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Συγκρότημα Γραφικών Τεχνών

Έσβησε πριν λίγες μέρες το παγκόσμιο κερί του Μεγάλου Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη. 
Επειδή ήταν παγκόσμιος, ο απανταχού ελληνισμός του χρωστά απέραντη 
ευγνωμοσύνη. Ο Θεοδωράκης εμφανίστηκε σε μια χρονική στιγμή όπου η 
ελευθερία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη ήταν αιχμάλωτες του πάθους της βλακείας 
και ακόμα της ηλιθιότητας. Όρθωσε πολιτικά και καλλιτεχνικά το μεγαλειώδες 
ανάστημά του αντιδρώντας και αντιστεκόμενος σε όλους τους εχθρούς της 
πατρίδας μας. Αιωνία του η μνήμη.
Σε αυτό το Μεγάλο Έλληνα και ευεργέτη είναι αφιερωμένα αυτά τα δύο τεύχη 
που εκδώσαμε σε 20.000 αντίτυπα το καθένα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά την Ευρωπαϊκή χάρτα οδικής ασφάλειας, αλλά και όλους τους 
διαφημιζόμενους. Όλοι αυτοί μας έδωσαν τη χαρά να προβάλουμε αυτή τη 
μεγάλη ανάγκη για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Παράλληλα, προβάλουμε ένα παγκόσμιο γεγονός που είναι το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις 2021 
χωρίς κανένα άμεσο οικονομικό όφελος. Εμείς θα βουτάμε πάντα την πένα στο μελάνι με 
μοναδική ευχαρίστηση τη δημιουργία πληροφόρησης για το γεγονός και τους χορηγούς του. 
Ευχόμαστε στην ΟΜΑΕ και σε κάθε παράγοντα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Καλό ταξίδι Μίκη

EDITORIAL
του Κώστα Πουλιάση
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Αγαπητοί αναγνώστες, 
Τα 2 τεύχη αυτά τελούν υπό την αιγίδα, αλλά και τη χορηγία της 
Ευρωπαϊκής χάρτας οδικής ασφάλειας, της οποίας ο Όμιλος Μέσων 
Επικοινωνίας και Προβολής  Κ. Πουλιάση είναι μόνιμο μέλος και 
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα από το 2004. Παράλληλα είναι μέλος 
του ΟΗΕ για την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων.
Παρακαλούμε θερμά να γίνεται διαφωτιστές στο περιβάλλον σας, 
ώστε να μειωθούν τα οδικά ατυχήματα.
Σας ευχαριστούμε θερμά.

Τα περιοδικά τυπώθηκαν σε 20.000 αντίτυπα για διανομή free press.
Ευχαριστούμε τα 250 πρατήρια καυσίμων για τη δωρεάν διανομή 
των περιοδικών.



Σ  ε μια περίοδο αναζήτησης προσανατολισμού και 
πολιτικής σταθερότητας, με τις πληγές να μην έχουν 
γιάνει ακόμα, η διεξαγωγή αγώνων διεθνούς ενδια-

φέροντος δρούσε σε πλήρη αντίθεση της λοιπής καχεξίας 
της ελληνικής κοινωνίας. Οι εικόνες των χαμογελαστών 
οδηγών, η πλειονότητα των οποίων προέρχονταν από τα 
ανώτερα στρώματα της οιονεί αστικής ανώτερης τάξης 
της χώρας, κάλυπταν τις ανισότητες μιας κοινωνίας βα-
θύτατα διαιρεμένης. Πέραν αυτού όμως, δημιουργούσαν 
στο εθνικό φαντασιακό την προσδοκία μιας ανάκαμψης.

Έχουν περάσει 70 χρόνια από το πρώτο 
«Ακρόπολις» και αυτό βρίσκεται στην 
πλήρη του ωριμότητα και θυμίζει καλό 
παλαιωμένο κρασί Βουργουνδίας. Τα 
αρώματα που έρχονται στη μύτη μας 
ανοίγοντας το ποτάμι των αναμνήσεων, 
μας μεταφέρουν στην μετεμφυλιακή 
Ελλάδα, που ελάχιστα θύμιζε 
ευρωπαϊκή χώρα.

  1952-2021: 
Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα!

Από το «Ράλλυ ΕΛΠΑ» στο 
«Ακρόπολις»
Το 1951 μια ομάδα οδηγών 
είχε την ιδέα να διοργανώσει 
ένα αγώνα 1.923 χιλιομέ-
τρων και με τη βοήθεια της 
Shell τα κατάφερε. Στις 30 
Νοεμβρίου 1951 ξεκίνησε 
ο πρώτος αγώνας από την 

Αθήνα και πέρασε κατά σειρά από τις πόλεις Τρίπολη, 
Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη με 
τον τερματισμό να γίνεται στην Αθήνα. Νικητής ήταν ο 
Πέτρος Περατικός με Fiat 1400.
Την επόμενη χρονιά η ΕΛΠΑ (Ελληνική Λέσχη Περιηγήσε-
ων και Αυτοκινήτου) αναλαμβάνει την διοργάνωση του 
αγώνα έπειτα από πρόταση του αντιπροέδρου της και 
επικεφαλή της Μόνιμης Επιτροπής Αγώνων, Απόστολο 
Νικολαΐδη (υπήρξε και εμβληματικός παράγοντας του 
Παναθηναϊκού), για να αναλάβει τη διεξαγωγή ενός αγώ-
να ταχύτητας υπό την αιγίδα της, το «Ράλλυ ΕΛΠΑ 1952». 

Με ενέργειές του μάλιστα το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς 
μετονομάζεται σε «Ακρόπολις» και γίνεται διεθνής.
Στον πρώτο εκείνο διεθνή αγώνα του 1953 συμμετείχαν 
19 ελληνικά και 7 ξένα πληρώματα, τα οποία κάλυψαν 
μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Αθήνα για να 
επιστρέψει σ’ αυτήν μέσα από Τρίπολη, Ολυμπία, Ρίο, 
Αντίρριο, Ιωάννινα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και 
Δελφούς. Πρώτοι διεθνείς νικητές αναδείχθηκαν οι Νίκος 
Παπαμιχαήλ – Σπύρος Δημητράκος με Jaguar XK 120. 
Την επόμενη χρονιά οι συμμετέχοντες φτάνουν τους 41, 
ενώ η νίκη παραμένει σε ελληνικά χέρια με τους Πέτρο 
Παπαδόπουλο και Σπύρο Δημητράκο ξανά συνοδηγό 
να τερματίζουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με ένα 
Opel Rekord. To 1955 ο Τζόνι Πεσματζόγλου με συνοδηγό 
τον Μ. Παπανδρέου με ένα Opel Kapitan γίνονται οι τε-
λευταίοι Έλληνες που τερματίζουν πρώτοι στη γενική. Το 
1956 οι συμμετοχές ξεπερνούν για πρώτη φορά τις 100 
και το «Ακρόπολις» μπαίνει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊ-
κού Πρωταθλήματος.

Κεντρική φωτό: Latvala 2008 με Ford Focus RS - Aριστερά: Απόστολος Νικολαΐδης - Δεξιά πάνω: Παπαδόπουλος-
Δημητράκος με Opel Rekord (1οι 1954) και κάτω: Schock-Moll με Mercedes 300 SL (1οι Ξένοι νικητές 1956)
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1960-1965: Η καθιέρωση
Ο αγώνας μπαίνοντας στη δεύτερη δεκαετία της 

ζωής του, έχει πια καθιερωθεί στο καλεντάρι του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για τους ξένους 

οδηγούς η πολιτική αστάθεια της χώρας δε συνιστά 
ζήτημα. Οι ενδιαφέρουσες διαδρομές και η εξωτι-

κή υπανάπτυξη του τοπίου γοητεύουν τους ξένους 
προσφέροντάς τους τη ρομαντική ψευδαίσθηση της 

μεσογειακής ξεγνοιασιάς. Στο αγωνιστικό κομμάτι, το 
1960 αποτελεί την τελευταία χρονιά εκκίνησης του αγώ-

να από την Τεργέστη (για τους ξένους οδηγούς). Από την 
επόμενη χρονιά, η αφετηρία μεταφέρεται στο Γκρατς. Τα 
ονόματα των Carlsson, Bohringer, Walter, Schock μονο-
πωλούν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ενώ από την 
πλευρά των Ελλήνων αρχίζει να ανατέλλει το άστρο του 
Γιώργου Ραπτόπουλου.

