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Υπεράνω όλων! 
Ο Ιούνιος αποτελεί παραδοσιακά το μήνα που οι φίλοι του 
μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας περιμένουν με 
ανυπομονησία. Για δεκαετίες ολόκληρες, στις αρχές του 
καλοκαιριού η καρδιά των αγώνων ράλλυ παγκοσμίως χτυπούσε 
στην Ελλάδα, με τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις. Μέχρι 
πρόσφατα, άλλωστε, αποτελούσε και το μοναδικό αθλητικό 
γεγονός διεθνούς εμβέλειας (στη συνέχεια προστέθηκε και ο 
κλασικός μαραθώνιος) που λάμβανε χώρα στην πατρίδα μας. Ο 
θίασος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ φιλοξενούνταν 
για παραπάνω από μία εβδομάδα στην ελληνική ύπαιθρο και 
ο εθνικός μας αγώνας -όπως δικαίως αποκαλείται μέχρι και 
σήμερα- έχτισε ένα μοναδικό μύθο γύρω από το όνομά του, 
και μαζί μύησε μία ολόκληρη γενιά Ελλήνων στο μηχανοκίνητο 
αθλητισμό. Τα χρόνια πέρασαν, η οικονομική κρίση -και 
αρκετές δόσεις κακοδιαχείρισης- φυσιολογικά δεν τον άφησαν 
ανεπηρέαστο, με αποτέλεσμα από το 2014 να αποτελεί μέρος 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 
Στόχος του συγκεκριμένου σημειώματος δεν είναι η απόδοση 
ευθυνών, ούτε να δούμε τους λόγους που ένας από τους 
κλασικούς αγώνες του WRC βρέθηκε εκτός θεσμού. Ακόμα 
και σήμερα υπάρχουμε στο χάρτη της παγκόσμιας σκηνής, και 
μπορεί για κάποιους η ένταξη στο καλαντάρι του Ευρωπαϊκού 
να θεωρείται (απολύτως λογικά) υποβάθμιση, ωστόσο ο αγώνας 
εξακολουθεί να διοργανώνεται και παραμένει ένα γεγονός 
που διαφημίζει τη χώρα μας. Το σημαντικότερο; Αν θέλουμε 
να διατηρούμε ελπίδες επιστροφής στη μεγάλη σκηνή, μας 
κρατάει ζωντανούς στο κυνήγι της διεκδίκησης. 
Η φετινή εκδοχή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, όπως και 
ονομάζεται μετά την έλευση νέου ονομαστικού χορηγού, 
θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη στο πλαίσιο του ERC. Και θα 
είμαστε άδικοι αν δεν αναγνωρίσουμε στην Ομοσπονδία ότι 
το πλάνο και η σχεδίασή του θυμίζει... Παγκόσμιο! Εκκίνηση 
στην Ακρόπολη, υπερειδική στον Ιππόδρομο στο Μαρκόπουλο, 
γνωστές και φημισμένες ειδικές διαδρομές με μεγάλο βαθμό 
δυσκολίας και επίκεντρο η πόλη της Λαμίας. Το αν ο αγώνας 
είναι ακριβός, αν τα έσοδα θα ξεπεράσουν το κόστος και όλα 
τα σχετικά με τον προϋπολογισμό είναι στοιχεία που δε θα μας 
απασχολήσουν εδώ. Αυτό που έχει σημασία είναι το σήμερα και 
ο αγώνας που βρίσκεται προ των πυλών! 
Εμείς, από την πλευρά μας, πιστοί στην παράδοση, σχεδιάσαμε 
και σας προσφέρουμε σε ηλεκτρονική μορφή αυτό που 
θεωρούμε ως τον ιδανικό οδηγό για όσους θελήσουν να 
παρακολουθήσουν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2018. Προσβάσεις 
θεατών με road book για μεγαλύτερη ευκολία, χάρτες, 
ωράρια, αλλά και οι δικές μας προτάσεις, συνδυαστικά με την 
παρακολούθηση κάθε σκέλους, είναι κάποια από τα στοιχεία 
που θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Όλα σε μορφή pdf, έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η εκτύπωσή τους, και εντέλει να έχετε 
μαζί σας ό,τι είναι απαραίτητο για την τριήμερη εκδρομή σας 
στα ελληνικά βουνά. ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ._ Π. Τ. 
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1ος Γύρος - Ράλλυ Αζορών 
Πρώτη στον Λουκιάνουκ! 
Η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ άνοιξε στις 
Αζόρες, με τη διεξαγωγή του ομώνυμου αγώνα. Ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό για τη συνέχεια του Πρωταθλήματος ήταν το 
γεγονός ότι στον πρώτο από τους συνολικά οκτώ αγώνες του 
ημερολογίου, στη λίστα συμμετοχών είδαμε συνολικά 35 
αυτοκίνητα προδιαγραφών R5. Βέβαια, το εθνικό Πρωτάθλημα της 
Πορτογαλίας είναι αρκετά ισχυρό, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα 
θα δούμε αντίστοιχο αριθμό σε όλους τους αγώνες του θεσμού. 
Μεγάλος πρωταγωνιστής του εναρκτήριου αγώνα της χρονιάς 
ήταν ο Αλεξέι Λουκιάνουκ. Ο Ρώσος ταχύτατος οδηγός αυτήν τη 
φορά κατάφερε να «μείνει» στο δρόμο και να σημειώσει την έκτη 
του στο ERC. Οδηγώντας ένα Ford Fiesta R5, πέρασε στην κορυφή 
της κατάταξης μόλις στη 2η ε.δ. και παρέμεινε εκεί έως το τέλος 
κερδίζοντας έξι ειδικές διαδρομές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό 
των καλών επιδόσεων και της συνέπειάς του ήταν το ότι μόλις 
δύο φορές οι χρόνοι του ήταν εκτός πεντάδας. Ο ίδιος πάντως 
χρειάστηκε και τη βοήθεια της τύχης, αφού τη νίκη δεν του 
στέρησαν ούτε μερικές αγελάδες που βρέθηκαν στο δρόμο του 
την τελευταία ημέρα, ούτε και ένα πρόβλημα στις δαγκάνες των 
φρένων του Fiesta. 

