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1. Ιστορική Αναδρομή των Ορεινών Σιδηροδρόμων 

Το αρχαιότερο Μεταφορικό Μέσο είναι τα πόδια. Ο προϊστορικός άνθρωπος διένυε 
καθημερινά μεγάλες αποστάσεις προσπαθώντας να βρει νέες περιοχές κυνηγιού, 
αναζητώντας νέα βοσκοτόπια για τα κοπάδια του, μεταφέροντας εμπορεύματα, σε εποχές 
ειρήνης, ή εκστρατεύοντας για να διεξάγει πόλεμο με γειτονικούς λαούς. Το Περπάτημα, ή 
με σύγχρονους όρους η Ορειβασία και η Πεζοπορία, δεν ήταν τότε ούτε διασκέδαση ούτε 
χόμπι, αλλά ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, εκείνου της επιβίωσης. Ακόμη και στην 
αρχαία Σπάρτη (5ος- 4οςαι. π.Χ.), η ανάβαση στο χιονισμένο Ταΰγετο1 είχε ως σκοπό τη 
βασική εκπαίδευση των νέων, ενώ ιστορικές αναφορές ασκητών, που ανέβαιναν σε βουνά ή 
διαβίωναν σε αυτά (π.χ. χερσόνησος του Σινά, Μετέωρα), είχαν ως σκοπό την εγκόσμια 
εγκατάλειψη και το μοναχισμό. Ακόμη και τα γραπτά κείμενα γνωστών περιηγητών 
(Παυσανίας2, Πούκεβιλ3 κ.ά.) που «όργωσαν» την ελληνική γη, είχαν ως βάση την αφήγηση 
και περιγραφή του τρόπου ζωής (π.χ. τα ήθη και τα έθιμα), τη χλωρίδα και την πανίδα και 
λιγότερο την κατάκτηση μιας κορυφής.  

Η οργανωμένη ανάβαση με σκοπό την κατάκτηση μιας κορυφής, τοποθετείται χρονολογικά4 
το 14ο - 15οαι., ενώ η πρώτη (γνωστή) ορειβατική προσπάθεια στην ψηλότερη κορυφή της 
Ευρώπης (Mont Blanc, 4808m) πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το 1786 από το γιατρό Michel 
Paccard και τον οδηγό βουνού Jacques Balmat5,6, αποδεικνύοντας πως η ανάβαση τέτοιων 
κορυφών δεν είναι ακατόρθωτη. 

 

Η προσέγγιση ορεινών μονοπατιών ήταν για τους ορειβάτες 
ένα επίπονο εγχείρημα. Δεν υπήρχαν οδικές αρτηρίες παρά 
μόνο κάποιοι υποτυπώδη δρόμοι, που τους χειμερινούς 
μήνες ήταν αδιάβατοι. Μόνο η ελίτ των ορειβατών μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει τις ταχυδρομικές άμαξες, με τις οποίες, 
προς τα τέλη του 18ουαι., άρχισε μία πιο συστηματική 
προσέγγιση βουνών και διάσελων (π.χ. San Gottardo στις 
Άλπεις). Ο θρύλος των ταξιδιών αυτών ήταν τόσο έντονος, 
που αποτυπώθηκε στον καμβά του καλλιτέχνη και το 1873 ο 
Rudolf Koller ζωγράφισε «την ταχυδρομική άμαξα», Εικ.1.1. Η 
κατάσταση αυτή άλλαξε στα μέσα του 19ουαι. με την 
ανάπτυξη του Σιδηροδρόμου, που ήταν ένα νέο μεταφορικό 
μέσο, ως συνέπεια της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης7. 

Εικ.1.1. Πινάκας του Rudolf Κοller
8
 

με την ταχυδρομική άμαξα να έχει 
μόλις κατεβάσει έναν ορειβάτη. 

Οι ορειβάτες δεν θα ήταν πλέον αναγκασμένοι να κάνουν τα πάντα με τα πόδια, ενώ η 
διάνοιξη ενδιάμεσων σταθμών, στις αρχές των μονοπατιών, έδωσε ώθηση στη δημιουργία 
νέων εναλλακτικών μορφών ορειβασίας, όπως και της τουριστικής πεζοπορίας. Παράλληλα, 
χώρες με ορεινό ανάγλυφο (Ελβετία, Αυστρία) αντιλήφθηκαν άμεσα τη χρησιμότητα του 
νέου αυτού μέσου, με το οποίο θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τους ορεινούς όγκους 
ταχύτερα και ασφαλέστερα. Έτσι δημιουργήθηκαν οι ορεινοί σιδηρόδρομοι.  

                                                           
1
 Κάραλης, Θεοδωρόπουλος, Ορειβασία Αναλυτικό Τεχνικό Εγχειρίδιο, ΕΟΣ Αχαρνών, σελ. 328  

2
 http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/pausanias/home.htm  

3
 https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Pouqueville  

4
 https://de.wikipedia.org/wiki/Bergsteigen#Bis_1900  

5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balmat  

6
 Παρατηρούμε εδώ την περίπτωση (όπως και στον Όλυμπο, Boissonnas-Κάκαλου) ενός διδύμου ορειβατών που ο ένας 

εκτελεί χρέη εξερευνητή (και χρηματοδότη) και ο άλλος χρέη οδηγού που είναι και γνώστης της περιοχής. 
7
 http://travelsandtrains.blogspot.gr/2016/07/blog-post_34.html  

8
 http://www.wikiwand.com/fr/Rudolf_Koller  

https://en.wikipedia.org/wiki/Michel-Gabriel_Paccard
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel-Gabriel_Paccard
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balmat
http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/pausanias/home.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Pouqueville
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergsteigen#Bis_1900
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balmat
http://travelsandtrains.blogspot.gr/2016/07/blog-post_34.html
http://www.wikiwand.com/fr/Rudolf_Koller
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2. Ορεινοί Σιδηρόδρομοι - Γενικά 

Ο ορεινός σιδηρόδρομος (αγγλ.: mountain railway, γερμ.: Gebirgsbahn, γαλ.:chemin de fer de 
montagne) είναι μια σιδηροδρομική χάραξη (διαδρομή) που διασχίζει τοπογραφικά δύσκολα 
ορεινά εδάφη και μπορεί να διαπεράσει, συνήθως μέσω τούνελ, έναν ορεινό όγκο ή ακόμη 
να τον προσεγγίσει, επειδή έχει τη δυνατότητα να ξεπερνά μεγάλες υψομετρικές διαφορές. 
Είναι επίσης ασφαλέστερο μέσο από ό,τι το αυτοκίνητο, ενώ η πολλαπλή χρήση του, σε 
πολλές χώρες του κόσμου, οφείλεται σε ιστορικούς και γεωγραφικούς λόγους. Τους 
χρησιμοποιούν ορειβάτες, που θέλουν να προσεγγίσουν την αρχή ενός μονοπατιού, και εν 
γένει τουρίστες, κυρίως όταν στο σημείο τερματισμού τους (σταθμός κορυφής) μπορεί να 
υπάρχουν ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και χώροι αναψυχής. Σε πολλές χώρες της 
κεντρικής Ευρώπης, οι ορεινοί σιδηρόδρομοι συνδέουν αστικές πόλεις με χιονοδρομικά 
κέντρα και γι’ αυτό προτιμούνται από τους σκιέρ. 

   

Εικ.2.1. Αριστερά: οδοντωτός Καλαβρύτων. Ανάβαση στην κορυφή του Pilatus (2128m) με διαφορετικό τρόπο, κέντρο: με 
οδοντωτό

9
 και δεξιά: με εναέρια καμπίνα ή τελεφερίκ

10
. 

Οι ορεινοί σιδηρόδρομοι διακρίνονται από τους πεδινούς για το στενό εύρος γραμμής τους 
(συνήθως 600 έως 1000mm)11 και σε περιπτώσεις μεγάλης ανωφέρειας χρησιμοποιούν την 
τεχνική της οδόντωσης12, όπως π.χ. ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοφτού-Καλαβρύτων, 
(Εικ.2.1, αριστερά) ή του Pilatus στην κεντρική Ελβετία (Εικ.2.1 κέντρο). Μπορεί όμως, η έλξη 
του βαγονιού να γίνεται με ατσαλόσυρμα συμμετρικά, δηλαδή το ένα βαγόνι να ανεβαίνει 
και ένα δεύτερο να κατεβαίνει, είτε με εναέριο τρόπο (τα γνωστά τελεφερίκ, Εικ.2.1, δεξιά) 
είτε επίγεια πάνω στη σιδηροτροχιά (ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Polybahn13 
της Ζυρίχης). Οι ορεινοί σιδηρόδρομοι (λόγω εύρους γραμμής) δεν συνδέονται με το 
υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο και γι’ αυτό έχουν ξεχωριστή αποβάθρα. Όταν για τεχνικούς 
λόγους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οδόντωση, τότε ο συρμός κερδίζει ύψος με την 
κατασκευή τούνελ ή γέφυρας σε σπειροειδή μορφή14. Αυτή είναι η περίπτωση που 
συναντάμε σε πολλούς αλπικούς σιδηροδρόμους, όπως είναι το albula railway15 (Εικ.2.2, 
αριστερά) στην ανατολική Ελβετία και στο Semmering railway16 στην Αυστρία (Εικ.2.2, δεξιά), 
αλλά και στο San Gottardo17 στην κεντρική Ελβετία με χαρακτηριστική θέα την εκκλησία του 
Wassen (Εικ.2.3). 

                                                           
9
 Ο ελβετός μηχανικός Eduard Locher κατασκεύασε ένα σύστημα οδόντωσης, όπου ο σιδηρόδρομός του, θα μπορούσε να 

σκαρφαλώνει στις πολύ απότομες πλαγιές του Pilatus (κεντρική Ελβετία) με ανώτερη κλίση 48%, καλύπτοντας μία 
υψομετρική διαφορά 1630μ σε μήκος διαδρομής 4618μ. http://www.pilatus.ch/de/bergbahnen/zahnradbahn/   Η χάραξη 
ολοκληρώθηκε το 1886 και τρία χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε ο πρώτος ατμήλατος συρμός. 
10

 http://de.isr.at/news/article/mit-dem-drachen-auf-den-pilatus-fliegen/  
11

 Βλέπε τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα 1 
12

 Βασικά το τραίνο γαντζώνεται, χρησιμοποιώντας κατάλληλα γρανάζια πάνω στην οδοντωτή σιδηροτροχιά, όταν η κλίση 
του εδάφους υπερβαίνει το 10%. https://en.wikipedia.org/wiki/Rack_railway . Μια λίστα οδοντωτών στον ευρωπαϊκό χώρο 
βρίσκουμε στην ιστοσελίδα https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Zahnradbahnen#Deutschland  
13

 https://www.youtube.com/watch?v=P1SpirfAEjE  
14

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spiral_tunnels_and_tunnels_on_a_curved_alignment  
15

 https://en.wikipedia.org/wiki/Albula_Railway  
16

 https://en.wikipedia.org/wiki/Semmering_railway  
17

 https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_railway  

http://www.pilatus.ch/de/bergbahnen/zahnradbahn/
http://de.isr.at/news/article/mit-dem-drachen-auf-den-pilatus-fliegen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rack_railway
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Zahnradbahnen#Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=P1SpirfAEjE
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_spiral_tunnels_and_tunnels_on_a_curved_alignment
https://en.wikipedia.org/wiki/Albula_Railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Semmering_railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_railway
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Εικ.2.2. Αριστερά: Το Albula express στο Viadukt Brusio (καντόνι Graubuenden της ανατολικής Ελβετίας). Η περιοχή έχει 
ανακηρυχθεί σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.  https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisviadukt_von_Brusio  
Δεξιά: Viadukt Kalte-Rinne (813m, 98.79km) στη διαδρομη Gloggnitz-Muerzzschag στη ΝΔ Αυστρία. Η περιοχή Semmering 
έχει ανακηρυχθεί σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. https://de.wikipedia.org/wiki/Semmeringbahn  

 

 

Εικ.2.3. Μια φημισμένη περιοχή της κεντρικής Ελβετίας είναι το St. 
Gottardo, εκεί όπου κατασκευάστηκε το ομώνυμο σιδηροδρομικό 
τούνελ (https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_railway ). Αν συγκρίνει 
κάποιος τις προδιαγραφές

18
 αυτού του έργου (1872-1880) με τα 

σημερινά δεδομένα, μόνο τότε θα αντιληφθεί τη σπουδαιότητά του. Και 
αυτό χάριν των σχεδίων του γάλλου αρχιμηχανικού Louis Favre, όπου η 
σήραγγα έπρεπε να κατασκευαστεί σε υψόμετρο 1162μ και η 
ανωφέρεια της γραμμής να μην ξεπερνά το 25

ο
/οο. Αυτό σήμαινε πως το 

τρένο έπρεπε να «σκαρφαλώσει» 634μ, όσο είναι η υψομετρική 
διαφορά από το Erstfeld στο Göschenen. Το ανάγλυφο του εδάφους δεν 
επιτρέπει την κατασκευή μίας ανωφέρειας με τόσο μεγάλη κλίση. Έτσι ο 
Favre επινόησε τη σπειροειδή ανύψωση, κατασκευάζοντας σπειροειδή 
τούνελ στην περιοχή του Wassen, καθιστώντας την ομώνυμη περιοχή 
ως την πλέον τουριστικά φημισμένη του St. Gottardo. Το έργο δόθηκε 
στην κυκλοφορία το 1882. Την ίδια χρονιά τίθεται σε λειτουργία και η 
γραμμή Πελοποννήσου ΣΠΑΠ, δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη. Οι 
Ελβετοί, πιστοί στην παράδοση των σηράγγων, ετοίμασαν σήμερα το 
μεγαλύτερο τούνελ του κόσμου (παράλληλο με το St. Gottardo, μήκους 
56.7km) ονομάστηκε Basic Gottardo Tunnel, με είσοδο στο Erstfeld και 
έξοδο στο Bodio του Ticino. Πηγή πληροφόρησης: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_Base_Tunnel . 

3. Εργασία Σεμιναρίου 

Στο πλαίσιο της Σχολής Αρχηγών Αναβάσεων, που διοργάνωσε ο ΕΟΣ Αχαρνών, ανέλαβα την 
ανάπτυξη θέματος με τίτλο «Εναλλακτική Προσέγγιση και Περιήγηση Ορεινών 
Συγκροτημάτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο με Χρήση Ορεινών Σιδηροδρόμων». Στόχος της 
εργασίας είναι να προταθούν σιδηροδρομικές διαδρομές, σε περιοχές ορειβατικής 
δραστηριότητας (δηλαδή στα σημεία έναρξης μονοπατιών), με γεωγραφικούς 
προσδιορισμούς των σιδηροδρομικών σταθμών έναρξης (αγγλ.: lower station, 
γερμ.:Talstation) και πέρατος (αγγλ.: upper station, γερμ.:Bergstation), τις υψομετρικές τους 
διαφορές, περιοχές στις οποίες βρίσκονται οι σταθμοί, τα ορεινά συγκροτήματα που 
διαπερνούν ή διατρέχουν, το κράτος στο οποίο υπάγονται και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία που μπορεί να κριθεί απαραίτητη (βλ. συγκεντρωτικά Παραρτήματα 2,3 και 4). 
Η εργασία έχει κάποιους περιορισμούς, που θεωρούνται αναγκαίοι για τον εξής λόγο: αν 
ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_railway ή στην 
Εικ.3.1, θα παρατηρήσουμε πληθώρα ορεινών σιδηροδρόμων να διασχίζουν τα ορεινά 

                                                           
18

 Κάθε κυκλική σήραγγα έχει ακτίνα 300μ έτσι ώστε τα τρένα να αναπτύσσουν ταχύτητες 120–140km/h, ταχύτητες 
άπιαστες για την εποχή εκείνη. Σήμερα, διέρχονται 300 συρμοί την ημέρα ανά κατεύθυνση.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreisviadukt_von_Brusio
https://de.wikipedia.org/wiki/Semmeringbahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_railway
https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_Base_Tunnel
https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_railway
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συγκροτήματα, κυρίως του ευρωπαϊκού χώρου. Μία τέτοια εικόνα θα μπορούσε να 
προκαλέσει περισσότερο σύγχυση παρά ενημέρωση στον αναγνώστη. Έτσι, οι περιορισμοί 
αυτοί είναι οι εξής: 

 αναφερόμαστε μόνο σε Ορεινούς Σιδηροδρόμους (ΟΣ) και όχι σε συμβατικούς 
σιδηροδρόμους μεγάλων ταχυτήτων και κανονικού εύρους γραμμής19, ενώ θα 
εξαιρέσουμε την περίπτωση των ελληνικών σιδηροδρόμων, για τους οποίους θα 
αναφερθούμε όταν υπάρχει κάποια σημαντική ορειβατική δραστηριότητα,  

 οι ΟΣ να προσεγγίζουν ορειβατικά μονοπάτια, χωρίς τη χρήση άλλου μέσου για 
μετεπιβίβαση, π.χ. ταξί ή λεωφορείο ή τουλάχιστον να μην απέχουν περισσότερο από 1,5-
2km. Έτσι, δεν θα αναφερθούμε π.χ. στο Σ.Σ. Αμφίκλειας (περιοχή Παρνασσού) ή Σ.Σ. 
Λιτοχώρου (περιοχή Ολύμπου). Μία εξαίρεση θα γίνει στη βόρειο Ευρώπη, που οι 
γεωγραφικές συνθήκες (πάγου) δεν επιτρέπουν την άμεση προσέγγιση, 

 εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης που έχουν παράδοση σε 
ΟΣ (π.χ. Ελβετία, Γερμανία και Αυστρία) καθώς και βόρεια Ευρώπη με ενδεικτικά 
παραδείγματα από σκανδιναβικές χώρες, ενώ την περιήγηση θα αρχίσουμε στην Ελλάδα. 

Ο αρχηγός αναβάσεων ή ο μεμονωμένος ορειβάτης θα πρέπει να μεριμνήσει για το σωστό 
προγραμματισμό όλων των δρομολογίων και ανταποκρίσεων με το τρένο. Ειδικότερα: 

 θα πρέπει να ελέγξει όλα τα δρομολόγια αναχώρησης των αμαξοστοιχιών (κυρίως του 
προβλεπόμενου και του επόμενου δρομολογίου επιστροφής) λαμβανομένου υπόψη των 
ωρών πεζοπορίας και του απρόβλεπτου χρόνου καθυστέρησης που μπορεί να προκύψει 
για οποιαδήποτε αιτία. Τα τρένα δεν περιμένουν τους ορειβάτες, εκτός αν πρόκειται για 
μισθωμένο ή εκδρομικό τρένο (βλ. φωτογραφία σελ. 49), 

 σε περίπτωση ανταποκρίσεων, θα πρέπει ο χρόνος αναμονής προς μετεπιβίβαση να είναι 
τουλάχιστον 10 λεπτά και να έχει ελέγξει την ώρα άφιξης και του επόμενου συρμού, 

 θα πρέπει να γνωρίζει αν τα επιλεγμένα δρομολόγια εκτελούνται καθημερινά, μόνο ή 
ποτέ τα σαββατοκύριακα ή εορτές, ακόμη και αν εκτελούνται εποχιακά (π.χ. κάποια 
δρομολόγια τρένων εκτελούνται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες) ακόμη και αν έχουν 
καταργηθεί δρομολόγια ή και σιδηροδρομικές γραμμές, 

 θα πρέπει να μεριμνήσει για την αγορά των εισιτηρίων. Κάποιοι σιδηροδρομικοί 
οργανισμοί προσφέρουν φτηνότερα εισιτήρια με αγορά Online και να ρωτήσει αν 
προσφέρουν εκπτώσεις σε ομαδικά εισιτήρια (συνήθως άνω των δέκα ατόμων). Επίσης 
θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποια δρομολόγια απαιτούν προκράτηση (π.χ. ο 
σιδηρόδρομος του Jungfraujoch στην κεντρική Ελβετία), 

 σε χειμερινούς προορισμούς, θα πρέπει να ενημερωθεί για τη δυνατότητα μεταφοράς 
των σκι σε ξεχωριστό βαγόνι με επιπλέον χρέωση, 

 αν έχει πρόσβαση σε Διαδίκτυο, τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή 
στο κινητό του για την ανεύρεση της γεωγραφικής θέσης του συρμού σε πραγματικό 
χρόνο20 και να υπολογίσει τυχόν καθυστέρηση, 

 σε περίπτωση που ηγείται ομάδας ορειβατών, θα ήταν φρόνιμο να συγκεντρώσει όλη την 
ομάδα στο ίδιο βαγόνι (για λόγους συντονισμού), ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από όλους 
αν γνωρίζει τη διερχόμενη περιοχή και την διηγείται. Συνήθως, οι ΟΣ διέρχονται από 
περιοχές μοναδικής αισθητικής (απότομα βραχώδη τμήματα, καταρράκτες, γέφυρες, 
τούνελ, ορεινοί όγκοι και παραδοσιακά χωριουδάκια).  