1965-1969: Η αναβάθμιση
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’60, το «Ακρόπολις» ανα-
βαθμίζεται. Οι ξένοι οδηγοί συμμετέχουν πλέον με εργο-
στασιακά αυτοκίνητα ακολουθούμενοι από μια πλειάδα 
τεχνικών και συνεργείων. Το 1966 το Cortina της Ford με 
οδηγούς τους Sonderstrom και Clark κάνουν το 1-2, ξεκι-
νώντας μια περίοδο παραγωγής τίτλων για την αμερικά-
νικη εταιρεία. Την επόμενη χρονιά, παρά το στρατιωτικό 
πραξικόπημα, η ΕΛΠΑ διεξάγει κανονικά τον αγώνα στον 
οποίο Makinen, Hopkirk και Aaltonen με BMC Cooper 
πρωταγωνιστούν. Η απονομή γίνεται για τελευταία φορά 
από τον τέως Κωνσταντίνο. Το 1969 είναι η χρονιά της 
Porche, η εργοστασιακή συμμετοχή με κινητήρα που 
αποδίδει 240(!) ίππους του Pauli Toivonen με την 911 S 
τερματίζει στην πρώτη θέση αποτελώντας την τελευταία 
νίκη της καριέρας του.

1970-1973: Η κυριαρχία της Alpine Renault
Ενώ η στρατιωτική δικτατορία συνεχίζεται, το «Ακρόπο-
λις» ωριμάζει. Ο αγώνας γίνεται γρηγορότερος και πιο 
απαιτητικός, αλλά η απεικόνισή του παραμένει ενταγμέ-
νη σ’ ένα πλαίσιο γραφικότητας θυμίζοντας τις αλήστου 
μνήμης εκδηλώσεις της χούντας. Στο αγωνιστικό κομμάτι 
δεσπόζει η γαλλική Alpine-Renault με νίκες το 1970, το ’71 
και το ’73. Η μικρή μάζα του αυτοκινήτου σε συνδυασμό 
με την άριστη τεχνική προετοιμασία κάνουν το αυτοκίνη-
το, που στην καλύτερή του εκδοχή αποδίδει 175 ίππους 

με κινητήρα 1,8 λίτρων, να πετάει.
Σε επίπεδο προσώπων ξεχωρίζει ο Jean Luc Therier, νικητής 
το 1970 και το ’73. Ο Andersson κέρδισε το 1971, ενώ ένα 
χρόνο αργότερα είναι η σειρά του Σουηδού H. Lindberg με 
Fiat 124 Spider. Το 1973 είναι η χρονιά που το Ράλι Ακρό-
πολις εντάσσεται για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Ράλι. Ακόμα περιλαμβάνεται στα πανελλήνια πρω-
ταθλήματα και κύπελλα κλάσεων, στο κύπελλο της FIA για 
αυτοκίνητα παραγωγής και στο παγκόσμιο κύπελλο για 
κατασκευαστές αυτοκινήτων τουρισμού.

Böhringer-Knoll με Mercedes-Benz 300 SE (1οι 1963)
Carlsson-Karlsson με Saab 96 (1οι 1961)

12ο “Ράλι Ακρόπολις”: Ραπτόπουλος με DKW F 12
Söderström-Palm με Ford Cortina Lotus (1οι 1966) 

και πίσω οι 2οι Clark-Melia επίσης με Ford Cortina Lotus
Hopkirk-Crellin με BMC Mini Cooper S στην 3η θέση

Clark-Porter με Ford Escort Twin Cam (1οι 1968)
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Από αριστερά προς δεξιά οι νικητές ‘70 έως ‘72:
Thérier-Callewaert με Alpine-Renault A110 ,
Andersson-Hertz με Alpine-Renault A110,
Lindberg-Eisendle με Fiat 124 Spider
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1974-1981: Η χρυσή εποχή
Το «Ακρόπολις» με την μεταπολίτευση διανύει τη χρυσή 
εποχή του. Το 1974 ο αγώνας δεν έγινε λόγω της πετρελα-
ϊκής κρίσης που συντάραξε τον κόσμο, αλλά δείχνει πλέον 
να φτάνει σ’ ένα επίπεδο ασύλληπτο. Ίσως αυτό να οφεί-
λεται στην μεταβατικότητα του χαρακτήρα των αγώνων 
την εποχή εκείνη. Ενώ, ο επαγγελματισμός καθιερώνεται 
ανεπιστρεπτί κάνοντας τους αγώνες υπόθεση καθαρά 
εργοστασιακή, διατηρείται ακόμα το πνεύμα της αδιαμε-
σολάβητης αναμέτρησης με τη φύση των ανθρώπινων 
ορίων. Το «Ακρόπολις» με την ταυτόχρονη απαίτησή του 
για στρατηγική και «πονηριά», για ταχύτητα και αντοχή, 
με την πολυμορφότητά του και την άγρια, «μπρουτάλ» 
δυσκολία του κολλάει γάντι με αυτή τη μετατόπιση. Τα 
φλας των φωτογράφων στο αγωνιστικό κομμάτι πέφτουν 
πάνω στους Σκανδιναβούς.
Ο Σουηδός B. Waltergaard συμμετείχε όλη σχεδόν τη 
δεκαετία του ’70 πριν κατακτήσει τελικά το 1977 την 
πολυπόθητη νίκη με ένα Ford Escort RS. Αυτό όμως που 
εντυπωσιάζει δεν είναι οι επιδόσεις, αλλά η εικόνα του. Η 
ταχύτητά του και η τόλμη του στις πιο επικίνδυνες στρο-
φές δείχνουν στον κόσμο πως μέσα στο σκανδιναβικό 
αίμα του κρύβεται μια γνήσια αγωνιστική λάβα. Από την 
άλλη ο Φινλανδός A. Vatanen προσπαθεί να μην υστερή-
σει κερδίζοντας με τη σειρά του δύο ράλι.
Δεν περνούν απαρατήρητοι και οι Έλληνες οδηγοί: ο Ιαβέ-
ρης προκαλεί εκρήξεις θαυμασμού και δέους με τον «προ-
κλητικό» τρόπο οδήγησής του, που αναπλήρωνε τις ελλεί-
ψεις του αυτοκινήτου του. Από την άλλη, ο Τάσος «Σιρόκο» 
Λιβιεράτος, αποτελούσε την ήρεμη δύναμη. Πλήρως κα-
ταρτισμένος, με τερατώδη για τα ελληνικά δεδομένα προε-
τοιμασία και χαμηλούς τόνους, πέτυχε στην ουσία τα καλύ-
τερα ελληνικά αποτελέσματα στο «Ακρόπολις» διαχρονικά.

1982-1986: Η εποχή της τετρακίνησης
Στο πολιτικό σκηνικό είναι η περίοδος της αλλαγής, ομοί-
ως και στους αγώνες. Είναι η εποχή που επιβάλλεται η τε-
τρακίνηση και αλλάζει το σκηνικό. Η ιπποδύναμη αγγίζει 
πρωτόγνωρα επίπεδα, δεν συνοδεύεται όμως από ανάλο-
γη εξέλιξη των αμαξωμάτων με αποτέλεσμα η οδήγηση 
να καταστεί δύσκολη και επικίνδυνη.
Ο θάνατος των Toivonen, Bettega και Cresto στην Κορσι-
κή προκαλεί την αντίδραση της ομοσπονδίας και την άμ-
βλυνση των αγώνων, με την οποία συμμορφώνεται και το 
«Ακρόπολις». Ο αγώνας χάνει την αγριάδα του και μαζί με 
αυτή μεγάλο μέρος της γοητείας του. 
Σε επίπεδο προσώπων δύο ονόματα αξίζει να αναφερ-
θούν: της Michelle Mouton και του Walter Rohrl. Η γαλλί-
δα έγινε η πρώτη και μοναδική έως σήμερα γυναίκα που 
κέρδισε το Ακρόπολις, 10 1982, οδηγώντας εντυπωσιακά 
το Audi Quattro της. Από την άλλη, ο Γερμανός αποτέλεσε 
την επιτομή της επιμονής και του πείσματος. Επιμένοντας 
στη δικίνητη Lancia του έχασε το 1982 τον αγώνα (όχι 
όμως το πρωτάθλημα) για να επιστρέψει δυναμικότερα 
ένα χρόνο αργότερα. Τέτοια «σκυλιασμένη» οδήγηση, 
τέτοιο πείσμα, τέτοια άρνηση παραδοχής του αναπότρε-
πτου της ήττας, δε μπορεί παρά να προκαλεί συμπάθεια.