ERC 2018 - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Ο τρεις φορές Πρωταθλητής Πορτογαλίας Ρικάρντο Μούρα 
ήταν ο μοναδικός οδηγός που κατάφερε να ακολουθήσει 
το ρυθμό του Λουκιάνουκ, τερματίζοντας εντέλει 2ος. 
Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη του φορά με το Skoda Fabia 
R5, αφού μέχρι πρότινος οδηγούσε Ford Fiesta αντίστοιχων 
προδιαγραφών. Ο Μούρα αισθάνθηκε την πίεση του επίσης 
τρεις φορές Πρωταθλητή Πορτογαλίας και διεκδικητή του 
τίτλου στο ERC πέρυσι, Μπρούνο Μαγκαλάες. 
Ο 38χρονος οδηγός, στο τιμόνι ενός Skoda Fabia R5 στα 
χρώματα της Seajets (όπως και το 2017), αρχικά είχε 
πρόβλημα με το στήσιμο του αυτοκινήτου του, ενώ στη 
συνέχεια είχε ένα σπασμένο διαφορικό. Μάλιστα, αυτό 
συνέβη τη χειρότερη στιγμή, αφού λίγο νωρίτερα είχε 
προηγηθεί ένα κλαταρισμένο ελαστικό του Μούρα και ο 
Μαγκαλάες ήλπιζε για τη 2η θέση. Τελικά περιορίστηκε στο 
3ο σκαλί του βάθρου. Πίσω του ακολούθησε ο Βρετανός 
Κρις Ίνγκραμ, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση 
με αυτοκίνητο προδιαγραφών R5, αφού πέρυσι είχε 
κατακτήσει τον τίτλο στη U27. Ο Βρετανός φέτος ακολουθεί 
το Κύπελλο U28, στο οποίο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 
28 ετών με αυτοκίνητα R5, και τερμάτισε 4ος με μεγάλη 
διαφορά. Ο Μάρτιν Κότσι, που διεκδικεί επίσης τον τίτλο 
στην κατηγορία, βγήκε από το δρόμο στην τελευταία ε.δ. 
Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Σουηδός Φρέντρικ Άχλιν, 
ο οποίος πέρυσι έχασε το Πρωτάθλημα Βρετανίας μόλις για 
ένα βαθμό, την ώρα που ο Ντιόγκο Γκάγκο με Peugeot 208 
R2 επικράτησε στην κατηγορία κάτω των 27. 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Λουκιάνουκ-Αρναούτοφ>Ford Fiesta R5>RC2>2:33:51.7 
2. Μούρα-Κόστα>Skoda Fabia R5>RC2>2:34:08.1 
3. Μ. Μαγκαλάες-Χ. Μαγκαλάες>Skoda Fabia 
R5>RC2>2:34:17.4 
4. Ίνγκραμ-Γουίτοκ>Skoda Fabia R5>RC2>2:35:15.9 
5. Άχλιν-Σόμπεργκ>Skoda Fabia R5>RC2>2:36:24.8 
6. Χέρτζιγκ-Φέρεντζ>Skoda Fabia R5>RC2>2:37:54.6 
7. Χάμπαχ-Ντιμούρσκι>Ford Fiesta R5>RC2>2:38:03.9 
8. Γιέιτς-Έντμοντσον>Skoda Fabia R5>RC2>2:38:07.4 
9. Τεοντόσιο-Τεξέιρα>Skoda Fabia R5>RC2>2:38:34.7 
10. Φόντες-Πάμπο>Citroen DS3 R5>RC2>2:38:52.9 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ 
Γκρίμπελ-Κόπτσικ (Peugeot 208) 10η Αποσύρθηκαν, Κότσι-
Σόβανεκ (Skoda Fabia) 15η Τροχός, Λάρσεν-Έρικσεν (Ford 
Fiesta) 11η Έξοδος, Μπότκα-Μεστερχάζι (Skoda Fabia) 14η 
Έξοδος 
ΝΙΚΗΤΕΣ Ε.Δ.: Λουκιάνουκ 6, Μαγκαλάες 4, Μπότκα 1, 
Άχλιν 1, Μούρα 1, Πτάζεκ 1, Κρέιμ 1 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑ Ε.Δ.: 1η Μπότκα, 2η-15η Λουκιάνουκ
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2ος Γύρος - Ράλλυ Καναρίων Νήσων 
Ανίκητος! 
Τις βάσεις για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης έβαλε ο 
Αλεξέι Λουκιάνουκ στο δεύτερο γύρο του Πρωταθλήματος, που 
πραγματοποιήθηκε στα Κανάρια Νησιά. Ο Ρώσος οδηγός κατάφερε 
με το Ford Fiesta R5 EVO2 να τεθεί επικεφαλής από την πρώτη 
ε.δ. και να παραμείνει εκεί μέχρι το τέλος. Χαρακτηριστικό της 
απόλυτα δίκαιης επικράτησής του είναι το γεγονός ότι κατάφερε 
να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στις δέκα από τις δεκατέσσερις 
ε.δ. του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο, έκανε το «2 στα 2» φέτος 
και δημιούργησε ήδη μία διαφορά από τους διώκτες του στη 
βαθμολογία. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο Λουκιάνουκ και 
στους δύο αγώνες δεν υπέπεσε σε κάποιο από τα γνωστά του λάθη, 
δείχνοντας πιο συγκεντρωμένος και αποφασισμένος σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι νωρίτερα, 
σε δοκιμές με το Fiesta πριν από τον αγώνα, είχε προλάβει να κάνει 
μία έξοδο, αλλά ευτυχώς χωρίς να προκαλέσει σημαντικές ζημιές 
στο αυτοκίνητό του. 

ERC 2018 - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Πίσω από τον Ρώσο ακολούθησε μία σειρά νεαρών οδηγών, 
οι οποίοι και συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα U28 (οδηγοί 
ηλικίας έως 28 ετών με αυτοκίνητα προδιαγραφών R5). 
Καλύτερος όλων αναδείχθηκε ο Νικολάι Γκριαζίν με το 
Skoda Fabia R5. Ο 21χρονος ταλαντούχος Ρώσος, που 
πέρυσι είχε κερδίσει το Ράλλυ Λετονίας στο πλαίσιο του 
ERC, ξεκίνησε εντυπωσιακά κερδίζοντας την Κατατακτήρια 
Ειδική του αγώνα, ενώ στη συνέχεια προσέθεσε ακόμα 
δύο ταχύτερους χρόνους στο ενεργητικό του. Μπορεί να 
μην κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό του συμπατριώτη 
του, αλλά ήταν αναμφίβολα ταχύτερος των υπολοίπων, 
κερδίζοντας και την κατηγορία U28. Στο βάθρο τον 
ακολούθησε ο Γερμανός Φάμπιαν Κρέιμ με ακόμα ένα 
Skoda Fabia R5. O 26χρονος οδηγός σημείωσε την καλύτερη 
επίδοσή του στο ERC, αφού ανέβηκε για πρώτη φορά στο 
βάθρο του θεσμού. 
Μάλιστα, ο Κρέιμ κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος 
επί του Χοσέ Αντόνιο Σουάρεζ με το Ηyundai i20 R5, 
σημειώνοντας μία σειρά εξαιρετικών χρόνων στις 
τρεις τελευταίες ε.δ. του αγώνα. Ο Σουάρεζ, που είναι 
Πρωταθλητής Χώματος Ισπανίας 2017, κατάφερε να 
διατηρήσει πίσω του τον 23χρονο Γάλλο Λορέντ Πελιέρ με 
το Peugeot 208 T16, ο οποίος και συμπλήρωσε την πρώτη 
πεντάδα. Ο περσινός διεκδικητής του τίτλου, Μπρούνο 
Μαγκαλάες, που αγωνίστηκε με το Skoda Fabia R5, έχασε 
χρόνο από ένα πρόβλημα στο τούρμπο, με αποτέλεσμα να 
τερματίσει 7ος. 
Στην κατηγορία U27, το Πρωτάθλημα Νέων στο οποίο οι 
συμμετέχοντες οδηγούν αυτοκίνητα προδιαγραφών R2, 
είδαμε μία σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Πορτογάλο 
Ντιόγκο Γκάγκο με Peugeot 208 R2 και τον Λετονό Μάρτινς 
Σεσκς με Opel Adam R2. Τελικός νικητής αναδείχθηκε ο 
πρώτος με μικρή διαφορά, ο οποίος έκανε το «2 στα 2» για 
το 2018 στην κατηγορία. 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Λουκιάνουκ-Αρναούτοφ>Ford Fiesta R5>RC2>2:06:23.6 
2. Γκριαζίν-Φεντόροφ>Skoda Fabia R5>RC2>2:07:15.0 
3. Κρέιμ-Κρίστιαν>Skoda Fabia R5>RC2>2:07:53.1 
4. Σουάρεζ-Καρέρα>Hyundai i20 R5>RC2>2:08:12.0 
5. Πελιέρ-Γκομπέ>Peugeot 208 T16>RC2>2:08:13.5 
6. Γκρζιμπ-Βρόμπελ>Skoda Fabia R5>RC2>2:08:28.1 
7. Μ. Μαγκαλάες-Χ. Μαγκαλάες>Skoda Fabia 
R5>RC2>2:08:44.7 
8. Άρες-Πίντο>Hyundai i20 R5>RC2>2:08:46.7 
9. Φουστέρ-Αβίνο>Ford Fiesta R5>RC2>2:08:47.9 
10. Μπρίνιλτσεν-Έρικσεν>Ford Fiesta R5>RC2>2:08:49.5 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ 
Λουμπέ-Λαντέ (Hyundai i20) 11η Ηλεκτρονικά, Ίνγκραμ-
Γουίτοκ (Ford Fiesta) 3η Αποσύρθηκαν, Μπότκα-Μεστερχάζι 
(Skoda Fabia) 11η Μηχανικό 
ΝΙΚΗΤΕΣ Ε.Δ.: Λουκιάνουκ 10, Γκριαζίν 2, Κρουζ 1, 
Αβτσίογλου 1 
ΕΠΙΚΕΑΦΑΛΗΣ ΑΝΑ Ε.Δ.: 1η Λουκιάνουκ, 2η Κρουζ, 
3η-14η Λουκιάνουκ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 
Οδηγών: Λουκιάνουκ 76, Μαγκαλάες 35, Μούρα 30, 
Γκριαζίν 30, Κρέιμ 26, Ίνγκραμ 18 
ERC2: Ρέμενικ 60, Τίμπορ Έρντι 40, Αλόνσο 38, 
Πίμεντελ 24, Μπάνουτ 23 
ERC3: Γκάγκο 63, Σεσκς 52, Μπερναρντί 39, Λαρένα 28, 
Βάγκνερ 24
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Η αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Χώματος 
άνοιξε παραδοσιακά στην πόλη του Πύργου με το 39ο 
Ολυμπιακό Ράλλυ. Από τη ράμπα της αφετηρίας το Σάββατο 
το βράδυ στην πλατεία της πόλης πέρασαν 35 πληρώματα, 
με την πανηγυρική εκκίνηση να συγκεντρώνει για ακόμα 
μία φορά πλήθος κόσμου! Στο αγωνιστικό μέρος, ο Γιώργος 
Κεχαγιάς με τον Βασίλη Μπασιούκα έκαναν την έκπληξη 
στην 1η ε.δ., περιορίζοντας τους Γιάννη Μπαντούνα-
Κώστα Σούκουλη στη 2η θέση! Ο τοπικός ταχύτατος 
οδηγός επανέφερε την τάξη στην αμέσως επόμενη ειδική, 
περνώντας στην κορυφή και παραμένοντας εκεί έως το 
τέλος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπαντούνας κατάφερε με 
το Lancer EVO VI της κατηγορίας Α να πετύχει τη δεύτερη 
συνεχόμενη νίκη του στον αγώνα της ιδιαίτερης πατρίδας 
του έπειτα από αυτήν που είχε σημειώσει το 2016. Ο 
Γιώργος Κεχαγιάς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την 
εξαιρετική του εμφάνιση στις χωμάτινες επιφάνειες, 
αφού εντέλει εγκατέλειψε στην 5η ε.δ. από πρόβλημα στο 
κιβώτιο και ενώ ήταν 2ος. Έτσι, ο Θέμης Χαλκιάς με τον 
Λεωνίδα Μαχαίρα σκαρφάλωσαν στο 2ο σκαλί με το Lancer 
EVO X ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά 
τους για διεκδίκηση του τίτλου. Το βάθρο συμπλήρωσαν 
οι Στέλιος Λαϊνόπουλος-Τάσος Παπαδόπουλος με το 
προσεγμένο Subaru Impreza GT, οι οποίοι, παρά τα 
προβλήματα με τα φρένα που αντιμετώπισαν από την αρχή 
του αγώνα, κατάφεραν να σημειώσουν χρόνους πεντάδας 
σε όλο τον αγώνα και να αποζημιωθούν με το 3ο σκαλί 
του βάθρου. Στην F2 οι «Εl-Nak Jr»-Ανδρέας Βίγκος, στην 
πρώτη τους με το νέο τους απόκτημα, ένα Renault Clio R3 
Maxi -και μάλιστα στα χρώματα του περιοδικού μας-, δεν 
είχαν κανένα πρόβλημα να επικρατήσουν στην κατηγορία, 
τερματίζοντας παράλληλα στην 6η θέση της Γενικής. 
Δεύτεροι στην κατηγορία και 1οι στη C6/A5 ολοκλήρωσαν 
οι ταχύτατοι Αντώνης Αγγελόπουλος και Χρήστος Δίπλας με 
το Toyota Yaris. 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Μπαντούνας-Σούκουλης>Mitsubishi Lancer EVO VI
>C2/A8>53:58.3 
2. Χαλκιάς-Μαχαίρας>Mitsubishi Lancer EVO X
>C2/N4>54:46.3 
3. Λαϊνόπουλος-Παπαδόπουλος>Subaru Impreza GT
>C2/A8>56:08.0 
4. Ζούνης-Βλαχαντώνη>Subaru ImprezaN12>C2/N4>56:58.6 
5. Τσαπέκης-Αλεξανδρόπουλος>Subaru Impreza N12
>C2/N4>57:05.4 
6. «Εl-Nak Jr»-Βίγκος>Renault Clio R3 Maxi>C3/A7>57:47.8
7. «Simetra»-Πάλλας>Mitsubishi Lancer EVO IX
>C2/N4>58:31.8 
8. Αγγελόπουλος-Δίπλας>Toyota Yaris>C6/A5>58:53.9 
9. Μποζιονέλος-Παναρίτης>Ford Escort RS2000
>C3/E11>1:01:01.1 
10. Ρήγας-Αλεξανδρόπουλος>Ford Escort RS2000
>C3/E11>1:01:12.6 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ 
Σπανός-Γκοτοβός (Subaru Impreza) 2η Μηχανικό, 
Κεχαγιάς-Μπασιούκας (Mitsubishi Lancer) 5η Κιβώτιο, 
Κωνσταντάκος-Σαμαράς (Mitsubishi Lancer) 6η Μηχανικό 
ΝΙΚΗΤΕΣ Ε.Δ.: Μπαντούνας 4, Κεχαγιάς 2 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝ Ε.Δ.: 1η Κεχαγιάς, 2η-6η Μπαντούνας