                                                           
19

 Το κανονικό εύρος γραμμής για τους περισσότερους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους (μεγάλων ταχυτήτων) είναι 143,5 cm, 
σε αντίθεση με τους ΟΣ που έχουν εύρος από 75-100 cm. 
20

 π.χ. Ελλάδα: http://www.trainose.gr/επιβατικό-έργο/υπηρεσίες-για-τον-επιβάτη/live-δρομολόγια/liveroutes_lari_thes/ 
Γερμανία: http://www.apps-bahn.de/bin/livemap/query-livemap.exe/dn?L=vs_livefahrplan&livemap=yes 
Ελβετία: http://maps.vasile.ch/transit-sbb/   

http://www.trainose.gr/επιβατικό-έργο/υπηρεσίες-για-τον-επιβάτη/live-δρομολόγια/liveroutes_lari_thes/
http://www.apps-bahn.de/bin/livemap/query-livemap.exe/dn?L=vs_livefahrplan&livemap=yes
http://maps.vasile.ch/transit-sbb/
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Εικ.3.1. Διάγραμμα υψομέτρου – απόστασης στο οποίο φαίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα ΟΣ στον ευρωπαϊκό χώρο, 
αλλά και σε άλλες τρίτες χώρες. Σχέδιο του 1896. Πηγή: https://de.wikipedia.org/wiki/Gebirgsbahn  

Πηγές αναζήτησης: για την ανεύρεση των σιδηροδρομικών σταθμών (Σ.Σ.) και τη χάραξη των 
μονοπατιών χρησιμοποιήθηκαν το google earth pro, το map.google και street view, καθώς 
και οι ιστοσελίδες www.komoot.de (δημιουργεί μονοπάτια) και που διαθέτει OpenCycle 
map, OpenStreet map, Google Roads και Google Satellite και 
http://5.135.161.95/topoguidemap/ (που δείχνει ορειβατικά μονοπάτια, αλλά και 
δραστηριότητες με ποδήλατα και ορεινού τρεξίματος). Επίσης τους χάρτες της Ανάβασης και 
τους τόμους του Ν. Νέζη «τα Ελληνικά Βουνά». Επίσης χρησιμοποιήθηκαν προσωπικά αρχεία 
gpx (αλλά και προσωπικές εμπειρίες), ενώ οι περιγραφές κειμένων και οι φωτογραφίες 
βασίστηκαν είτε σε προσωπικό αρχείο ή σε πληροφορίες που ανακτήθηκαν από το Διαδίκτυο 
(δίνεται η πηγή προέλευσης). Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η χρήση της ιστοσελίδας 
https://www.tripadvisor.com.gr/  στη συλλογή πληροφοριών για πόλεις και σύνδεσή τους με 
ορειβατικούς προορισμούς από άλλους χρήστες οι οποίοι ακολούθησαν τη διαδρομή και 
εκθέτουν τις απόψεις τους ή ακόμη ρωτούν για κάποια συγκεκριμένη διαδρομή. 

Θα πρέπει εξ αρχής να τονιστεί, ότι ο σκοπός της εργασίας δεν είναι ο ακριβής και 
λεπτομερειακός προσδιορισμός των μονοπατιών (που είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του 
αρχηγού αναβάσεων), αλλά η ενημέρωση σχετικά με την προσέγγιση των μονοπατιών από 
σιδηροδρομικούς σταθμούς και ειδικότερα από το σταθμό άφιξη και το σταθμό επιστροφής. 

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα εκπαιδευτή μου Δημήτρη Κάραλη, Οδηγό Βουνού ΕΟΑΑ, 
για τις πολύτιμες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που μου μετέδωσε, καθώς και για την 
κριτική ανάγνωση της εργασίας. Ευχαριστώ τους συνεκπαιδευτές Κώστα Τσουκλείδη και 
Γιώργο Κούκη για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια κατά τη διάρκεια των ασκήσεων 
σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες, καθώς και τους συνεκπαιδευομένους μου Βασιλική Χρόνη, 
Νίκο Μπορμπώκα, Κωστή Τζιωρτζή, Μιχάλη Μαρτζούκο, Παύλο Λουκόπουλο και Βλάση 
Λαπατά για το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και φιλίας που αναπτύχθηκε μεταξύ μας. Όλοι 
οι προαναφερόμενοι δημιούργησαν το συνδετικό κρίκο ενός επιτυχημένου σεμιναρίου 
ορειβασίας.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Gebirgsbahn
http://www.komoot.de/
http://5.135.161.95/topoguidemap/
https://www.tripadvisor.com.gr/
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4. Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι που οδηγούν σε Ορεινά Μονοπάτια 

Οι σημερινοί ελληνικοί σιδηρόδρομοι δεν έχουν την αίγλη εκείνων του προηγούμενου 
αιώνα. Προς τα τέλη του 19ουαι. και στις αρχές του 20ουαι. και εξ αιτίας της έλλειψης οδικού 
δικτύου, τα τρένα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των ελλήνων και εκτός των 
άλλων εξυπηρετούσαν και τους ορειβάτες, να προσεγγίσουν την αρχή των μονοπατιών τους. 
Όσο αφορά τους ελληνικούς σιδηροδρόμους, θα αναφερθούμε στην Ενότητα (4.1) εν 
συντομία στους πεδινούς σιδηροδρόμους του άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης – 
Αλεξανδρουπόλεως και Φλώρινας, στην Ενότητα (4.2) σε σιδηροδρόμους που έχουν 
καταργηθεί, για ιστορικούς λόγους αλλά και γιατί είναι σημεία έναρξης μονοπατιών, ενώ 
στην Ενότητα (4.3) στους ορεινούς ελληνικούς σιδηροδρόμους που είναι σε λειτουργία. 

4.1 Ελληνικοί Πεδινοί Σιδηρόδρομοι 

Πάρνηθα (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 1 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Με τον υπεραστικό της Χαλκίδας αποβιβαζόμαστε στο Σ.Σ Σφενδάλη και 
ακολουθούμε το μονοπάτι PAR23 (Σφενδάλη-Μόλα), που τέμνεται με το PAR39 (Άγιος 
Μερκούριος-Λάκκα Μηλιάς-Σαλονίκι) και το ακολουθούμε21, που τέμνεται με το PAR24 
(Αυλώνας-Σαλονίκι-Μόλα) και το ακολουθούμε μέχρι το Σ.Σ. Αυλώνας σε μια διαδρομή 
14,9km και ώρες πεζοπορίας 4h41min, Εικ.4.1. 
Ιστορικά: Η Πάρνηθα22 είναι ένας ορεινός όγκος στην Αττική γεμάτος από μονοπάτια και 
κατάφυτη από πεύκα, έλατα, χρυσόξυλα, αγριελιές, φιλίκια και άλλα είδη. Ανακηρύχτηκε σε 
Εθνικό Δρυμό το 1961 (ΦΕΚ 155Α/1961) και έχει ενταχθεί στο Δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000 (3000001). Όμως οι Νόμοι και οι Κανονισμοί δεν αρκούσαν για να 
καταστραφεί μεγάλο μέρος του ορεινού όγκου από τη φωτιά του 2007. Σύμφωνα με τον 
Ν.Νεζη23 έχουν χαρτογραφηθεί, από τη ΓΥΣ, 14 κορυφές (άνω των 1000m) και περί τις 100 με 
υψόμετρο μέχρι 1000m. 
 

 
Εικ.4.1 Η διαδρομή ξεκινά από το Σ.Σ Σφενδάλη (σημείο Α) και διασταυρώνεται με το μονοπάτι PAR39 (περίπου στο σημείο 
1) και καταλήγει στο Σ.Σ. Αυλώνας (σημείο Β). Ενδιάμεσα μπορούμε να ανέβουμε στην κορυφή της Μάλεζας (σημείο 2) που 
ο Ν.Νέζης την ονομάζει Αραλάλα. 
 

                                                           
21

 Η ανάλυση των μονοπατιών δίνεται στην ιστοσελίδα http://5.135.161.95/topoguidemap/  
22

 https://el.wikipedia.org/wiki/Πάρνηθα  
23

 Ν. Νέζης, Τα Ελληνικά Βουνά, τόμος 2, ΕΟΑΑ, 2010, σελ.200 

http://5.135.161.95/topoguidemap/
https://el.wikipedia.org/wiki/Πάρνηθα
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Μονοπάτι Σιδηροδρομικών (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 2,3 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Ο κυριότερος πεδινός σιδηρόδρομος της χώρας βρίσκεται στον άξονα Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης και ίσως το πιο χαρακτηριστικό ορειβατικό μονοπάτι βρίσκεται στο τμήμα 
μεταξύ των σταθμών Ασωπού και Τραχίνας24. Οι ορειβάτες μπορεί να ξεκινήσουν από την 
Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη με το τρένο (ΟΣΕ) και να αποβιβαστούν στο Σ.Σ. Ασωπού. Από εκεί 
ξεκινά μία ορειβατική διαδρομή που ονομάζεται μονοπάτι των σιδηροδρομικών (Εικ.4.2, 
αριστερά, σημεία 1,2,3) που φτάνει μέχρι την Παλαιά Εθνική οδό (Γέφυρα Ασωπού). Η 
επιστροφή μπορεί να γίνει και κυκλικά, αν συνεχίσουμε ανηφορικά τον αγροτικό δρόμο 
μέχρι υψόμετρο 535m και εν συνεχεία από μονοπάτι μέχρι το Σ.Σ. Ασωπού (υψ. 263m). Στη 
διαδρομή, ο περιπατητής μπορεί να απολαύσει τις σπηλιές και το φαράγγι του Ασωπού 
(Εικ.4.2. δεξιά), θαυμάζοντας ταυτόχρονα τις γέφυρες και τα πέτρινα αρχιτεκτονικά της 
γραμμής στις γαλαρίες και τα ρέματα. 
Ιστορικά: Το μονοπάτι δεν έγινε αρχικά για ορειβατικές δραστηριότητες, αλλά για τη 
μεταφορά υλικών στην κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής. Στην πορεία όμως 
χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από ορειβάτες. Η σιδηροδρομική προσέγγιση του 
μονοπατιού θα είναι εφικτή όσο διατηρείται η ορεινή σιδηροδρομική διαδρομή Τιθορέας-
Λιανοκλαδίου25, καθότι σύντομα θα αντικατασταθεί από τη σήραγγα Καλλιδρόμου (2018). 
 

  
Εικ.4.2. Αριστερά: η κυκλική διαδρομή, μέρος της οποίας είναι το μονοπάτι των σιδηροδρομικών (σημεία 1,2,3). Δεξιά: 
τμήμα της διαδρομής κατά μήκος του φαραγγιού. Πηγή: http://hikingexperience.gr/φθινοπωρινή-διάσχιση-του-
μονοπατιού/   

Μετέωρα (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 4 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Ο ορειβάτης μπορεί να φτάσει με τρένο στην Καλαμπάκα απευθείας από την 
Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και να πεζοπορήσει σε μια περιοχή με μέση υψομετρική διαφορά 
200-300m. Αφού διασχίσει την πόλη για 1,2km θα συναντήσει το μονοπάτι που πηγαίνει 
προς το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος (υψόμετρο 510m). Κατόπιν, το αρχικό μονοπάτι 
συνεχίζει προς το ΝΔ τομέα των αναρριχητικών πεδίων, όπου και τελικά θα φτάσει στη 
σκήτη του Αγίου Πνεύματος (σημείο Β στην Εικ. 4.3). Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 
5,6km με διάρκεια πεζοπορίας 2h11min. 
Ιστορικά: Ο θεσσαλικός κάμπος είναι μια απέραντη πεδιάδα που στο ΒΔ τμήμα του 
βρίσκεται η Καλαμπάκα, χτισμένη δίπλα σε ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο των 
Μετεώρων. Κάθε χρόνο, πάρα πολύ τουρίστες την επισκέπτονται. Πολλοί από αυτούς είναι 
αναρριχητές, καθότι τα Μετέωρα θεωρούνται ο κατ’ εξοχή χώρος αναρριχητικών 

                                                           
24

 http://users.sch.gr/ppapachr/monopati_sidirodromikon/monopati_sidirodromikon.html 
25

 Η περίπτωση να δοθεί η εν λόγω γραμμή για τουριστική αξιοποίηση, λόγω του φυσικού κάλλους που διαθέτει είναι 
μάλλον απίθανη. Τμήμα της συγκεκριμένης διαδρομής υπάρχει στο βίντεο (στα σημεία 1’17’’ μέχρι 3’00’’) 
https://www.youtube.com/watch?v=-1LyMc1sJEQ  

http://hikingexperience.gr/φθινοπωρινή-διάσχιση-του-μονοπατιού/
http://hikingexperience.gr/φθινοπωρινή-διάσχιση-του-μονοπατιού/
http://users.sch.gr/ppapachr/monopati_sidirodromikon/monopati_sidirodromikon.html
https://www.youtube.com/watch?v=-1LyMc1sJEQ
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δραστηριοτήτων. Οι βράχοι είναι μοναδικοί στην Ελλάδα. Το πέτρωμα είναι κροκαλοπαγές 
με πολλά μικρά η μεγάλα χαλίκια πακτωμένα σε μια ομοιόμορφη μάζα. Αν και το μέρος 
προϊδεάζει μόνο τους αναρριχητές, χάριν του αναρριχητικών πεδίων26, εντούτοις 
προσφέρεται και για πεζοπορικές εξορμήσεις. Το άγριο και απροσπέλαστο τοπίο αποτέλεσε 
πρόσφορο χώρο για τους ασκητές που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή σε χρονολογία που δεν 
είναι ακριβώς γνωστή. Σύμφωνα με γνώμες βυζαντινολόγων υποστηρίζεται ότι ξεκίνησε πριν 
από τον 11οαι. Άλλες ιστορικές όμως πληροφορίες αναφέρουν ως πρώτο ασκητή κάποιον 
Βαρνάβα που ίδρυσε τη Σκήτη του Αγίου Πνεύματος27. Πρόκειται για την πρώτη λαξευμένη 
σπηλιά πάνω στο βράχο28 στα Μετέωρα. 
 

 
Εικ.4.3: Μία ενδεικτική πεζοπορική διαδρομή ξεκινά από το Σ.Σ. Καλαμπάκας και αφού διέλθει πρώτα από το Μοναστήρι 
της Αγίας Τριάδας (σημείο 1), καταλήγει στη σκήτη του Αγίου Πνεύματος (σημείο Β). 

Διάσχιση Τεμπών (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 5 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Με τον προαστιακό της Θεσ/νικης-Κατερίνης-Λαρίσσης αποβιβαζόμαστε στο 
σιδηροδρομικό Σ.Σ. Ραψάνης και επιβιβαζόμαστε στο μουσειακό σιδηρόδρομο Τεμπών29 για 
το Σ.Σ. Τεμπών. Βασικά, πρόκειται για την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή, που είναι 
παράλληλη με τη νέα (από το 2004) μεγάλων ταχυτήτων. Η γραμμή αυτή διατηρείται 
(σήμερα) περισσότερο ως γραμμή έκτακτης ανάγκης παρά για τουριστικούς σκοπούς. Από το 
Σ.Σ. Τεμπών υπάρχει μονοπάτι (σημείο 1, Εικ. 4.4) που ανεβαίνει προς το ορεινό χωριό 
Ραψάνη, ενώ το μονοπάτι μας συνεχίζει σε ημιδασικό (αγροτικό) δρόμο μέχρι τη συνάντηση 
με τον εθνικό δρόμο και το Σ.Σ. Ραψάνης. Το μήκος διαδρομής είναι 12,6km σε διάρκεια 
πεζοπορίας 3h49min. 
Ιστορικά: «…Μες την κοιλα όπως τα λέω μες την κοιλάδα των Τεμπών …Φόβος των 
μηχανοδηγών..»30 τραγουδά ο Σωτήρης Μάλαμας για την Κοιλάδα των Τεμπών, μια περιοχή 
της Ελλάδος που όλοι μας, σχεδόν, την έχουμε γνωρίσει, είτε ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο 

                                                           
26

 https://www.kalampaka.com/el/climbing-in-meteora/routes/   
27

 https://el.wikipedia.org/wiki/Μετέωρα Ευχαριστώ το Hotel Pyrgos Adrachti για τις πληροφορίες. 
28

 http://kalabaka.org/images/dimos_kalampakas/arxeia_site/ta_%20monopatia_yliko.pdf  
29

 http://www.ose.gr/el/ μουσειακοί-σιδηρόδρομοι/34-μουσειακός-σιδηρόδρομος-κοιλάδας-τεμπών Προσοχή!! Κατά τον 
προγραμματισμό της διάσχισης, θα πρέπει ο αρχηγός αναβάσεων να έρθει σε επαφή με τους τοπικούς παράγοντες και να 
ρωτήσει αν ο τουριστικός σιδηρόδρομος λειτουργεί και ποια είναι τα δρομολόγιά του. 
30

 https://www.youtube.com/watch?v=UZ1Zjq6o6ak  

https://www.kalampaka.com/el/climbing-in-meteora/routes/
https://el.wikipedia.org/wiki/Μετέωρα
http://kalabaka.org/images/dimos_kalampakas/arxeia_site/ta_%20monopatia_yliko.pdf
http://www.ose.gr/el/
https://www.youtube.com/watch?v=UZ1Zjq6o6ak
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Θεσσαλονίκης είτε αργότερα για μια μικρή στάση στo εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής ή και 
σήμερα που τη διασχίζουμε ως ορειβάτες. Συνδεδεμένη με την ελληνική μυθολογία, τη 
θρησκεία και με πολεμικά-πολιτικά ιστορικά γεγονότα, ακόμη και μύθους της αρχαιότητας 
στους οποίους ο Ποσειδώνας μαζί με τον Απόλλωνα και την Άρτεμη έχουν κυρίαρχη θέση. Η 
κοιλάδα των Τεμπών31 σχηματίζεται ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Κίσαβο. Έχει μήκος 10 
χιλιομέτρων, ενώ στο στενότερο σημείο της σχηματίζεται φαράγγι με πλάτος 25 μέτρα και 
βάθος περίπου 500 μέτρα. Την κοιλάδα διατρέχει ο ποταμός Πηνειός, ο οποίος στη συνέχεια 
εκβάλλει στο Αιγαίο.  
 

 
Εικ.4.4 Διάσχιση της κοιλάδας των Τεμπών (μπλε διαδρομή). Αρχή μονοπατιού στο Σ.Σ. Τεμπών (σημειο Α) και τέλος στο Σ.Σ. 
Ραψάνης (σημείο Β). Στο σημείο 1 υπάρχει διακλάδωση για το ορεινό χωριό Ραψάνη. Η κόκκινη διαδρομή αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΟ Θεσ/νίκης http://www.seoreivaton.gr/index.jsp?CMCCode=100302 Περίπου 1,5km προν από τη 
Ραψάνη και για να αποφύγουμε τον επαρχιακό δρόμο (Σταθμού-Ραψάνης) ακολουθούμε αγροτικό δρόμο και σύνδεση με 

την κόκκινη διαδρομή (ένδειξη με o). 

 
Παραποτάμιο μονοπάτι Νέστου (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 6,7 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Αν και η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης θεωρείται 
ένας πεδινός σιδηρόδρομος, εντούτοις ένα τμήμα της εμπλέκεται με το παραποτάμιο 
μονοπάτι του Νέστου32. Πρόκειται για μια εξαιρετική σε ομορφιά πεζοπορική-ορειβατική 
διαδρομή που ξεκινά από το Σ.Σ. Τοξότες, ακολουθεί την ανατολική όχθη του Νέστου και 
καταλήγει στο Σ.Σ. Σταυρούπολης (Εικ.4.5), όπου και το τρένο της επιστροφής. Στο 6.4km 
(σημείο 1 της Εικ.4.5) έχουμε δυο επιλογές: είτε συνεχίζουμε το αρχικό μονοπάτι προς το Σ.Σ 
Σταυρούπολης, λέγεται και μονοπάτι Κρωμνικού, γιατί διέρχεται από το ερειπωμένο 
ομώνυμο χωριό σε υψόμετρο 505m (βρίσκεται στο 12.1km της διαδρομής) ή συνεχίζουμε 
κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής33, όπου μετά από 4.6km φτάνουμε στο Σ.Σ 
Λιβερών. Στη διαδρομή προς το Σ.Σ. Λιβερών, οι γραμμές διασταυρώνονται με το μονοπάτι, 
δημιουργώντας ισόπεδα ή ανισόπεδα περάσματα. Το μονοπάτι σε πολλά σημεία 
εξαφανίζεται και η πεζοπορία γίνεται από τις ράγες του τρένου και μέσα από τα τούνελ. Αν 
δεν έχουμε φακό κεφαλής αλλά ούτε γνωρίζουμε τα δρομολόγια των τρένων, η πιο φρόνιμη 

                                                           
31

 https://el.wikipedia.org/wiki/Τέμπη  
32

 Η διαδρομή ανήκει στο διεθνές μονοπάτι Ε6. http://www.topeiros.gr/toperos/stena/pages/03diadromes.htm  
33

 Προσοχή! Κάποια τούνελ έχουν μεγάλο μήκος με αποτέλεσμα να μην φαίνεται η άκρη εξόδου. Τότε απαιτείται φακός 
κεφαλής. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να διέλθει κάποια αμαξοστοιχία τη στιγμή που θα βρισκόμαστε μέσα στα τούνελ. Μόνο 
η καλή γνώση των δρομολογίων μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση.  

http://www.seoreivaton.gr/index.jsp?CMCCode=100302
https://el.wikipedia.org/wiki/Τέμπη
http://www.topeiros.gr/toperos/stena/pages/03diadromes.htm
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απόφαση θα είναι να συνεχίσουμε την πορεία μας μέσα από το ποτάμι, το οποίο εποχιακά 
είναι βατό. Το τοπίο είναι πάντα εντυπωσιακό. 
Ιστορικά: Το μονοπάτι συμπίπτει με το παλιό μονοπάτι των σιδηροδρομικών υπαλλήλων που 
δημιουργήθηκε επειδή τα Στενά στην ανατολική όχθη του Νέστου είναι πολύ απότομα και 
βραχώδη και η μετακίνηση των εργατών και των υλικών κατασκευής της σιδηροδρομικής 
γραμμής ήταν αδύνατη. Η κατασκευάστρια εταιρία για να διευκολύνει το προσωπικό 
κατασκεύασε το 1893, λίγο ψηλότερα από τις γραμμές, ένα μονοπάτι το οποίο σε πολλά 
σημεία είναι λαξευμένο στα βράχια (Εικ.4.6, 4.7).  
 