Röhrl-Berger με Opel Ascona 1.9 SR (1οι 1975)
Τάσος «Σιρόκο» Λιβιεράτος με το αγωνιστικό Alpine-Renault 
A110 και συνοδηγό τον Ανδριόπουλο (2οι 1975),
Källström-Andersson με Datsun Violet 160J (1οι 1976),
Waldegård-Thorszelius με Ford Escort RS (1οι 1977)
Alén-Kivimäki με Fiat 131 Abarth (2οι 1978)

         Michèle Mouton, η 
μοναδική γυναίκα νικήτρια 
με Audi Quattro και συνοδηγό 
την Fabrizia Pons (1ες 1982),
        Röhrl-Geistdörfer με 
Lancia 037 (1οι 1983),          
        Salonen-Harjanne με 
Peugeot 205 T16 (1οι 1985)
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        Οι Biasion-Siviero με Lancia Delta Integrale νικητές το 1988           Sainz-Moya με Toyota Celica 
GT-4 ST165 (1οι 1990) και         Kankkunen-Piironen με Lancia Delta Integrale (2οι 1990 & 1οι 1991)

1987-1991: Η μεσοβασιλεία της Lancia
Σε αυτή την περίοδο είχαμε νέα αλλαγή μέσα σε 

λίγα χρόνια για τον αγώνα και τα ράλι γενικότερα, 
καθώς τα εξωκοσμικά τετρακίνητα εξευγενίστη-

καν. Τα αυτοκίνητα που βλέπεις πλέον στα ράλι 
είναι σαν αυτά που βλέπεις και στους δρόμους. Η κα-

τηγορία Α προκάλεσε μεν «κοιλιά» στο θέαμα, αλλά 
βελτίωσε σημαντικά το πρωτεύον, τις συνθήκες ασφα-

λείας των αγωνιζομένων.
Στο αγωνιστικό, η κυριαρχία της Lancia είναι εντυπω-

σιακή με νίκες από το 1987 έως το 1992, με εξαίρεση 
το 1991. Σε επίπεδο προσώπων ο Ιταλός Biasion επανα-
λαμβάνει τον άθλο των Bohringer (’62-’63) και Vatanen 
(’80-’81) κερδίζοντας 2 σερί φορές (το ’88 και το ’89), ενώ 
ανατέλλει το άστρο του μεγάλου Carlos Sainz.

Ίσως μια από τις πιο «περίεργες» περιόδους του ράλι. Για 
τελευταία φορά οι συμμετοχές είναι ελεύθερες, ο αγώνας 
κατά τα διεθνή πρότυπα συρρικνώνεται ακόμη περισσό-
τερο, τα αυτοκίνητα είναι πλέον ηλεκτρονικά βοηθού-
μενα και τα λάθη περιορίζονται εμφανώς. Τα αστέρια εν 
τούτοις δε λείπουν: ο Colin McRae κάνει την πρώτη του 

γνωριμία με το ελληνικό κοινό και το κατακτά το 1996.
Το 1995 ο αγώνας δεν περιλαμβάνεται στο παγκόσμιο κα-
λεντάρι του νεοσύστατου WRC και ο Άρης Βωβός με μια 
Lancia Delta κατακτά τη νίκη για τα ελληνικά χρώματα, μετά 
την πάροδο σαράντα ακριβώς χρόνων, έχοντας δίπλα του 
στη θέση του συνοδηγού το νεαρό Κώστα Στεφανή.

1992-1996: Τέλος εποχής…
        Biasion-Siviero ξανά 1οι το 1993, αλλά με Ford Escort RS Cosworth         Βωβός-Στεφανής 
με Lancia Delta HF Integrale (1οι 1995) και         McRae-Ringer με Subaru Impreza 555 (1οι 1996)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1997-2004: Η εποχή του  WRC
Μετά το 1997 τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε άλλο επί-
πεδο. Οι αγώνες ράλι ως WRC πλέον, φιλοδοξούν να γί-
νουν μια δεύτερη Formula 1, με ότι αυτό συνεπάγεται. Δη-
λαδή, την τηλεπτικοποίηση, τη μετατροπή των αγώνων 
σε ένα γεγονός της βιομηχανίας του θεάματος. Επειδή, 
λοιπόν, οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι λίγοι, επιβάλ-
λεται το γκρουπάρισμα σε όλα τα επίπεδα. Αποτέλεσμα 
είναι ο αγώνας να μικρύνει, περιοριζόμενος σε μια μικρή 
γεωγραφική περιοχή. Το άρωμα ξεφτήνει, υπόσχεται αλλά 
δεν πραγματοποιεί.
Αγωνιστικά, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της περιόδου 
είναι ο Colin McRae. O Σκωτσέζος θρύλος κέρδισε τον 
αγώνα το1998 και την τριετία 2000-2002. Έγινε ο πρώτος 
και μοναδικός με τρεις σερί νίκες και παράλληλα έφτασε 
τις πέντε νίκες στο θεσμό, επίδοση που πολύ δύσκολα θα 
προσεγγίσει κάποιος.

Επάνω: αριστερά οι Sainz-Moya με Ford Escort RS Cosworth (1οι 1997) και δεξιά οι Burns-Reid με Subaru Impreza S5 (1οι 1999)
Κάτω: αριστερά οι McRae-Grist με Ford Focus RS (1οι 2000-2002) και δεξιά οι Solberg- Mills με Subaru Impreza S10 (1οι 2004)
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2005-2012: Η εδραίωση ως το καλύτερο ράλι
Την τριετία 2005-2007 η προβολή του αγώνα απογειώθη-
κε με τις υπερειδικές στο Ολυμπιακό στάδιο (’05-’06) και 
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο (‘07). Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 2005 το Ράλι Ακρόπολις ψηφίστη-
κε ως το καλύτερο ράλι της χρονιάς. Ο Σουηδός Marcus 
Gronholm πήρε 2 σερί νίκες το 2006-2007 με Ford Focus 
RS. To 2009 το ράλι διεξήχθη στο Λουτράκι Κορινθίας και 
νικητής αναδείχθηκε ο Φινλανδός Mikko Hirvonen.
To 2010 λόγω της μεγάλης κρίσης στη χώρα μας δεν διεξή-
χθη καθόλου ο αγώνας. Το 2011 ο διάσημος και πιο σκλη-
ρός αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος επανήλθε 
στο αγωνιστικό καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αυτοκινήτου (FIA) με ειδικές διαδρομές σε Φθιώτιδα, Βοι-
ωτία, Κορινθία και Αργολίδα. Η εκκίνηση έγινε κάτω από 
τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών. Το 2012 έγι-
νε λαμπερή εκκίνηση του αγώνα στο Ζάππειο Μέγαρο και 
νικητής αναδείχθηκε ο  Γάλλος Sebastien Loeb για τρίτη 
φορά με Citroen, αλλά με τρίτο διαφορετικό αυτοκίνητο 
(το ’05 με Xsara, το ’08 με C4 και το ’12 με DS3).

Στα αγωνιστικά αυτό που έχει δείξει η ιστορία είναι ότι 
συνεχώς αναδεικνύονται νέοι πρωταγωνιστές. Θρύλοι 
πάντα υπάρχουν, απλώς αλλάζουν τα συμβεβικότα: 
όνομα, αυτοκίνητα, συνθήκες. Το «Ακρόπολις» όμως 
θα παραμένει ο καμβάς που θα περιμένει πάντοτε 

να σχεδιαστούν πάνω του αριστουργήματα, παρά τη 
χαμένη του αίγλη τα τελευταία χρόνια με την αλλαγή 
του κανονισμού που έχει φέρει στην επικαιρότητα το 
1600cc και τα δίλιτρα εκτός ΠΠΡ μετά το 2010. 

2013-2021: Η έξοδος από το WRC και η επιστροφή
Το 2013 ήταν η τελευταία χρονιά μέχρι τη φετινή που το 
ράλι προσμετρούσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς 
λόγω οικονομικών δυσχερειών και μη εξόφλησης των 
οφειλών προς τη FIA, αποκλείστηκε από το καλεντάρι των 
αγώνων του Πρωταθλήματος. Νικητής το 2013 αναδεί-
χθηκε ο Φινλανδός Jari-Matti Latvala με Volkswagen Polo 
στη μοναδική της νίκη στο «Ακρόπολις».
Την επόμενη χρονιά το Ράλι Ακρόπολις εντάχθηκε στο 
ERC (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι) και η Ford συνέχισε 
την παράδοσή της στο θεσμό με τον Πολωνό Kajetan 
Kajetanowicz να κερδίζει το 2015 και το 2017 με Ford 
Fiesta R5. Τελευταίος νικητής του «Ακρόπολις» ήταν το 
2018 ο Πορτογάλος Bruno Magalhães με Skoda Fabia R5.
To 2019-2020 είναι η πρώτη διετία που δεν διεξήχθη κα-
θόλου Ράλι Ακρόπολις εξαιτίας και των οργανωτικών προ-
βλημάτων, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού. Εντά-
χθηκε πάλι στο καλεντάρι του 2021 ως αναπληρωματικό 
και εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Χιλή 
λόγω του covid-19 το Ράλι Ακρόπολις το αντικατέστησε 
και επανέρχεται πλέον δυναμικά στο WRC. Στόχος είναι να 
καθιερωθεί ξανά και να συνεχίσει να γράφει τη δική του 
ξεχωριστή ιστορία ως το «Ράλι των Θεών».