1ος Γύρος - Ολυμπιακό Ράλλυ 
Εντός έδρας!

Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση
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Ο Γιάννης Μπαντούνας με τον Κώστα Σούκουλη δεν είχαν 
κανένα πρόβλημα να διπλασιάσουν τις νίκες του στο Παν.Π. 
Ράλλυ Χώματος, επικρατώντας και στο Ράλλυ Φθιώτιδος. Ο 
οδηγός από τον Πύργο οδήγησε πολύ γρήγορα το Mitsubishi 
Lancer EVO VI, και ειδικότερα στην ε.δ. της Γραμμένης, την 
οποία και κέρδισε δύο φορές, καταφέρνοντας να κάνει 
ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. 
Πίσω του οι Θέμης Χαλκιάς και Λεωνίδας Μαχαίρας είχαν τη 
δική τους μάχη με τους Ιορδάνη Σερδερίδη και Φρέντερικ 
Μικλότ, οι οποίοι συμμετείχαν στον αγώνα με Skoda Fabia 
R5. Το ελληνικό πλήρωμα του Lancer EVO X κατάφερε 
να διατηρηθεί μπροστά από τον περσινό Πρωταθλητή 
του WRC Trophy, κινούμενο σταθερά γρήγορα σε όλη τη 
διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να κατακτήσει το 
2ο σκαλί του βάθρου για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα. Ο 
Ιορδάνης Σερδερίδης συμμετείχε στον αγώνα με στόχο 
την προετοιμασία του ενόψει Ακρόπολις, αφού οι δύο 
συγκεκριμένες ε.δ. του Ράλλυ Φθιώτιδος (Γραμμένη & 
Δίρβη) αποτελούν την τελευταία ημέρα του αγώνα. 
Στην κατηγορία F2, αυτήν τη φορά ήταν η σειρά των Γιάννη 
Αναγνωστάκου και Χρήστου Μπακλώρη να κυριαρχήσουν. 
Ο πρώην «Γίνε Πρωταθλητής» ήταν ταχύτερος με το 
«καλημέρα», ενώ το έργο του έγινε ακόμα πιο εύκολο από 
τη στιγμή που ο μεγάλος του αντίπαλος, ο «El-Nak Jr» με 
τον Ανδρέα Βίγκο, εγκατέλειψαν μόλις στη 2η ε.δ. έπειτα 
από έξοδο με το Renault Clio. Τέλος, στην κατηγορία C6/A5 

επικράτησαν με άνεση 
οι Θεόδωρος Τσάκαλος 
και Δημήτρης 
Φαρακλιώτης με το 
Toyota Yaris, οι οποίοι 
σημείωσαν εξαιρετικές 
επιδόσεις και σε 
επίπεδο Γενικής. 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Μπαντούνας-Σούκουλης>Mitsubishi EVO VI
>C2/A8>59:35.70 
2. Χαλκιάς-Μαχαίρας>Mitsubishi Lancer EVO X
>C2/N4>59:56.87 
3. Σερδερίδης-Μικλότ>Skoda Fabia R5>C1/R5>1:00:06.91 
4. Κεχαγιάς-Μπασιούκας>Mitsubishi Lancer EVO IX
>C2/R4>1:00:25.95 
5. Φιλιππίδης-«Huffy»>Mitsubishi Lancer EVO IX
>C2/N4>1:00:58.20 
6. Αναγνωστάκος-Μπακλώρης>Citroen C2 R2
>C5/R2B>1:03:43.55 
7. Θεοχαρόπουλος-Κότσαλης>Mitsubishi Lancer EVO IX
>C2/N4>1:04:47.18 
8. Τσάκαλος-Φαρακλιώτης>Toyota Yaris>C6/A5>1:05:49.68 
9. Κ. Αντωνίου-Γ. Αντωνίου>Ford Escort>C3/E11>1:06:16.58 
10. Χατζηγάκης-Τόλιας>Ford Escort>C3/E11>1:08:35.62 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ 
Σπανός-Γκοτοβός (Subaru Impreza) 3η Μηχανικό, 
Μαγιάφης-Κουκλιαμπής (Mitsubishi Lancer) 3η Έξοδος, 
«Εl-Nak Jr»-Βίγκος (Renault Clio) 2η Έξοδος 
ΝΙΚΗΤΕΣ Ε.Δ.: Μπαντούνας 2, Σερδερίδης 2 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΑ Ε.Δ.: 1η-4η Μπαντούνας 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 
Οδηγών: Μπαντούνας 58, Χαλκιάς 45, Κεχαγιάς 19, 
Λαϊνόπουλος 17, Φιλιππίδης 14, Ζούνης 12
F2: «Εl-Nak Jr» 30, Αναγνωστάκος 29, Τσάκαλος 23, 
Αγγελόπουλος 22, Χατζηγάκης 19, Αντωνίου 18

2ος Γύρος - Ράλλυ Φθιώτιδος 
«Δύο στα δύο»! 

Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

>>> ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΑΝ.Π.Ρ. 2018 - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ





Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

>>> ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΑΡΙΟ & ΧΑΡΤΕΣ
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Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση
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Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

>>> ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
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Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση
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ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ Ε.Δ.

Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

Η βελτιωμένη φόρμουλα 
βενζίνης 100 οκτανίων αυξάνει 

την απόδοση και την οδηγική 
απόλαυση, μειώνει τις εκπομπές 

ρύπων και καθαρίζει και 
προστατεύει τον κινητήρα και το 

κύκλωμα καυσίμου. 

q Εξαιρετικά αποτελέσματα   
 καθαρισμού του κινητήρα
q Οικονομία καυσίμου χάρη   
 στη βελτιωμένη καύση
q Μεγαλύτερη 
 απόδοση κινητήρα
q Προστασία 
 του περιβάλλοντος
q Απόλυτη προστασία 
 του κινητήρα και 
 του κυκλώματος καυσίμου

H ΕΚΟ RACING 100  
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

Αν αναζητάς αυξημένες επιδόσεις 
και πραγματική οδηγική απόλαυση,  

η ΕΚΟ Racing 100, με τη βελτιωμένη 
φόρμουλα βενζίνης 100 οκτανίων, 

είναι φτιαγμένη για σένα!

για οδήγηση
Ζωντανεύει

το πάθος

Η ΕΚΟ για 7η συνεχή χρονιά

Η ΕΚΟ Μέγας Χορηγός στοΗ ΕΚΟ Μέγας Χορηγός στο
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2018!ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2018!



Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

Η βελτιωμένη φόρμουλα 
βενζίνης 100 οκτανίων αυξάνει 

την απόδοση και την οδηγική 
απόλαυση, μειώνει τις εκπομπές 

ρύπων και καθαρίζει και 
προστατεύει τον κινητήρα και το 

κύκλωμα καυσίμου. 

q Εξαιρετικά αποτελέσματα   
 καθαρισμού του κινητήρα
q Οικονομία καυσίμου χάρη   
 στη βελτιωμένη καύση
q Μεγαλύτερη 
 απόδοση κινητήρα
q Προστασία 
 του περιβάλλοντος
q Απόλυτη προστασία 
 του κινητήρα και 
 του κυκλώματος καυσίμου

H ΕΚΟ RACING 100  
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

Αν αναζητάς αυξημένες επιδόσεις 
και πραγματική οδηγική απόλαυση,  

η ΕΚΟ Racing 100, με τη βελτιωμένη 
φόρμουλα βενζίνης 100 οκτανίων, 

είναι φτιαγμένη για σένα!

για οδήγηση
Ζωντανεύει

το πάθος

Η ΕΚΟ για 7η συνεχή χρονιά

Η ΕΚΟ Μέγας Χορηγός στοΗ ΕΚΟ Μέγας Χορηγός στο
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2018!ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2018!



>>> ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
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Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση
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>>> ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

20

Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

FACTS - Ε.Δ.: Θήβα 
Ημερομηνία: Παρασκευή 1 Ιουνίου 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου: 17:29 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Γνωστή ε.δ. στους φίλους των αγώνων, που 
στη συγκεκριμένη της εκδοχή καλύπτει 
περίπου 30 χλμ. Ένα από τα καλύτερα σημεία 
παρακολούθησης είναι το γνωστό «πεδίο 
βολής». Αποτελεί σημείο συνάντησης των 
φίλων των αγώνων, ενώ υπάρχουν καντίνες 
για να προμηθευτεί κανείς φαγητό, νερό κτλ. 
Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου σημείου 
είναι πως μπορείτε να παρακολουθήσετε 
τα αυτοκίνητα σε διάφορα σημεία. Η 
συγκεκριμένη πρόσβαση είναι η 3Α της ε.δ. 
Θήβα (βλ. road boοκ, σελ. 35) και φτάνει στο 21,59 χλμ., όπου τα αυτοκίνητα περνούν μπροστά σας από 
ένα γρήγορο κομμάτι ευθείας. Περπατώντας αντίθετα με τη φορά της ε.δ. (περίπου 200 μ.), φτάνετε 
στο πεδίο βολής, όπου μπορείτε να βλέπετε τα αγωνιστικά να περνούν από απέναντί σας και να 
χάνονται στο δάσος. Έπειτα από περίπου 1,5 χλμ. περνούν και πάλι από το πεδίο βολής, όπου γρήγορη 
και θεαματική αριστερή στροφή (φωτ. και βίντεο). Για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό, περπατώντας 
αντίθετα με τη φορά της ε.δ. περίπου 300 μέτρα, θα δείτε τα αγωνιστικά να έρχονται από γρήγορο 
κατηφορικό κομμάτι και να στρίβουν σε διχάλα δεξιά, αλλά με πολλά χιλιόμετρα... 

ΠΑΤΗΣΤΕ PLAY ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ  ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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>>> ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

22
FACTS - Ε.Δ.: Νέα  Άμφισσα 
Ημερομηνία: Σάββατο 2 Ιουνίου 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (1ο πέρασμα): 10:48 μ.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (2ο πέρασμα): 15:55 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η γνωστή σε όλους ε.δ. Καρούτες με 
κατηφορική φορά. Φέτος η Οργάνωση δε 
δίνει κάποια πρόσβαση, αλλά ακόμα κι έτσι 
ένα είναι το σημείο συνάντησης των φίλων 
των αγώνων ράλλυ. Ο λόγος φυσικά για το 
τελευταίο κατηφορικό κομμάτι πριν από τον 
τερματισμό. Τα αγωνιστικά ξεπροβάλλουν 
από το βουνό στρίβοντας σε μια μέτρια δεξιά 
και ύστερα από μερικά μέτρα ακολουθεί 
μέτρια αριστερή στροφή σε αρκετά φαρδύ 
οδόστρωμα (φωτ. και βίντεο). Είναι θεαματικό σημείο, και σας συνιστούμε να καθίσετε αρκετά ψηλά, 
τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και γιατί έχουν μεγαλώσει αρκετά τα δέντρα στο σημείο και δεν 
έχετε καλή ορατότητα. Η πρόσβαση στον τερματισμό είναι αρκετά εύκολη, αφού ακολουθείτε το νέο 
περιφερειακό δρόμο Άμφισσας-Αγίας Ευθυμίας, και o τερματισμός είναι στα κτίρια στο δεξί σας χέρι, 
όπου ο χωματόδρομος για Καρούτες. Υπολογίστε ότι θα πρέπει να περπατήσετε περίπου 800 μέτρα 
αντίθετα με τη φορά της ε.δ. για το σημείο.

ΠΑΤΗΣΤΕ PLAY ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ  ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση
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Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

FACTS - Ε.Δ.: Δροσοχώρι 
Ημερομηνία: Σάββατο 2 Ιουνίου 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (1ο πέρασμα): 11:36 μ.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (2ο πέρασμα): 16:43 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Έστω και με ανηφορική φορά, το Δροσοχώρι 
είναι μία από τις κλασικές ε.δ. του αγώνα. 
Αν κάποιος θελήσει να κλειστεί, το πλέον 
ενδεδειγμένο σημείο είναι οι συνεχείς 
φουρκέτες λίγο μετά τα νταμάρια και την 
τεχνητή λίμνη, περίπου στο 11,35 χλμ. 
Από εκεί θα δείτε τις προσπάθειες των 
πληρωμάτων για αρκετή ώρα από ψηλά. 
Ενδιαφέρον, όμως, είναι το σημείο της 
πρόσβασης 2 στην ε.δ. Δροσοχώρι (βλ. road 
book, σελ. 42). Καταλήγει στο 13,84 χλμ., όπου τα αγωνιστικά έρχονται από μια πολύ γρήγορη δεξιά 
στροφή, ενώ ακολουθεί αμέσως κλειστή ανηφορική αριστερή (βλ. φωτ. και βίντεο). Εκατό μέτρα με τη 
φορά της ε.δ., υπάρχει ανηφορική δεξιά φουρκέτα, ενώ αν επιλέξει κανείς να κινηθεί 200 μέτρα με 
αντίθετη φορά υπάρχει πολύ γρήγορο πατημένο κομμάτι. 

