoj per kamionoj kaj de 

vojaĝantoj per long-distancaj busoj superis la fervojan. Ekde la 

1970aj jaroj, la bontenado de fervojoj kaj materialo estis iom 

preterlasita. Multaj linioj nuntempe ne plu funkcias, ekzemple la 
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linio inter Santiago kaj Mendoza, en Argentinio, kiu devis per longaj 

kurbiĝoj transiri Andojn. Nune, pro la montara erozio, ĝi restas tute 

eskter ĉia uzo!  

La disvolviĝon de la fervoja reto en la dezertaj regionoj de Ĉilio oni 

ŝuldas precipe al la ekspluatado de nitratoj, inter la jaroj 1870 kaj 

1930. Post la ekonomia krizo de 1930 la produktado ŝrumpis kaj 

multaj urbetoj restis 

forlasitaj. 

Bildo 2: Malnovaj 

vaporlokomotivoj dormas 

en la dezerto Atacama 

[Atakama]  

 

DU HISTORIAJ MONUMENTOJ EN SANTIAGO 

La du ĉefaj stacidomoj en la urbo Santiago spertis malsimilajn 

sortojn: La Estacion Mapocho (stacidomo Mapoĉo) fariĝis Kultura 

centro, dum la dua Estacion Central plu funkcias. 

La stacidomo Mapocho estis konstruita en 1913 kaj ĝi estiĝis 

longatempe grava deir-punkto al la haveno Valparaiso, al 

Argentinio kaj nordaj regionoj. Ĝi ŝuldas sian nomon al la 

samnoma rivero Mapoĉo, plej proksima, kiu transiras la ĉefurbon 

Santiago. 

Pro la kreskado de la survojaj transportoj, la fervoja trafiko falis al 

preskaŭ nenio kaj la stacidomon oni fermis en 1987. Antaŭe, ĝi 

estis rekonita kiel Nacia Monumento en 1976. 
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Bildo 3: Konstruata stacidomo Mapoĉo  

 

La edifico okulfrape pensigas pri la 
ŝtalaj konstruaĵoj, kia estas ekzemple 
l’Ejfel-Turo. La ŝtalaj sinsejvaj trusoj 
artike ligiĝas ĉe la firsto kaj la bazo per 
pateloj, kio provizas efikan rezistemon 
al la tertremoj! Oni kunligis la elementoj 
per nitoj varmigitaj antaŭ frapado. Tia 
strukturo ebligis provizi lumon per vasta 
lumkovralo .  

 

 

Ankaŭ la dua stacidomo Estacion Central 
montras saman arkitekturon  

Bildo 4:Nitado 



 

 

 

 

 

 

Bildo 5: Fasado de la stacidomo Mapoĉo kun ĝiaj  pordegoj. 

 

 

 

 

 

Bildo 6: Vidaĵo de-

interne. 

 

Nuntempe, la 

stacidomo rolas kiel Kultur-Centro: la relojn kaj trakojn oni 

malmuntis, sed restas la alvena perono, kiu kreas altan impreson,  

La nuna “Estacion Mapocho“ 
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La urbego Santiago estas dividita en pluraj komunumoj, el kiuj unu 

nomiĝas “Estacion Central  (Centra Stacidomo) ĝuste pro la 

monumento. Ankaŭ ĝi estis konstruita laŭ la tekniko de ŝtala 

ĉarpentaĵo, kies elementojn oni ligis per nitoj. Ĝia vera nomo estas 

“Estacion Alameda  laŭ la nomo de l’apuda avenuo. Ĝi vere 

konsistigas ĵuvelan monumenton por la ĉilianoj. Ĉirkaŭ ĝi vivo 

svarmas: vendejoj, restoracioj, strataj etvendistoj, ktp. 

 

 

 

 

 

Bildo 

7: La 

halego 

de la 

staci-

domo 

“Estacion central“ 

De 1855 ĝis 1897 pluraj edificoj sin sekvis kaj fine la franca 

kompanio Schneider & Cie konstruis l’aktualan stacidomon. En 

2003/2004 estis plenumitaj laboroj da modernigado, ekzemple 

plilarĝigi la eniran peronon. Trajnoj nuntempe foriras de tie -ĉi ĝis 

Temuco (pli malpli 700 km) 

La “Estacion Central“: Ĉefa Stacidomo plu funkcias. 
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PUERTO MONTT 

La plej suda stacidomo de la mondo. 

La suda linio finiĝas je 1035 km sude de la ĉefurbo Santiago, 

en la urbo Puerto Montt, kiu situas je 41°28 Sude kaj 

72°56 okcidente. Ĝi estas do la plej suda stacidomo de la 

mondo! La urbo ŝirmas sin en la fundo de golfeto, kiu ebligis 

la starigon de haveno. Pro tiu-ĉi haveno estis konstruita la 

linio kaj la stacidomo kiel ŝarĝ-terminejo por la kompanio 

Ferrocarril del Pacifiko [fervojoj de Pacifiko]. Kiam trajno 

alvenis al la urbo, ĝi devis malrapide malsupreniri de pli alta 

ebenaĵo ĝis la stacidomo per longa kurba deklivo. L’aùtoro de 

tiu artikolo vojaĝis per tiu trajno en 1994. Bedaŭrinde 

nuntempe la trafiko multe malplidensiĝis, spite al konstruado 

en 2005 de nova stacidomo en la ejo nomita La Paloma. 

Bildo 8: 
Puerto 

Montt 

en 

1905 

ĉe la 

fundo 

de la 

golfeto. 

 

 

(foto de Alejandro Torres https://commons.wikimedia.org)  

 Henrique Fernandez   
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