
ΡΑΛΛΥ ΛΑΜΙΑΣ– ΚΥΡΙΑΚΗ  27/11/2016 

Ε.Δ. Νο 5 “SSS YACCO ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ”   

Ωράριο  1ου  αύτοκινήτου : 13:01΄ 

Διακοπή Κυκλοφορίας : 11:30΄ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: 

 Στην είσοδο της Λαμίας έξω από το SERVICE PARK (Π.Ε.Λ.), στο φανάρι όπου 

βρίσκεται το αεροπλάνο, μηδενίζετε το χιλιομετρητή σας και κατευθύνεστε ευθεία 

προς Καρπενήσι σε 0,24 χλμ. στη διχάλα όπου δεξιά η ALPHA BANK ακολουθείτε τον 

αριστερό δρόμο προς Καρπενήσι. Σε 0,39 χλμ. στο round about συνεχίζετε στη 

δεύτερη έξοδο δεξιά προς Καρπενήσι και σε 0,20 χλμ. στα φανάρια συνεχίζετε 

ευθεία. Σε 0,95 χλμ. μετά τις γραμμές του τρένου, συνεχίζετε αριστερά και σε 0,15 

χλμ. φτάνετε στο φανάρι όπου απέναντί σας το στρατόπεδο ΜΕΡΥΠ. Παρκάρετε όπου 

μπορείτε χωρίς να δημιουργείτε πρόβλημα στην κυκλοφορία της πόλης και σε 0,28 

χλμ. δεξιά επί της Περιφερειακής οδού Αγ. Λουκά, φτάνετε στης Αφετηρία της 

Ειδικής. Η κυκλοφορία για τα οχήματα έχει διακοπεί στα φανάρια της ΜΕΡΥΠ. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 1Α-1Β-2-3 

Στην πλατεία Πάρκου μπροστά στη EUROBANK μηδενίζετε το χιλιομετρητή σας 

και ακολουθείτε κυκλικά το πάνω ημικύκλιο της πλατείας κι ευθεία στην οδό 

Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε 0,25 χλμ. στρίβετε δεξιά στην οδό Έσλιν. Σε 0,34 χλμ. 

φτάνετε στη διχάλα όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων δεξιά προς την 

οδό Έσλιν και μπορείτε να συνεχίσετε μόνο αριστερά στην οδό Μύλων. Παρκάρετε 

όπου μπορείτε με μεγάλη προσοχή διότι οι δρόμοι είναι πολύ στενοί κι αν συνεχίσετε 

δεξιά στην οδό Έσλιν πεζή σε  350 μέτρα φθάνετε αντιστοίχως στο 0,60 χλμ. της SSS 

(ΠΡ. 2)  ή στο 0,73 χλμ. (ΠΡ. 3) . Εάν συνεχίσετε αριστερά στην οδό Μύλων έως την 

οδό Ήρας όπου επίσης διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΠΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ) παρκάρετε πάλι όπου μπορείτε με προσοχή και 

συνεχίζοντας πεζή σε 210 μ. αριστερά φθάνετε στην αφετηρία της SSS (ΠΡ. 1A) ή 

δεξιά 300 μέτρα φθάνετε στο 0,38 χλμ. της Ε.Δ. όπου αριστερή φουρκέτα (ΠΡ. 1Β) . 

 

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 4-6 

Ξεκινώντας πεζοί από την πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας όπου και θα γίνει ο 

Τερματισμός του αγώνα την Κυριακή 27/11/2016, ακολουθείτε την οδό Διάκου και 

σε 60 μ. όπου αριστερά σας η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, στρίβετε δεξιά στην 

οδό Αινιάνων. Συνεχίζετε ανηφορικά στην οδό Αινιάνων και στον δεύτερο δρόμο 

(οδός Κοραή) στρίβετε αριστερά. Σε 380 μ. συνεχίζοντας πάντα στην οδό Κοραή 

φτάνετε στο 0,86 χλμ. της SSS (ΠΡ. 4) όπου ανοιχτή ανηφορική αριστερή στροφή σε 

δεξιά.  



Εάν δεν στρίψετε στην οδό Κοραή και συνεχίσετε ευθεία την οδό Αινιάνων 

σε 190 μ. βρίσκεστε στο 1,08 χλμ. της SSS(ΠΡ 7) . 