        Η υπερειδική στο Ολυμπιακό στάδιο το 2005
                      Sébastien Loeb - Daniel Elena με Citroën Xsara, 
Citroën C4 και Citroën DS3 (1οι 2005, 2008 και 2012 αντίστοιχα)        
        Grönholm-Rautiainen με Ford Focus RS (1οι 2006-2007)
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Συμπέρασμα

       Latvala-Anttila με Volkswagen Polo R (1οι 2013)
Breen-Martin με Peugeot 208 T16 (1οι 2014)
Kajetanowicz-Baran με Ford Fiesta R5 (1οι 2015, 2017)
Magalhães Β.-Magalhães H. με Škoda Fabia R5 (1οι 2018)
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Φωτογραφίες άρθρου: αρχείο, ewrc-results.com, 4troxoi.gr
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Οι νικητές του Ράλι Ακρόπολις
1951: Πέτρος Περατικός, Fiat 1400
1952: Τζόνι Πεσματζόγλου - Νίκος Παπαμιχαήλ, Chevrolet Deluxe V8
1953: Nίκος Παπαμιχαήλ - Σπύρος Δημητράκος, Jaguar XK 120
1954: Πέτρος Παπαδόπουλος - Σπύρος, Opel Rekord
1955: Τζόνι Πεσμαζόγλου - M. Παπανδρέου, Opel Kapitän
1956: Walter Schock - Rolf Moll, Mercedes-Benz 300 SL
1957: Jean-Pierre Estager - Lucille Estager, Ferrari 250 GT *
1958: Luigi «Gigi» Villoresi - Ciro Basadonna, Lancia Aurelia B20 GT
1959: Wolfgang Levy - Hans Wancher, Auto Union 1000
1960: Walter Schock - Rolf Moll, Mercedes 220 SE
1961: Erik Hilding Carlsson - Walter Karlsson, Saab 96
1962: Eugen Böhringer - Peter Lang, Mercedes 220 SEb
1963: Eugen Böhringer - Rolf Knoll, Mercedes 300 SE
1964: Tom Trana - Gunnar Thermenius, Volvo PV 544
1965: Carl-Magnus Skogh - Lennart «Tandlkare» Berggren, Volvo Amazon
1966: Bengt Söderström - Gunnar Palm, Ford Lotus Cortina
1967: Paddy Hopkirk - Ron Grellin, BMC Mini Cooper S
1968: Roger Clark - Jim Porter, Ford Escort Twin-Cam
1969: Pauli Toivonen - Martti Kolari, Porsche 911 S
1970: Jean-Luc Thérier - Marcel Callewaert, Alpine Renault A110 1600
1971: Ove Andersson - Arne Hertz, Alpine Renault A110 1600
1972: Håkan Lindberg - Helmut Eisendle, Fiat 124 Spider
1973: Jean-Luc Thérier - Christian Delferier, Alpine Renault A110 1800
1974: Δεν διεξήχθη
1975: Walter Röhrl - Jochen Berger, Opel Ascona 1.9 SR
1976: Harry Källström - Claes-Göran Andersson, Datsun Violet 160 J
1977: Björn Waldegård - Hans Thorszelius, Ford Escort RS MKII
1978: Walter Röhrl - Christian Geistdörfer, Fiat 131 Abarth
1979: Björn Waldegård - Hans Thorszelius, Ford Escort RS MKII
1980: Ari Vatanen - David Richards, Ford Escort RS MKII
1981: Ari Vatanen - David Richards, Ford Escort RS MKII
1982: Michèle Mouton - Fabrizia Pons, Audi Quattro
1983: Walter Röhrl - Christian Geistdörfer, Lancia Rally 037
1984: Stig Blomqvist - Björn Cederberg, Audi Quattro Α2
1985: Timo Salonen - Seppo Harjanne, Peugeot 205 T16
1986: Juha Kankkunen - Juha Piironen, Peugeot 205 T16
1987: Markku Alén - Ilkka Kivimäki, Lancia Delta HF 4WD
1988: Miki Biasion - Tiziano Siviero, Lancia Delta HF Integrale
1989: Miki Biasion - Tiziano Siviero, Lancia Delta HF Integrale
1990: Carlos Sainz - Luis Moya, Toyota Celica Turbo GT-4
1991: Juha Kankkunen - Juha Piironen, Lancia Delta HF Integrale 16V
1992: Didier Auriol - Bernard Occelli, Lancia Delta HF Integrale
1993: Miki Biasion - Tiziano Siviero, Ford Escort RS Cosworth
1994: Carlos Sainz - Luis Moya, Subaru Impreza 555
1995: Άρης Bωβός - Κώστας Στεφανής, Lancia HF Integrale (Εκτός ΠΠΡ)
1996: Colin McRae - Derek Ringer, Subaru Impreza 555
1997: Carlos Sainz - Louis Moya, Ford Escort RS Cosworth WRC
1998: Colin McRae - Nicky Grist, Subaru Impreza S5 WRC ‘98
1999: Richard Burns - Robert Reid, Subaru Impreza S5 WRC ‘99
2000: Colin McRae - Nicky Grist, Ford Focus RS WRC ‘00
2001: Colin McRae - Nicky Grist, Ford Focus RS WRC ‘01
2002: Colin McRae - Nicky Grist, FordFocus RS WRC ‘01
2003: Markko Martin - Michael Park, Ford Focus RS WRC ‘03
2004: Petter Solberg - Philip Mills, Subaru Impreza S10 WRC ‘04
2005: Sébastien Loeb - Daniel Elena, Citroën Xsara WRC
2006: Marcus Grönholm - Timo Rautiainen, Ford Focus RS WRC ‘06
2007: Marcus Grönholm - Timo Rautiainen, Ford Focus RS WRC ‘06
2008: Sébastien Loeb - Daniel Elena, Citroën C4 WRC
2009: Mikko Hirvonen - Jarmo Lehtinen, Ford Focus RS WRC ‘09
2010: Δεν διεξήχθη
2011: Sébastien Ogier - Julien Ingrassia, Citroën DS3 WRC
2012: Sébastien Loeb - Daniel Elena, Citroën DS3 WRC
2013: Jari-Matti Latvala - Miikka Anttila, Volkswagen Polo R WRC
2014: Craig Breen - Scott Martin, Peugeot 208 T16
2015: Kajetan Kajetanowicz - Jarosław Baran, Ford Fiesta R5
2016: Ralfs Sirmacis - Arturs Šimins, Škoda Fabia R5 
2017: Kajetan Kajetanowicz - Jarosław Baran, Ford Fiesta R5
2018: Bruno Magalhães - Hugo Magalhães, Škoda Fabia R5
2019-20: Δεν διεξήχθη

Εικόνες από το Ράλι Ακρόπολις 2007 στο 
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο

Οι νικητές του 2017 Kajetanowicz-Baran με Ford Fiesta R5 πανυγηρίζουν

Σημείωση
* Ο Άλκης Μίχος ήταν ο νικητής του Ε’ Ράλι Ακρόπολις 

1957. Όμως, κατόπιν καταγγελίας άλλου Έλληνα αγω-
νιζόμενου ο οποίος -αξίζει να αναφερθεί- δεν είχε καμία 

πιθανότητα διάκρισης στη γενική κατάταξη του αγώνα, 
τιμωρήθηκε καταλαμβάνοντας τελικά την 8η θέση γενι-

κής. Η καταγγελία ανέφερε ότι η πινακίδα του αυτοκινή-
του του Α. Μίχου δεν ήταν αναρτημένη στη θέση της, μια 

και κατά τη διάρκεια της διαδρομής Κορίνθου-Αθηνών την 
είχε χάσει και του την παρέδωσε αργότερα άλλος διαγωνι-

ζόμενος που την είχε βρει στο δρόμο. Όπως αναφέρει ντο-
κουμέντο της εποχής “οι αρμόδιοι διεπίστωσαν την αλήθεια 

της καταγγελίας και αφού απέβαλαν κάθε συναισθηματισμό, 
ετιμώρησαν τον Μίχο όπως επέβαλαν οι κανονισμοί και κατε-