 
Εικ.4.5: Το μονοπάτι στην πλευρά του ποταμού (0-5.5km) είναι σχετικά επίπεδο ή με μικρές κλίσεις. Άλλοτε περνά κοντά στο 
ποτάμι, άλλοτε ξεμακραίνει, άλλοτε περνά πάνω από τις γαλαρίες. Σε κάποιο σημείο υπάρχει ένα ξέφωτο από όπου 
μπορούμε να θαυμάσουμε τους μαιανδρισμούς του Νέστου. Δείτε το βίντεο (0’51’’ μέχρι 7΄05’’, όπου το μονοπάτι φαίνεται 
ευδιάκριτα στο σημείο 6’55’’) https://www.youtube.com/watch?v=HVs7UjBmhk4  
 

  
Εικ.4.6 Αριστερά: Τμήμα του μονοπατιού που είναι λαξευμένο και διέρχεται πάνω από τη γραμμή. Στο youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=HVs7UjBmhk4 και στο σημείο 6’25’’ διακρίνεται το μονοπάτι, ενώ ένα φορτηγό τρένο 
περνά μέσα από το τούνελ. Πηγή της φωτό είναι:  http://olxanthis.blogspot.gr/2012/10/blog-post_15.html Δεξιά: Το παλιό 
χτιστό μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού Νέστου. Είναι απότομο, όμως η θέα που προσφέρει είναι μαγευτική. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HVs7UjBmhk4
https://www.youtube.com/watch?v=HVs7UjBmhk4
http://olxanthis.blogspot.gr/2012/10/blog-post_15.html
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Εικ.4.7 Μέχρι σήμερα, δηλαδή για 
περισσότερο από έναν αιώνα, οι επισκέπτες 
των Στενών χρησιμοποιούν το ίδιο μονοπάτι 
των σιδηροδρομικών. Το μονοπάτι ξεκινά από 
το Σ.Σ. Τοξότες και συνεχίζει παραποτάμια 
τουλάχιστον μέχρι το 6.4km της διαδρομής. 
Κατόπιν ακολουθεί το βορειότερο τμήμα του 
προς τη Σταυρούπολη, ενώ το παραποτάμιο 
τμήμα του συνεχίζει πάνω στις γραμμές του 
τρένου και ειδικότερα μέσα από τα τούνελ 
μέχρι το Σ.Σ. Λιβερών. Στους Τοξότες θα πρέπει 
να πληροφορηθούμε για τις διελεύσεις των 
τρένων και να γνωρίζουμε τα δρομολόγιά 
τους, ώστε να είναι ασφαλές ένα ενδεχόμενο 
πέρασμα μέσα από τα 28 τούνελ των Στενών. 
Πηγή της Φωτό: ΤΡΕΝΑ, Μηχανές Ονείρων, 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ, Ελευθεροτυπία, 2008, σελ. 27-29. 

 
Αχλάτ Τσαλ στην Ξάνθη (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 8 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: πρόκειται για μια μάλλον κυκλική διαδρομή ξεκινώντας από το Σ.Σ. Ξάνθης. Μετά από 
4h30min φθάνουμε στο Γέρακα σε υψόμετρο 407m. Το μήκος της διαδρομής μέχρι το Γέρακα 
(σημείο Β, Εικ.4.8) είναι 14,2km. Η ψηλότερη θέση της διαδρομής είναι στο σημείο 1 της Εικ 4.8 με 
υψόμετρο 624m. Η επιστροφή μπορεί να γίνει από διαφορετικά μονοπάτια όπως αυτά 
καταγράφονται από το ΣΕΟ Θεσ/νικης (http://www.seoreivaton.gr/index.jsp?CMCCode=100302 ) ή το 

topguidemap (http://5.135.161.95/topoguidemap/ με σήμανση ο). Επίσης στην ιστοσελίδα 

hellaspath (http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=4) υπάρχουν εναλλακτικές 
διαδρομές για την περιοχή. 
Ιστορικά: Το Αχλάτ Τσάλ (ή Τσαλ, τουρκικό τοπωνύμιο που σημαίνει Αχλαδόβουνο) είναι το ορεινό 
συγκρότημα στο δυτικό τμήμα της Ξάνθης μέχρι τον ποταμό Νέστο, ενώ ανατολικά οριοθετείται από 
τον ποταμό. Όλη η περιοχή, περιλαμβανομένου και του Νέστου, έχει ανακηρυχθεί ως αισθητικό 
δάσος (ΔΕΚ 283Δ/1977) και έχει ενταχθεί στο δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 
(1120004, 11200005). Η ψηλότερη κορυφή έχει υψόμετρο 1402m, ενώ αρκετές άλλες κορυφές 
ξεπερνούν τα 1000m (Καρπούζ-Τεπέ ή Καρπούζι 1288m και Πυραμίδα 1170m). Πάνω από την Ξάνθη 
δεσπόζει το Αυγό ή κορυφή Σταύρος Τσακίρης ή Σιβρί Λόφος (664m) σύμφωνα με ονομασία της ΓΥΣ. 

 

http://www.seoreivaton.gr/index.jsp?CMCCode=100302
http://5.135.161.95/topoguidemap/
http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=4
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Εικ.4.8: Το μονοπάτι προς το Γέρακα με εναλλακτικά μονοπάτια επιστροφής δίνονται με αρκετά καλή περιγραφή στην 
ιστοσελίδα του Hellaspath http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=4#4 . Το μήκος της διαδρομής μέχρι το 
Γέρακα είναι 14,2km. 

 
Διαδρομές στη Φλώρινα (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 9,10 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Στο Δίκτυο σιδηροδρόμων Μακεδονίας-Θράκης ανήκει και η γραμμή 
Θεσσαλονίκης – Φλώρινας με διακλάδωση προς Μοναστήριον34 (Bitola). Το τρένο διέρχεται 
από τους σταθμούς Έδεσσας, Άρνισσας και Αγίου Παντελεήμονος, από τους οποίους 
ξεκινούν οδικοί άξονες που προσεγγίζουν την αρχή των μονοπατιών για τη διάσχιση του 
Ραμνο Μπορ και τον καταρράκτη της Κουνουπίτσας35, για το ορεινό συγκρότημα Βόρας και 
την κορυφή Χασανάκος36 αντίστοιχα. Δεν θα αναφέρουμε όμως αυτές τις ορειβατικές 
διαδρομές καθότι απαιτείται οδική προσέγγιση και όχι σιδηροδρομική. Ο τερματικός 
σιδηροδρομικός σταθμός είναι η Φλώρινα (υψ. 680m), που περιβάλλεται από βουνά, όπως ο 
Βαρνούντας και το Βέρνον. Στην Εικ. 4.9 φαίνονται ενδεικτικές ορειβατικές διαδρομές από το 
σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης προς την κορυφή Τάιμα (υψ. 1656m, μήκος διαδρομής 
7.5km και διάρκεια πεζοπορίας 3h, σημείο Α), καθώς και την κορυφή Βίγλα Λούτζα (υψ. 
1929m, μήκος διαδρομής 15.5km και διάρκεια πεζοπορίας 5h26m, σημείο Β). Στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΟ Φλώρινας (http://www.seof.gr/) υπάρχουν αναρτημένες διαδρομές στα 
γύρω βουνά, οι περισσότερες των οποίων προσεγγίζονται με οδικούς άξονες. 
Ιστορικά: Πάνω από την πόλη της Φλώρινας δεσπόζει ο λόφος του Αγίου Παντελεήμονα με 
σταυρό στην κορυφή του και με θέα στον κάμπο της Πελαγονίας. Από το Σ.Σ. Φλώρινας 
ξεκινά μονοπάτι προς το λόφο με 2h30min ώρες πεζοπορίας. Ο λόφος είναι δασωμένος με 
μονοπάτια που καταλήγουν στην κορυφή του και άλλα που ξεκινούν από εκεί και σε 
οδηγούν μέσα στο λόφο. 
 

                                                           
34

 http://www.anistor.gr/greek/grback/ist18.htm  
35

 Από τα Λουτρά Λουτρακίου http://canyoning-caving.blogspot.gr/2012/11/blog-post_19.html  
36

 http://www.visit.com.gr/index.php?lang=gr&com=content&c=6&id=31  

http://www.hellaspath.gr/index.php?p=2&m=1&mntid=4#4
http://www.seof.gr/
http://www.anistor.gr/greek/grback/ist18.htm
http://canyoning-caving.blogspot.gr/2012/11/blog-post_19.html
http://www.visit.com.gr/index.php?lang=gr&com=content&c=6&id=31
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Εικ.4.9: Ξεκινώντας από το σιδηροδρομικό σταθμό της Φλώρινας (σημείο 1) προσεγγίζουμε την κορυφή Τάιμα (σημείο Α) ή 
την κορυφή Βίγλα Λούτζα (σημείο Β). 
 

4.2 Ανενεργοί Πεδινοί Σιδηρόδρομοι37 

Βαράσοβα (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά  α/α 1 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Όσο λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος Αιτωλοακαρνανίας, οι ορειβάτες θα 
μπορούσαν να αποβιβαστούν στη σιδηροδρομική στάση Γαλατάς και μέσω της Παλιοστάνης 
να συνεχίσουν την ορειβατική τους πορεία προς την κορυφή της Βαράσοβας (Εικ.4.10 και 
4.11 δεξιά). Από εκεί, αν συνεχίσουν προς το Ασκηταριό των Αγ. Πατέρων38  ή προτιμήσουν 
το κλασικό μονοπάτι39 θα προσεγγίσουν την Αγ. Τριάδα και τον οδικό άξονα. 
Ιστορικά: Η Αιτωλοακαρνανία είχε σιδηρόδρομο (1890) που ονομαζόταν Σιδηρόδρομοι 
Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ). Ήταν δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη, που η 
Αιτωλοακαρνανία ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του. Το Δίκτυο αποτελούσε την κεντρική 
σιδηροδρομική γραμμή40 Αγρινίου - Κρυονερίου. Στον τερματικό σταθμό του Κρυονερίου 
(στους πρόποδες του αναρριχητικού πεδίου της Βαράσοβας), το τρένο φορτωνόταν μέσα σε 
φέρι μποτ και συνέχιζε το ταξίδι του στην Πάτρα και μετά προς την Αθήνα και την Καλαμάτα 
μέσω του Δικτύου ΣΠΑΠ41, Εικ. 4.11 αριστερά.  
 

                                                           
37

 Αναφέρονται ενδεικτικά μόνο δυο διαδρομές, αλλά θα μπορούσαν να περιγραφούν και άλλες όπως στο Λουτράκι κ.α. 
38

 Κέντρο μοναχισμού με 72 ασκηταριά, που άκμασε τον 9
ο
 έως το 12

ο
αι.) 

39
 Λόγω της έντονης βλάστησης, το μονοπάτι χάνεται εύκολα. Απαιτείται χρήση gps. 

40
 Το 1996 είχε αποφασιστεί η ανασύσταση του Δικτύου και το 2004 παραδόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα Αιτωλικό-

Μεσολόγγι, με την αλλαγή της κυβέρνησης, την ίδια χρονιά, η γραμμή εγκαταλείφθηκε. 
41

 https://el.wikipedia.org/wiki/Σιδηρόδρομοι_Πειραιώς_-_Αθηνών_-_Πελοποννήσου  

https://el.wikipedia.org/wiki/Σιδηρόδρομοι_Πειραιώς_-_Αθηνών_-_Πελοποννήσου
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Εικ.4.10. Διαδρομή από Γαλατά (Παλιοστάνη) για την κορυφή της Βαράσοβας. Η διαδρομή αρχικά (Ξωκλήσι Αγ. Πέτρου) 
κινείται πάνω σε υποτυπώδη μονοπάτια χωρίς σήμανση (γελαδόστρατα) και πλησιάζει τον Αυχένα, μετά ανεβαίνουμε προς 
τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή της Βαράσοβας και από εκεί προς το πεδίο που τερματίζει η αναρρίχηση. Πηγή: 
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9137178 

  
Εικ.4.11 Αριστερά: Από το 1898 υπήρχε σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Πατρών και Αγρινίου. Τα πλοία «Καλυδόνα» και 
«Ρόδος» (παλιά αποβατικά φέρι μποτ) είχαν ράγες και μετέφεραν βαγόνια. Στη φωτό διακρίνεται η αποβάθρα στο Κρυονέρι 
Αιτωλοακαρνανίας, όπου το τρένο θα συνεχίσει το ταξίδι του για Αιτωλικό και Αγρίνιο. Πηγή: 
http://users.ntua.gr/dtert/trena/arthra/svde/  Δεξιά: σημείο όπου τερματίζει το αναρριχητικό πεδίο σε υψόμετρο 817m. 

 
Μονοπάτια Αχλαδόκαμπου 
Περιγραφή: Στην περιοχή του Αχλαδόκαμπου, τα μονοπάτια προσεγγίζουν τη νότια πλευρά 
του Αρτεμίσιου42 (π.χ. Κτενιάς 1353m, Προφ. Ηλίας 1598, Ψηλό Λιθάρι 1258m), αλλά και τις 
ξεχωριστές κορυφές Μουχλί 914 και Βουβάλα 945m, καθώς επίσης και το Παρθένιο όρος με 
την ψηλότερη κορυφή του Πρ. Ηλία στα 1215m. Την πάλαι ποτέ εποχή των ΣΠΑΠ, οι 
ορειβάτες χρησιμοποιούσαν το σιδηρόδρομο για να αφιχθούν σε έναν από τους πολλούς 
σταθμούς της περιοχής (Ανδρίτσας, Αχλαδόκαμπου, Ελαιοχωρίου, Παρθενίου) και να 
ξεκινήσουν την ορειβασία τους. Μια εξόρμηση με πανοραμική θέα και εναλλαγές τοπίου 
απόλαυσαν οι ορειβάτες του ΣΑΟΟ όπως περιγράφουν στην ιστοσελίδα τους43: «..η πορεία 
ξεκίνησε από το Σ.Σ. Παρθένι. Περπατήσαμε σε πανέμορφο μονοπάτι με αγριοαχλαδιές, το 
οποίο στη συνέχεια έγινε πετρώδες, με εντυπωσιακά ανάγλυφα που θύμιζαν «μενίρ» και 
φτάσαμε στην κορυφή Άγιος Ηλίας (εννοεί Πρ. Ηλίας) όπου και το ομώνυμο εξωκλήσι. Η θέα 
προς τη Ζάβιτσα, τον Αργολικό κόλπο, τα βουνά της Τροιζηνίας καθώς επίσης και τις κορυφές 

                                                           
42

 Ν. Νέζης, Τα Ελληνικά Βουνά, τόμος 2, ΕΟΑΑ, 2010, σελ.48 
43

 http://www.saoo.gr/news/πανέμορφη-εξόρμηση-στον-αχλαδόκαμπο/  

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9137178
http://users.ntua.gr/dtert/trena/arthra/svde/
http://www.saoo.gr/news/πανέμορφη-εξόρμηση-στον-αχλαδόκαμπο/
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του Μαινάλου, του Πάρνωνα και του Ταϋγέτου ήταν επιβλητική. Κατεβήκαμε, από δασικό 
δρόμο, μέχρι το ναό της Αγίας Παρθένας. Ξαποστάσαμε για λίγο στο όμορφο εκκλησάκι το 
οποίο χτίστηκε το 1905 και στη συνέχεια φτάσαμε ως τη μικρή γέφυρα του Αχλαδοκάμπου. 
Μέσα από τον κάμπο του Αχλαδοκάμπου καταλήξαμε στη φιλόξενη ταβέρνα στο 
σιδηροδρομικό σταθμό όπου και ακολούθησε το πατροπαράδοτο γλέντι..». Αυτή η διαδρομή 
φαίνεται ενδεικτικά στην (Εικ.4.12, σημεία Α,1,3,Β). Από άλλες περιγραφές, υπάρχει η 
δυνατότητα πεζοπορίας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι το Ελαιοχώρι (Εικ. 
4.13 αριστερά και Εικ.4.12 σημείο 4) οπότε μετά μπορεί να ακολουθήσει κάποιος την πορεία 
προς το Σ.Σ. Αχλαδόκαμπου ή το Σ.Σ. Ανδρίτσας (Εικ.4.12, σημείο 2). Η αξιοποίηση του 
αδρανούς Σιδηροδρομικού δικτύου με εναλλακτικούς τρόπους εφαρμόζεται με επιτυχία τον 
τελευταίο καιρό με τη χρήση του τρενοποδήλατου44, στα πρότυπα αρκετών 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών (Εικ.4.13 δεξιά). 
Ιστορικά45: Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου (πρώην ΣΠΑΠ) συνδέεται με την 
ίδια την ιστορία της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της κατοχής αλλά και μετέπειτα (εμφύλιος, 
δεκαετίες του ’70 και ’80 και σύγχρονη εποχή) οι διεθνής συγκυρίες, τα μοντέλα γεωργικής 
ανάπτυξης και τέλος τα οικονομικά προβλήματα της εποχής μας, άφησαν τα σημάδια τους 
στην λειτουργία του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου, με το οριστικό τέλος το 2011. Μια 
ιστορική αναδρομή της περίπλοκης κίνησης των τρένων στην περιοχή του Αχλαδόκαμπου 
(γνωστή ως Σύρτης του Αχλαδόκαμπου) αναφέρεται στην ιστοσελίδα 
http://anagnostis.org/content/ο-μύθος-του-σύρτη-αχλαδοκάμπου και δείχνει τις τεχνικές 
που χρησιμοποιούνταν στις αρχές του 20ουαι. σε γεωγραφικό ανάγλυφο μιας περιοχής, όπου 
ο σιδηρόδρομος «σκαρφάλωνε» σε υψόμετρο 814m46.  
 

 
Εικ.4.12. Διάσχιση του Παρθένιου όρους από το Σ.Σ. Παρθένι (σημείο Α) προς την κορυφή (σημεία 1,3) και άφιξη στο Σ.Σ. 
Αχλαδόκαμπου (σημείο Β). Η  διαδρομή μπορεί να γίνει και κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής (σημεία Α, 4, Β) 

                                                           
44

 http://www.argolikanea.gr/2013/12/blog-post_1900.html  
45

 Πηγή: http://www.lifo.gr/team/gnomes/50351 : η ακμή του (1905), ο ιδεολογικός σιδηρόδρομος, εκμετάλλευση δικτύου, 
σύνδεση με Πάτρα και Πύργο, Αυτοκινητόδρομοι και ο θάνατος των ΣΠΑΠ. 
46

 Βρίσκεται στο πέρασμα του Καλογερικού. 

http://anagnostis.org/content/ο-μύθος-του-σύρτη-αχλαδοκάμπου
http://www.argolikanea.gr/2013/12/blog-post_1900.html
http://www.lifo.gr/team/gnomes/50351
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Εικ.4.13 Αριστερά: Μερική άποψη της γέφυρας του Ελαιοχωρίου. Στο https://www.youtube.com/watch?v=G9qaWuG1sKk 
ακολουθούμε τη διαδρομή από το Σ.Σ.Λεύκτρου στον Αχλαδόκαμπο και στο σημείο 7’12’’ φαίνεται η γέφυρα του 
Ελαιοχωρίου. Δεξιά:  Εναλλακτικός τρόπος τουριστικής αξιοποίησης της εγκαταλειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής: 
τρενοποδηλατισμός!! 