 

Οδός Αγίου Λουκά (Νο 3) 

Ξεκινώντας επίσης από την πλατεία Ελευθερίας μέσω της οδού Διάκου 

συνεχίζετε ευθεία στην οδό Αινιάνων και στον επόμενο στενό δρόμο (Οδός Κρίτσα) 

στρίβετε δεξιά και στον δεύτερο δρόμο (οδός Κοραή) στρίβετε αριστερά. Σε 300 μ. 

συνεχίζοντας πάντα στην οδό Κοραή φτάνετε στο 0,86 χλμ. της SSS όπου ανοιχτή 

ανηφορική αριστερή  σε δεξιά στροφή (ΠΡ. 4). 

Εάν δεν στρίψετε στην οδό Κοραή και συνεχίσετε ευθεία την οδό Αινιάνων σε 310 μ. 

βρίσκεστε στο 1,08 χλμ. της SSS (ΠΡ. 7) 

Πάλι με αφετηρία την πλατεία Ελευθερίας μέσω της οδού Διάκου φτάνετε στην 

πλατεία Διάκου και:   

Α) Ακολουθείτε τα σκαλιά πίσω από το άγαλμα του Αθανασίου Διάκου ανηφορικά και 

στον δεύτερο δρόμο (Οδός Κοραή) στρίβετε αριστερά. Σε 120 μ. συνεχίζοντας στην 

οδό Κοραή φτάνετε στο 0,86 χλμ. της SSS (ΠΡ. 4)  

Εάν δεν στρίψετε στην οδό Κοραή και συνεχίσετε ευθεία τα σκαλιά φτάνετε στο 

Τουριστικό Περίπτερο του Αγίου Λουκά, όπου ακριβώς από κάτω διέρχεται η SSS. 

Β) Διασχίζετε την πλατεία Διάκου ευθεία και στον πρώτο δρόμο στρίβετε δεξιά στην 

οδό Βασακάρη, την οποία συνεχίζετε ανηφορικά για 320 μ. οπότε κι έχετε φτάσει στο 

0,73 χλμ. της SSS (ΠΡ.3), όπου η θεαματική αλλαγή πορείας αριστερά με νησίδα. 

Γ) Από την πλατεία Ελευθερίας ευθεία πάνω ανηφορικά την οδό Σκληβανιώτη έως το 

τέλος της (360 μ.) κι αφού ανεβείτε τα σκαλιά που συναντάτε στο αδιέξοδό της, 

βγαίνετε στην οδό Τυμφρηστού την οποία ακολουθείτε αριστερά για 130 μ. όπου και 

φθάνετε στο 1,04 χλμ. της SSS (ΠΡ.7), όπου αριστερή ανοιχτή πατημένη εφαπτόμενη 

με την οδό Τυμφρηστού. 

 

Στη διασταύρωση Ε.Ο. με είσοδο Λαμίας στο φανάρι της Π.Ε.Λ. όπου η ΔΕΗ 

μηδενίζετε το χιλιομετρητή σας και κατευθύνεστε βόρεια στη Ν.Ε.Ο.  Λαμίας – 

Δομοκού. Σε 6 χλμ. συναντάτε τη βόρεια είσοδο της Λαμίας όπου στρίβετε αριστερά. 

Σε 1060 μ. στη διασταύρωση όπου δεξιά υποσταθμός της ΔΕΗ στρίβετε αριστερά στην 

οδό Λαρίσης προς Λαμία. Σε 180 μ. δεξιά σας συναντάτε το STOP της SSS. 

ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ. 

Συνεχίζοντας ευθεία την οδό Λαρίσης σε 590 μ. στο round about στρίβετε 

δεξιά και ακολουθείτε παράλληλα την οδό Τυμφρηστού  και σε πενήντα μέτρα ο 

δρόμος δεξιά (οδός Σαμοθράκης) οδηγεί στο flying της SSS σε 360 μ. ΠΕΖΗ (ΠΡ. 16). 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα έχει διακοπεί στην οδό Τυμφρηστού. 