βίβασαν τον Έλληνα αγωνιζόμενο από το βάθρο του νικητού”.
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Οι πρώτοι Έλληνες του Ράλι Ακρόπολις
1951: Πέτρος Περατικός, Fiat 1400 (1)
1952: Τζόνι Πεσματζόγλου - Νίκος Παπαμιχαήλ, Chevrolet Deluxe V8 (1)
1953: Nίκος Παπαμιχαήλ - Σπύρος Δημητράκος, Jaguar XK 120 (1)
1954: Πέτρος Παπαδόπουλος - Σπύρος, Opel Rekord (1)
1955: Τζόνι Πεσμαζόγλου - M. Παπανδρέου, Opel Kapitän (1)
1956: Πέτρος Παπαδόπουλος - Ν. Πολίτης, MGA (2)
1957: Νίκος Φιλίνης - Ν. Πετρόπουλος, DKW (3)
1958: Τζόνι Πεσμαζόγλου - Γ. Γαλάνης, Chevrolet V8 (2)
1959: Νίκος Φιλίνης - Στέλιος Mουρτζόπουλος, Auto Union (3)
1960: Νίκος Φιλίνης - Στέλιος Mουρτζόπουλος, Sunbeam Rapier (5)
1961: «Campani» - «Μίλτων», Auto Union 1000 S (23)
1962: Στέφανος Zάννος - «Campani», Sunbeam Rapier (11)
1963: Γιώργος Pαπτόπουλος - Ανδρέας Mπάρκουλης, DKW F 12 (14)
1964: Σταμουλάκης - Crocker, Moshovits (19)
1965: Trifan Papadimitriou - J. Hauer, Mercedes 220 SE (14)
1966: «Eιπώρχ» - «Nαυτίλος», BMW 1800 (12)
1967: Τζόνι Πεσμαζόγλου - «Θωρ», Opel 1900 (5)
1968: Γιώργος Pαπτόπουλος - Γιάννης «Λαίλαψ» Ψύχας, Audi Super 90 (10)
1969: Λεωνίδας «Yψηλάντης» - Νίκος Zουμπρούλης, NSU TT 1200 (4)
1970: Τάσος «Σιρόκo» Λιβιεράτος - Μίλτος Aνδριόπουλος, Opel Kadett (7)
1971: Τζόνι Πεσμαζόγλου - E. Mάμαλης, Opel Kadett Rallye (5)
1972: Τάσος «Σιρόκo» Λιβιεράτος - Μίλτος Aνδριόπουλος, Renault Alpine (8)
1973: Γιάννης Ψύχας - Ανδρέας Παπατριανταφύλλου, Toyota Corolla (9)
1974: Δεν διεξήχθη
1975: Τάσος «Σιρόκo» Λιβιεράτος - Μίλτος Aνδριόπουλος, Renault Alpine Α110 (2)
1976: Τάσος «Σιρόκo» Λιβιεράτος - Μίλτος Aνδριόπουλος, Renault Alpine Α110 (2)
1977: Τάσος «Σιρόκo» Λιβιεράτος - Μανώλης Mακρινός, Datsun Violet (5)
1978: Τάσος «Σιρόκo» Λιβιεράτος - Μανώλης Mακρινός, Lancia Stratos (6)
1979: Τάσος «Iαβέρης» Μαρκουίζος- Κώστας Στεφανής, Ford Escort RS 1800 (5)
1980: Τάσος «Σιρόκo» Λιβιεράτος - Μανώλης Mακρινός, Lancia Stratos (9)
1981: Γιώργος Mοσχούς - «Σιμετρά ΙΙ» Kωνσταντακάτος, Datsun 160 J GT (6)
1982: Γιώργος Mοσχούς - «Σιμετρά ΙΙ» Kωνσταντακάτος, Datsun Violet GTS (5)
1983: Ανδρέας Παπατριανταφύλλου - Κώστας Στεφανής, Toyota Corolla (13)
1984: Γιώργος Mοσχούς - «Σιμετρά ΙΙ» Kωνσταντακάτος, Nissan 240 RS (8)
1985: Γιώργος Mοσχούς - Δημήτρης Bαζάκας, Nissan (8)
1986: «Στρατισίνο» - Κώστας Φερτάκης, Nissan 240 RS (5)
1987: «Στρατισίνο» - Tόνια Παυλή, Nissan Silvia 200 SX (11)
1988: «Tζίγκερ» - Κώστας Στεφανής, Lancia Delta Integrale (6)
1989: «Tζίγκερ» - Κώστας Στεφανής, Lancia Delta Integrale (9)
1990: «Tζίγκερ» - Κώστας Στεφανής, Lancia Delta Integrale (7)
1991: «Tζίγκερ» - Κώστας Στεφανής, Lancia Delta (10)
1992: «Tζίγκερ» - Κώστας Στεφανής, Toyota Celica (8)
1993: Κώστας Aποστόλου - Μιχάλης Kριάδης, Lancia Integrale 16V (8)
1994: Άρης Bωβός - Κώστας Φερτάκης, Lancia Delta HF (8)
1995: Άρης Bωβός - Κώστας Στεφανής, Lancia HF Integrale (1)
1996: Λεωνίδας Kύρκος - Γιάννης Σταυρόπουλος, Ford Escort RS Cosworth (11)
1997: Άρης Bωβός - Γιάννης Aλβανός, Subaru Impreza 555 (9)
1998: Λεωνίδας Kύρκος - Γιάννης Σταυρόπουλος, Ford Escort WRC (8)
1999: Λεωνίδας Kύρκος - Γιάννης Σταυρόπουλος, Ford Escort WRC (6)
2000: Γιάννης Παπαδημητρίου - Νίκος Πετρόπουλος, Subaru Impreza WRC (10)
2001: Πάνος Xατζητσοπάνης - Κώστας Στεφανής, Subaru Impreza WRX (18)
2002: Γιάννης Παπαδημητρίου - Allan Harryman, Ford Focus WRC ‘01 (15)
2003: Γιάννης Παπαδημητρίου - Allan Harryman, Ford Focus WRC ‘01 (14)
2004: Άρης Βωβός - «Ελ Εμ», Ford Focus WRC ‘03 (8)
2005: Άρης Βωβός - «Ελ Εμ», Subaru Impreza WRC ‘04 (12)
2006: Άρης Βωβός - «Ελ Εμ», Subaru Impreza S11 WRC ‘05 (15)
2007: Άρης Βωβός - «Ελ Εμ», Subaru Impreza S11 WRC ‘05 (13)
2008: Λάμπρος Αθανασούλας - Νίκος Ζακχαίος, Subaru Impreza WRX STi (26)
2009: Λάμπρος Αθανασούλας - Νίκος Ζακχαίος, Skoda Fabia S2000 (8)
2010: Δεν διεξήχθη
2011: Λάμπρος Αθανασούλας - Νίκος Ζακχαίος, Ford Fiesta RS WRC (19)
2012: Γιάννης Ζούνης - Μιχάλης Πατρικούσης, Subaru Impreza STi N9 (21)
2013: Θέμης Χαλκιάς - Λεωνίδας Μαχαίρας, Mitsubishi Lancer Evo IX (21)
2014: Jourdan Serderidis - Frédéric Miclotte, Ford Fiesta R5 (19)
2015: Λάμπρος Αθανασούλας - Νίκος Ζακχαίος, Škoda Fabia R5 (3)
2016: Λάμπρος Αθανασούλας - Ηλίας Παναγιωτούνης, Škoda Fabia R5 (2)
2017: Σωκράτης Τσολακίδης - Χάρης Δήμος, Škoda Fabia R5 (5)
2018: Jourdan Serderidis - Frédéric Miclotte, Škoda Fabia R5 (7)
2019-20: Δεν διεξήχθη

Ιστορικό Βιβλιάριο Συμμετοχής από το 1ο 
Διεθνές Ράλι Ακρόπολις των Παπαμιχαήλ-

Δημητράκου που έτρεξαν με Jaguar XK 120

* σε παρένθεση η θέση 
στη γενική κατάταξη

Το αρχικό σήμα της ΕΛΠΑ (Ελληνική Λέσχη 
Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων το 1927

Οι νικητές του Ράλι ΕΛΠΑ1952 Πεσματζόγλου-Παπαμιχαήλ 
με Chevrolet Deluxe V8 πριν μετονομαστεί οριστικά 

σε “Ράλι Ακρόπολις” από το 1953
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Δρομολόγιο / Itinerary

Sunrise 07:01 - Sunset 19:42

Sunrise 07:02 - Sunset 19:40

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / THURSDAY 9 SEPTEMBER

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / FRIDAY 10 SEPTEMBER

SP OUT to Shakedown Start 16.82
RZ Refuel Lamia

Refuel venue: SP exit
TC SD TC Shakedown

Shakedown stage
Service Parc IN

4.25
19.46 23.71

07:56
08:01

RZ Refuel Lamia
Refuel venue: SP exit

40.53

IB Athens Parc Fermé OUT 16.82 09:00
2

SS2 Aghii Theodori 1 17.54
71.59 71.59 1h 15’ 10:15

10:18
2A Regroup & Technical Zone IN 6.08 23.62 38’ 10:56

2B Regroup & Technical Zone OUT 10’ 11:06
3

SS3 Loutraki 19.40
0.11 0.11 02’ 11:08

11:11
3A Regroup & Technical Zone IN 7.69 27.09 30’ 11:41
3B Regroup & TZ OUT - TFZ IN 45’ 12:26

Tyre Fitting Zone (town of Loutraki) (36.94) (85.47) (122.41) 15’
3C TFZ OUT 12:41
RZ
1

Remote Refuel Loutraki
Distance to next refuel 40.81 148.36 189.17

4
SS4 Aghii Theodori 2 17.54

25.42 25.42 40’ 13:21
13:24

5
SS5 Thiva 23.27

115.43 132.97 2h 20’ 15:44
15:47

RZ
2

Remote Refuel - Refuel venue : 7.51 km after finish SS 5
Distance to next refuel (SP) 11.65 162.44 174.09

6
SS6 Elatia 11.65

75.67 98.94 1h 50’ 17:37
17:40

6A Parc Fermé & Technical Zone IN 94.28 105.93 2h 00’ 19:40
6B Parc Fermé OUT - Flexi Service A IN 10’ 19:50

Flexi Service A (Lamia) (52.46) (310.80) (363.26) 45’
6C Flexi Service A OUT - Parc Fermé IN (Early arrival permitted)

For all classified cars (except from re-starting crews) TC 6C closes at 23:55

SECTIONS 2,3,4 Totals 89.40 396.27 485.67

OVERNIGHT REGROUP

0
0A

Acropolis Ceremonial Start
Holding Area & Technical Zone IN 1.59 1.59 15’

17:30
17:45

TC 1
SS 1

Holding Area OUT
Cosmote 5G Athens Stage 0.98

20’ 18:05
18:08

1A Syndagma Square Parc Fermé IN 0.13 1.11 5’ 18:13

Early arrival at TC 0A and TC 1A is permitted

SECTION 1 Totals 0.98 1.72 2.70

OVERNIGHT REGROUP
Competitors are reminded that the next refuelling venue following the refuel after the shakedown is on Friday 10 September, 
in the town of Loutraki

TC SS Location SS 
dist.