 

4.3 Ορεινοί Σιδηρόδρομοι 
Οδοντωτός Καλαβρύτων  (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 9 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Ο οδοντωτός, από το Διακοφτό, εισέρχεται στο φαράγγι του Βουραϊκού 
ποταμού και πραγματοποιεί στάσεις στις τοποθεσίες Νιάματα και Τρικλιά. Στο μέσο περίπου 
της διαδρομής, μετά από 12km, πραγματοποιεί στάση στο χωριό Κάτω Ζαχλωρού. Εδώ, οι 
ορειβάτες αποβιβάζονται. Στο σημείο αυτό ξεκινά ένα ορειβατικό μονοπάτι (λέγεται και 
μονοπάτι καλογεραύλακα47), που διέρχεται πλησίον της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου48, στη 
συνέχεια ακολουθεί ανοδική πορεία, περνά από τις ποτίστρες, συνεχίζει προς το λιβάδι του 
Λουκά, γύρω από την κορυφή Μισοράχη49 (υψ. 1620μ) και καταλήγει στον Ξερόκαμπο και 
στο παρκινγκ του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων. Είναι ένα κλασικό οδοιπορικό 
μονοπάτι με Υ.Δ. 1090m και μήκος διαδρομής 13.5km. Σε τμήματα της διαδρομής είναι 
εμφανές ένα αυλάκι ύδρευσης που έφερνε το νερό από το Καλαβρυτινό οροπέδιο στο Μέγα 
Σπήλαιο. Πρόκειται μάλλον για κατασκευή του προηγούμενου αιώνα. Στη Εικ. 4.14 
απεικονίζεται ένα μόνο μέρος της διαδρομής. 
Ιστορικά: Στα μέσα του 19ουαι., παρ’ ότι στο λοιπό ευρωπαϊκό χώρο οι συγκοινωνιακές 
συνδέσεις πύκνωναν συνεχώς, στην Ελλάδα οι οδικοί άξονες μπορούσαν να θεωρηθούν 
απερίγραπτες. Το σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν μάλλον ανύπαρκτο. Σύμφωνα με το χρονικό 
της εποχής εκείνης, το κόστος μεταφοράς σίτου από τα Καλάβρυτα στην Αθήνα ήταν 
υπερδιπλάσιο από εκείνο που θα αγοραζόταν από τη Ρωσία. Επικαλούμενοι αυτήν την 
κατάσταση, οι τοπικές αρχές έπεισαν το Χαρίλαο Τρικούπη να κατασκευάσει ένα 
σιδηρόδρομο κατά μήκος του Βουραικού ποταμού, που να συνδέει το Διακοφτό με τα 
Καλάβρυτα. Εξ αιτίας του ανάγλυφου της περιοχής, προτιμήθηκε η τεχνική της οδόντωσης. 
Έτσι, δημιουργήθηκε ο πρώτος οδοντωτός σιδηρόδρομος50 στην Ελλάδα, Εικ.4.15, 4.16. 
 

                                                           
47

 Χάρτης Ανάβασης Topo50 (8.2 peloponnese) Χελμός. 
48

 https://el.wikipedia.org/wiki/Μονή_Μεγάλου_Σπηλαίου   
49

 Η Μισοράχη μπορεί να διασχισθεί με εύκολη αναρρίχηση. 
50

 https://el.wikipedia.org/wiki/Οδοντωτός_σιδηρόδρομος_Διακοπτού_-_Καλαβρύτων   

https://www.youtube.com/watch?v=G9qaWuG1sKk
https://el.wikipedia.org/wiki/Μονή_Μεγάλου_Σπηλαίου
https://el.wikipedia.org/wiki/Οδοντωτός_σιδηρόδρομος_Διακοπτού_-_Καλαβρύτων
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Εικ. 4.14: Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραïκού. Τα ασβεστολιθικά πετρώματα 
δημιουργούν κίνδυνο πτώσεων βράχων, και γι’ αυτό οι ορειβάτες πρέπει να είναι προσεκτικοί.  
 

  
Εικ. 4.15 Αριστερά: Ο οδοντωτός διέρχεται μέσα από ανοικτή σήραγγα στη θέση Δικαστήρια. Οι μεγαλύτερες ανωφέρειες 
βρίσκονται στο τμήμα Διακοφτού-Ζαχλωρού, ενώ στην υπόλοιπη διαδρομή μέχρι τα Καλάβρυτα  η γραμμή ακολουθεί 
ομαλή πορεία.  Δεξιά: Λίθινες καμάρες που συναντάμε πριν από τη στάση Τρικλιάς.  

 

 
 
 
 
Εικ. 4.16: Σήμερα, η διαδρομή αυτή αξιοποιείται μόνο 
τουριστικά και συγκαταλέγεται σε μια από τις πιο 
θεαματικές διαδρομές, όσο αφορά τους ορεινούς 
σιδηροδρόμους. Ο οδοντωτός διασχίζει το φαράγγι του 
Βουραϊκού ποταμού περνώντας σε μεγάλο μήκος του 
από σήραγγες και γέφυρες, καλύπτοντας συνολικά 
απόσταση 22km. Εδώ, φαίνεται η ανακαινισμένη γραμμή 
με σύγχρονο συρμό, ενώ η επίστρωση με σκύρωμα έχει 
δυσκολέψει την πεζοπορία κατά μήκος της γραμμής. Στο 
βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=xjero4giZ-8  
(στα σημεία 4’15’’-7’08’’) ακολουθούμε τη διαδρομή. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjero4giZ-8
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Το Τρενάκι του Πηλίου  (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 10 στο Παράρτημα 2) 
Περιγραφή: Το Τρενάκι του Πηλίου51 επαναλειτούργησε το 1996 μόνο στο τμήμα της 
γραμμής Άνω Λεχώνια (υψ. 55m)- Μηλιές (υψ. 300m). Η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου 
1h30min. Ο σιδηρόδρομος ξεκινά από τα ‘Ανω Λεχώνια και κάνει μια ολιγόλεπτη στάση στην 
Άνω Γατζέα. Ακολουθούν οι σταθμοί: Αγία Τριάδα, Άγιος Αθανάσιος Πινακάτων52, Αργυρέικα 
και Μηλιές. Στην Εικ. 4.17 φαίνεται ένα τμήμα της κυκλικής ορειβατικής διαδρομής που 
ξεκινά από τα Καλά Νερά, διέρχεται από τον Άγιο Αθανάσιο, τους Πινακάτες, τη Βυζίτσα και 
τις Μηλιές και επιστρέφει στα Καλά Νερά53. Αυτή η κυκλική διαδρομή, το μεγαλύτερο τμήμα 
της οποίας γίνεται σε καλντερίμια, ενώνει τρία χαρακτηριστικά πηλιορείτικα χωριά με την 
παραλία των Καλών Νερών. Μπορεί να περπατηθεί όλες τις εποχές του χρόνου χωρίς κάποια 
ιδιαίτερη δυσκολία. Οι πλατείες των χωριών, ο σταθμός Μηλεών όπως και η παραλία των 
Καλών Νερών είναι καθιερωμένοι τουριστικοί προορισμοί. Ο πεζοπόρος μπορεί να 
αποβιβαστεί στο Σ.Σ. Αγίου Αθανασίου και σε διαδρομή 8.4km να φτάσει πεζοπορικά στις 
Μηλιές μετά από 3h17min παίρνοντας το τρένο της επιστροφής. Ενδιάμεσα, στην πλατεία 
των Πινακατών συναντά τον τεράστιο πλάτανο μπροστά στη νεοκλασική μαρμάρινη βρύση 
του 1894, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. Το Πήλιο είναι γεμάτο από 
μονοπάτια, τα περισσότερα των οποίων σχηματίζουν καλντερίμια που έχουν αντέξει στο 
χρόνο. Αν η επιλογή μας δεν είναι ο ενδιάμεσος σιδηροδρομικός σταθμός του Αγίου 
Αθανασίου, τότε συνεχίζουμε το ορεινό σιδηροδρομικό μας ταξίδι προς τις Μηλιές. Το 
τρενάκι σκαρφαλώνει τις δυτικές πλαγιές του Πηλίου και διέρχεται πάνω από την πεντάτοξη 
γέφυρα (Εικ.4.19), το περίφημο τοξωτό γεφύρι του Ογλά (Εικ. 4.18 αριστερά), αλλά και από 
τη μεταλλική γέφυρα που φέρνει το όνομα του ιταλού μηχανικού που συνέδεσε το όνομά 
του με το τρενάκι, του Εβαρίστο Ντε Κίρικο (Εικ. 4.18 δεξιά). Από τις Μιλιές, ο πεζοπόρος 
μπορεί να ακολουθήσει την πολυπερπατημένη και πανέμορφη πηλιορείτικη διαδρομή54 
προς την Τσαγκαράδα, μέσα από τα καλντερίμια και το πέτρινο γεφύρι της ρεματιάς του 
Μυλοποτάμου σε μια διαδρομή 13km και 4h πεζοπορίας. 
Ιστορικά: Η αρχική κατασκευή της γραμμής άρχισε το 1892 και περιελάμβανε μόνο τη 
διαδρομή από το Βόλο μέχρι τα Άνω Λεχώνια, για να παραδοθεί τελικά το 1896. Αργότερα 
(1903) παραδόθηκε στην κυκλοφορία και η γραμμή μέχρι τις Μηλιές55. Η αναγκαιότητα του 
ορεινού αυτού σιδηροδρόμου προέκυψε από την ανάγκη εκείνης της εποχής, που το 
μοναδικό μέσο που μπορούσε να ανταγωνιστεί το σιδηρόδρομο ήταν τα ιππήλατα μέσα 
μεταφοράς. Το τρενάκι κατάφερε να ενώσει το πολυσύχναστο εμπορικό και βιομηχανικό 
κέντρο του Βόλου, με το εύφορο και ταχύτατα αναπτυσσόμενο, τότε, δυτικό Πήλιο, ενώ 
βοήθησε και το ανατολικό Πήλιο, ως προς την ανάπτυξη και τις συγκοινωνίες του. Έως το 
1950, το τρένο εξυπηρετούσε τις ανάγκες αστικής συγκοινωνίας της πρωτεύουσας του νομού 
Μαγνησίας. Δεκαετίες μετά, και λόγω έκρηξης της χρήσης του αυτοκινήτου, το ορεινό 
σιδηροδρομικό δίκτυο έπεσε σε αφάνεια και το 1971 διεκόπη η λειτουργία του, ενώ 
καταπατήθηκε και ασφαλτοστρώθηκε (!!) τμήμα της γραμμής του. Το 1996 
επαναλειτούργησε ως τουριστικό και μουσειακό πλέον μέσο μεταφοράς. Στο youtube και 
στα σημεία (2’46’’-8’24’’)  https://www.youtube.com/watch?v=BxBw7mMnQBU  φαίνονται ο 
«Μουτζούρης», η διαδρομή, η πλατφόρμα αναστροφής της Ατμομηχανής στο σταθμό των 
Μηλιών καθώς επίσης και η πεντάτοξη γέφυρα (σημείο 7’50’’). 
 

                                                           
51

 https://el.wikipedia.org/wiki/ Οργανισμός_Σιδηροδρόμων_Ελλάδας  και  https://el.wikipedia.org/wiki/Τρενάκι_Πηλίου    
52

 Οι Πινακάτες δεν έχουν σιδηροδρομικό σταθμό. Εντούτοις, οι κάτοικοι έπαιρναν το μονοπάτι (σημεία 2,1,Α στην Εικ. 4.17) 
και σε διαδρομή 3,5km έφταναν στο Σ.Σ. Αγίου Αθανασίου ή σε κάποια ενδιάμεση στάση. 
53

 http://walking-pilion.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html  
54

 http://walking-pilion.blogspot.gr/2013/12/blog-post.html  
55

 http://www.trainose.gr/τουρισμός-πολιτισμός/τρένο-και-αναψυχή/θεματικό-τρένο-πηλίου/  

https://www.youtube.com/watch?v=BxBw7mMnQBU
https://el.wikipedia.org/wiki/
https://el.wikipedia.org/wiki/Τρενάκι_Πηλίου
http://walking-pilion.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html
http://walking-pilion.blogspot.gr/2013/12/blog-post.html
http://www.trainose.gr/τουρισμός-πολιτισμός/τρένο-και-αναψυχή/θεματικό-τρένο-πηλίου/
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Εικ. 4.17: Τμήμα της κυκλικής διαδρομής Καλά Νερά –Σ.Σ. Αγίου Αθανασίου (σημείο Α) - Πινακάτες (σημείο 2) – Βυζίτσα 
(σημείο 3) – Σ.Σ. Μηλεών (σημείο Β) – Καλά Νερά. Από τα Αργυραίικα ξεκινά άλλο μονοπάτι που ενώνεται στην κυκλική 
διαδρομή μεταξύ Βυζίτσας και Μηλιών (σημεία 3 και Β).  

  

Εικ. 4.18: Αριστερά: Το τοξωτό γεφύρι του Ογλά. Δεξιά: Η μεταλλική γέφυρα στο χείμαρρο Ταξιάρχης, λίγο πριν τις Μηλιές, 
ονομάζεται γέφυρα «Ντε Κίρικο» προς τιμή του μηχανικού που ανέλαβε την επαναλειτουργία της γραμμής (1896), που είχε 
διακοπεί από την οθωμανική διοίκηση.  
 

 
Εικ. 4.19: Σκαρφάλωμα στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου και διέλευση πάνω από την πεντάτοξη γέφυρα. 
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5. Ορεινοί Σιδηρόδρομοι στην Κεντρική Ευρώπη 
Το βασικό ορεινό συγκρότημα που επικρατεί στην κεντρική Ευρώπη είναι οι Άλπεις. 
«Άλπεις» στα κελτικά σημαίνει «ψηλά βουνά», που συνήθως χωρίζονται από βαθιές 
κοιλάδες και διασχίζονται από μεγάλους ποταμούς. Ο εκτεταμένος αυτός ορεινός όγκος 
αρχίζει από την Αυστρία και καταλήγει στη νοτιοανατολική Γαλλία. Οι Άλπεις αποτελούνται 
από πανύψηλα βουνά, πανέμορφα και καταπράσινα, που κάνουν το τοπίο πιο εντυπωσιακό, 
επειδή συνδέονται μεταξύ τους με ένα πράσινο χαλί, τις κοιλάδες τους. Τις κοιλάδες 
διατρέχουν σιδηρόδρομοι υψηλών ταχυτήτων. Πέριξ των Άλπεων, χώρες που διαθέτουν 
ορεινούς και ημιορεινούς σιδηροδρόμους είναι η Ελβετία (Ενότητα 5.1), η Γερμανία (Ενότητα 
5.2), η Αυστρία (Ενότητα 5.3) και λιγότερο η Ιταλία και η Γαλλία. 
 

5.1 Ελβετικοί Σιδηρόδρομοι 
«…η ημέρα έχει προχωρήσει, είναι σχεδόν επτά το απόγευμα. Στο Meiringen θα πάρουμε το 
τρένο προς το Interlaken, τη Βέρνη και τη Ζυρίχη. Θα επιστρέψουμε με μεγάλο κύκλο σπίτια 
μας….. Το τρένο της επιστροφής έχει 14 βαγόνια, όλα κατάφορτα από ταλαιπωρημένους 
ορειβάτες. Με το ζόρι βρήκα θέση να καθίσω. Θα αποκοιμηθώ και σε μία ώρα, γύρω στις 10, 
θα φθάνω σπίτι. Ήδη αρχίζω να συνθέτω τις περιπέτειες του σαββατοκύριακου, για τον 
αυριανό μεσημεριανό καφέ. Όλοι θα περιμένουν να τους το διηγηθώ….».. θυμάμαι μια 
παλαιότερη αφήγησή μου για τους ελβετικούς σιδηροδρόμους που δείχνει την εκτίμηση των 
Ελβετών για το τρένο. Άλλωστε κατέχουν τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στη συχνότερη χρήση 
του (16.4%) έναντι των Γιαπωνέζων (27%)56. Αυτός είναι και ο λόγος, ότι το τρένο πάει 
παντού!!!!  Συνεπώς, η παρακάτω περιήγηση είναι μόνο ενδεικτική και αναφέρεται σε 
περιοχές στις οποίες ένας έλληνας ορειβάτης θα προτιμούσε να περιηγηθεί. Η πρώτη 
επιλογή είναι η περιοχή των βερνικών Άλπεων (Berner Oberland) με δυο διαδρομές 
(Schynige Plate – First) και (Wengen/Maennlichen – Grindelwald). Η δεύτερη είναι στη λίμνη 
Lugano (Monte Generoso) και η τρίτη επιλογή νότια της Ζυρίχης στο Rigi Kulm. Βεβαίως, όσοι 
βρεθούν στη Ζυρίχη και έχουν ένα απόγευμα διαθέσιμο, θα μπορούσαν να ανέβουν στο 
λόφο Uetliberg57, να απολαύσουν τον καφέ τους στην κορυφή και να κατέβουν58 από την 
άλλη πλευρά του λόφου, παίρνοντας, για την επιστροφή στην πόλη του ποταμού Limmat, το 
τραμ 13. Άλλες επίσης σημαντικές ορειβατικές διαδρομές είναι η περίφημη Haute Route59 
και πεζοπορία στην περιοχή του γαλλόφωνου καντονίου Wallis60. Πολύ ονομαστός είναι και 
ο ΟΣ Glacier Express61 (St Moritz-Zermatt) όπου ο ορειβάτης μπορεί να κατέβει σε 
οποιονδήποτε σταθμό και να απολαύσει ώρες πεζοπορίας και μήκη διαδρομών ανάλογα με 
τα ενδιαφέροντά του. Όμως μια σημαντική διαδρομή είναι στο καντόνι του Graubünden στις 
πηγές του Ρήνου62. Πηγάζει στην Tomasee, μια μικρή λίμνη σε υψόμετρο 2345m, που 
βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την κορυφή Piz Badus, κοντά στο Σ.Σ. Oberalp (2h20min, 4.8km). 
Η περιοχή αποτελεί εθνικό δρυμό και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το νερό της λίμνης 
είναι πόσιμο και δεν έχει μολυνθεί από τη βοσκή των αγελάδων. Γεωγραφικά, η Tomasee 
βρίσκεται στη νότια πλευρά του ορεινού αλπικού συγκροτήματος και σχηματίζει το Ρήνο που 
συνεχίζει BA για να εκβάλλει τελικά σε ένα εκτεταμένο Δέλτα στη Βόρεια Θάλασσα. Σε μια 
διαδρομή προς την περιοχή Belvedere-Furka μπορεί o ορειβάτης να «ανακαλύψει» τις πηγές 
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ενός άλλου μεγάλου ποταμού της Ευρώπης που ακολουθεί αντίθετη πορεία. Με ΝΔ ροή, 
διέρχεται μέσα από τη λίμνη Léman και εκβάλλει στην περιοχή Camarque της νότιας Γαλλίας. 
Είναι ο Ροδανός ποταμός. Αυτή η διαδρομή είναι γνωστή ως Four-Sources-Trail63. 
 
Berner Oberland-Jungfrau region (Schynige Platte-First)  
(βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 1 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: Το τρένο φεύγει από τη Ζυρίχη, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, για Βέρνη. Μετά το 
Thun η διαδρομή συνεχίζει προς τη λίμνη Thunersee και φθάνει στο Interlaken που βρίσκεται 
μεταξύ δύο λιμνών. Το Interlaken είναι ένα κοσμοπολίτικο κέντρο, που κατακλύζεται κυρίως 
από Γιαπωνέζους που επιθυμούν να ανέβουν στην ψηλότερη κορυφή του, το Jungfraujoch64. 
Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες ορειβατικές διαδρομές είναι το Schynige Plate65. Το 
μονοπάτι ξεκινά ακριβώς από τον τερματικό σταθμό (υψ. 2000m) του ορεινού 
σιδηροδρόμου SPB, στον οποίον έχουμε μετεπιβιβαστεί από το Wilderswil, προερχόμενοι 
από το Interlaken. Η διαδρομή της ορειβασίας βρίσκεται πάνω σε μια κορυφογραμμή. 
Περπατάς σε υψόμετρο 2200-2600m, διέρχεσαι από την κορυφή Faulhorn στα 2686m, ενώ 
κάτω στα χαμηλά φαίνεται σε τυρκουάζ χρώμα η Brienzersee και δεξιά στα ψηλά το 
απίστευτα πανύψηλο Jungfraujoch (JF). Το μήκος της διαδρομής μέχρι το First είναι 15,5km 
και η διάρκεια 6h11min. Ίσως είναι από τις ωραιότερες διαδρομές-διασχίσεις των ελβετικών 
Άλπεων. Από το First κατεβαίνεις με τελεφερίκ στο Grindelwald, από όπου και παίρνεις το 
τρένο επιστροφής για το Interlaken. Χρήσιμοι σύνδεσμοι66 για τις περιοχές Interlaken και 
Jungfrau είναι οι εξής: 

 day(s) pass, https://www.jungfrau.ch/shop/en/tickets/bergbahn/angebote/schynige-platte/ 

 all JF region, https://www.jungfrau.ch/en-gb/    

 Summer hiking trails in JF-region https://www.jungfrau.ch/en-gb/summer-sport/hiking/  

 Train Seat reservation for JF-joch, https://www.jungfrau.ch/shop/en/bergbahn/reservation  

 Youth Hostel (Untere Bönigstrasse 3a),  http://www.youthhostel.ch/en/hostels/interlaken   

 Lifts go stop downwards about 5-5.30 p.m. See carefully timetables before hiking.  
Ιστορικά: Η περιοχή του Jungfrau έχει όλα σχεδόν τα είδη χλωρίδας. Μέχρι τα 1700m 
υπάρχει η δασώδης περιοχή, με το έλατο να επικρατεί. Συναντάς βελανιδιές, οξιές και άλλα 
φυλλοβόλα (σε χαμηλότερο όμως υψόμετρο). Το δάσος μπορεί να είναι καταπράσινο, όμως 
δεν έχει την ευωδιά του ελληνικού δάσους γιατί εδώ δεν ευδοκιμεί το πεύκο. Πάνω από τα 
2000m το τοπίο είναι αλπικό και επικρατεί η βλάστηση σε απέραντα λιβάδια και ποώδη 
φυτά και λουλούδια, όπως ανεμώνες και Edelweiss (που σπάνια συναντούν οι πεζοπόροι). 
Πάνω από τα 2900m τα ελβετικά βουνά είναι βραχώδη, σχεδόν καλυμμένα με χιόνι. Στα 
δάση ζουν λαγοί, αλεπούδες, κουνάβια, σκίουροι και πολλά είδη πουλιών, ενώ οι αρκούδες 
και οι λύκοι έχουν μάλλον εξαφανιστεί. Στα γλυκά νερά των ποταμών επικρατούν κυρίως οι 
πέστροφες, τις οποίες μπορεί κάποιος να δοκιμάσει σε ένα μεσημεριανό αλπικό διάλειμμα. 
Η περιοχή της Berner Oberland αποτελείται από ορεινούς όγκους67, όπως το Wetterhorn, 
Dammstock, Schreckhorn, Jungfrau, Breithorn κ.ά. που είναι δύσκολο να τους διασχίσεις. Γι’ 
αυτό και η επίσκεψη στην περιοχή δεν μπορεί να είναι για μία μόνο φορά. 
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Εικ.5.1  Ανάγλυφη διαδρομή της πορείας στο Schynige Plate. 
 