>>> ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
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ΠΑΤΗΣΤΕ PLAY ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ  ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ






Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

ΠΑΤΗΣΤΕ PLAY ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ  ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

FACTS - Ε.Δ.: Παλαιοχώρι/
Μενδενίτσα 

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Ιουνίου 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (1ο πέρασμα): 12:37 μ.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (2ο πέρασμα): 17:44 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Επίσης γνωστή διαδρομή, η οποία μάλιστα 
υπήρχε και στο πρόγραμμα της περσινής 
εκδοχής του Ράλλυ Ακρόπολις. Το σημείο 
συνάντησης είναι παραδοσιακά η περιοχή 
της λίμνης (βλ. road book, Πρόσβαση 2, 
σελ. 46), στο 8,52 χλμ. Προσφέρεται για 
όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την 
παρακολούθηση της ε.δ. με μερικές ώρες στο 
μοναδικό φυσικό περιβάλλον του βουνού. Αν κάποιος επιλέξει να μείνει στο σημείο της λίμνης, θα δει 
τα αγωνιστικά να έρχονται από γρήγορο κατηφορικό κομμάτι σε μέτρια δεξιά στενή στροφή. Αν πάλι 
προχωρήσει 200 μέτρα με τη φορά της ε.δ., θα μπορεί να δει γρήγορη δεξιά στροφή και αμέσως μετά 
μέτρια αριστερή διαρκείας (φωτ. και βίντεο). Για τους πιο σκληροπυρηνικούς, που θα προτιμήσουν να 
κλειστούν στην ε.δ., ιδανικό είναι το σημείο περίπου στο 5ο χλμ. της, που προσφέρεται για πανοραμική 
παρακολούθηση των αυτοκινήτων για αρκετή ώρα, σε γρήγορες στροφές, αλλά και σε φουρκέτες που 
βρίσκονται ακριβώς από κάτω. 
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Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση

FACTS - Ε.Δ.: Γραμμένη 
Ημερομηνία: Κυριακή 3 Ιουνίου 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (1ο πέρασμα): 09:58 μ.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (2ο πέρασμα): 13:09 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ακόμα μία από τις χαρακτηριστικές ειδικές 
της Λαμίας, και συγκεκριμένα της νεότερης 
ιστορίας της. Τα τελευταία χρόνια, όπως και 
πριν από μερικές εβδομάδες, αποτέλεσε 
μέρος του Ράλλυ Φθιώτιδος. Είναι 
ενδιαφέρουσα και προσφέρει αρκετά σημεία 
παρακολούθησης. Ένα από τα πλέον γνωστά 
είναι το άλμα λίγο μετά την αφετηρία, όπου 
μπορείτε να περπατήσετε στο σημείο από την 
αφετηρία. Τα σημεία που έχουν πρόσβαση 
είναι δύο: το πρώτο είναι το γνωστό κομμάτι στο 12,89 χλμ., από όπου τα αγωνιστικά περνούν από το 
χώμα στην άσφαλτο, και πάλι στο χώμα (βλ. road book, Πρόσβαση 3, σελ. 51). Αυτή είναι μία επιλογή, 
αλλά ένα ακόμα πιο τεχνικό κομμάτι είναι στο 13,44 χλμ. (φωτ. και βίντεο, Πρόσβαση 4, σελ. 52). Τα 
αυτοκίνητα έρχονται από μια γρήγορη δεξιά στροφή και πρέπει να στρίψουν σε πολύ στενή αριστερή 
φουρκέτα. Τέλος, μία ακόμα επιλογή είναι στον τερματισμό της ε.δ. στο χωριό Καλαμάκι, όπου και λίγα 
μέτρα πριν από το flying υπάρχουν τα γνωστά τρία συνεχόμενα άλματα. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
πρέπει να παρκάρετε στην άσφαλτο και να περπατήσετε αντίθετα μέχρι το σημείο. 
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FACTS - Ε.Δ.: Δίβρη 
Ημερομηνία: Κυριακή 3 Ιουνίου 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (1ο πέρασμα): 10:56 μ.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (2ο πέρασμα): 14:07 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Από την πόλη της Λαμίας ακολουθήστε τις 
οδηγίες για την πρόσβαση 1 της ε.δ. Δίβρη, 
για να καταλήξετε στο 4,41 χλμ. Η πρόσβαση 
είναι ασφάλτινη (βλ. road book, Πρόσβαση 1, 
σελ. 55) και καταλήγει στο χωριό Δίβρη. Αυτό 
που χρειάζεται να έχετε υπόψη σας είναι ότι, 
σε περίπτωση που θα συγκεντρωθεί αρκετός 
κόσμος, πιθανότατα να υπάρχει πρόβλημα 
με το πάρκινγκ. Το σημείο παρακολούθησης 
είναι αρκετά ενδιαφέρον, αφού μπορεί να δει 
κάποιος τα αγωνιστικά να έρχονται από γρήγορη ευθεία, να περνούν από γρήγορη αριστερή στροφή 
για κλειστή δεξιά σε αλλαγή πορείας, πριν αρχίσουν να ανηφορίζουν πάλι στο βουνό (φωτ. και βίντεο). 
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FACTS 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 31 Μαΐου 
Mήκος: 3,70 χλμ. 
Ωράριο κλεισίματος 
διαδρομής: 12:00 μ.μ. 
Ελεύθερα δοκιμαστικά 
(ωράριο 1ου αυτοκινήτου): 
14:00 
Κατατακτήρια Ειδική 
(ωράριο 1ου αυτοκινήτου): 
16:48 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η συγκεκριμένη διαδρομή, 
που βρίσκεται πολύ 
κοντά στον περιφερειακό 
της Λαμίας, αρχικά είχε 
αποτελέσει το shakedown 
του Ακρόπολις την εποχή 
του WRC, ενώ τα τελευταία 
χρόνια αποτελεί την QS της 
ευρωπαϊκής εκδοχής του 
αγώνα. Ξεκινάει με ένα 
γρήγορο στενό κομμάτι 
σε σχετικά καλό χώμα, 
για να ανηφορίσει μετά 
τη διασταύρωση στο 1ο 
χιλιόμετρο. Στη συνέχεια 
είναι αντίστοιχα στενό και 
τεχνικό, ενώ ενδιαφέρον 
έχει το τελευταίο τμήμα, 
με το φαρδύ, κατηφορικό 
και γρήγορο κομμάτι. 

KATATAΚΤΗΡΙΑ Ε.Δ. - ΛΑΜΙΑ
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ 1