Liasion 
dist.

Total 
dist.

Target 
Time

1st 
car due

SS Liasion Total SS%
THU 09/09 - Totals =   1SS 0.98 1.72 2.70 36.29
FRIDAY 10/09 - Totals =   5SS 89.40 396.27 485.67 18.41
SATURDAY 11/09 - Totals =   6SS 132.56 317.82 450.38 29.43
SUNDAY 12/09 - Totals =   3SS 69.25 277.85 347.10 19.95
TOTAL = 15SS 292.19 993.66 1285.85 22.72

TOTALS OF THE RALLY

TC SS Location SS 
dist.

Liasion 
dist.

Total 
dist.

Target 
Time

1st 
car due
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Sunrise 07:03 - Sunset 19:39ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SATURDAY 11 SEPTEMBER

6D Parc Fermé OUT - Service B IN 07:15
Service B (Lamia) 15’

6E Service B OUT 07:30
RZ
3

Refuel Lamia SP
Distance to next refuel 49.06 119.74 168.80

7
SS7 Pavliani 1 24.25

46.59 46.59 59’ 08:29
08:32

8
SS8 Gravia 24.81

50.15 74.40 1h 22’ 09:54
09:57

8A Regroup & Technical Zone IN 23.00 47.81 52’ 10:49
8B Regroup OUT - TFZ IN 30’ 11:19

Tyre Fitting Zone (Itea - EKO fuel station) (49.06) (119.74) (168.80) 15’
6E TFZ OUT 11:34
RZ
4

Remote Refuel Itea
Distance to next refuel 41.11 72.07 113.18

9
SS9 Bauxites 22.97

3.77 3.77 15’ 11:49
11:52

10
SS10 Eleftherohori 1 (Live TV) 18.14

41.07 64.04 1h 10’ 13:02
13:08

10A Regroup & Technical Zone IN 27.23 45.37 55’ 14:03
10Β Regroup OUT - Service C IN 30’ 14:33

Service C (Lamia) (41.11) (72.07) (113.18) 40’
6E Service C OUT 15:13
RZ
5

Refuel Lamia SP
Distance to next refuel 42.39 126.01 168.40

11
SS11 Pavliani 2 24.25

46.59 46.59 1h 10’ 16:23
16:26

12
SS12 Eleftherohori 2 (Live TV) 18.14

52.19 76.44 1h 36’ 18:02
18:08

12A Parc Fermé & Technical Zone IN 27.23 45.37 55’ 19:03
12B Parc Fermé OUT - Flexi Service D IN 10’ 19:13

Flexi Service D (Lamia) (42.39) (126.01) (168.40) 45’
12C Flexi Service D OUT - Parc Fermé IN (Early arrival permitted)

For all classified cars (except from re-starting crews) TC 12C closes closes on Sunday, at 00:15

SECTIONS 5,6,7 Totals 132.56 317.82 450.38

OVERNIGHT REGROUP

TC SS Location SS 
dist.

Liasion 
dist.

Total 
dist.

Target 
Time

1st 
car due
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Δρομολόγιο / Itinerary

Sunrise 07:04 - Sunset 19:37ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SUNDAY 12 SEPTEMBER

12D Parc Fermé OUT - Service E IN 06:32
Service E (Lamia) 15’

12E Service E OUT 06:47
RZ
6

Refuel Lamia SP
Distance to next refuel 23.37 100.75 124.12

13
SS13 Tarzan 1 23.37

80.60 80.60 1h 35’ 08:22
08:25

RZ
7

Remote Refuel (EKO fuel station), 20.15km from the finish of SS13
Distance to the next refuel 33.20 67.79 100.99

14
SS14 Pyrgos 33.20

61.68 85.05 1h 35’ 10:00
10:03

14A Tyre fitting Zone IN 26.26 59.46 1h 05’ 11:08
Tyre Fitting Zone (town of Sperchiada) (56.57) (168.54) (225.11) 15’

14B TFZ OUT 11:23
RZ
8

Remote Refuel (EKO fuel station), 1.16 km after the TFZ 
Distance to the finish 12.68 108.17 120.85

14C Regroup & Technical Zone IN 52.93 52.93 1h 00’ 12:23
Regroup &Technical Out 40’ 13:03

15
SS15 Tarzan 2 - WOLF Power Stage 12.68

10.54 10.54 12’ 13:15
13:18

15A Holding area - Finish ramp IN 45.84 58.52 1h 20’ 14:38
15B Technical Zone - Parc Fermé IN

Early arrival is permitted in 15A and 15B
SECTIONS 8,9 Totals 69.25 277.85 347.10

TC SS Location SS 
dist.

Liasion 
dist.

Total 
dist.

Target 
Time

1st 
car due
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Ο πρώτος Έλληνας  με αυτοκίνητο κατηγορίας Ρ3 είναι ο 
Λάμπρος Αθανασούλας που πρακτικά δεν έχει όπως και 
κανένας Έλληνας τη δυνατότητα να κερδίσει τον αγώνα. 
Όλοι όμως της κατηγορίας Ρ3 έχουν πιθανότητες να κερ-
δίσουν την κατηγορία με λίγη τύχη. Ο Κύπριος Αλέξαν-
δρος Τσουλόφτας έχει πιθανόν τις περισσότερες πιθανό-
τητες από όσους ομιλούν Ελληνικά.
Η περίπτωση Γιώργου Κεχαγιά με το καινούριο WRC3 
Skoda είναι η αμέσως επόμενη δυνατή συμμετοχή ικανή 
για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο νεαρός, αν του κάτσει 
και δεν βγάλει μεγάλες ζημιές, με την ορμή που τον δια-
κρίνει δεν αποκλείεται να σπάσει το φράγμα της Ρ2. Ίδω-
μεν, μιας και η καλή τεχνική υποστήριξη του Κύρκου θα 
ενισχύσει της πιθανότητες διάκρισης. Η επόμενη συμ-
μετοχή του ταλαντούχου νεαρού Παναγιώτη Ρουστέμη, 
λόγω μικρού χρόνου προσαρμογής, δεν αφήνει και πολ-
λές ελπίδες για διάκριση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να 
μας διαψεύσει.
Ένας πολύ μεγάλος οδηγός και ταλέντο ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών είναι η επόμενη συμμετοχή, ο Παναγιώ-
της Χατζητσοπάνης, που την προηγούμενη δεκαετία 
ήταν ένας μεγάλος πρωταγωνιστής και πολυπρωταθλη-
τής με αντιπάλους τους Βωβό, Παπαδημητρίου, Κύρκο 
και πολλούς δυνατούς συνδυασμούς. Τώρα, επανέρχεται 
με ένα δυνατό νοικιασμένο αυτοκίνητο και συνοδηγό τον 
ικανότατο Νίκο Πε-
τρόπουλο. Χορηγός 
τους είναι η μεγάλη 
Λαμιώτικη αντιπρο-
σωπεία αυτοκινήτων 
Ford Ντουλάκης, που 
ανέλαβε το κόστος 
συμμετοχής.

Ο αγώνας ουσιαστικά έχει τρεις κατηγορίες αυτοκινήτων, τις P1-P2-P3 και πέντε 
πληρώματα της P4. Οι περισσότεροι Έλληνες και Κύπριοι οδηγοί είναι στη Ρ3 και 
με λίγη τύχη έχουν πιθανότητες να κερδίσουν την κατηγορία.

