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ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

Ε.Δ. Νο 2-4  ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 

 
Μήκος: 17,87 χλμ. 

Ώρα διακοπής κυκλοφορίας: 07:23 

Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.2: 08:53 

Ωράριο πρώτου αυτοκινήτου Ε.Δ.4: 12:59 

 

(ΔΕΝ θα ανοίξει μετά το τέλος της Ε.Δ. Νο 2 “ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ Ι”) 
 

Περιγραφή: Ξεκινάει στην έξοδο του χωριού Ελευθεροχώρι στο τέλος της ασφάλτου όπου αρχή χώματος και 

στη λίμνη Καλλιδρόμου στρίβει αριστερά προς Μενδενίτσα. Μετά τη λίμνη μπαίνει στο δάσος και έπειτα 

από ένα σκληρό κομμάτι περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, περνάει δίπλα από τη μεγάλη λίμνη 

«Παλαιοσουβάλα». Τελειώνει με ένα σχετικά στενό κατηφορικό κομμάτι, πάνω από το χωριό Μενδενίτσα. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 1 

Κινούμενοι στη ΝΕΟ Αθήνας-Λαμίας φτάνετε στον κόμβο Θερμοπυλών όπου, ερχόμενοι από 

Αθήνα στρίβετε αριστερά, ενώ αν έρχεστε από Λαμία δεξιά, και ανεβαίνετε προς τον Μπράλο. Σε 

19,15 χλμ., στρίβετε αριστερά στον κόμβο του Μπράλου, προς Παλαιοχώρι. Ακριβώς στην 

εκκλησία μηδενίζετε το χιλιομετρητή. Έπειτα από 2,52 χλμ. και αφού έχετε μπει στο Παλαιοχώρι, 

στρίβετε αριστερά προς «Λίμνη Καλλιδρόμου Παλαιοχωρίου Δωριέων» όπου δεξιά κλειστή 

ταβέρνα και αριστερά υποσταθμός της ΔΕΗ. Διασχίζετε το χωριό και μετά από ακόμα 6,98 χλμ., 

ακολουθώντας το road book, φτάνετε στο 3,94 χλμ. της ειδικής διαδρομής. 
 

 ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ: Επε ιδή ο δρό μο ς τη ς πρόσβασης α ποτ ε λεί πιθανή δια φυγ ή α σθε νο φόρ ο υ, παρκά ρετε  

 έ τσι ώ σ τε να µη ν ε μποδίζε τε τη ν κυκλοφορ ία .  
 

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΛΟΓΟ 

ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

 
2 

Κινούμενοι στην ΠΕΟ Αθηνών-Λαμίας ερχόμενοι από τις Θερμοπύλες ή από τα Καμμένα Βούρλα, 

μηδενίζετε το χιλιομετρητή στην πινακίδα που σηματοδοτεί την έξοδο για Ανάβρα. Ακολουθείτε το 

road book και μετά από 14,33 χλμ. φτάνετε σε διχάλα όπου: 

 
Α 

Αν συνεχίσετε ευθεία φτάνετε στο 12,77 χλμ. της ειδικής διαδρομής, 

 
Β 

Αν στρίψετε αριστερά φτάνετε στο 12,95 χλμ. της ειδικής διαδρομής. 
 