1. Ερχόμενοι από Αθήνα μέσω 
ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, στην 
είσοδο της Λαμίας συνεχίζετε 
ευθεία προς Λάρισα-Στυλίδα. 
Σε 4,83 χλμ. βγαίνετε δεξιά 
στην έξοδο προς «ΒΙΠΕ Λαμίας-
Αγία Παρασκευή». Αμέσως 
μετά την έξοδο, στο «T» όπου 
δεξιά πρατήριο καυσίμων ΒΡ, 
μηδενίζετε το χιλιομετρητή, 
στρίβετε δεξιά προς Στυλίδα 
και ακολουθείτε το road book. 
Έπειτα από 2,7 χλμ., αφού 
παρκάρετε στο πλάτωμα, 
περπατώντας αριστερά για 180 
μέτρα, φτάνετε στο 1,04 χλμ. 
της ειδικής διαδρομής. 
2. Ερχόμενοι από 
Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά 
τα νέα διόδια συναντάτε την 
έξοδο προς «ΒΙΠΕ Λαμίας-
Αγία Παρασκευή». Αμέσως 
μετά την έξοδο, στο «Τ» όπου 
δεξιά πρατήριο καυσίμων ΒΡ, 
μηδενίζετε το χιλιομετρητή, 
στρίβετε δεξιά προς Στυλίδα 
και ακολουθείτε το road book. 
3. Ερχόμενοι από την πόλη 
της Λαμίας, ακολουθείτε το 
δρόμο προς Νέα Μαγνησία-
Αγία Παρασκευή-Στυλίδα. 
Σε 1,70 χλμ. μετά το χωριό 
Αγία Παρασκευή, συναντάτε 
δεξιά σας την έξοδο από τη 
ΝΕΟ προς ΒΙΠΕ Λαμίας και 
πρατήριο καυσίμων ΒΡ, όπου 
μηδενίζετε το χιλιομετρητή, 
στρίβετε δεξιά προς Στυλίδα 
και ακολουθείτε το road book. 
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FACTS 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 1 Ιουνίου 
Mήκος: 2,45 χλμ. 
Ωράριο κλεισίματος διαδρομής: - 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου: 15:26 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει 
στο χώρο του Ιπποδρόμου 
Αθηνών στο Μαρκόπουλο για 
τη διεξαγωγή υπερειδικής 
διαδρομής - όπως και το 2007. 
Με διαφορετική σχεδίαση, αλλά 
σε κάθε περίπτωση εύκολη στην 
παρακολούθηση από την κερκίδα. 
Τα αυτοκίνητα θα εκκινούν 
παράλληλα και ανά δύο στη 
διαδρομή, θα καλύπτουν συνολικά 
2,6 χιλιόμετρα και η σχεδίασή της 
έχει γίνει με γνώμονα το θέαμα! 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Από την Αττική Οδό συνεχίζετε στη 
Λεωφόρο Λαυρίου, με προορισμό 
το Λαύριο. Αφού περάσετε την 
έξοδο προς Μαρκόπουλο στο 
αριστερό σας χέρι, ακολουθείτε 
πινακίδες προς Ιππόδρομο Αθηνών 
Μαρκοπούλου, επίσης στα 
αριστερά σας. 

ΤΙΜΕΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
- Τιμή προπώλησης: 

10 ευρώ 
- Τιμή στο ταμείο: 

14 ευρώ 
- Παιδιά έως 12 ετών και ΑΜΕΑ: 

Δωρεάν 
- Κοινό εισιτήριο για όλους τους 

χώρους: Κεντρική κερκίδα ή όρθιοι, 
περιμετρικά του Ιπποδρόμου 

- Προπώληση: www.ticketmaster.gr

Στον Ιερό Βράχο! 
Έπειτα από κάποια χρόνια απουσίας, η εκκίνηση του 
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα δοθεί και πάλι κάτω από 
τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Το πρώτο αυτοκίνητο 
θα περάσει τη ράμπα της αφετηρίας στις 11:00 μ.μ. 
την Παρασκευή 1 Ιουνίου και από εκεί θα συνεχίσει 
την πορεία του προς τον Ιππόδρομο Αθηνών στο 
Μαρκόπουλο. 
Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 3 Ιουνίου στην πόλη της Λαμίας, και 
συγκεκριμένα έξω από το service park στην Π.Ε.Λ., με 
το πρώτο αυτοκίνητο να υπολογίζεται στη ράμπα στις 
15:04 μ.μ. 

Στην καρδιά της Φθιώτιδας 
Για ακόμα μία χρονιά η πόλη της Λαμίας θα αποτελέσει 
το επίκεντρο του αγώνα. Το αρχηγείο και το service 
park θα φιλοξενούνται στην Πανελλήνια Έκθεση 
Λαμίας, όπως και τα τελευταία χρόνια, ενώ στον ίδιο 
χώρο θα βρίσκεται και το Γραφείο Τύπου. Μία βόλτα 
στο συγκεκριμένο χώρο θα σας επιτρέψει να δείτε 
από κοντά τους πρωταγωνιστές του ERC, αλλά και τους 
ανθρώπους που εργάζονται στις ομάδες για να είναι 
τα αυτοκίνητα σε ιδανική κατάσταση. Παράλληλα, θα 
υπάρχουν περίπτερα εταιρειών για να αγοράσετε είδη 
του αγώνα, και όχι μόνο, όπως και εστιατόρια. 
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Ε.Δ. 2 - ΘΗΒΑ 

FACTS 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 1 Ιουνίου 
Mήκος: 30,53 χλμ. 
Ωράριο κλεισίματος 
διαδρομής: 15:00 μ.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου: 
17:29 μ.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Δύσκολη και απαιτητική 
διαδρομή, με τη φετινή 
της εκδοχή να αποτελεί 
ένα κράμα παλαιότερων 
τμημάτων. Κατά κύριο 
λόγο περιλαμβάνει 
κλειστά κομμάτια, ενώ 
η επιφάνεια αλλάζει 
από σημείο σε σημείο. 
Κάποια είναι αρκετά 
σκληρά, ενώ άλλα έχουν 
μαλακό κοκκινόχωμα. 
Με δεδομένο ότι θα είναι 
και η πρώτη ε.δ. του 
αγώνα και με μήκος που 
οριακά ξεπερνά τα 30 
χιλιόμετρα, είναι πιθανό 
να δημιουργήσει διαφορές 
από πολύ νωρίς. 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ 1

1. Από Αθήνα ή από Λαμία βγαίνετε δεξιά στην έξοδο της Θήβας και 
ακολουθείτε τις πινακίδες προς Θήβα. Σε 2,24 χλμ. στρίβετε διαγώνια 
αριστερά (όπου πινακίδα) προς Θήβα-Χαλκίδα-Μουσείο και σε 260 
μέτρα επίσης αριστερά προς Γενικό Νοσοκομείο Θηβών-Θήβα. Σε 1,52 
χλμ., αμέσως μετά την AVIN, στο «ταυ» στρίβετε δεξιά προς Θήβα και 
μηδενίζετε το χιλιομετρητή. Ακολουθώντας το σχετικό road book φτάνετε 
στο 3,93 χλμ. της ΕΔ. 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2Α - 2Β

2Α-2Β. Από Αθήνα ή από Λαμία μέσω της ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, στον κόμβο της Ριτσώνας 
βγαίνετε δεξιά και ακολουθείτε τις πινακίδες προς Θήβα μέσω της παλαιάς οδού. Σε 
περίπου 11 χλμ. από τον κόμβο συναντάτε διασταύρωση όπου αριστερά σας οι μεγάλες 
αποθήκες των καταστημάτων Jumbo. Στρίβετε αριστερά και μηδενίζετε το χιλιομετρητή. 
Ακολουθείτε αντιστοίχως καθένα από τα road books, για να φτάσετε στο 10,16 χλμ. (2Α) 
και στο 10,78 χλμ. (2Β) της Ειδικής Διαδρομής. 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3Α - 3Β

3Α-3B. Από Αθήνα ή από Λαμία 
βγαίνετε δεξιά στην έξοδο 
της Θήβας και ακολουθείτε 
τις πινακίδες προς Θήβα. Σε 
2,24 χλμ. στρίβετε διαγώνια 
αριστερά (όπου πινακίδα) 
προς Θήβα-Χαλκίδα-Μουσείο 
και σε 260 μέτρα επίσης 
αριστερά προς Γενικό 
Νοσοκομείο Θηβών-Θήβα. 
Σε 1,52 χλμ., αμέσως μετά 
την AVIN, στο «ταυ» στρίβετε 
δεξιά προς Θήβα. Σε 800 
μέτρα στον κυκλικό κόμβο 
στρίβετε αριστερά στην οδό 
Οπλαρχηγού Βόγκλη και 
ακολουθείτε ταμπέλες προς 
Θήβα-Ελευσίνα. Σε 2,26 χλμ., 
στο «ταυ» όπου δεξιά JET 
Oil στρίβετε αριστερά στην 
ΠΕΟ Θηβών-Ελευσίνας. Σε 
2,2 χλμ. στρίβετε αριστερά 
αμέσως μετά την περίφραξη 
του στρατοπέδου (όπου 
πινακίδες προς Νεοχωράκι-
Καλλιθέα-Ασωπία-Τανάγρα) και 
μηδενίζετε το χιλιομετρητή. 
Ακολουθώντας τα αντίστοιχα 
road books φτάνετε στο 13,34 
χλμ. της ΕΔ (3Α) και αντίστοιχα 
στο 15,39 χλμ. (3Β). 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ 4

