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Ο Κεντρικός Σιδ/κός Σταθµός του Σίδνεϊ 
έχει ένα µακάβριο µυστικό
Ο Κεντρικός Σιδηροδροµικός 

Σταθµός του Σίδνεϊ είναι ένα 
από τα πιο πολυσύχναστα 
µέρη όλης της Αυστραλίας. 

Κάθε µέρα, περίπου 250.000 άνθρω-
ποι περνούν από κει.
Όµως, κάτω από τις πλατφόρµες, κάτι 
κείται σιωπηλό για περισσότερα από 
100 χρόνια τώρα. Κάτι που θα έκα-
νε τους περισσότερους ανθρώπους 
να φρικιάσουν. Κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής της σιδηροδροµικής 
γραµµής του Σίδνεϊ, αξίας 12 δισεκα-
τοµµυρίων δολαρίων, η σιωπή αυτή 
διαταράχθηκε.
Οι περισσότεροι επιβάτες δεν µπο-
ρούν παρά να παρατηρήσουν τις πά-
µπολλες οικοδοµικές εργασίες στον 
Σταθµό. Ολόκληρα κοµµάτια του 
έχουν εξαλειφθεί και αντικατασταθεί 
από µια στοά πλάτους 220 µ., βάθους 
30 µέτρων, για να χτιστεί ένας νέος 
υπόγειος σταθµός.
Στον δρόµο προς τα κάτω, οι εργο-
λάβοι άρχισαν να αποκαλύπτουν κάτι 
απροσδόκητο. Θαµµένοι κάτω από 
πυκνή λάσπη και χαλάσµατα βρίσκο-

νταν περίεργοι λίθοι. Σαν να υπήρχε 
ένα κτίριο, αλλά πολύ µικρότερο.
«Έκαναν ανασκαφές γύρω από την 
πλατφόρµα 13 και έπρεπε να σταµα-
τήσουν να σκάβουν» δήλωσε η Elise 
Edmonds, επιµελήτρια της Πολιτεια-
κής Βιβλιοθήκης της Νέας Νότιας Ου-
αλίας, στο news.com.au. «Οι αρχαιο-
λόγοι έσκαψαν και βρήκαν αυτές τις 

κατασκευές του 19ου αιώνα, αυτούς 
τους µικρούς θόλους από τούβλα, τις 
κρύπτες. Τότε άρχισαν να βρίσκουν 
και ανθρώπινα υπολείµµατα».
Η Laing O’Rourke, η εταιρεία που 
κατασκευάζει τον σταθµό, εκτιµά ότι 
έχουν αποκαλύψει µέχρι και οκτώ 
σκελετούς. Βρίσκονται στο έδαφος. 
Τα φτηνά ξύλινα φέρετρα που τους 

περιβάλλουν έχουν αποσυντεθεί και 
πολλά από τα οστά έχουν διαλυθεί 
στη σκόνη.
«∆εν θα έπρεπε καν να βρίσκονται 
εδώ. Ένα τεράστιο νεκροταφείο, τό-
πος ανάπαυσης 30.000 ψυχών, υπο-
τίθεται ότι είχε ξεθαφτεί πλήρως το 
1900 για να κάνει δρόµο για τον κε-
ντρικό σταθµό» είπε.
«Όταν βρίσκεστε στη ζώνη των επιβιβά-
σεων, δεν θα περνούσε από το µυαλό 
σας. Αλλά αυτό το ξέφρενο, πολυάσχολο 
µέρος, µε τόσες πολλές χιλιάδες ανθρώ-
πους που περνούν από δω καθηµερινά, 
αποτελούσε κάποτε ένα εξωραϊσµένο νε-
κροταφείο του 19ου αιώνα» δήλωσε η 
κ. Edwards, η οποία έχει επιµεληθεί 
την έκθεση Dead Central στην Πολι-
τειακή Βιβλιοθήκη της ΝΝΟ, η οποία 
τεκµηριώνει την ιστορία του µεγά-
λου, χαµένου νεκροταφείου της οδού 
Devonshire.
Στον σταθµό, κάποιοι υπάλληλοι ορ-
κίζονται ότι στις πιο αποµονωµένες 
γωνιές του µπορεί κανείς να ακούσει 
ακόµα την ανατριχιαστική ηχώ του 
παρελθόντος του.




