
Τρενογέφυρα 
της 
Φθιώτιδας 



Τα τρενογέφυρα της Φθιώτιδας 
Μαρία Καραβά 

 Εκπροσωπώ το ΚΠΕ Στυλίδας Υπάτης 
kpestylidas@gmail.com 



Χάρτης διαδρομής 

our office 

Λιανοκλάδι 

Τιθορέα 

58 απο τα πιο όμορφα και ιστορικά χιλιόμετρα 
της γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης  



 1. Λίγη ιστορία 
Πότε και πώς φτιάχτηκε ο σιδηρόδρομος 



“ □ «Εάν η εφεύρεσις της 
τυπογραφίας, της ναυτικής 
πυξίδος και της πυρίτιδος 
μεγίστας επέφερον εις τον 
κόσμον μεταβολάς, η του ατμού 
έφερε και υπόσχεται να φέρη 
έτι μεγαλυτέρας».  

□  Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος- 1855 



Λίγη 
ιστορία 

Χαρίλαος Τρικούπης 
Το έτος μηδέν της ελληνικής, και 
πραγματικά συναρπαστικής, 
σιδηροδρομικής περιπέτειας είναι το 
1882, όταν ο τότε πρωθυπουργός 
Χαρίλαος Τρικούπης θα εγκαινιάσει την 
τολμηρή του πολιτική με στόχο τον 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 
εκσυγχρονισμό της χώρας. 
 
 

 

 

Το πρώτο νομοσχέδιο Μαυροκορδάτου 

Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος θα εγκαινιάσει τη 
σιδηροδρομική πολιτική της χώρας με την 
κατάθεση στα 1855 του νομοσχεδίου για 
την ίδρυση του σιδηροδρόμου Αθήνας - 
Πειραιά. 

Ο Τρικούπης στο όραμά του για την κατασκευή του σιδηροδρόμου είχε ως γνώμονα την 
αυτονόμηση της μετακίνησης του στρατού, των εμπορευμάτων και -μεταγενέστερα- των 
πολιτών. 
 
Η γραμμή του Μπράλου επιλέχθηκε ώστε τα τρένα να είναι μακριά από το βεληνεκές 
των πυροβόλων πλοίων, είτε αγγλικών είτε τουρκικών 
 
Το σκεπτικό του Τρικούπη ήταν η ουσιαστική πλέον ανεξαρτητοποίηση της χώρας.  

 

 



Το στόμιο της σήραγγας στην Οίτη 
Ημερολόγιο Γ. Δροσίνη 1894. 



58 χιλιόμετρα 
Τιθορέα - Λιανοκλάδι 

34 γέφυρες 
συνολικό μήκος 1.394 μέτρα! 

20 σήραγγες 
συνολικό μήκος 4.873 μέτρα 



Κατασκευαστικός 
άθλος ακόμη και 
με τα σημερινά 
δεδομένα 

□ Δεν επιβαρύνει το 
οικοσύστημα 

□  Μήκος γραμμής 58 km. 
 

□ 20 σήραγγες με συνολικό 
μήκος 4.873 μέτρα. 

□ Η μεγαλύτερη σήραγγα είναι 
του Μπράλου που έχει μήκος 
2.109 μέτρα κι εγαινιάστηκε 
το 1904. 

 
.  



Τα έργα της φύσης 
ανταγωνίζονται εκείνα του 
ανθρώπου 



Γέφυρες 

□ Στη διαδρομή συναντάμε 
επίσης 34 γέφυρες με 
συνολικό μήκος 1.394 μέτρα. 

□  Η μεγαλύτερη γέφυρα είναι 
της Παπαδιάς και έχει μήκος 
332,5 μέτρα.  

□ Η πιο ιστορική και πιο 
γνωστή γέφυρα είναι βέβαια 
αυτή του Γοργοποτάμου με 
μήκος 194 μέτρα. 
 
 





Σταθμοί 
διαδρομής 

Οι σταθμοί της διαδρομής είναι 
ξεκινώντας από Λειανοκλάδι οι 
εξής:  
Γοργοπόταμος – Αρπίνη –  
Παναγιά Προυσιώτισσα –  
Ασωπός – Ελευθεροχώρι –  
Μπράλος – Λιλαία – 
Αμφίκλεια – Τιθορέα που είναι  
και το τέλος της διαδρομής. 