4. Από Αθήνα ή από Λαμία βγαίνετε δεξιά στην έξοδο της Θήβας και ακολουθείτε τις 
πινακίδες προς Θήβα. Σε 2,24 χλμ. στρίβετε διαγώνια αριστερά (όπου πινακίδα) προς Θήβα-
Χαλκίδα-Μουσείο και σε 260 μέτρα επίσης αριστερά προς Γενικό Νοσοκομείο Θηβών-Θήβα. 
Σε 1,52 χλμ., αμέσως μετά την AVIN, στο «ταυ» στρίβετε δεξιά προς Θήβα. Σε 800 μέτρα στον 
κυκλικό κόμβο στρίβετε αριστερά στην οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη και ακολουθείτε ταμπέλες 
προς Θήβα-Ελευσίνα. Σε 2,26 χλμ., στο «ταυ» όπου δεξιά JET Oil, στρίβετε αριστερά στην 
ΠΕΟ Θηβών-Ελευσίνας. Σε 2,2 χλμ. στρίβετε αριστερά αμέσως μετά την περίφραξη του 
στρατοπέδου (όπου πινακίδες προς Νεοχωράκι-Καλλιθέα-Ασωπία-Τανάγρα) και μηδενίζετε το 
χιλιομετρητή. Ακολουθώντας το road book φτάνετε στο 21,59 χλμ. της Ειδικής Διαδρομής. 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5Α - 5Β

5Α-5Β. Από Αθήνα ή από Λαμία βγαίνετε δεξιά στην έξοδο της Θήβας και ακολουθείτε τις 
πινακίδες προς Θήβα. Σε 2,24 χλμ. στρίβετε διαγώνια αριστερά (όπου πινακίδα) προς Θήβα-
Χαλκίδα-Μουσείο και σε 260 μέτρα επίσης αριστερά προς Γενικό Νοσοκομείο Θηβών-Θήβα. 
Σε 1,52 χλμ., αμέσως μετά την AVIN, στο «ταυ» στρίβετε δεξιά προς Θήβα και μηδενίζετε 
το χιλιομετρητή. Ακολουθώντας το σχετικό road book φτάνετε στη διασταύρωση όπου 
περπατώντας αριστερά 100 μέτρα βρίσκεστε στο 20,63 χλμ. της ΕΔ (πρόσβαση 5Α), ενώ αν 
περπατήσετε δεξιά 250 μ. βρίσκεστε στο (5Β) 27,98 χλμ. της ΕΔ. 



ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ Ε.Δ.>>> ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

38

Ε.Δ. 3 - 6 ΝΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑ

FACTS 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 2 Ιουνίου 
Mήκος: 14,28 χλμ. 
Ωράριο κλεισίματος 
διαδρομής: 08:18 π.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (1ο 
πέρασμα): 10:48 π.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου (2ο 
πέρασμα): 15:55 μ.μ. 

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μπορεί να λέγεται «Νέα 
Άμφισσα», αλλά μόνο νέα 
δεν είναι η συγκεκριμένη ε.δ. 
Πρόκειται για τις γνωστές 
Καρούτες, με αντίθετη φορά, 
η οποία και είναι η αγαπημένη 
των θεατών. Ξεκινάει από 
το Προσήλιο, με ένα αρκετά 
γρήγορο κομμάτι στην αρχή, 
για να ανηφορίσει στο βουνό 
στη συνέχεια. Αμέσως μετά, 
περνάει μέσα από το δάσος 
με ένα πολύ τεχνικό κομμάτι, 
πριν αρχίσει να κατηφορίζει 
προς τον κεντρικό της 
Άμφισσας. Το τελευταίο 
κομμάτι είναι αρκετά 
γρήγορο, σε φαρδύ δρόμο και 
με καλό οδόστρωμα. Στοιχείο 
που χαρακτηρίζει τη διαδρομή 
στο μεγαλύτερο μέρος της, αν 
και ο δρόμος «χαλάει» έπειτα από κάποια περάσματα. 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 
Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα δεν προτείνει κάποιες προσβάσεις, αφού η μοναδική 
από Λιδορίκι και Αγία Ευθυμία έχει αρκετά κακό οδόστρωμα. Έτσι, η πρόταση για 
κάποιον είναι να κατευθυνθεί είτε στην αφετηρία της ε.δ., από Άμφισσα προς Προσήλιο, 
ή στον τερματισμό από τον κεντρικό δρόμο Άμφισσας-Αγίας Ευθυμίας, όπου και το 
γνωστό κατηφορικό «εσάκι» στις Καρούτες. 

Ζωντανεύει το πάθος για οδήγηση
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Ε.Δ. 4 - 7 ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 

FACTS 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 2 Ιουνίου 
Mήκος: 25,10 χλμ. 
Ωράριο κλεισίματος 
διαδρομής 
(1ο πέρασμα): 09:06 π.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου 
(1ο πέρασμα): 11:36 π.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου 
(2ο πέρασμα): 16:43 μ.μ. 

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ακόμα μία ιδιαίτερα 
γνωστή «ακροπολική» 
ειδική διαδρομή. Το 2017 
είχε χρησιμοποιηθεί 
αυτούσια ως «Γραβιά», 
αλλά με ανάποδη φορά. 
Φέτος η αφετηρία είναι 
μετά το χωριό Δροσοχώρι 
και τερματίζει στο βουνό 
πάνω από τη Λιλαία. 
Τα πρώτα χιλιόμετρα 
είναι αρκετά γρήγορα, 
σε σχετικά γλιστερό 
οδόστρωμα, για να γίνει 
αρκετά πιο κλειστή και 
με αρκετές φουρκέτες 
αρχίζοντας να ανηφορίζει 
προς το βουνό. Το 
κατηφορικό κομμάτι 
είναι πολύ τεχνικό και 
απαιτητικό, και ουσιαστικά 
αυτό που θα «βγάλει» και 
τις διαφορές μεταξύ των 
πληρωμάτων. 



1. Είτε έρχεστε από Αθήνα από τη ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας είτε από Λαμία, βγαίνετε 
δεξιά στην έξοδο προς Μπράλο-Άμφισσα. Σε 26,52 χλμ. συναντάτε την πρώτη 
είσοδο της Γραβιάς και συνεχίζετε ευθεία. Έπειτα από 29,73 χλμ. συναντάτε 
διασταύρωση προς Δροσοχώρι-Ελαιώνα και στρίβοντας αριστερά μηδενίζετε το 
χιλιομετρητή και συνεχίζετε ακολουθώντας το road book. 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ 1
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2. Είτε έρχεστε από Αθήνα από τη ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας είτε από Λαμία, βγαίνετε 
δεξιά στην έξοδο προς Μπράλο-Άμφισσα. Σε 26,52 χλμ. συναντάτε την πρώτη 
είσοδο της Γραβιάς και στρίβετε αριστερά. Σε 1,86 χλμ. (όπου αριστερά σούπερ 
μάρκετ) στρίβετε αριστερά προς Μαριολάτα-Λιλαία. Αμέσως μετά την έξοδο του 
χωριού Λιλαία, συναντάτε διασταύρωση προς Επτάλοφο και στρίβετε δεξιά. Σε 9,77 
χλμ. μηδενίζετε το χιλιομετρητή συνεχίζοντας ευθεία προς Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού και στη συνέχεια ακολουθείτε το road book. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2
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3. Ακολουθώντας την ίδια 
διαδρομή με την πρόσβαση 

2, μηδενίζετε το χιλιομετρητή 
και ακολουθείτε το αντίστοιχο 

road book.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3
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FACTS 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 2 Ιουνίου 
Mήκος: 22,50 χλμ. 
Ωράριο κλεισίματος 
διαδρομής 
(1ο πέρασμα): 10:07 π.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου 
(1ο πέρασμα): 12:37 μ.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου 
(2ο πέρασμα): 17:44 μ.μ. 

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ακόμα μία ειδική που 
είδαμε πέρυσι, αλλά σε 
παραλλαγή. Το Παλαιοχώρι 
ξεκινάει, όπως και το 
2017, λίγο έξω από το 
ομώνυμο χωριό, αλλά 
φτάνοντας στο οροπέδιο, 
στις γνωστές λίμνες, 
δεν ακολουθεί πορεία 
προς Ελευθεροχώρι 
όπως πέρυσι, αλλά προς 
Μενδενίτσα. Το πρώτο 
κομμάτι μέχρι τις λίμνες 
είναι αρκετά σκληρό, 
με πολλές πέτρες και 
κλειστές στροφές. 
Από εκείνο το σημείο 
ακολουθεί ένα σκληρό 
κομμάτι της τάξης των 4 
χιλιομέτρων, τελειώνοντας 
με ένα στενό κατηφορικό 
κομμάτι πάνω από το χωριό 
της Μενδενίτσας. 