Τα ελληνικά πληρώματα

Αθανασούλας-Ζακχαίος με Hyundai i20 N Rally 2 (4 φορές νικητές σαν Ελληνικό δίδυμο ‘08, ‘09, ‘11, ‘15),         Τσουλόφτας-Ηλία 
με Volkswagen Polo GTI (νικητές στο πρόσφατο test event Ράλι Κορίνθου),         Κεχαγιάς-Τσαούσογλου με Skoda Fabia Evo,      
Ρουστέμης-Νικολόπουλος με Citroën DS3,          Χατζητσοπάνης-Πετρόπουλος με Ford Fiesta Mk II

Φωτογραφίες: αρχείο, ewrc-results.com, 4troxoi.gr
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Ο Βασίλης Βελάνης με τον αδερφό του Ιωάννη κατεβαί-
νουν με φιλοδοξίες και σχέδια για επιτυχίες. Έχουν ταλέ-
ντο και αν η τύχη είναι με το μέρος τους θα πάνε καλά. 
Ο Γιάννης Πλάγος είναι ένας πολύ έμπειρος οδηγός, έχει 
καλό συνοδηγό και έχουν δυνατότητες για διάκριση. Ο 
Σπύρος Γαλεράκης συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση 
και συμμετέχει σε ένα ακριβό Ράλι Ακρόπολις με καλούς 
οιωνούς. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νεαρό πλήρωμα.
Η δύναμη της συνήθειας αλλά και η οικογενειακή παρά-
δοση στο Ακρόπολις έχει πάντα και ένα Χαλκιά, παλιότερα 
το Βασίλη και τώρα το Θέμη. Ο Θέμης είναι πρώτα ένας 
καλός επιχειρηματίας, καλός οικογενειάρχης και αρκετά 
καλός οδηγός. Η συμμετοχή του αποφασίστηκε στο παρά 
πέντε και συνοδηγός του είναι ο Ανδρέας Βίγκος. Στο τεύ-
χος μας υπάρχει αφιέρωμα στον παππού πλέον Βασίλη 
Χαλκιά, θρυλικό “Bill Jak”.
Στην Κύπρο οι αγωνιζόμενοι προτιμούν το Polo GTI. Είναι 
ένα πολύ απαιτητικό αυτοκίνητο με γιαπωνέζικη νοοτρο-
πία, δεν σπάει, δεν χαλάει. Όμως, η ΕΔ της Κινέτας λυγάει 
και σίδερα, προσέξτε λοιπόν κύριοι Γαλαταριώτη-Ιωάν-
νου. Άλλο ένα πλήρωμα από την Κύπρο είναι οι Παντε-
λή-Αποστόλου με Citroen DS3. Ευχόμαστε στους κομπά-
ρους τα καλύτερα.
Άλλη μία καλή συμμετοχή είναι των Νίκου Ζιώβα-Χρή-
στου Κουζιώνη με Fiesta.

Β. Βελάνης-Γ. Βελάνης με Skoda Fabia Evo,
Πλάγος-Ρέντης με Citroën C3,
Γαλεράκης-Σουκούλης με Skoda Fabia,
Χαλκιάς-Βίγκος με Ford Fiesta
οι Κύπριοι Παντελή-Χριστοδούλου με 
Citroën DS3,
οι επίσης Κύπριοι Γαλαταριώτης-Ιωάννου 
με Volkswagen Polo GTI ,
Ζιώβας-Κουζιώνης με Ford Fiesta ST Rally 3
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Συνεχίζουμε με τις ελληνικές συμμετοχές με τον Παναγιώ-
τη Ηλιόπουλο που δεν αφήνει αγώνα για αγώνα, χώμα – 
άσφαλτο είναι παντού. Σπανός-Γκότοβος δεν λείπουν από 
το Ακρόπολις ο κόσμος να χαλάσει, καλή επιτυχία παιδιά. 
Ακολουθεί ο Επαμεινώνδας Καρανικόλας, ξέρετε Ford Car 
Center ο πατέρας Γιώργος Καρανικόλας. Ο καλύτερος και 
σοβαρότερος μηχανικός για τεχνική υποστήριξη αγω-
νιστικού και όχι μόνο. Συνοδηγός ο Γιώργος Βασιλάκης, 
αξιόπιστος και σοβαρός. Ο Σάββας Λευκαδίτης είναι ένα 
πολύ μεγάλο οδηγικό ταλέντο και προσπαθεί με λίγα μέσα 
να συμμετέχει αξιοπρεπώς στους μεγάλους αγώνες. Η 
συμμετοχή είναι της Peugeot Gallo, καλή επιτυχία σε αυτή 
την παρθενική του συμμετοχή σε Ακρόπολις. 
Συμμετέχουν ακόμα οι Κύπριοι Παπαγεωργίου-Κούγιας, 
αλλά και ο Στέφανος Θεοχαρόπουλος με τον αειθαλή 
Γιώργο Κότσαλη. Στο τέλος των συμμετοχών βρίσκουμε 
τον παλαίμαχο Χάρη Καλτσούνη με τον Ανδρέα Περίδη 
που με αυτή τη συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος, ξεπερνούν 
τις συμμετοχές του Τζόνι. 
Καλή επιτυχία σε όλους, Έλληνες και ξένους. Καλή επιτυχία 
στους οργανωτές του Ακρόπολις και για το τέλος φυλάξα-
με τη συμμετοχή του Serderidis που έχει την ικανότητα να 
πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης 
και είναι ο πιο δυνατός ελληνικός συνδυασμός.
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Καρανικόλας-Βασιλάκης με Ford Fiesta,
Παν. Ηλιόπουλος-Ιντζόγλου με Skoda Fabia,
Σπανός-Γκότοβος με Skoda Fabia,
Λευκαδίτης-Κοντός με Peugeot 208 Rally 4
ο Κύπριος Παπαγεωργίου με το Λαμιώτη Κούγια 
με Peugeot 208 Rally 4,
Θεοχαρόπουλος-Κότσαλης με Ford Fiesta,
Serderidis-Miclotte με Ford Fiesta WRC (1οι Έλληνες ‘14, ‘18) 
Καλτσούνης-Περίδης με Opel Adam
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1   Φοράω πάντα τη ζώνη ασφαλείας
Όχι μόνο όταν πρόκειται να ταξιδέψω, αλλά και στις 
αστικές μετακινήσεις. Φροντίζω επίσης το ίδιο να κά-
νουν και όλοι όσοι μπαίνουν στο αυτοκίνητο και αυτοί 
που κάθονται πίσω.

2   Δεν οδηγώ υπό την επήρεια αλκοόλ
Ακόμα και η πιο μικρή ποσότητα μειώνει σημαντικά 
την ικανότητα αντίληψης και αντίδρασης στο τιμόνι. Γι’ 
αυτό δεν πίνω πριν οδηγήσω ή δεν οδηγώ αν έχω πιεί.

3   Κρατάω αποστάσεις ασφαλείας
Ποτέ δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στον οδηγό του 
προπορευόμενου οχήματος. Πρέπει να είμαι αρκετά 
μακριά ώστε ακόμη και αν «κοκαλώσει» ξαφνικά και 
αδικαιολόγητα να μην πέσω πάνω του.

4   Δεν ξεπερνώ το όριο ταχύτητας στην πόλη
Αν χτυπήσω έναν πεζό με 60 χλμ/ώρα, αυξάνω στο 
διπλάσιο την πιθανότητα τραυματισμού του απ’ ότι αν 
τηρούσα το όριο των 50 χλμ/ώρα.

5   Ξεκουράζομαι στις μεγάλες αποστάσεις
Μία ολιγόλεπτη στάση ανά δύο ώρες συνεχούς οδή-
γησης είναι απαραίτητη για τον οργανισμό όσο και αν 
δεν το καταλαβαίνουμε. Δύο στα δέκα ατυχήματα στην 
εθνική οδό έχουν αιτία την κούραση του οδηγού.

6   Παρακολουθώ συνεχώς την κυκλοφορία
Έχω ανά πάσα στιγμή πλήρη αντίληψη ως προς το 
ποιος ή τι κινείται μπροστά, πίσω και δίπλα μου και 
προσπαθώ να προβλέψω αν θα κάνει κάτι που θα με 
θέσει σε κίνδυνο.

7   Δεν μιλάω στο κινητό ενώ οδηγώ
Έχει αποδειχτεί ότι η χρήση κινητού κατά τη διάρκεια 
της οδήγησης, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται με 
hands free ή bluetooth ακουστικά, αποσπά την προ-
σοχή του οδηγού, τον οδηγεί σε απώλεια ελέγχου και 
προκαλεί σημαντικά ατυχήματα.

8   Μεταφέρω παιδιά μόνο στο ειδικό κάθισμα
Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια τοποθετώ το ειδικό 
κάθισμα πάντα στα πίσω καθίσματα. Ακόμα ελέγχω τα-
κτικά αν είναι σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο.

9   Προσέχω τους πεζούς
Τους σέβομαι και τους παραχωρώ την προτεραιότητα. 
Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι μπορούν να βρεθούν ανά 
πάσα στιγμή στο δρόμο μας. Από τους οδηγούς εξαρ-
τάται η ασφάλειά τους.

