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Ο «Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου>» επανέρχεται δριμύτερος στην      

«μετακορωνοϊού» εποχή με σιδηροδρομικές εκδρομές μοναδικές σε 

εναλλαγές, σε επίσκεψη μνημείων και τοπίων, αλλά και σε  διαδρομές με 

τραίνο.  

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  

ΑΘΗΝΑ - ΑΙΓΙΟ – ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 

ΤΡΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

        Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 2,3 και 4 Οκτωβρίου 2020 

  

Ξεκινάμε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 με το μεσημεριανό 

δρομολόγιο Αθήνας – Αιγίου. Ένα δρομολόγιο πάνω στην νέα γραμμή 

υψηλών ταχυτήτων που παραδόθηκε πρόσφατα σε εκμετάλλευση,  την 

οποία περιμέναμε χρόνια να τελειώσει.  

Η συνάντηση θα γίνει στην είσοδο του Σταθμού Λαρίσης στις 14.00 το 

μεσημέρι. Στο Αίγιο θα μας περιμένει μισθωμένο από τον ΣΦΣ 

λεωφορείο τύπου «πούλμαν» το οποίο θα μας μεταφέρει, σε μισή ώρα 

περίπου και μέσα από μία ωραία διαδρομή, δια μέσου της Αιγιάλειας και 

της βόρειας Αχαΐας,  στο Ρίο. Εκεί θα επιβιβαστούμε στον «Προαστιακό» 

της Πάτρας ο οποίος θα μας μεταφέρει στο κέντρο της πόλης. Στην Πάτρα 

θα διανυκτερεύσουμε και θα μας δοθεί έτσι η ευκαιρία να απολαύσουμε 

την νυχτερινή της ζωή της πόλης, στην Ρήγα Φεραίου, στην Άνω Πόλη, 
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στα σκαλάκια της Γεροκωστοπούλου, ή όπου αλλού επιλέξει ο καθένας 

από εμάς.  

Το πρωί του Σαββάτου θα επιβιβαστούμε, στον παλιό «Κεντρικό Σταθμό» 

των ΣΠΑΠ, στον «Προαστιακό» σιδηρόδρομο που θα μας πάει μέχρι την 

Κάτω Αχαγιά, διασχίζοντας τις φημισμένες, κατά τον 19ο αιώνα και τις 

αρχές του 20ου , εξοχικές περιοχές της Πάτρας (Ιτιές, Μιντιλόγλι, 

Εγγλέζικα, κ.λ.π.). Στην Κάτω Αχαγιά θα μας περιμένει το μισθωμένο 

λεωφορείο με το οποίο θα επισκεφτούμε την όμορφη Ηλεία. Είναι η 

περιοχή της Κατερίνας Σταματοπούλου, στις εντολές της οποίας θα 

πειθαρχήσουμε, όσο θα κινούμαστε σε αυτόν τον πρώην Νομό της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρώτη επίσκεψη στο περίφημο 

«Χλεμούτσι», πάνω από την Γλαρέντζα (την Κυλλήνη), το Clermont του 

Φράγκου Πρίγκιπα του 13ου αιώνα Γοδεφρείδου Βιλεαρδουίνου, το 

οποίο έχει αναστηλωθεί και το οποίο είναι ο μοναδικός «Πύργος» 

(Chateau) στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα μεσαιωνικά οχυρά ήταν βασικά 

κάστρα ή καστροπολιτείες. Στη συνέχεια, με το ίδιο λεωφορείο, σε μισή 

ώρα περίπου, θα πάμε στην Αρχαία Ήλιδα, την οποία επίσης θα 

περιηγηθούμε. Πρόκειται για την πόλη που είχε το προνόμιο να 

διοργανώνει, κάθε τέσσερα χρόνια, τους Πανελλήνιους Γυμνικούς 

Αγώνες στην Ολυμπία (Ολυμπιακοί Αγώνες). Τα τελευταία χρόνια, ο 

χώρος, της Ήλιδας έχει αναδειχθεί και ένα αξιόλογο μουσείο μας δίνει 

μια εικόνα της ζωής αυτής της φημισμένης πόλης της αρχαιότητας. Στην 

συνέχεια θα γευματίσουμε σε ένα καταπληκτικό μέρος από απόψεως 

φυσικού κάλους, που όμως η Κατερίνα το κρατάει επτασφράγιστο 

μυστικό. Το απόγευμα θα γυρίσουμε στην Πάτρα, όπου και θα 

διανυκτερεύσουμε, απολαμβάνοντας και πάλι την νυχτερινή ζωή της 

πόλης. 

Την Κυριακή, μετά από μια περιήγηση στο ιστορικό κέντρο και τα 

μνημεία της πόλης, τον Σταθμό του Αγίου Διονυσίου και το νέο 

Αρχαιολογικό της Μουσείο, θα αναχωρήσουμε με το μισθωμένο 

λεωφορείο για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Αίγιου από όπου, στις 

17.38, θα αναχωρήσουμε με το τραίνο για την Αθήνα. 

Αργότερα θα σας κοινοποιήσουμε ένα πιο λεπτομερές πρόγραμμα της 

εκδρομής. 

Επειδή, για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε και στην προηγούμενη 

εκδρομή, οι θέσεις είναι περιορισμένες, σας παρακαλούμε να δηλώσετε, 



και σε αυτή την εκδρομή την συμμετοχή σας το ταχύτερο δυνατόν, διότι 

θα τηρηθεί και εδώ αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. 

Το κόστος  της εκδρομής, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι 

μετακινήσεις με τα τραίνα και με το λεωφορείο, οι ξεναγήσεις» και οι 

δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, από αυτά που επιλέγει ο ΣΦΣ, με 

πρωινό βέβαια, ανέρχεται σε ευρώ 170 για τα ταμιακώς εντάξει μέλη και 

σε ευρώ 190 για τα μη ταμιακώς εν τάξει μέλη και τα μη μέλη. Αν 

επιλέξετε να κοιμηθείτε σε  μονόκλινο δωμάτιο θα έχετε μία επί πλέον 

επιβάρυνση. Το κέφι παρέχεται δωρεάν! 

Οι δηλώσεις συμμετοχής και για τις δύο εκδρομές θα πρέπει να γίνουν 

στον υπεύθυνο εκδρομών (αλλά και Ταμία του ΣΦΣ) κ. Μιχάλη 

Θεοφανόπουλο στο τηλέφωνο 6978686308 , καθώς και στην νέα μας 

Λέσχη κάθε Τετάρτη από τις 18.30 μέχρι την 21.30 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     