  
Εικ 5.2. Αριστερά: Μικρή στάση για ξεκούραση σε υψόμετρο 2300μ. Φαίνεται η Saegistalsee και στο βάθος η Brienzersee. Η 
διάσχιση για το First συνεχίζεται με ακόμη 3 ώρες πεζοπορίας. Δεξιά: Wetterhorn (3701m) και η λίμνη Bachalpsee (2273m). 

 
Berner Oberland-Jungfrau region (Wengen/Maennlichen - Grindelwald) 
(βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 2 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: Ξεκινάμε το πρωί από το Interlaken για το Wengen με ενδιάμεσους σταθμούς 
μετεπιβίβασης τους Wilderswil, Zweilütschinen και Lauterbrunnen. Ο Σ.Σ. του Wengen 
βρίσκεται σε μια απόσταση 5-7min από το σταθμό του τελεφερίκ, που θα μας ανεβάσει στην 
κορυφή του Maennlichen (υψ. 2220m). Η πεζοπορία ξεκινά από αυτό εδώ το σημείο και 
δημιουργεί ένα πέταλο διαδρομής (Εικ.5.3) μέχρι το Grund (υψ. 938m). Απέναντι, ορθώνεται 
ο ορεινός όγκος του Eiger68 (γνωστός ως The North Face), πραγματικά εντυπωσιακός. Είναι 
ένας τεράστιος τοίχος 1800m από γρανίτη που υψώνεται μέχρι τα 3970m. Από το Klein 
Scheidegg αρχίζει ανηφόρα, παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές του Jungfraubahn69 
μέχρι το Σ.Σ. Eigergletscher (2320m), όπου η σιδηροδρομική γραμμή «τρυπά» το Eiger και με 
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σιδηροδρομική σήραγγα φτάνει στο Jungfrujoch70 (3466m). Η πορεία συνεχίζει στους 
πρόποδες του Eiger, σε εμφανές σημείο υπάρχουν τα «δακτυλικά αποτυπώματα» του 
Ελβετού Ueli Steck71 που αναρριχήθηκε σε χρόνο ρεκόρ στον τοίχο του Eiger χωρίς να 
χρησιμοποιήσει σχοινί! Η πορεία περνά από καταρράκτες, αλπικά χωριουδάκια (Alpiglen, 
Brandegg) και μέσα από δασώδη περιοχή για να καταλήξει στο Grund για το τρένο της 
επιστροφής. Η συνολική διαδρομή είναι 17,2km σε 5h41min ώρες πεζοπορίας. 
Ιστορικά: Την περιοχή του Wengen δεν την επιλέξαμε τυχαία. Παρουσιάζει εξαιρετικό 
ορειβατικό αλλά και τουριστικό ενδιαφέρον. Η τοποθεσία του Lauterbrunnen72 είναι από τις 
πλέον εντυπωσιακές της περιοχής. Βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των Άλπεων και μεταξύ 
μεγάλων βράχων που σχηματίζει το ανάγλυφο της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο μεγάλος καταρράκτης Staubbach (300m), Εικ.5.4, που προέρχεται από το 
λιώσιμο των πάγων και του χιονιού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το σημείο αυτό ήταν 
έμπνευση για ένα από τα διάσημα ποιήματα του Γκαίτε (Gesang der Geister über den 
Wassern73, 1779). Η περιοχή θεωρείται εθνικός δρυμός και προστατεύεται από το ελβετικό 
κράτος. Το όνομα της περιοχής εννοεί «καθαρές βρύσες ή καθαρό νερό» κάτι ανάλογο με 
την ονομασία Καλάβρυτα που σημαίνει «καλό νερό». Στην ίδια περιοχή είναι και ο 
καταρράκτης του Truemmelbach74 που αποτελείται από δέκα συνεχόμενους καταρράκτες (σε 
διαφορετικά επίπεδα). Ο καταρράκτης μεταφέρει 20000 τόνους νερού ανά δευτερόλεπτο, 
που προέρχεται από τους ορεινούς όγκους του Eiger, Moench και Jungfrau. 
 

 

Εικ.5.3  Ανάγλυφη διαδρομή της πορείας (o) από το Maennlichen στο Grund στους πρόποδες του The North Face Eiger. Η 

ανάβαση στο Maennlichen γίνεται από το Wengen με τελεφερίκ. Στα δεξιά φαίνεται η θέση του καταρράκτη Trümmelbach, 
που αναφέρεται στο κείμενο και η σιδηροδρομική σήραγγα που ανεβαίνει στο Jungfraujoch. Στον τελευταίο σταθμό 
Eigergletscher,πριν από τη σήραγγα, υπάρχει σηματοδοτημένο μονοπάτι που οδηγεί σε via ferrata. 
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Εικ..5.4 H περίφημη κοιλάδα του Lauterbrunnen με τον ξακουστό καταρράκτη Staubbach. 
 

  
Εικ..5.5 Αριστερά: The North Face Eiger. To 2015, o Ελβετός Ueli Steck αναρριχήθηκε  σε 2h23min χωρίς να χρησιμοποιήσει 
σχοινί, μόνο με τα χέρια και τα πόδια του!! Δεξιά: Το επιβλητικό Eiger φωτογραφημένο από το αντικρινό χωριό Muerren. 
Μέσα σε αυτόν τον όγκο, οι Ελβετοί έχουν κατασκευάσει σιδηροδρομική σήραγγα που φτάνει σε ψηλότερη κορυφή. Η 
κατασκευή της άρχισε τον 19

ο
 αι., όμως παρουσίασε πολλά προβλήματα, οικονομικά και ανθρώπινων απωλειών καθότι 

κόστισε τη ζωή πολλών εργατών (αλλά και ορειβατών) όταν πρωτοαναρρίχτηκαν στο Eiger. 
 
Lugano Proalps (Monte Generosso-Maroggia Melano)  
(βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 3 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: Στο Σ.Σ Gapolago FFS- Riva San Vitale επιβιβαζόμαστε στον οδοντωτό ΟΣ Monte 
Generoso Railways75(η προσέγγιση στο Σ.Σ. μπορεί να γίνει από τη Ζυρίχη ή το Μιλάνο). Από 
την κορυφή (περίπου 1630m), με θέα τη λίμνη του Lugano, διασχίζουμε αρχικά αλπικό τοπίο 
για 1,5km και μετά αρχίζει μια συνεχής κατηφόρα 1430m. Στα μέσα της διαδρομής (σημείο 
1, Εικ. 5.7) αποκλίνουμε του μονοπατιού για να ανέβουμε σε μικρό λόφο με δεσπόζουσα θέα 
προς την περιοχή της λίμνης και των αντικρινών λόφων (San Salvatore και Cima Pescia). 
Επίσης, στο σημείο 2 της Εικ.5.7 υπάρχει ο καταρράκτης του Botto76, ενώ πλησιάζοντας προς 
τη λίμνη φαίνεται το Melide (προς τα δεξιά), όπου υπάρχει σε διόραμα77 όλη η Ελβετία. Η 
συνολική διαδρομή είναι 4h28min. 
Ιστορικά: Το Lugano είναι ο «παράδεισος» της Ελβετίας. Χάριν των κλιματικών συνθηκών 
που επικρατούν στη νότια πλευρά των Άλπεων (π.χ. φαινόμενο Foen78), αλλά και της 

                                                           
75

 https://www.montegeneroso.ch/en  
76

 http://www.waterfall.ch/index.php?N1_ID=177&N2_ID=363&N3_ID=356&Language=en  
77

 http://www.swissminiatur.ch/en/  
78

 Κάραλης, Θεοδωρόπουλος, Ορειβασία Αναλυτικό Τεχνικό Εγχειρίδιο, ΕΟΣ Αχαρνών, σελ. 295 

https://www.montegeneroso.ch/en
http://www.waterfall.ch/index.php?N1_ID=177&N2_ID=363&N3_ID=356&Language=en
http://www.swissminiatur.ch/en/


 

27 
 

διαφορετικής (μάλλον μεσογειακής) νοοτροπίας, το ιταλόφωνο καντόνι Ticino θεωρείται 
ιδανικός τόπος πεζοπορίας στους περισσότερους μήνες του έτους. Ο ορειβάτης που θα 
βρεθεί στο Lugano έχει πολλές επιλογές, ακόμη και με τουριστικό ενδιαφέρον. Αν 
κατευθυνθεί προς τα βόρεια θα συναντήσει τα διάσελα του St. Gottardo (υψ. 2106m) και San 
Bernandino79 (υψ. 2066m). Προς τα δυτικά είναι το Locarno, που βρίσκεται στις όχθες της 
Lago Maggiore. Το Locarno θεωρείται, από ιστορικής και πολιτιστικής άποψης, σπουδαίο 
τμήμα της ελβετικής κουλτούρας. Εδώ λαμβάνει χώρα το σημαντικότερο φεστιβάλ 
κινηματογράφου της χώρας, που πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο στην Piazza Grande. Το 
ιερό της Madonna del Sasso, στην άνω πόλη, είναι σημείο κατάνυξης και προσκυνήματος. Η 
παράδοση αναφέρεται σε όραμα που είδε ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ένας 
φραγκισκάνος μοναχός το έτος 1480. Η επίσκεψη στον ιερό αυτό χώρο γίνεται με τελεφερίκ 
και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια πανοραμική θέα της πόλης. Το 
Castello Visconteo80 κτίστηκε περί τον 12ο αι. και πέρασε από πολλούς κατακτητές, μέχρι 
ότου το 1503 να περιέλθει τελικά στους Eidgenossen81. Το Locarno φημίζεται και για άλλα 
αξιοθέατα, όπως η Astrovia Locarno, μικρογραφία του ηλιακού μας συστήματος. Με ΟΣ 
μπορούμε να προχωρήσουμε προς τη Domodosolla διασχίζοντας τη φημισμένη κοιλάδα 
Centovalli82, αλλά και σιδηροδρομικές γέφυρες με μεγάλη φήμη, π.χ. Intragna83, από την 
οποία έγινε το πρώτο Bungee jumping στην Ελβετία σε βάθος 70m. Στη Domodosolla 
συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς το Brig και το Κandersteg, στη καρδιά πλέον των Άλπεων. 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ας μεταφέρουμε τη σκέψη μας σε κάποια άλλη εποχή, τότε 
που στις ίδιες αυτές ράγες έτρεχε το Simplon-Orient Express84, με το οποίο ταξίδευαν η 
ανήσυχη λαίδη Τσάτερλι, ο Ηρακλής Πουαρό και ο Τζέιμς Μποντ85. 

 

 
Εικ.5.6 Ανάγλυφο της περιοχής του Lugano με τους γύρω λόφους San Salvatore, Monte Bre και Monte Generoso. 
 

                                                           
79

 https://de.wikipedia.org/wiki/San-Bernardino-Pass  
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 https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_Visconteo_(Locarno)  
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 Η Ελβετία θεωρείται συνομοσπονδία καντονίων οι κάτοικοι των οποίων ονομάζονται Eidgenossen. Η επίσημη ονομασία 
της Ελβετίας είναι Schweizerische Eidgenossenschaft (ελβετική συνομοσπονδία, Confoederatio Helvetica, CH),  που 
καθιερώθηκε για ιστορικούς λόγους. Η απαρχή της Ελβετίας άρχισε το 1291 από το καντόνι Schwyz, που μαζί με τα καντόνια 
Uri και Unterwalden πρωτοσύστησαν με τον όρκο «Rütlischwur» ένα είδος συνομοσπονδίας, η οποία επεκτάθηκε αργότερα 
και στα γειτονικά καντόνια: Luzern (1332), Zürich (1351) Zug και Glarus (1352). Η σημερινή συνομοσπονδία 
πραγματοποιήθηκε το 1848 και αποτελείται από 26 καντόνια. 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Centovalli  
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 http://www.myswitzerland.com/en-us/intragna-1.html  
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Orient-Express#Venice_Simplon_Orient_Express kai 
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 Από το βιβλίο «Το μεγάλο σιδηροδρομικό παζάρι» του Πολ Θέροου, Εκδόσεις Κέδρος. 
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Εικ.5.7 Η ορειβατική διαδρομή προς το Meroggia-Melano (σημείο Β) με στάσεις στο σημείο 1 για πανοραμική θέα και στο 
σημειο 2 για τον καταρράκτη του Botto. 
 

  
Εικ.5.8 Αριστερά: O οδοντωτός ΟΣ Monte Generoso. Δεξιά: Πανοραμική θέα από τη διαδρομή στο Monte Generoso. 
 

Rigi Kulm (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 4 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: Ο αρχηγός αναβάσεων φθάνει με την ομάδα του στο Σ.Σ. Arth Goldau (συνήθως 
από Ζυρίχη) και μετεπιβιβάζεται στον ΟΣ Rigi Bahnen86. Θα πρέπει να έχει αγοράσει και τα 
εισιτήρια του τελεφερίκ και να έχει συγκεντρωμένη την ομάδα του, καθότι στον επόμενο 
σταθμό (Kraebel) θα αποβιβαστούν για να χρησιμοποιήσουν το τελεφερίκ για το Rigi 
Scheidegg87. Από εδώ και σε υψόμετρο 1626m αρχίζει η πεζοπορία μέχρι την κορυφή, Rigi 
Kulm (μήκος διαδρομής περίπου 7,5km) σε ομαλό επίπεδο χωρίς μεγάλη ανωφέρεια. Οι 
ορειβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι η διαδρομή αυτή είναι πολύ διαδεδομένη μεταξύ των 
ποδηλατιστών και κυκλοφορεί πολύ μη ορειβατικός κόσμος. Η επιστροφή μπορεί να γίνει 
είτε (τουριστικά) με ορεινό σιδηρόδρομο από το Vitznau και με καραβάκι μέχρι τη Λουκέρνη, 
διασχίζοντας την Vierwaldstättersee (η λίμνη των τεσσάρων δασικών περιοχών ή των 
τεσσάρων καντονίων όπως μεταφράζεται από τα γαλλικά) ή ορειβατικά με κατάβαση στο 
σταθμό Kraebel (6km και ΥΔ 1320m) και από εκεί με ΟΣ στο Arth Goldau. Η συνολική 
διαδρομή (σημεία Α, Β της Εικ. 5.9) είναι 5h07min και δεν ενδείκνυται για μη ορειβάτες. 
Ιστορικά: Το Rigi–Kulm είναι μια εύκολη πεζοπορική διαδρομή (μέχρι το σημείο 1 της Εικ.5.9) 
και σε μικρή απόσταση από τη Ζυρίχη, αλλά με εκπληκτική θέα προς τη Vierwaldstaettersee. 
Κατά μήκος της διαδρομής του οδοντωτού ΟΣ (Rigi Bahnen) απλώνεται ένα δάσος γεμάτο με 
μαύρη ελάτη και κέδρους. Ο οδοντωτός διασχίζει ένα μεγάλο φαράγγι και φθάνει στα 
1650m στο χωριό klosterli και μετά στο Rigi Staffel, όπου η χλωρίδα από δασική γίνεται 
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 https://www.rigi.ch/en/Information/Mountain-railways/Rigi-Bahnen  
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 http://www.rigi-scheidegg.ch/fr/bahnen.html  
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αλπική. Στην κορυφή, Rigi Kulm (στα 1769m), το ηλιοβασίλεμα ξεχωρίζει από πολλά άλλα 
μέρη της Ελβετίας και το εξύμνησαν πολλοί διάσημοι που βρέθηκαν εκεί, όπως ο Γκαίτε, ο 
Τσάρος Αλέξανδρος και ο Βίκτωρ Ουγκώ. Ο σιδηρόδρομος Rigi–Kulm–Vitznau είναι ο πιο 
παλιός οδοντωτός σιδηρόδρομος της Ευρώπης. Τα θεμέλια της γραμμής τέθηκαν το 1870. Οι 
εργασίες κατασκευής άργησαν να περατωθούν, επειδή οι Γερμανοί έκλεψαν το φορτίο με τις 
ράγες, για να το χρησιμοποιήσουν, ως μέταλλο, στο γαλλο–γερμανικό πόλεμο. Εμπνευστής 
και κατασκευαστής του περίφημου αυτού οδοντωτού σιδηροδρόμου είναι ο Niklaus 
Riggenabach88, ο οποίος παρέμεινε στην ιστορία ως σχεδιαστής ενός νέου οδοντωτού 
συστήματος με σταθερότερα γρανάζια. 
 

 
Εικ.5.9 Πεζοπορική διαδρομή από το Rigi Scheidegg στην κορυφή Rigi Kulm και επιστροφή στο Kraebel. 
 

  
Εικ.5.10 Περιοχή του Rigi Kulm 
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5.2 Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι 
Οι βαυαρικές Άλπεις είναι το σημαντικότερο τμήμα των Άλπεων που ανήκουν στη Γερμανία. 
Με επίκεντρο το Garmisch-Patenkirchen89, ως το σπουδαιότερο κέντρο χειμερινών σπορ και 
ορειβατικών δραστηριοτήτων, θα επικεντρωθούμε σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται στο 
σιδηροδρομικό νότιο άξονα του Μονάχου. Και οι τρεις επιλογές ανήκουν στην περιοχή του 
Zugspitze90. Οι ορεινές περιοχές (πρόκειται για τις προάλπεις) της Βαυαρίας εξυπηρετούνται 
με τον προαστιακό σιδηρόδρομο (S-Bahn) και οι προσεγγίσεις των μονοπατιών γίνεται με το 
τρένο. Με βάση το Μόναχο μπορούμε να αναζητήσουμε, με τη βοήθεια της μηχανής 
αναζήτησης http://www.bergfex.de/sommer/deutschland/, και κάποιες άλλες κοντινές αλλά 
και ενδιαφέρουσες ορειβατικές εξορμήσεις, όπως το Lenngris-Benediktenwand91 (1801m) 
στην περιοχή Rottach-Egern-Tegernsee (Wallberg92, 1722m) και τη Schliersee (Brecherspitz93, 
1883m) στις οποίες υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση. Βασικά, υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη 
διαδρομές. 