Συνεχίζοντας ευθεία την οδό Τυμφρηστού σε 360 μ. συναντάτε δεξιά σας την 

οδό Κερκύρας όπου και στρίβετε. Συνεχίζετε την οδό Κερκύρας έως ότου τελειώνει η 

άσφαλτος στα 440 μ. και είτε παρκάρετε εκεί (μικρός χώρος) και συνεχίζετε με τα 

πόδια, είτε συνεχίζετε με το αυτοκίνητο αριστερά στο χώμα για τα επόμενα 620 μ.  

όπου και φθάνετε στο 2,54 χλμ. της SSS θαυμάζοντας μία δεξιά φουρκέτα μπροστά 

σας με μεγάλο γρήγορο κομμάτι πριν και μετά (ΠΡ. 15) - (Άπλετος χώρος για parking 

πάντα μέσα από την μπαριέρα).  

Συνεχίζοντας από τη διασταύρωση με την οδό Κερκύρας ευθεία την οδό Τυμφρηστού 

σε 720 μ. στρίβετε δεξιά την οδό Χίου σε 80 μ. στη διασταύρωση έχετε δύο επιλογές. 

A) Στρίβοντας αριστερά στην οδό Παρνασσού σε 170 μ. στρίβετε δεξιά στη 10η 

Πάροδο Τυμφρηστού και σε 150 μ. φτάνετε στο 2,07 χλμ. της SSS, όπου πλέον 

έχει αρχίσει το φαρδύ και πατημένο κομμάτι της. (ΠΡ.14)  

Στο σημείο αυτό δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης πολλών αυτοκινήτων. 

B) Συνεχίζοντας ευθεία την οδό Χίου σε 50 μ. όπου και τελειώνει η οδός, στρίβετε 

δεξιά στο τσιμέντο και σε 140 μ. συναντάτε την οδό Ψαρρών όπου και μία 

μικρή πλατειούλα. Παρκάρετε όπου μπορείτε (ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ!!) και 

συνεχίζοντας για 130 μ. στην οδό Ψαρρών φτάνετε στο 2,24 χλμ. της SSS, 

όπου θαυμάζετε μία αριστερή και όχι μόνο, «ΤΕΡΜΑ ΓΚΑΖΙΑ» στροφή 

(ΠΡ.14Β). 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟΙ. 

ΠΑΡΚΑΡΕΤΕ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟ ΧΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ. 

Βρισκόμενοι στην οδό Χίου και συνεχίζοντας την οδό Τυμφρηστού ευθεία σε 

390 μ. συναντάτε δεξιά την οδό Μυτιλήνης. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Παρκάρετε όπου μπορείτε 

στην οδό Τυμφρηστού και ανηφορίζετε την οδό Μυτιλήνης με τα πόδια. ΔΕΝ 

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. 

Επίσης στο επόμενο στενό επί της Τυμφρηστού (οδός Αμμοχώστου) ομοίως με τα 

πόδια. 

Ομοίως στο επόμενο «2η Πάροδος Τυμφρηστού» και στο μεθεπόμενο «1η Πάροδος 

Τυμφρηστού». 

Μετά τη διασταύρωση με την «1η Πάροδο της οδού Τυμφρηστού» σε 90 μ. 

στρίβετε δεξιά στον ανηφορικό !!! τσιμεντόδρομο και σε 100 μ. περίπου φτάνετε στο 

1,68 χλμ. της SSS «ΙΣΙΑΔΑΚΙ» όπου και μικρή αλάνα για parking 30 περίπου 

αυτοκινήτων, ενώ στο ίδιο σημείο μπορείτε να φτάσετε επίσης και από τον επόμενο 

ανηφορικό τσιμεντόδρομο (70 μ. μετά επί της οδού Τυμφρηστού). Εάν συνεχίσουμε 

ευθεία πάλι στην οδό Τυμφρηστού για τα επόμενα 330 μ. συναντάμε αριστερά μας 

την οδό Τσιριμώκου και σε αυτή τη διασταύρωση διακόπτεται πλέον η κυκλοφορία 

των οχημάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ. 

Περπατώντας 340 μ. μετά την οδό Τσιριμώκου φτάνουμε στο 1,04 χλμ της SSS (ΠΡ. 

7) . 