Ε.Δ. 5 - 8 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ / ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ 
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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 έπειτα 

από ακόμα 1,61 χλμ. φτάνετε 
στο 2,12 χλμ. της ειδικής 

διαδρομής. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 1
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2. Κινούμενοι στην ΠΕΟ Αθηνών-Λαμίας, ερχόμενοι από τις 
Θερμοπύλες ή από Λαμία, στρίβετε προς Ελευθεροχώρι-
Μπράλο και σε 12,39 χλμ. (όπου πρατήριο ΕΚΟ στο αριστερό 
σας χέρι) στρίβετε αριστερά προς Ελευθεροχώρι, όπου και 
μηδενίζετε το χιλιομετρητή. Έπειτα από 9,60 χλμ. βρίσκεστε 
στο 8,52 χλμ. της ΕΔ. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2
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3Α-3Β. Κινούμενοι 
στην ΠΕΟ Αθηνών-

Λαμίας ερχόμενοι από 
τις Θερμοπύλες ή από 

Λαμία, μηδενίζετε 
το χιλιομετρητή 

στην πινακίδα που 
σηματοδοτεί την 

έξοδο για Ανάβρα. 
Ακολουθείτε το road 
book και έπειτα από 

14,33 χλμ. φτάνετε 
στο 17,43 χλμ. της 

ΕΔ (σημείο 3Β). Αν 
προχωρήσετε 200 

μ. αντίθετα προς 
τη φορά της ΕΔ, 

βρίσκεστε στο 17,23 
της ΕΔ (σημείο 3Α).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3Α - 3Β
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FACTS 
Ημερομηνία: 
Kυριακή 3 Ιουνίου 
Mήκος: 21,97 χλμ. 
Ωράριο κλεισίματος 
διαδρομής (1ο πέρασμα): 
07:28 π.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου 
(1ο πέρασμα): 09:58 π.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου 
(2ο πέρασμα): 13:09 μ.μ. 

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τη γνωρίσαμε σε 
παλαιότερες εκδοχές 
του Ράλλυ Ακρόπολις, 
αλλά «ζωντάνεψε» 
και πρόσφατα, στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ράλλυ, και ειδικότερα 
στο Ράλλυ Φθιώτιδος. Στο 
ξεκίνημά της έχει αρκετά 
θεαματικά άλματα, για 
να ανηφορίσει μέχρι το 
6ο χιλιόμετρο. Από εκεί 
και έπειτα η επιφάνεια 
είναι επίπεδη, ενώ αρκετά 
υψηλή είναι και η μέση 
ωριαία ταχύτητα. Στα μέσα 
της ε.δ., περίπου στο 9ο 
χιλιόμετρο, είναι και το 
γνωστό στους λάτρεις 
των αγώνων, καθώς και 
στους φωτογράφους, 
σημείο που τα αυτοκίνητα 
περνούν ανάμεσα από τα δύο 
δέντρα. Τεχνική και γρήγορη 
είναι μέχρι το τέλος της -έξω 
από το χωριό Καλαμάκι-, 
με σήμα κατατεθέν τα τρία 
συνεχή άλματα πριν από τον 
τερματισμό. 

Ε.Δ. 9 - 11      ΓΡΑΜΜΕΝΗ 
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1. Με «αφετηρία» το service park στην ΠΕΛ, ακολουθείτε την ΕΟ 
Λαμίας-Καρπενησίου. Σε 15 χλμ. διασχίζετε το χωριό Λιανοκλάδι και σε 
9,75 χλμ., αμέσως μετά το χωριό Καστρί, στρίβετε δεξιά (όπου πινακίδα 
«προς Γραμμένη-Τρίλοφο-Άγ. Στέφανο»), μηδενίζετε το χιλιομετρητή 
και ακολουθείτε το road book. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 1
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2. Ξεκινώντας από το service park στην ΠΕΛ, ακολουθείτε την ΕΟ Λαμίας-
Καρπενησίου. Σε 15,11 χλμ., στην πλατεία του χωριού Λιανοκλάδι (όπου 
δεξιά η εκκλησία), στρίβετε δεξιά στο φανάρι προς Στίρφακα-Μοσχοκαρυά, 
μηδενίζετε το χιλιομετρητή και ακολουθείτε το road book. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2
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3. Ακολουθώντας τη διαδρομή για την πρόσβαση 2 στην πλατεία του 
χωριού Λιανοκλάδι, μηδενίζετε το χιλιομετρητή και ακολουθείτε το 
road book για να βρεθείτε στο 12,89 χλμ. της ΕΔ. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3
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4. Ακολουθώντας τη διαδρομή για την πρόσβαση 2 στην πλατεία του 
χωριού Λιανοκλάδι, μηδενίζετε το χιλιομετρητή και ακολουθείτε το 
road book για να βρεθείτε στο 13,44 χλμ. της ΕΔ. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 4
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5. Ξεκινώντας από το service park, ακολουθείτε την ΕΟ Λαμίας-Δομοκού μετά 
τη βόρεια είσοδο της Λαμίας (όπου το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας αριστερά). 
Έπειτα από 1,97 χλμ. (από τη βόρεια είσοδο) συναντάτε διασταύρωση με 
πινακίδα προς Δίβρη δεξιά, όπου και μηδενίζετε το χιλιομετρητή. Αφού 
φτάσετε στο χωριό Καλαμάκι, παρκάρετε ώστε να μην εμποδίζετε την 
κυκλοφορία των αγωνιστικών αυτοκινήτων και των οχημάτων ασφαλείας και 
προχωρήστε πεζή προς το stop και τον τερματισμό.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5
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Ε.Δ. 10 - 12 ΔΙΒΡΗ 

FACTS 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 3 Ιουνίου 
Mήκος: 18,53 χλμ. 
Ωράριο κλεισίματος 
διαδρομής (1ο πέρασμα): 
08:26 π.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου 
(1ο πέρασμα): 10:56 μ.μ. 
Ωράριο 1ου αυτοκινήτου 
(2ο πέρασμα): 14:07 μ.μ. 

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΥΟ 
ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Όπως και η Γραμμένη, 
έτσι και η Δίβρη είναι 
μια ε.δ. γνωστή τόσο 
από το Ράλλυ Ακρόπολις 
παλαιότερων ετών όσο και 
από αγώνες του εθνικού 
μας Πρωταθλήματος. Σε 
γενικές γραμμές είναι 
γρήγορη. Τα πρώτα 
χιλιόμετρα είναι επίπεδα, 
ενώ ακολουθεί ένα μικρό 
ανηφορικό κομμάτι, για να 
γίνει γρήγορη και τεχνική 
στη συνέχεια και μέχρι τον 
τερματισμό. 
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1. Ξεκινώντας από το service park, ακολουθείτε την ΕΟ Λαμίας-Δομοκού. Στη 
βόρεια είσοδο της Λαμίας (όπου το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας αριστερά) 
παραμένετε στον κεντρικό δρόμο και έπειτα από 1,97 χλμ. συναντάτε 
διασταύρωση με πινακίδα προς Δίβρη δεξιά. Στρίβετε δεξιά και μηδενίζοντας το 
χιλιομετρητή ακολουθείτε το road book. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 1
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2. Ερχόμενοι από Αθήνα, ακολουθώντας τη ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της 
Λαμίας συνεχίζετε προς Θεσσαλονίκη. Σε 5,17 χλμ. βγαίνετε στην έξοδο προς 
ΒΙΠΕ Λαμίας δεξιά. Μόλις διανύσετε τη ράμπα της εξόδου, στο «ταυ» (όπου 
δεξιά ΒΡ) στρίβετε δεξιά και μηδενίζετε το χιλιομετρητή. 
Αν βρίσκεστε στη Λαμία, ακολουθώντας το δρόμο προς τη ΝΕΟ Αθηνών-
Θεσσαλονίκης, βγαίνετε στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη και σε 5,17 χλμ. 
βγαίνετε στην έξοδο προς ΒΙΠΕ Λαμίας δεξιά. Μόλις διανύσετε τη ράμπα 
της εξόδου, στο «ταυ» (όπου δεξιά ΒΡ) στρίβετε δεξιά και μηδενίζετε το 
χιλιομετρητή. 
Από Θεσσαλονίκη, μέσω της ΝΕΟ Θεσσαλονίκης-Αθηνών, βγαίνετε δεξιά στην 
έξοδο προς ΒΙΠΕ Λαμίας 5,17 χλμ. πριν από τη Λαμία. 
Και στις τρεις περιπτώσεις, συνεχίζετε ακολουθώντας το σχετικό road book. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2
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