Ester-Eschenlohe (καταφύγιο Weiheimerhuette-Krottenkopf-Garmisch Partenkirchen) 
(βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 5,6 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: Αν και η σιδηροδρομική γραμμή Μονάχου-Garmisch θεωρείται μάλλον 
ημιορεινός σιδηρόδρομος, την θεωρούμε ως τη μοναδική οδό προς τις Άλπεις. 
Αποβιβαζόμαστε στο Σ.Σ. Eschenlohe94 και το μονοπάτι αρχίζει σε απόσταση 15 λεπτών, 
αφού περάσουμε τη γέφυρα του ποταμού Loisach και βγούμε από το χωριό. Στην αρχή 
υπάρχει αγροτικός δρόμος αλλά γρήγορα τον εγκαταλείπουμε και προχωρούμε πλέον σε 
καλά σηματοδοτημένο μονοπάτι, που αρχίζει και ανεβαίνει απότομα μέσα στο δάσος. Όπως 
φαίνεται και στην Εικ. 5.11, συνεχίζουμε στην πλαγιά ενός φαραγγιού που θα μας βγάλει σε 
ένα ξέφωτο (Alm) με άγρια άλογα. Εκεί, η συνεχεία του μονοπατιού δεν είναι ευκρινής και 
θα πρέπει να προσέξουμε, λίγο όμως μετά το ξαναβρίσκουμε και η ανάβαση είναι σε 
ημιαλπικό-αλπικό τοπίο μέχρι τα 1880m (Εικ.5.12 αριστερά). Στο διάσελο παίρνουμε μια 
ανάσα και το μονοπάτι γίνεται μάλλον επίπεδο με μικρές θετικές/αρνητικές κλίσεις. Καθοδόν 
προς το καταφύγιο ανεβαίνουμε ένα θαμνώδη απότομο βράχο (Hohe Kisten, 1922m) που 
έχει σταυρό στην κορυφή του και πανοραμική θέα, Εικ.5.12 δεξιά. Η κορυφή αυτή 
παρουσιάζει την εξής ιδιομορφία: η μια πλευρά της είναι απότομη, με γκρεμό να φτάνει 
μέχρι την κοιλάδα και η άλλη πλευρά, ήπια ορθοπλαγιά. Μετά από 40min φτάνουμε στο 
καταφύγιο (Weilheimerhuette95, 1946m), που ανήκει στη Γερμανική Ομοσπονδία Αλπινισμού 
DAV, Εικ.5.13 αριστερά. Το καταφύγιο διαθέτει κουζίνα για βραδινό γεύμα και πρωινό. Ο 
αρχηγός αναβάσεων, θα είναι φρόνιμο, να έχει κάνει κράτηση για τη διανυκτέρευση, κυρίως 
τα ΣΒΚ. Το μήκος της διαδρομής (Eschenlohe-καταφύγιο) είναι 12,4km σε 5h42min. Την 
επομένη το πρωί, συνεχίζουμε τη διαδρομή σε συνεχή κατωφέρεια (↘1440m), δάση και 
λιβάδια να εναλλάσσονται, ενώ στα μέσα της διαδρομής (Esterberalm, 1268m) το μονοπάτι 
διέρχεται μέσα από ράντζο αγελάδων, που ως γνωστό οι αγελάδες επιτίθενται στους 
διερχόμενους! Το μονοπάτι είναι άριστα σηματοδοτημένο με στύλους και κίτρινες πινακίδες. 
Στο τέλος της διαδρομής, συναντάμε τα σπίτια του Garmisch από ξύλο, στους τοίχους των 
οποίων είναι ζωγραφισμένη και μια ιστορία του, Εικ5.13 δεξιά. 
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Ιστορικά: Η περιοχή των προάλπεων έχει τουριστικά αξιοποιηθεί (λόγω του Garmisch) και 
υπάρχουν πολλά μονοπάτια, εύκολα προσβάσιμα και με πολύ καλή σήμανση. Μεταξύ του 
Eschenlohe και Garmisch, οι ενδιάμεσοι σιδηροδρομικοί σταθμοί Oberau και Farchant 
προσφέρουν αναβάσεις στα διπλανά βουνά (Εικ. 5.11) με εξαιρετική θέα προς τις Άλπεις. Το 
θέαμα είναι επίσης αποκαλυπτικό κατά το φθινόπωρο, όπου οι ψηλές κορυφές τους, 
Zugspitze 2962m, Alpspitze 2628m και Dreitorspitze 2633m καλύπτονται από το πρώτο χιόνι 
και η διαχωριστική γραμμή, άσπρου-πράσινου, δίνει την εντύπωση ότι ο χειμώνας πλησιάζει. 
 

 
Εικ.5.11 Χάρτης αναγλύφου της οροσειράς Ester με κορυφή το Krottenkopf σε υψόμετρο 2086m. Η διάσχιση (δύο ημερών) 
φαίνεται στο σχεδιασμένο μονοπάτι (ο) Η περιοχή προσφέρει πολλά άλλα ορειβατικά μονοπάτια. 
 

  
Εικ.5.12 Αριστερά: Διαδρομή προς το διάσελο. Δεξιά: Η κορυφή Hohe Kisten. 
 



 

32 
 

  
Εικ.5.13 Αριστερά: Το καταφύγιο σε ερυθρή απόχρωση από τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Δεξιά: χαρακτηριστική ξύλινη 
κατοικία στο Garmisch, στους τοίχους των οποίων ζωγραφίζουν την ιστορία της οικογένειας. 

 
Zugspitze region 
Εκείνος ο αρχηγός αναβάσεων που θα διοργανώσει ένα (τουλάχιστον) τριήμερο στην 
περιοχή του Zugspitze, τα μέλη της ομάδας θα τον θυμούνται για καιρό. Πρόκειται για μια 
περιοχή που περιέχει δάση, αλπικά τοπία, ποτάμια, αλπικές διαδρομές, via ferrata χωρίς 
ειδικό εξοπλισμό, δυνατά φαράγγια αλλά και παλάτια!!!  Χωρίς φωτογραφική μηχανή.. μην 
ξεκινήσετε!! 
 
Zugspitze region: Kreuzeck-Ostefelderkopf-Hoellentalklamm-Hammersbach 
(βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 7 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: Θεωρούμε ως σημείο εκκίνησης το Garmisch-Partenkirchen (ένα κοσμοπολίτικο 
«χωριό» με έντονο τουρισμό καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτος), που το προσεγγίζουμε συνήθως 
από το Μόναχο. Με τον ορεινό σιδηρόδρομο Bayrische Zugspitzebahn96 (ΒΖΒ) 
αποβιβαζόμαστε στο Kreuzeck/Alpspitzbahn (Talstation, lower station), μόλις 4,1km από το 
Garmisch. Εδώ, η κίνηση είναι πάρα πολύ έντονη. Ορειβάτες/τουρίστες (το καλοκαίρι) και 
σκιερ (το χειμώνα) κατακλύζουν τα ταμεία για εισιτήρια. Ο αρχηγός θα πρέπει να έχει 
προνοήσει για εισιτήρια, αν δεν θέλει να καθυστερήσει!! Η ανάβαση γίνεται με τελεφερίκ με 
δυο τρόπους: είτε κατευθείαν στο Osterfelderkopf 2040m (σημείο 1, Εικ.5.14) ή στο 
Kreuzeck/Bergstation upper station (σημείο Α, Εικ.5.14) και μετά πεζοπορία (30min) μέχρι το 
Hochalm και ανάβαση με τελεφερίκ (χωρίς οδηγό) στο Osterfelderkopf. Εδώ βασικά αρχίζει η 
Πεζοπορία. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει για ένα μικρό διάλλειμα ζεστού ροφήματος στο σαλέ 
(είμαστε ξαφνικά στα 2000m με ΥΔ 1283m). Το ευδιάκριτο μονοπάτι ανεβαίνει στα πρώτα 
500m και μετά αρχίζει μια συνεχής κατωφέρεια, που σε κάποια σημεία του είναι πολύ 
απότομα (σημείο 7, Εικ.5.14). Για το λόγο αυτό, οι ορειβατικοί σύλλογοι έχουν φτιάξει 
σκαλοπάτια, από κορμούς δέντρων, για να αποφεύγεται η δημιουργία σάρας. Η θεά προς τα 
κάτω είναι εντυπωσιακή, σχεδόν γκρεμός, αλλά το μονοπάτι είναι ασφαλές. Αξίζει κανείς να 
μελετήσει τον τρόπο κατασκευής του!!! Αν ο καιρός είναι καθαρός, σε λίγο θα 
εντυπωσιαστούμε από το Zugspitze που ορθώνεται στο βάθος (σημείο 6, Εικ.5.14), ενώ 
ακριβώς απέναντι, ένας τεράστιος ορεινός τοίχος δημιουργεί δέος!!! Προχωρούμε με συνεχή 
κατωφέρεια σε θαμνώδες τοπίο (σημείο 2, Εικ.5.14) περνώντας γεφυρούλες με βαθιά 
φαράγγια και προσεγγίζουμε (μετά από 4km) ένα ανακαινισμένο καταφύγιο97 (1387m) που 
είναι σημείο συνάντησης πολλών ορειβατών. Από εδώ ξεκινούν πολλά μονοπάτια για την 
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κορυφή του Zugspitze μερικά από τα οποία απαιτούν εμπειρία σε via ferrata98 και 
σχοινοσυντροφιές λόγω διάσχισης παγετώνα. 
Συνεχίζουμε την κάθοδό μας (Εικ.5.15 αριστερά) και σε λίγο εισερχόμαστε στο πρώτο από τα 
δυο γνωστά φαράγγια της περιοχής, το Hoellentalklamm99 (μεταφρ. φαράγγι της κόλασης). 
Το στενότερο σημείο του είναι εντυπωσιακό (Εικ.5.15 δεξιά), η αντικρινή πλευρά τού 
φαραγγιού αναβλύζει από παντού νερό, ενώ από μια μεγάλη τρύπα εξέρχεται με ορμή το 
νερό προκαλώντας με το θόρυβο ένα πραγματικό δέος. Το μήκος του είναι περίπου 2km. Η 
διαδρομή συνεχίζεται μέσα σε δάσος είτε από μονοπάτι ή από δασικό δρόμο, σε κάποια 
σημεία είναι πολύ απότομο. Συνολικό μήκος διαδρομής είναι 11,7km και 5h29min ώρες 
πεζοπορίας. Στο Hammersbach είναι το τρένο της επιστροφής, εκτός αν προχωρήσουμε μέσα 
από καταπράσινους αγρούς, μέχρι το Kreuzeck. 
 

 
Εικ.5.14 Χάρτης τριών διαδρομών στην περιοχή του Zugspitze. Η αρίθμηση εξηγείται στα κείμενα. Πρώτη διαδρομή 
(1,7,6,2,5,3,4), δεύτερη διαδρομή (Α,8,10,Β) και Τρίτη διαδρομή (Β,10,9). 
 

  
Εικ.5.15 Αριστερά: Οι ορεινοί όγκοι του Zugspitze μέσα σε ομίχλη και η διαδρομή προς το φαράγγι Hoellentalklamm. Δεξιά: 
To φαράγγι στο στενότερο σημείο του. 
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έχει είσοδο (περίπου 4ευρώ το άτομο).Επίσης,  https://de.wikipedia.org/wiki/Höllental_(Wetterstein)  
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Zugspitze region: Kreuzeck-Partnachlamm-Garmisch 
(βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 8 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: Όπως και πριν, ανεβαίνουμε στο Kreuzeck Bergstation (upper station, σημείο Α, 
εικ.5.14) με το τελεφερίκ. Μετά από 100m παίρνουμε το μονοπάτι που οδηγεί, με 
κατωφέρεια, στο σημείο 8 (Εικ.5.14) μέσα από δασώδη περιοχή. Το τμήμα αυτό της 
διαδρομής δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, αλλά θα ανταμειφθούμε λίγο αργότερα, μετά από 
το Steinmaennchenhorde, το σημείο που συναντούνται δυο ποτάμια, στις όχθες των οποίων 
υπάρχουν πολλοί κούκοι, που μοιάζουν από μακριά σαν μικρά ανθρωπάκια100, ως δείγμα 
αλληλεγγύης για τους συνοδοιπόρους που ψάχνουν το μονοπάτι. Από το σημείο αυτό 
εισερχόμαστε (με είσοδο 3 ευρώ, σημείο 10, Εικ.5.14) στο πιο γνωστό φαράγγι της περιοχής, 
το Partnachklamm101. Με μήκος 702m και ύψους 80m, το φαράγγι έχει ανακηρυχθεί σε 
Μνημείο Φύσης από το 1912. Το στένωμά του όσο και το ύψος του δημιουργούν συνθήκες 
ακροφυσίου, που το νερό, συμπιεζόμενο, αποκτά μεγάλη ταχύτητα και δημιουργεί 
εκκωφαντικό θόρυβο (Εικ.5.16). Το μονοπάτι είναι σκαλισμένο μέσα στο βράχο και σε 
κάποια σημεία του ο διαβάτης βρέχεται. Στην έξοδο του μονοπατιού υπάρχουν καφετέριες 
και σε μικρή απόσταση είναι το ολυμπιακό στάδιο102 με την τεράστια ράμπα απογείωσης, 
όπου οι σκιέρ εκτελούν άλμα με σκοπό να προσγειωθούν όσο πιο μακριά γίνεται. Η 
απόσταση μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό είναι περίπου 30min. 

  
Εικ.5.16 To φαράγγι Partnachklamm στο στενότερο σημείο του. 

 
Zugspitze region: Garmisch –Schachen (Koenighaus) -Garmisch 
(βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 9,10 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: Ο μυθικός βασιλιάς της Βαυαρίας είναι ο Λουδοβίκος103 ο Β (ξάδελφος του 
Βασιλιά Όθωνα) που έκτιζε «μυθικά» παλάτια σε όλη την επικράτεια. Σε αυτόν οφείλουμε τη 
σημερινή διαδρομή, που έχει ως στόχο το Koenighaus104 (ένα βασιλικό παλάτι σε υψόμετρο 
1866m) το μοναδικό στην Ευρώπη, που για να το επισκεφτείς πρέπει να είσαι ορειβάτης!!! 
Schachen λέγεται η βουνοκορφή, που θα ανέβουμε, και αποτελεί μέρος της μεγάλης 
οροσειράς Wetterstein105. Η ανάβαση είναι παράξενη για τα ελληνικά δεδομένα, σε όλο 
σχεδόν το μήκος της έχει ξύλινα υποστηρίγματα (σαν σκαλιά), εξ ου και οι χάρτες την 
συμβολίζουν ως klettersteig (ένα ειδος via ferrata, σημείο 9 Εικ.5.14). Ξεκινάμε από το Σ.Σ. 
Garmisch και διαμέσου της πόλης φθάνουμε (σε 30min) στο ολυμπιακό χειμερινό αθλητικό 
κέντρο όπου βασικά είναι και το σημείο εκκίνησης της πεζοπορίας. Το μονοπάτι οδηγεί 

                                                           
100

 Steinmaennchen σημαίνει στα γερμανικά πέτρινα ανθρωπάκια https://en.wikipedia.org/wiki/Cairn  
101

 https://en.wikipedia.org/wiki/Partnach_Gorge H διάσχιση του φαραγγιού είναι must!! 
102

 https://de.wikipedia.org/wiki/Große_Olympiaschanze    
103

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_II_of_Bavaria  
104

 https://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_House_on_Schachen  
105

 https://en.wikipedia.org/wiki/Wetterstein  
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αρχικά μέσα από το φαράγγι του Partnachklamm (δες περιήγηση Zugspitze region: Kreuzeck-
Partnachlamm-Garmisch) στην έξοδο του οποίου (σημείο 10, Εικ 5.14) και μετά τη γέφυρα 
θα βρούμε πινακίδα Κaelbersteig Schachen 842 την οποία και ακολουθούμε. Από υψόμετρο 
1400m βλέπουμε στο βάθος αχνά το Garmisch και την οροσειρά Ammer (Αmmergebirge). 
Στα 1800m αντικρίζουμε τη γρανιτώδη οροσειρά Wetterstein με κορφές που ξεπερνούν τα 
2500m. Αν εκείνη τη στιγμή ο καιρός είναι αίθριος (συνήθως έχει ομίχλη) και κατεβαίνουν 
ορειβάτες, θα μπορέσουμε να διακρίνουμε το μονοπάτι στην ορθοπλαγιά αυτού του ορεινού 
συγκροτήματος (Εικ.5.17 αριστερά). Το μονοπάτι είναι πολύ ευδιάκριτο και καλά 
σηματοδοτημένο. Πλησιάζοντας, το παλάτι ξεχωρίζει στην κορυφή του αντικρινού λόφου 
(Εικ. 5.18 αριστερά). Από έξω είναι πολύ απλό (είναι μια ξύλινη κατασκευή), αλλά μέσα έχει 
απερίγραπτο κάλλος (δες περιγραφή Ιστορικά και Εικ.5.18 δεξιά). Η επίσκεψή του είναι 
must! Η διαδρομή είναι 12,6km και 5h15min ώρες πεζοπορίας. Αν αποφασίσουμε να 
συνεχίσουμε το μονοπάτι, τότε θα βρεθούμε σε μια κυκλική διαδρομή μέσα από την κοιλάδα 
του Reintal106, με μήκος διαδρομής 14km και 5h πεζοπορίας. Κάτω από το παλάτι υπάρχει το 
Alpengarten, ένας βοτανικός κήπος, που χτίστηκε το 1901 και περιέχει περισσότερα από 
1000 αλπικά φυτά από όλες τις οροσειρές του κόσμου, από τις Άλπεις μέχρι τα Ιμαλάια. Στην 
κυκλική διαδρομή, το μονοπάτι είναι πολύ απότομο και αν το τοπίο είναι ομιχλώδες, το 
κάνει επικίνδυνο, αλλά και συναρπαστικό (Εικ. 5.17 δεξιά). Η διαδρομή μέχρι την κοιλάδα 
Reintal διαρκεί περίπου 2h μ συνεχή κατωφέρεια. Λίγο πριν το τέλος της επίπονης αυτής 
διαδρομής συναντάμε τη διασταύρωση με τους κόκκους, περνάμε τη γέφυρα, το φαράγγι 
και επιστρέφουμε από τον ίδιο δρόμο προς το Σ.Σ. Garmisch.  
Ιστορικά: Η Βαυαρία έχει πολλά «μυθικά» παλάτια (Neuschwanstein, Linderhof, 
Herrenchiemsee, Nymphenburg κ.ά.) που χιλιάδες τουρίστες τα επισκέπτονται. Όμως το 
Königshaus am Schachen είναι το μοναδικό σε 1866m. Τo έκτισε ο Λουδοβίκος o B (της 
δυναστείας των Wittelbach) από το 1869–1872. Ο Λουδοβίκος δεν ήταν ορειβάτης, ήθελε 
απλά να απομονώνεται από την πολυκοσμία. Ερχόταν εδώ μόνο μια φορά το χρόνο με την 
άμαξά του, που την οδηγούσε ο ίδιος τις νυκτερινές ώρες. Απέφευγε το φως της ημέρας 
(θεωρούσε ότι ο ήλιος ανήκει στους πολλούς), ενώ θαύμαζε το σκοτάδι σαν πηγή έμπνευσης 
και γοητείας! Ο χωματόδρομος που οδηγεί στην κορυφή λέγεται Konigsweg και δεν 
παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον για τον ορειβάτη. Ο Λουδοβίκος έμενε στο παλάτι τους 
καλοκαιρινούς μόνο μήνες. Όσο ήταν εδώ... καλούσε το υπουργικό συμβούλιο να ανέβει στο 
παλάτι του, όπου και υπέγραφε τα διάφορα έγγραφα. Αυτοί δεν ήσαν υπουργοί, ήσαν 
«ορειβάτες» που ανέβαιναν κάθε τόσο 1000m είτε με τα πόδια είτε με άμαξες. Στο ισόγειο 
του παλατιού υπάρχουν τέσσερα δωμάτια (σαλόνι, γραφείο, υπνοδωμάτια) και δωμάτιο 
ξένων, εδώ έμενε ο «ξεχωριστός του» φιλοξενούμενος. Είναι γνωστό ότι ο Λουδοβίκος ήταν 
ομοφυλόφιλος, που το κρατούσε όσο μπορούσε μυστικό. Άλλωστε η προσπάθεια να 
παντρευτεί είχε αποτύχει δραματικά. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, ο Λουδοβίκος 
ήταν πολύ ψηλός και πολύ γοητευτικός και θεωρείται από τις πλέον ξεχωριστές 
προσωπικότητες της εποχής του. Αυτοκτόνησε ή τον μαχαίρωσαν στη λίμνη Starnberg και οι 
συνωμοσιολογία περί του θανάτου του ακόμη κρατά 130 χρόνια μετά.... Στο παρτέρι 
βρίσκεται το "τούρκικο δωμάτιο", που θεωρείται σαν να είναι βγαλμένο από τα Παραμύθια 
της Χαλιμάς. Είναι μια αίθουσα τελετών σε μαυριτανικό ύφος, η οποία είχε σχεδιαστεί 
σύμφωνα με την τεχνοτροπία των τούρκικων παλατιών. Εδώ, μία ανατολίτικη λαμπρότητα 
ξεδιπλώνεται: στη μέση του δωματίου, ένα σιντριβάνι με παφλασμένα νερά, περσικά χαλιά 
καλύπτουν το δάπεδο, επιχρυσωμένα ξυλόγλυπτα, φτερά παγωνιού, πολυτελή ντιβάνια, 
επισμαλτωμένα αγγεία, και το πιο εκπληκτικό, ο εντυπωσιακός πολυέλαιος, βάρους 1000 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Reintal_(Wetterstein)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Reintal_(Wetterstein)


 

36 
 

κιλών, που στηρίζεται από την οροφή (φτιαγμένη όπως και οι τοξωτές γέφυρες), ενώ τα 
βιτρό παράθυρα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα από τις Χίλιες και Μία Νύχτες. Σε αυτόν εδώ 
το χώρο, ο Λουδοβίκος ως χαλίφης και σουλτάνος, σεΐχης, εμίρης και Κύριος των Πάντων 
γιόρταζε τα γενέθλιά του (25 Αυγούστου). 
 

  
Εικ.5.17 Αριστερά: Ο ορεινός όγκος του Wetterstein με ορειβάτες να κατεβαίνουν από την κορυφή. Δεξιά: Το μονοπάτι που 
οδηγεί μετά το Schachen προς την κοιλάδα του Reintal (κυκλική διαδρομή). 

 

  
Εικ.5.18 Αριστερά: Ο λόφος με το Koenigshaus επιβλητικά στην κορυφή του. Δεξιά: Το τούρκικο δωμάτιο του Koenigshaus. 
 
