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Ειδική Διαδρομή 
 
 

Ξεκινάμε 13:30 ή 14:20 αντιστιχα , φόσον έχουν Επιβιβαστεί όλα τα παιδιά, 

προχωράμε με κατεύθυνση  προς Γιόφυρο, πριν τη Γιόφυρο στρίβουμε δεξιά 

προς την Παλιά Γέφυρα του Γιόφυρου, μπαίνουμε Χριστόμιχάλη Ξυλούρη, 

προχωράμε ευθεία έως οπού συναντάμε την διασταύρωση  Χριστόμιχάλη 

Ξυλούρη και Λιμνης Κουρνά, στρίβουμε αριστερά επι της οδόυ Λίμνης 

Κουρνα, προχωράμε ευθεία, και περνάμε απέναντι προς την οδό Στρυμωνος,  

ευθεία επάνω, όλη την ανηφόρα, τέρμα του δρόμου στρίβουμε δεξιά στο 

Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη (στάση), μπαίνουμε αριστερά στην Λ. Ανδρέα  

Παπανδρέου, προχωράμε  ευθεία φτάνοντας στην οδό  Ατλαντίδος, Τέρμα 

Ατλαντίδος Στρίβουμε Δεξιά Προς Ιερολοχιτών, Πλατεία Σινάνη, Αριστερά 

προς Λ. Ιωνίας, κ Τέρμα Ιωνίας Στρίβουμε δεξιά προς  Ανδρεα Παπανδρέου, 

όλο ευθεία συναντάμε την Λ. Δημοκρατίας, περνάμε απέναντι κατεβαίνουμε 

την Ιτανου, (προς Αγία Άννα) προχωράμε όλο ευθεία και στρίβουμε δεξιά επι 

της οδού Φιλελλήνων,  και συνεχίζουμε  ευθεία εως τη διακλάδωση  

Φιλελλήνων με  Σκεπετζή , στρίβουμε αριστερά επι της οδού  Σκεπετζή και 

τέρμα του δρόμου στρίβουμε δεξιά επι της οδού Πιτσουλάκη, ευθεία κ εως την 

Λεωφόρο Κνωσού στο ύψος του Μπεντεβη, στα φανάρια στρίβουμε αριστερά 

Προς  Λ . Παπαναστασίου, περνάμε πάνω από την γέφυρα της Εθνικής  και 

προχωράμε ευθεία φτάνοντας στο Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκη,  στρίβουμε 

δεξιά  Εθνομαρτύρων  και αμέσως  αριστερά προς την Οδο Ανθέων,  

προχωράμε ευθεία και περίπου στην μέση της Ανθέων στρίβουμε  αριστερά 

προς την Οδό  Ευμαθιου, προχωράμε όλο ευθεία, συναντάμε την Λ. 

Παπαναστασίου, περνάμε απέναντι στην οδό Θανάση  Σκουλά, όλο ευθεία 

όπου και συναντάμε τη Λεωφόρο Κνωσού στο ύψος του Ξενικάκη, Στρίβουμε 

Αριστερά, όλο ευθεία έως και  το ύψος του Κωτσόβολου, 

 

 

Υ.Γ. : Για τυχών απορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 

τηλέφωνο : 2815 10 20 20.  

    Ευχαριστούμε  

Σχολικό Σχολικό Πρότυπο Γυμνάσιο - Λύκειο Μεσημέρι 