Στο κέντρο της 
Φθιώτιδας 
Είναι στο κέντρο της 
Φθιώτιδας και της 
χώρας. Είναι μια 
περιοχή με έντονα 
όμορφα φυσικά 
στοιχεία που δεν την 
έχει αγγίξει ο 
πολιτισμός αφού δεν 
την διασχίζει 
κανένας δρόμος 
παρά μόνο η 
σιδηροδρομική 
γραμμή. 

Ιδιαίτερο 
φυσικό 
κάλλος Ορεινά μονοπάτια 

της Οίτης και του 
Καλλίδρομου , 
υπάρχουν κατά μήκος 
της γραμμής, ανάμεσα 
στα οποία βρίσκεται η 
περίφημη κοιλάδα και 
το φαράγγι του 
Ασωπού. Ένα φαράγγι 
που οδηγεί τα νερά της 
Ανατολικής Οίτης στον 
Σπερχειό ποταμό και 
το Μαλιακό κόλπο. 



Τρενογέφυρα 



Γοργοπόταμο
ς 

□ Κάθε σταθμός έχει την δική 
του Ιστορία. Όλοι 
γνωρίζουμε ότι η ανατίναξη 
της Γέφυρας του 
Γοργοποτάμου 
σηματοδότησε εξελίξεις 
στον 2 Παγκόσμιο Πόλεμο. 

□  Η Γέφυρα αυτή είναι το ίδιο 
σημαντική όσο και ο ρόλος 
που έπαιξε η Εθνική 
Αντίσταση. 











H ιστορική γέφυρα 
του Γοργοποτάμου 



Ο αρχαίος Δύρας 
και το τμήμα που 
δεν 
καταστράφηκε 



ΔΑΜΑΣΤΑΣ 



ΤΡΑΧΙΝΙΕΣ ΠΕΤΡΕΣ 



ΒΑΡΔΑΤΩΝ 









Φαράγγι Ασωπού 

□ Στην έξοδο του 
φαραγγιού 
βρίσκεται η 
αρχαία Ηράκλεια             
( Τραχίνα ) μια 
από τις πέντε 
πόλεις του 
Αχιλλέα. 

□ Στο κέντρο του 
φαραγγιού 
δεσπόζει ο 
«Κούβελος» , 
στην κορυφή του 
οποίου υπάρχουν 
τα ερείπια 
αρχαίου οικισμού 
και είναι ορατά 
από την 
διαδρομή. 



ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΑΣΩΠΟΥ 



  



206 χλμ 















ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΠΑΔΙΑΣ 



ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 



ΒΑΘΥΡΕΜΑ- φωτ. Γ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 



Μονοπάτι των 
σιδηροδρομικών 

Στους πρόποδες της Οίτης, πάνω από το φαράγγι του Ασωπού, βρίσκεται 
ένα πολύ όμορφο μονοπάτι. Το ξεκίνημά του είναι κοντά στο χωριό 
Ηράκλεια και η κατάληξή του στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ασωπού. Το 
μονοπάτι αυτό ονομάζεται "μονοπάτι των σιδηροδρομικών" γιατί 
χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά υλικών κατά την κατασκευή της 
σιδηροδρομικής γραμμής στα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι μια ιδανική πρόταση 
για εύκολη ημερήσια πεζοπορική διαδρομή.Το συνολικό μήκος της με την 
επιστροφή είναι 12 χλμ και η υψομετρική ανάβαση είναι μόλις 230 μ. 













Ταξίδι στο σήμερα 
του χθες  
Ντοκυμανταίρ για τη διαδρομή 
Τιθορέα- Λειανοκλάδι 



Σύγχρονη 
ελληνική 
ιστορία 

Διάσωση της διαδρομής 

Φυσική ομορφιά 

Μια απ’ τις πιο 
ιστορικές 

περιοχές της 
Ευρώπης 



Σας ευχαριστώ 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με 

Τηλέφωνο : 2238023121 
Email : kpestlidas@gmail.com 

Ιστοσελίδα :  http://kpestylidas.wixsite.com/kpestylidas  
 

? 