5.3 Αυστριακοί Σιδηρόδρομοι 
Η Αυστρία είναι χώρα των βουνών και των λιμνών (σε υψόμετρο), όπου ορεινοί 
σιδηρόδρομοι107 την διατρέχουν, ως μέρος της τουριστικής της ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας 
βαγόνια του προηγούμενου αιώνα και παραδοσιακές ατμομηχανές. Εξ αιτίας του 
αναγλύφου της χώρας, η προσέγγιση σε θέρετρα και ορεινά μονοπάτια, γίνεται με 
οδοντωτούς σιδηροδρόμους108, σε πολλές περιπτώσεις με πολλαπλές μετεπιβιβάσεις. Οι 
συνήθεις τόποι προσέγγισης ενός έλληνα ορειβάτη, στην περιοχή των αυστριακών Άλπεων 
ποικίλλει: Innsbruck (δυτική Αυστρία), Klagenfurt (νότια Αυστρία), Graz (ανατολική Αυστρία) 
και Salzburg, Vienna (βόρεια Αυστρία). Μια εύκολα προσβάσιμη περιοχή, στο Τιρόλο, είναι η 
οροσειρά Mieminger109 πλησίον της πόλης Ehrwald110, την οποία προσεγγίζει ο ΟΣ σε 25min 
από το Garmisch ή σε 1h40min από το Innsbruck. Αν και η περιοχή «πλημμυρίζει» από 
πεζοπορικά μονοπάτια, θα επικεντρωθούμε στο Ehrwalder Alm, μία κατεξοχήν 
ενδιαφέρουσα διαδρομή. 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Schmalspurbahnen#Spurweite_1000_mm  
108

 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Zahnradbahnen  
109

 https://en.wikipedia.org/wiki/Mieming_Range  
110

 https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrwald  
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Ehrwalder Alm (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 11 στο Παράρτημα 3) 
Περιγραφή: πρόκειται για μια ορειβασία111 σε διαρκεια πεζοπορίας 6h10min, από το 
Ehrwalder Alm (1450m) μέχρι το διάσελο του Tajakopf (2255m) και επιστροφή από το 
καταφύγιο Coburger (1920m) και τη λίμνη Seebensee (1750m) σε μια κυκλική διαδρομή. Η 
άφιξη στο Σ.Σ. Ehrwald Zugspitzbahn (σημείο 1, Εικ.5.19) γίνεται πιο σύντομα από το 
Garmisch σε 25min με το RB (Regionalbahn) με κατεύθυνση προς το Reutte in Tirol. Αμέσως 
στο σταθμό υπάρχει λεωφορείο που σε πηγαίνει στην είσοδο του τελεφερίκ (Ehrwalder 
Almbahn, υψ. 1100m) σε 11min (11 στάσεις). Με το τελεφερίκ αναβαίνουμε στα 1450m. Στο 
σημείο Α, Εικ5.19, αρχίζει η ορειβασία μας. Στην αρχή διερχόμαστε μέσα από λειβάδια, που 
βόσκουν αγελάδες. Μετά από 2,5km αρχίζει η ανηφόρα. Μέσα από σάρες και αλπικό τοπίο 
(Εικ. 5.20 δεξιά), θα φθάσουμε σε 2h30min  στο διάσελο (δεξιά μας υψώνεται η hinterer 
Tajatoerl, υψ. 2407m, η ανάβαση του οποίου απαιτεί αναρριχητικό εξοπλισμό), ενώ πίσω 
μας είναι ο ορεινός όγκος του Griesspitze (αυστριακές οροσειρές, Εικ.5.20 αριστερά, Εικ.5.21 
αριστερά). Κατηφορίζοντας προς το καταφύγιο του Goburger112 (υψ. 1920m), βλέπουμε 
αριστερά  τη Δρακόλιμνη (Drachensee, 1850m), ενώ μπροστά μας υψώνεται η κορυφή του 
Sonnenspitze (2416m, Εικ.5.21 δεξιά). Το καταφύγιο προσφέρει φαγητό, νερό και μπύρα, 
γλυκά και καφέ. Μπορεί επίσης κάποιος να διανυκτερεύσει για να κάνει ορειβατικές113 και 
αναρριχητικές διαδρομές (Via ferrata)114 στη γύρω περιοχή. Από το σημείο του καταφυγίου 
αρχίζει η κατάβαση προς τη Seebensee (υψ. 1700m), όπου σε κάποια σημεία της διαδρομής 
η θέα είναι εκπληκτική (Εικ.5.22 αριστερά), ενώ αντικρίζουμε τον ορεινό όγκο του Zugspitze 
από τη νότια πλευρά του σε μια πανοραμική θέα, Εικ.5.22 δεξιά. Το τέλος της διαδρομης 
μπορεί να είναι στο σημείο Β, Εικ 5.19 ή και πλησιέστερα προς το Σ.Σ. (σημείο 1, Εικ.5.19), 
από όπου και θα πάρουμε το τρένο της επιστροφής. 
 

 
Εικ.5.19: Χάρτης της ορειβατικής διαδρομής από το σημείο Α εκκίνησης μέχρι το πέρας στο σημείο Β. 
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 Τμήμα της διαδρομής ανήκει στην via Alpina (Etape R46), http://www.via-alpina.org/de/stage/226  
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 http://www.coburgerhuette.at  
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Εικ.5.20 Αριστερά: αυστριακές οροσειρές και καταπράσινα λιβάδια στην περιοχή του Ehrwald Alm. Δεξιά: Πλησιάζοντας το 
διάσελο στα 2246m. 

 

  
Εικ.5.21 Αριστερά: Τμήμα της οροσειράς Griesspitze. Δεξιά: Η κορυφή του Sonnenspitze στα 2416m, όπως φαίνεται από το 
διάσελο των 2246m. 

 

  
Εικ.5.22 Αριστερά: H Siebensee όπως φαίνεται από το καταφύγιο Coburger. Δεξιά: Πλησιάζοντας τη Siebensee, ενώ στο 
βάθος το Zugspitze. 
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6. Ορειβασία στη Βόρεια Ευρώπη 
Η Νορβηγία είναι μια χώρα που μοιάζει ορεινά π.χ. με την Ελβετία, αλλά παρουσιάζει πολλές 
ιδιαιτερότητες, τις οποίες ο Έλληνας ορειβάτης πρέπει να έχει υπόψη του. Για το λόγο αυτό 
παρουσιάζουμε ένα κανόνα δέκα σημείων115, έτσι ώστε ο αρχηγός αναβάσεων να 
προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του. 
1. Η πλέον κατάλληλη εποχή για ορειβασία στη Νορβηγία είναι από το Μάιο έως το 

Σεπτέμβριο, που τόσο ο καιρός όσο και η λιγότερη ποσότητα του χιονιού το επιτρέπει. 
2. Υπάρχουν πεζοπορικά μονοπάτια, διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, που είναι 

σηματοδοτημένα με ένα κόκκινο Τ116, σχεδιασμένο πάνω σε ένα δένδρο , σε ένα βράχο ή 
σε ένα στύλο. 

3. Η Νορβηγική ύπαιθρος έχει πάρα πολλά μονοπάτια και ο ορειβάτης πολλές επιλογές117. 
4. Ακόμη και το καλοκαίρι, η θερμοκρασία τις νυκτερινές, αλλά και τις πρωινές ώρες είναι 

πολύ χαμηλή σε σχέση με την κεντρική ή τη νότια Ευρώπη. Έτσι, στο σακίδιο θα πρέπει 
να υπάρχουν απαραίτητα ζεστά ρούχα και αδιάβροχο, ακόμη και αν η μέρα ξεκινά 
ηλιόλουστα. Αδιάβροχες μπότες και γκέτες είναι πάντα απαραίτητες. 

5. Η Νορβηγία είναι μια ακριβή χώρα. Για το λόγο αυτό ξεκινάμε τις πτήσεις μας με Low-
cost flights, ενώ για τις εσωτερικές πτήσεις μια προτεινόμενη αεροπορική εταιρία είναι η 
Wideroe118. 

6. To Βόρειο Σέλας είναι, για πολλούς, η μοναδική αιτία που επισκέπτονται τη χώρα. Θα 
ήταν σκόπιμο και εφόσον το επιθυμεί/αποφασίσει ο ορειβάτης, να συνδυάσει αυτό το 
μοναδικό οπτικό φαινόμενο με κάποια της επιλογής του ορειβατική δραστηριότητα (π.χ. 
ορειβατικό σκι) κατά τους χειμερινούς μήνες, Νοέμβριο - Ιανουάριο, που το Βόρειο 
Σέλας βρίσκεται στην καλλίτερη παρατήρησή του λόγω της μεγάλης διάρκειας της 
νύκτας. Προτείνεται η επιλογή να είναι βόρεια της πόλης του Bodø119. 

7. Σε όλο σχεδόν το εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών υπάρχουν πολλά καταφύγια120, που 
μπορεί κάποιος να διανυκτερεύσει φτηνά121 και προφέρουν μαγειρικά σκεύη, κουζίνα 
και φούρνο. Ο αρχηγός αναβάσεως θα πρέπει να έχει κάνει προκράτηση για κάθε 
ενδεχόμενο. 

8. Σε αντίθεση με άλλες χώρες (Γερμανία, Ελβετία), στη Νορβηγία επικρατεί το «δίκαιο» 
του ατόμου!!! Παντού επιτρέπεται να κατασκηνώσεις χωρίς να πάρεις άδεια από 
κανέναν. Έτσι, εξοικονομείς χρήματα, αλλά κυρίως απολαμβάνεις τη φύση και είσαι πιο 
ευέλικτος στη οργάνωση της επόμενης διαδρομής. 

9. Αν και τα μονοπάτια είναι πολύ καλά σηματοδοτημένα, ο χάρτης της περιοχής είναι 
απαραίτητος. Η χώρα είναι αραιοκατοικημένη, μπορεί να μην υπάρχει τηλεφωνικό 
δίκτυο, ενώ και το GPS να είναι προβληματικό. Επίσης, τα καταφύγια δεν έχουν συνήθως 
ηλεκτρικό ρεύμα και ο ορειβάτης να περπατά μέρες χωρίς να συναντήσει ίχνη 
πολιτισμού!!  

10. Οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ ευμετάβλητες. Στην παράλια ζώνη, όπου ο καιρός 
επηρεάζεται από τη Βόρεια Θάλασσα, ο καλοκαιρινός αίθριος καιρός μπορεί να 
μετατραπεί απότομα σε έντονο χειμωνιάτικο. Πριν αναχωρήσετε λοιπόν, ενημερωθείτε 
για τον καιρό. Ακόμη και ασάφεια να επικρατεί για τις καιρικές συνθήκες, αναβάλλετε 
την πεζοπορία, και αν την έχετε αρχίσει, επιστρέψτε.   

                                                           
115

 https://www.off-the-path.com/de/norwegen-wandern/  
116

 https://english.dnt.no/summer-trails/   (DNT είναι ο Νορβηγικός Ορειβατικός Σύλλογος) 
117

 http://www.elchburger.de/norwegen/urlaub-reisen/sport-aktivitaeten/trekking-wandertouren-norwegen  
118

 http://www.wideroe.no/en  
119

 http://www.visitbodo.com/en/?News=2  
120

 https://www.ut.no/hytte/   
121

 Η Νορβηγία είναι ίσως η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης. Η λέξη φτηνά είναι λοιπόν σχετική!!  

https://www.off-the-path.com/de/norwegen-wandern/
https://english.dnt.no/summer-trails/
http://www.elchburger.de/norwegen/urlaub-reisen/sport-aktivitaeten/trekking-wandertouren-norwegen
http://www.wideroe.no/en
http://www.visitbodo.com/en/?News=2
https://www.ut.no/hytte/
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6.1 Σκανδιναβικοί Σιδηρόδρομοι 
Εκτός από οδοντωτούς έχουμε και σιδηρόδρομους κανονικού εύρους που κινούνται σε κλίση 
μεγαλύτερη του επιτρεπτού122 (4%) και θεωρούνται ορεινοί σιδηρόδρομοι. Η διαδρομή που 
περιγράφουμε παρακάτω μπορεί να έχει μόνο κλίση 5,5% αλλά θεωρείται από τις πιο 
όμορφες «απότομες» διαδρομές, αν όχι του κόσμου, σίγουρα της Ευρώπης. Πρόκειται για το 
νορβηγικό σιδηρόδρομο Flåms123 που διανύει μια πολύ όμορφη διαδρομή προς το Myrdal124, 
μέσα από τις νορβηγικές οροσειρές και το διάσελο Flåm και από εκεί κάτω προς τα φιόρδ 
του Ατλαντικού. Αυτή η εντυπωσιακή διαδρομή (που έχει περιγραφεί σε όλα τα 
σιδηροδρομικά περιοδικά του κόσμου) έλκει σιδηροδρομόφιλους και όχι μόνο τουρίστες 
από όλο τον κόσμο. Η διαδρομή μέχρι την κορυφή του διάσελου είναι περίπου 20Km και 
διέρχεται μέσα από οργιώδη βλάστηση, απότομους καταρράκτες, ιλιγγιώδη φαράγγια και 
«ξεχασμένους» παγετώνες. Σχεδόν 80% της διαδρομής έχει κλίση 5.5%, που σημαίνει ότι το 
τρένο ανεβαίνει ένα μέτρο κάθε μήκος διαδρομής 18m. Τα κυκλικά τούνελ (λίγο πιο έξω από 
το Myrdal), για ανάκτηση ύψους, αναδεικνύουν τους νορβηγικούς σιδηροδρόμους 
εφάμιλλους με τους ελβετικούς. Η διαδρομή αυτή ανήκει στην περίφημη διαδρομή Oslo-
Bergen125. Οι σουηδικοί σιδηρόδρομοι (SJ), που φέρνουν τον ορειβάτη κοντά στο Βόρειο 
Σέλας, διασχίζει τις βόρειες περιοχές της Λαπωνίας. 
 
Διαδρομή Flåm- Myrdal (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 12 στο Παράρτημα 4) 
Περιγραφή: Ξεκινώντας126 από το Όσλο φθάνουμε στο Myrdal σε 4h30min. Είναι ένα πολύ 
μικρό χωριό που εκτείνεται γύρω από το Σ.Σ. Από εδώ αρχίζουμε τη δράση μας σε μία 
μάλλον συνεχή κατωφέρεια. Είτε με τα πόδια ή με το ποδήλατο127 ακολουθούμε το ίδιο 
μονοπάτι και καθοδόν θαυμάζουμε τους καταρράκτες Kjosfossen128 (Εικ.6.1 αριστερά) 
Kårdalsfossen, Rjoandefossen και Brekkefossen. Αν η πεζοπορία γίνει το φθινόπωρο, θα 
πρέπει να γνωρίζουμε, εκ των προτέρων, τα δρομολόγια των τρένων της επιστροφής από το 
Flåm για το Myrdal. Η διάρκεια της μέρας είναι μικρή και η συχνότητα των τρένων 
περιορισμένη. Επίσης, να έχουμε πολύ ζεστά ρούχα μαζί μας, καθότι η διαδρομή προς το 
Flåm είναι κυρίως μέσα στη σκιά των αντικρινών βουνών, επειδή οι ακτίνες του ήλιου 
δύσκολα φτάνουν μέχρι εδώ. Περίπου 2km από την αρχή της πεζοπορίας αντικρίζουμε 
μπροστά μας το Myrdalsberget, στις πλαγιές του οποίου έχουν χαραχτεί 21 στροφές 
(φουρκέτες) παράλληλα με το ποτάμι Flåmselvi (Εικ.6.1, δεξιά). Όλη σχεδόν η διαδρομή είναι 
μεταξύ του ποταμού και της σιδηροδρομικής γραμμής, με μήκος διαδρομής 16km σε 
4h51min ώρες πεζοπορίας. Στην επιστροφή παίρνουμε το τρένο129 για το Myrdal, όπου και 
διανυκτερεύουμε ή συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς το Voss για να επισκεφτούμε το 
εκπληκτικό Trolltunga. 
Ιστορικά: Η διαδρομή Flåm- Myrdal έχει μεγάλα τμήματα κατωφέρειας και είναι γνωστή ως 
το μονοπάτι130 (Rallarvegen), που χαράχτηκε παλιότερα για τις ανάγκες κατασκευής της 
σιδηροδρομικής γραμμής (κάτι ανάλογο με το παραποτάμιο μονοπάτι του Νέστου) και 
σήμερα χρησιμοποιείται για τουριστικούς λόγους.  

                                                           
122

 Εξαίρεση υπάρχει στη γαλλική διαδρομή Saint–Gervais–Vallorcine με 9% και στο τραμ της Λισσαβόνας με 13.5%. 
123

 https://en.wikipedia.org/wiki/Flåm_Line  
124

 Η διαδρομή Flåm–Myrdal διαρκεί περίπου 40 λεπτά και κοστίζει μετά επιστροφής για μια οικογένεια (2 ενήλικες με δύο 
παιδιά) 850ΝΟΚ (περίπου 110€). 
125

 https://www.lonelyplanet.com/norway/travel-tips-and-articles/76243 και https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen_Line  
126

 Με το βραδινό τρένο ξεκινάμε την πορεία πρωί από το Myrdal. Αναζήτηση δρομολογίου  https://www.rome2rio.com/s/  
127

 Η διαδρομή αυτή είναι και ποδηλατική https://www.visitflam.com/en/se-og-gjore/pakker/flamsbana-og-vandring/   
128

 https://en.wikipedia.org/wiki/Kjosfossen  
129

 https://www.visitflam.com/en/flamsbana/om-flamsbana/   
130

 https://en.wikipedia.org/wiki/Rallarvegen Το χρησιμοποιούν κυρίως οι ποδηλάτες αλλά και οι ορειβάτες.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Flåm_Line
https://www.lonelyplanet.com/norway/travel-tips-and-articles/76243
https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen_Line
https://www.rome2rio.com/s/
https://www.visitflam.com/en/se-og-gjore/pakker/flamsbana-og-vandring/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kjosfossen
https://www.visitflam.com/en/flamsbana/om-flamsbana/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rallarvegen
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Εικ.6.1 Πεζοπορώντας από το Myrdal προς το Flam. Αριστερά: Κjosfossen waterfall. Δεξιά: Myrdalsberget. 
 

Trolltunga (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 13 στο Παράρτημα 4) 
Περιγραφή: Όποιος θέλει να επισκεφτεί αυτό το βράχο131, που του κόβεται η ανάσα ακόμη 
και στις φωτογραφίες, θα πρέπει να αποδεχθεί την περιπέτεια132. Από το Voss που τον 
αφήνει το τρένο, ο ορειβάτης ερχόμενος από το Myrdal (είναι η σιδηροδρομική γραμμή 
Oslo-Bergen), μπορεί να συνεχίσει μέχρι του σημείου εκκίνησης του μονοπατιού είτε με ταξί 
(ή rent a car) (1h30min)133 ή με το λεωφορείο μέχρι το Odda, όπου και θα διανυκτερεύσει σε 
κατάλυμα και την επομένη θα συνεχίσει προς το Tyssedal και στο σημείο εκκίνησης της 
πεζοπορίας (Skjeggedal), από το οποίο το βράδυ θα επιστρέψει πάλι στο Odda134. 
Συνιστάται, η πεζοπορία προς το Τrolltunga να γίνεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ 
καθοδόν τα μονοπάτια θα είναι γεμάτα από πεζοπόρους. Η προκράτηση (εννοείται πολλούς 
μήνες πριν) σε ξενοδοχεία και shuttle buses επιβάλλεται. Παρακάτω είναι μία σημαντική 
βοήθεια από ορειβάτη που έχει επισκεφτεί το Trolltunga135 και το Prejkestolen και έχει 
δημοσιευτεί στο tripadvisor136: My friend and I went to Norway in August 2016 with the specific purpose of hiking 

the fjords and Trolltunga and Prejkestolen were our main destinations. We are both expert hikers so we knew what Trolltunga 
was about.  We started our hike at 6 am. If you start early (7 am tops) you can park your car in the higher parking lot 
(Skjeggedal) which is closer to the starting point and you can spend more time on the top rather than having to rush back. The 
hike is hard only for people who are not fully prepared, physically or psychologically, but it is quite demanding, especially the 
first 2 km. Do not bring too much water with you, you can fill your water bottle in any waterfall, creek or river but do pack 
some lunch and some snacks for the journey.  Invest in some good hiking waterproof shoes and bring a windproof jacket and 
a hat. The winds can be strong and the temperature can drop instantly. Bring an extra pair of socks and a change of t-shirt. 
Once you're on the top take your shoes and socks off and let the feet rest for a while then change the socks and your sweaty t-
shirt. Do all this before you start your lunch. It took us 8 hours including the stop on the top and I found the return much 
harder than the way up, especially the last 1.7 km. It has rained on our way back and the steps were covered in mud and 
became very slippery and despite the ropes, the descent was hard. One false step and you're basically dead. Once you get 
back to the parking lot do stop at the lake and take your shoes off to cool your feet off. The cold water will restore your aching 

                                                           
131

 http://www.fjordnorway.com/things-to-do/trolltunga-p958013  
132

 Τα περισσότερα φιόρδ αλλά και άλλα εντυπωσιακά μέρη της Νορβηγίας, όπως το γνωστό Trolltunga, δεν προσεγγίζονται 
με το σιδηρόδρομο, παρά μόνο σε κάποια απόσταση.  
133

 Η χρήση ταξί (το κόστος είναι περίπου 2000ΝΟΚ=220€) ενδείκνυται για πολλά άτομα και όταν το κόστος καταλύματος και 
μεταφορικών είναι αισθητά υψηλότερο. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. 
134

 Για τα δρομολόγια δες https://www.skyss.no (περίοδος Ιουνίου-Αυγούστου).  
135

 https://en.wikipedia.org/wiki/Trolltunga  
136 https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g1096319-d3522548-r449498140-Trolltunga-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html#   

http://www.fjordnorway.com/things-to-do/trolltunga-p958013
https://www.skyss.no/
https://en.wikipedia.org/wiki/Trolltunga
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g1096319-d3522548-r449498140-Trolltunga-Odda_Hardanger_Hordaland_Western_Norway.html
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feet and you will feel much better. This hike is one of the best experiences of my life and I am so grateful that we had a nice 
sunny day on the way out. The tuna sandwich I had for lunch is one of the best meals I had in my life. There is nothing that can 
compare to having lunch on Trolltunga while looking at the lake below with the sunshine kissing your head.  

Το μήκος της διαδρομής είναι max 14km και απαιτούν 5h46min ώρες πεζοπορίας για το 
Trolltunga και το Prejkestolen. Για λόγους ασφάλειας, η επιστροφή θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί πριν τη δύση του ήλιου. Συνήθως θα αναγκαστείτε να διανυκτερεύσετε στο 
Odda εκτός και αν έχετε νοικιάσει αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, ακολουθείτε τον ίδιο δρόμο 
επιστροφής προς το Voss ή συνεχίζετε νοτιότερα με λεωφορείο137 Nr930 μέχρι το Seljestad 
vektstasjon (30min) και μετεπιβίβαση στο NW180 μέχρι το Boe (4h) ή Οσλο(6h40min). Στο 
Boe υπάρχει σιδηροδρομικός σταθμός με κατευθείαν τρένο προς το Όσλο (2h), υπάρχει 
ακόμη και νυκτερινό δρομολόγιο. 
Ιστορικά: Το Trolltunga και Prejkestolen είναι τα πλέον γνωστά ορειβατικά μέρη της 
Νορβηγίας που συνδυάζουν βραχώδη απότομα μέρη (μέχρι και 700m βάθος), φιόρδ, άγρια 
φύση, απότομες αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και δύσκολα ορειβατικά μονοπάτια. Το 
πρώτο τμήμα της διαδρομής (σημείο Α, Εικ. 6.2) είναι αρκετά απότομο και η ανάβαση 
μπορεί να γίνει από τα πλάγια του οδοντωτού που έχει σταματήσει τη λειτουργία του για 
λόγους επικινδυνότητας. Υπάρχουν πολλά βίντεο138 στο youtube που δείχνουν τη διαδρομή 
αλλά και το χάος που επικρατεί από την άκρη του βράχου, με αρκετά ατυχήματα139. Για το 
σκοπό αυτό, η συμμόρφωση προς τις οδηγίες πρέπει να ακολουθείται χωρίς αντιρρήσεις 
(Εικ. 6.3). Ενώ το Trolltunga είναι ένας βράχος που προεξέχει στο κενό (Εικ. 6.4), το 
Prejkestolen140

  είναι ένας ορθογώνιος βράχος που υπερυψώνεται πάνω από τη λίμνη-φιόρδ, 
απέχει 37min από το Trolltunga και η ΥΔ είναι ελάχιστη. Ήδη, από το 1900, ολόκληρη η 
περιοχή έχει ανακηρυχθεί ως τόπος πεζοπορίας και σήμερα υπάρχουν καθημερινά και κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, πολύ τουρίστες, κυρίως όμως ορειβάτες, που επισκέπτονται την 
περιοχή. Άλλωστε η περιοχή είναι γνωστή για πολύωρα μονοπάτια που οδηγούν σε 
απρόσιτες κυρίως περιοχές. Το μειονέκτημα της περιοχής είναι η δύσκολη πρόσβαση με 
Μαζικά Μέσα Μεταφοράς, κυρίως το σιδηρόδρομο. 
 

 
Εικ.6.2 Χάρτης διαδρομής από το σημείο Α εκκίνησης μέχρι το Trolltunga (σημείο Β) και το Prejkestolen (σημείο 1). Η 

διαδρομή ◊ γίνεται κατά μήκος του οδοντωτού σιδηροδρόμου που η γραμμή έχει καταργηθεί λόγω επικινδυνότητας. Στο 
Reinaskorsbu υπάρχει καταφύγιο. 
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 https://www.nor-way.no/en-US/routes/our-routes/haukeliekspressen?   
138

 Π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=dm6WpYDhDwM και https://www.youtube.com/watch?v=o0BX4CwCEP0  
139

 https://www.youtube.com/watch?v=Dmfb7TMEdFY  
140

 https://en.wikipedia.org/wiki/Preikestolen  

https://www.nor-way.no/en-US/routes/our-routes/haukeliekspressen
https://www.youtube.com/watch?v=dm6WpYDhDwM
https://www.youtube.com/watch?v=o0BX4CwCEP0
https://www.youtube.com/watch?v=Dmfb7TMEdFY
https://en.wikipedia.org/wiki/Preikestolen
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Εικ.6.3 : Συμμόρφωση με τις οδηγίες για ανάβαση στο Trolltunga. Η κατάβαση να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη δύση. 
 

 
Εικ.6.4 O Βράχος Trolltunga. 

 
Βόρειο Σέλας μεταξύ Kiruna-Narvik (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά α/α 14 στο Παράρτημα 4) 
Περιγραφή: Με το αεροπλάνο (1h35min) ή το σιδηρόδρομο (15h40min) από Stockholm 
φτάνουμε στη Kiruna141, τη βορειότερη σημαντική πόλη της Σουηδίας, στην περιοχή της 
Λαπωνίας (Εικ.6.6 αριστερά). Από εδώ διέρχεται το arctic circle train142, η μοναδική 
σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του αρκτικού κύκλου143 που τερματίζει στο Narvik της 
Νορβηγίας. Καθ’ όλο το μήκος της γραμμής (180km) μπορούμε να συνδυάσουμε τη 
νυκτερινή παρατήρηση144 του Βόρειου Σέλαος145 (Εικ 6.6 δεξιά και Εικ 6.7) με ορειβασία στα 
γύρω βουνά. Η διαδρομή Kiruna-Abisko είναι 1h25min. Το Abisko146 βρίσκεται στα σύνορα με 
τη Νορβηγία και είναι ιδανικός τόπος παραμονής. Εδώ βρίσκεται και το Aurora sky station το 

                                                           
141

 https://en.wikipedia.org/wiki/Kiruna  
142

 https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Luleå–Narvik   
143

 http://www.norwegen-portal.de/Infocenter/Verkehr/Eisenbahn.html  
144

 Στις ώρες παρατήρησης (22.00-02.00), η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους -30
ο
 C!  Η παρατήρη του φαινομένου 

(Βόρειο Σέλας) απαιτεί αίθριο καιρό (χωρίς σύννεφα), χωρίς φεγγάρι και μακριά από το διάχυτο φωτισμό πόλεων. Η 
ιστοσελίδα http://www.space.com/32601-where-to-see-northern-lights.html παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
φαινόμενο, πώς, πότε και που εμφανίζεται. 
145

 Η λατινική του έκφραση είναι Aurora Βorealis και Aurora Australis για το Νότιο Ημισφαίριο.  
146

 https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Abisko  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kiruna
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Luleå–Narvik
http://www.norwegen-portal.de/Infocenter/Verkehr/Eisenbahn.html
http://www.space.com/32601-where-to-see-northern-lights.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_Abisko
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οποίο μπορούμε να επισκεφτούμε με τελεφερίκ147 για τη νυκτερινή παρατήρηση. Ενώ το 
χειμώνα η περιοχή είναι καλυμμένη με χιόνι (ιδανικές συνθήκες για ορειβατικό σκι και 
langlauf), το καλοκαίρι η φύση γεμίζει από λουλούδια και προσφέρει πλήθος πεζοπορικών 
διαδρομών. Μια διαδρομή από το Abisko (Σημείο Α, Εικ. 6.5) μέχρι το Björkliden148 (σημείο Β, 
Εικ.6.5) μέσω του Nuolja (1169m) έχει μήκος 9,89km και 4h πεζοπορίας. 
Ιστορικά: Η φύση δεν περίμενε να κάνει τέχνη ο άνθρωπος. Την «έκανε» μόνη της και 
μάλιστα την τέταρτη Μέρα της Δημιουργίας, μαζί με τον ήλιο. Φανταστείτε τον εαυτό σας 
μια ξάστερη χειμωνιάτικη νύχτα στη βόρειο Ευρώπη, στις βόρειες πολικές περιοχές της 
Σκανδιναβίας ή ακόμα στην Αλάσκα και το Βόρειο Καναδά. Στο βάθος του ορίζοντα, ένα αχνό 
φως τρεμοπαίζει. Σιγά-σιγά το φως εξαπλώνεται. Κύματα φωτός υψώνονται στον ουρανό και 
αναμειγνύονται το ένα με το άλλο σε ποικίλους χρωματισμούς. Δίνουν την εντύπωση ότι 
κινούνται αύρες, που πνέουν πάνω από ένα νυκτερινό (χειμωνιάτικο) ουρανό. Τα φωτεινά 
κύματα σχηματίζουν ένα κυματιστό ανάλαφρο πλαίσιο στον ουρανό, όπου κυριαρχεί το 
πράσινο ή το κόκκινο χρώμα. Είναι το Βόρειο Σέλας. Ένα φαινόμενο πού δείχνει την 
ανυπέρβλητη ικανότητα της φύσης να «κάνει» τέχνη149. Το φαντασμαγορικό αυτό φαινόμενο 
οφείλεται στον ήλιο που «βομβαρδίζει» τα υψηλά ατμοσφαιρικά στρώματα με την κοσμική 
ακτινοβολία. Όταν αυτή συναντήσει τα πρώτα στρώματα της ατμόσφαιρας, «συνευρίσκεται» 
με τα συστατικά της, το Άζωτο και το Οξυγόνο, από τα οποία γεννάται το φως150. 
 

 
Εικ.6.5 Χάρτης πεζοπορίας μεταξύ Abisko και Βjorkliden στην περιοχή της Λαπωνίας και στα σύνορα με τη Νορβηγία. 

                                                           
147

 http://www.auroraskystation.com/en/night-visit/  Ταξιδεύοντας με το τρένο και φθάνοντας στο Abisko αποβιβαζόμαστε 
στο Abisko Turiststation (Abisko Mountain Station ή Abisko Fjällstation) και όχι στο Abisko Östra, που βρίσκεται 2km πριν. 
148

 https://de.wikipedia.org/wiki/ Björkliden  
149

 Η φύση δεν κάνει τέχνη. Η χρήση της λέξης εδώ έχει μόνο εμφαντικό χαρακτήρα. 
150

 Επιστημονικά, το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί ως διέγερση των μορίων σε υψηλότερες ενεργειακές στάθμες, τα οποία 
μόρια όταν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση εκπέμπουν φως, το χρώμα των οποίων είναι χαρακτηριστικό τού κάθε 
συστατικού τής ατμόσφαιρας. Η πρώτη περιγραφή για το Βόρειο Σέλας αποδίδεται στον Αριστοτέλη, ο οποίος έγραψε για 
κάποια φωτεινά σήματα που συμβαίνουν στο νυκτερινό ουρανό. «..κάποια από αυτά τα φώτα, τινάζονται  στον ουρανό με 
μεγάλη ταχύτητα, ενώ άλλα παραμένουν σταθερά. Κάποια ανάβουν και σβήνουν σχεδόν αστραπιαία, ενώ άλλα παραμένουν 
για περισσότερο χρόνο…..» (Ζήρου Δ. 2004, Βόρειο Σέλας, Η ουράνια μπαλαρίνα, Oxygen, τεύχος 14, Μάρτιος 2000). 

http://www.auroraskystation.com/en/night-visit/
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Björkliden
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Εικ.6.6 «Τυλιγμένη» γύρω από τον Αρκτικό Κύκλο, στα σύνορα 
του πουθενά, η Λαπωνία είναι η γη του Ήλιου του 
Μεσονυχτίου, των Σάμι και του Βόρειου Σέλαος, που σαν 
πραγματική «βασίλισσα του χιονιού» αιχμαλωτίζει κάθε 
επισκέπτη με το μεγαλείο του τόπου, της ιστορίας και των 
ανθρώπων της. Χιονισμένα χωριά, παγωμένα ποτάμια και 
λίμνες, πολικοί ζωολογικοί κήποι, δραστηριότητες στο χιόνι, 
χάσκις και τάρανδοι, ακόμα και ξενοδοχεία φτιαγμένα από 
πάγο (π.χ. Icehotel στοJukkasjärvi, Sweden) . Αριστερά: η πόλη 
Kiruna. (Φωτό από το FB Basileios Manetas)  Δεξιά: Βόρειο 
Σέλας (Φωτό Δ. Ζήρου) 

Εικ.6.7 Περιμένοντας ώρες πολλές σε θερμοκρασία -22
ο
C για 

τη φωτογράφηση του Βόρειου Σέλαος (Φωτό Δ. Ζήρου)  

 

 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jukkasj%C3%A4rvi
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://www.facebook.com/basileios.manetas
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Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου 

Γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης151 (σε λειτουργία) 
Εύρος γραμμής 1435mm, μήκος δικτύου 520km, μέγιστη κλίση 25

ο/οο
  

Γραμμή Πελοποννήσου (έχει καταργηθεί152) 
Εύρος γραμμής 1000mm, μήκος δικτύου 731km, μέγιστη κλίση 33

ο/οο
  

Γραμμή Μακεδονίας-Θράκης (σε λειτουργία) 
Εύρος γραμμής 1435mm, μήκος δικτύου 898km, μέγιστη κλίση 28

ο/οο
 

Οδοντωτός Διακοφτού-Καλαβρύτων (σε λειτουργία) 
Εύρος γραμμής 750mm, μήκος δικτύου 22,35km, μήκος οδόντωσης 3,4km, μέγιστη κλίση 33-175

ο/οο
 

Τρενάκι Πηλίου (σε λειτουργία) 
Εύρος γραμμής 600mm, μήκος δικτύου 28km, μέγιστη κλίση 30

ο/οο
 

Σιδηρόδρομοι Αιτωλοακαρνανίας (ΣΒΔΕ) (έχουν καταργηθεί) 
Εύρος γραμμής 1000mm, μήκος δικτύου 74km, μέγιστη κλίση 24

ο/οο
 

Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας (έχουν καταργηθεί153) 
Εύρος γραμμής 1435mm, μήκος δικτύου 61km, μέγιστη κλίση 15

ο/οο 

Εύρος γραμμής 1000mm, μήκος δικτύου 161km, μέγιστη κλίση 30
ο/οο

 

 

 
 

                                                           
151

 https://el.wikipedia.org/wiki/Οργανισμός_Σιδηροδρόμων_Ελλάδας  
152

 Κατασκευάζεται νέα σιδηροδρομική γραμμή από Κιάτο-Πάτρα. 
153

 Το δίκτυο είναι σήμερα είναι μη λειτουργικό και δραστηριοποιείται μόνο η μη κερδοσκοπική ΕΜΟΣ 
http://www.ose.gr/el/μουσειακοί-σιδηρόδρομοι/9-μουσειακός-σιδηρόδρομος-θεσσαλίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/Οργανισμός_Σιδηροδρόμων_Ελλάδας
http://www.ose.gr/el/μουσειακοί-σιδηρόδρομοι/9-μουσειακός-σιδηρόδρομος-θεσσαλίας


 

47 
 

Παράρτημα 2: Προσέγγιση Ορεινών Μονοπατιών με Ελληνικό Σιδηρόδρομο 
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Σημείωση 

Πεδινοί (ημιορεινοί) Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι 

1 ΟΣΕ(**) Αθήνα Σφενδάλη 229 Αυλώνας Πάρνηθα  14,9 4h44 560 690   

2 ΟΣΕ Αθήνα (*) Ασωπός 207 Ασωπός Οίτη Κυκλική διαδρομή 11,5 4(*) 1004 807   

3 ΟΣΕ Αθήνα (*) Ασωπός 207 Ασωπός Οίτη Μονοπάτι σιδηροδρομικών 5,9 2(*) 744 537   

4 ΟΣΕ Θεσ/νίκη (*) Καλαμπάκα 215 Καλαμπάκα Μετέωρα Αναρριχητικό πεδίο 5,6 2h11 430 230   

5 ΟΣΕ(**) Θεσ/νίκη (*) Τέμπη 20 Ραψάνη Τέμπη Διάσχιση Τεμπών 12,6 4h30 430 440  Τουριστικός 
σιδηρόδρομος 

6 ΟΣΕ Θεσ/νίκη (*) Τοξότες 45 Σταυρούπολη 
Ξάνθης 

Στενά 
Νέστου 

Μονοπάτι Κρωμνικού και 
Παραποτάμιο Μονοπάτι 

Νέστου 

23 6h45 660 620   
 
 

7 ΟΣΕ Θεσ/νίκη (*) Τοξότες 45 Λιβερά Στενά 
Νέστου 

Παραποτάμιο Μονοπάτι 
Νέστου 

11 4(*) 170(*) 110(*)   

8 ΟΣΕ Θεσ/νίκη (*) Ξάνθη 64 Ξάνθη Ξάνθη Αχλάτ Τσαλ 14,2 4h30 670 330   

9 ΟΣΕ Θεσ/νίκη (*) Φλώρινα 680 Φλώρινα Βαρνούντας Τάιμα 7,5 3h05 970 0  υψ. κορυφής 1650m 

10 ΟΣΕ Θεσ/νίκη (*) Φλώρινα 680 Φλώρινα Βέρνον Βίγλα Λούτζα 15,5 5h26 1300 70  υψ. κορυφής 1910m 

Ανενεργοί Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι 

1 ΣΒΔΕ Κρυονέρι Γαλατάς 16 Γαλατάς Βαράσοβα Υποτυπώδες 6(*) 5h(*) 820(*) 0(*)   

Ορεινοί Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι 

1 ΟΣΕ Διακοφτό Ζαχλωρού 617 Ζαχλωρού  Χελμός Καλογεραύλακα 13,5 4h41 1090 30   

2 ΟΣΕ Άνω Λεχώνια Άγιος 
Αθανάσιος 

117 Μηλιές Πήλιο  8,4 3h17 410 310  Τουριστικός 
σιδηρόδρομος 

(*) ενδεικτικά  (**) προαστιακός. 
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Παράρτημα 3: Μονοπάτια και Ορεινοί Σιδηρόδρομοι στην Κεντρική Ευρώπη 
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Σημείωση 

Ελβετία 

1 SBB, SPG, BOB Interlaken Schynige Plate 1434 First Jungfrau Bachalpsee 15,5 6h11 930 720  Faulhorn υψ. 2680m 

2 SBB, WAB, BOB Interlaken Wengen, Maennlichen max 1645 Grund Eiger Klein Scheidegg 17,2 5h41 320 1590  Τμήμα της Eiger Trail 

3 FFS, MG Gapolago Monte Generoso Vetta 1280 Maroggia-
Melano 

Ticino  10,9 4h28 130 1430  Monte Generoso 

4 Rigi Bahnen Arth 
Goldau 

Rigi Scheidegg 272 Kraebel Rigi Klein Scheidegg 
– Rigi Kulm 

13,7 5h07 460 1320  Rigi Kulm υψ. 1769m 

Γερμανία 

5 BD(
++

) Munich Eschenlohe 110 ------- Ester Krottenkopf - 
Refuge 

12,4 5h42 1440 20  Διανυκτέρευση στο 
καταφύγιο 

6 BD(
++

) ----------- ------------ ------ Garmisch Ester Krottenkopf 15 5h22 210 1440  Διήμερη διάσχιση 

7 BZB(
+
) Garmisch Osterfeldkopf 1283 Hammersbach Zugspitze Rindersteig 11,7 5h29 300 1570  Hoellentalklamm 

8 ΒΖΒ(
+
) Garmisch Kreuzeck 850 Garmisch(**) Zugspitze  10,5 3h20 0 910  Partnachklamm 

9 --- ----- Garmisch(***) 0 Garmisch(**) Zugspitze Koenigsteig 12,6 5h15 1180 30  Koenigshaus 

10 --- ----- Garmisch(***) 0 Garmisch(**) Zugspitze Koenigsteig 26,8 10h08 1220 1220  Κυκλική διαδρομή 

Αυστρία 

11 ΒΖΒ(
+
) Garmisch Ehrwald Zugspitzbahn 264 Ehrwald 

Zugspitzbahn 
Ehrwald Ehrwald Alm 12,5 6h10 760 1190  Κυκλική διαδρομή 

(*) ενδεικτικά, (**) 30 min to R.R. Garmisch after end of trekking, (***) 30 min to start trekking, (
+
) Bayerische Zugspitzbahn, (

++
) Γερμανικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι 

Παράρτημα 4: Μονοπάτια και Ορεινοί Σιδηρόδρομοι στη Βόρεια Ευρώπη 

Νορβηγία - Σουηδία 

12 Bane NOR Oslo Myrdal 914 Flåm Aurland Myrdalsberget 16 4h51 200 1070   

13 NSB(**) Myrdal Odda 253 Boe Hordaland Trolltunga 14,1 5h46 1020 260   

14 SJ(*), NSB(**) Kiruna Abisko Turiststaion 147 Βjorkliden Abisko Via Nuolja 9,89 3h59 790 770  National Park 

(*) Statens Jarnvagar, (**) Norges Statsbaner.  
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Εκδρομική αμαξοστοιχία μισθωμένη από Βρετανούς τουρίστες διέρχεται από τη λίθινη γέφυρα στο Γλυκορίζι Μεσσηνίας. Από το ετήσιο Λεύκωμα του ΣΦΣ (Σύλλογος των 
Φίλων του Σιδηροδρόμου), Χρήστος Ζαχαρής. 
 
 