10  Σαν πεζός
Κυκλοφορώ τηρώντας τους κανόνες που εφαρμόζω 
και σαν οδηγός. 

του σωστού οδηγού
Ο δεκάλογος 

«Κλειδώστε» στη μνήμη σας, τις συμβουλές που ακολουθούν. Σίγουρα δεν 
πρόκειται για συμβουλές Savoir Vivre, αλλά για κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής 
και οδικής ασφάλειας.
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Αυτο-κίνητη 
Δεν μας φτάνουν όλα τα ευτράπελα και τραγικοδραματικά με τους χιλιάδες νεκρούς 
και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες των τροχαίων ατυχημάτων, έχουμε τώρα και την 
ανόητη χρήση σε κινούμενα οχήματα των -όνομα και πράγμα- κινητών τηλεφώνων.
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τηλεφωνία

Τάσος Μαρκουίζος

Εθνικότητα: Έλληνας
Ημ. γέννησης: 23/06/1948

Ομάδες: NSU, Alfa Romeo, 
Ford, Toyota, Citroën, Renault, 

Peugeot, Opel, Lancia, Audi
Συμμετοχές Ακρόπολις: 17 

Χρονιές: 1971-1998 
Καλύτερη θέση: 5η

Νίκες (ελληνικό πλήρωμα): 1 (1979)

Πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε κοινοτυπίες του εί-
δους: «Δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά ο προορισμός», 
κ.ο.κ., απλά για να καλύψουμε μια δεδομένη έλλειψη ή 
για να χρυσώσουμε το χάπι της πολυφορεμένης, δυστυ-
χώς, ελληνικής μετριότητας. Αντιπερφεξιονιστές ελέω 
φραπέ, καλύπτουμε έτσι την τεμπελιά μας.
Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτέλεσε και αποτε-
λεί ο Τάσος Μαρκουίζος, κατά κόσμον «Ιαβέρης». Οι λό-
γοι της εξαίρεσης εντοπίζονται ακριβώς στην τελειομα-
νία του: ο Ιαβέρης ήθελε να είναι πρώτος και ήξερε ότι, 
δεδομένων των συνθηκών, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με 
απεμπόληση της πρωτιάς.
Αν αυτά σας φαίνονται περίεργα, ας ξαναθυμηθούμε 
τα γεγονότα: Γεννημένος το 1948 ο Ιαβέρης μπαίνει στο 
χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού το 1969 χρησι-
μοποιώντας αυτοκίνητα που «κατασκευάζει» ο ίδιος 
μαζί με το μηχανικό «Μπούμπη». Αυτός ο ερασιτεχνι-
σμός σε μηχανολογικό επίπεδο σε συνδυασμό με τον 
αντιστικτικό επαγγελματισμό σε επίπεδο οδήγησης θα 
χαρακτηρίσουν το δαιμόνιο οδηγό σε όλη τη διάρκεια 
της καριέρας του.
Στο «Ακρόπολις» ο Ιαβέρης μετρά πάνω από είκοσι συ-
νολικά συμμετοχές (σε 5 αγώνες ήταν υπεύθυνος με το 
course car), μόνο όμως σε δύο από αυτές είδε τη γραμμή 
του τερματισμού! Ο λόγος είναι απλός: Όταν έχεις μέσα 
σου ταυτόχρονα το δαιμόνιο του πρωταθλητή και την 

ωριμότητα του πραγματιστή ξέρεις και συνειδητοποιείς 
ότι μπορείς να κοντράρεις τους πάνοπλους εργοστασια-
κούς πολυπρωταθλητές μόνο σε επιλεγμένες μάχες.
Έτσι, οι θεατές συνωστίζονταν στα χρυσά χρόνια του 
Ακρόπολις, την τριετία 1977-1980, στις πρώτες ειδικές 
ώστε να δουν τον Ιαβέρη με περίσσιο θράσος να πλαγιο-
λισθαίνει μανιωδώς τερματίζοντας μπροστά από ονό-
ματα σαν του Walter Röhrl και του Markku Allen. Χαρα-
κτηριστικά έχει δηλώσει: «Τους πήρα το Ελληνικό και το 
Λεοντάρι το ’78, τη Μοσχοκαρυά το ’79, αλλά την άνοιξη 
του ’80 τους πήρα την Πάρνηθα με το gr.2 Lee Cooper 
και όλους τους παγκόσμιους με τα gr.4 μέσα».
Το γεγονός πως την ίδια στιγμή οι ξένοι περίμεναν με 
αγωνία το σημείο που θα έσπαγε το αυτοκίνητό του 
για να κινηθούν ανάλογα, μικρή ιστορική αξία έχει. Εγ-
γεγραμμένος στο εθνικό φαντασιακό ως ριψοκίνδυνος 
οδηγός, ο Ιαβέρης ήταν ο πλέον κατάλληλος για το 
επόμενό του βήμα, την ανάληψη πρωτοβουλιών στα 
πλαίσια της οδικής ασφάλειας. Ο θρύλος μεταβλήθηκε 
σε θεσμό, ώστε να χάνονται όλο και λιγότερες ζωές στη 
«μάχη της ασφάλτου».

Ένας μύθος που 
έγινε θεσμός Α
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Α “Ιαβέρης”

Εδώ δεν ξέρουν και δεν μπορούν να οδηγήσουν και με 
τα δύο χέρια και εμφανίζονται οι Ελληνες «πιλότοι» (κο-
ρυφαίοι στην οδηγική ανικανότητα και ασχετοσύνη) να 
πιλοτάρουν με το ένα χέρι. Το ένα στο τιμόνι, το άλλο 
στο τηλέφωνο και το μυαλό στον βρόντο, στην επιταγή, 
στην επιχείρηση, στις τρίχες, στο τίποτα και όποιον πάρει 
ο χάρος.
Δεν είναι έτσι φίλοι μου, το πρόβλημα των θανατηφό-
ρων και όχι μόνο ατυχημάτων, οφείλεται βασικά στην 
έλλειψη συνειδητοποίησης της επικινδυνότητας και δυ-
σκολίας της οδήγησης του αυτοκινήτου. Αυτό έχει σαν 
επακόλουθο να μην εκπαιδεύονται, ούτε να εξετάζονται 
σωστά και κατά συνέπεια να μην μαθαίνουν τα βασικά 
της σωστής και ασφαλούς οδήγησης. Παραμένουν έτσι 
κυκλοφοριακά ανάγωγοι οι Έλληνες πολίτες.
Βέβαια ούτε προληπτικά και τίμια αστυνομεύονται, ούτε 
προστατεύονται, καθώς το κράτος θα έλεγε κανείς ότι 
σκόπιμα φροντίζει με τα ελλιπή μέτρα για τον αφανισμό 
του πληθυσμού του. Μοιραία έχουμε καταλήξει λοιπόν, 
ότι μο καθένας μόνος του πρέπει να φροντίζει για την 
προσωπική του ασφάλεια, αλλά και των δικών του αν-
θρώπων. Το οδήγημα λοιπόν με το ένα χέρι και χωρίς 
μυαλό, μόνο σε θάνατο ή φρικτό τραυματισμό μπορεί 
να οδηγήσει.
Βέβαια και τηλέφωνο μπορούμε να έχουμε και να μιλάμε 
όταν πρέπει, αλλά όπως πρέπει! Δε χάνουμε τίποτα αν 
σταματήσουμε το αυτοκίνητό μας σε μια σίγουρη άκρη 
και μιλήσουμε όταν κάτι πραγματικά συμβαίνει. Αντίθετα 
όμως, κινδυνεύουμε και τη ζωή μας να χάσουμε και τη συ-
νείδηση μας και την ελευθερία μας χτυπώντας ίσως άδικα 
και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο.
Είναι ακράδαντη η πίστη ότι ούτε η ανοιχτή ακρόαση 
(όπως και τα bluetooth και τα hands free) λύνουν το 

πρόβλημα της τηλεφωνικής ασέλγειας. Την κρίσιμη στιγ-
μή της οδήγησης, όπου χρειάζεται πλήρης συμμετοχή, 
λείπει το σπουδαιότερο κομμάτι, το μυαλό μας, άρα η 
προσοχή μας είναι πολύ μειωμένη. Βέβαια, αν ο χωρο-
χρόνος δεν προσφέρεται για άμεση στάση την στιγμή 
της κλήσης, πρέπει η συνδιάλεξη να είναι σύντομη και 
από εμάς επιβάλλεται η γρήγορη διακοπή της πάρλας.
Θα θυμάστε τη μόδα των mini-tν που έμπαιναν στα 
αυτοκίνητα και που σαν ηλίθιοι οι οδηγοί τις κοιτούσαν 
και τις παρακολουθούσαν οδηγώντας κατευθείαν στο 
ΚΑΤ και το φαναρτζή. Γι’ αυτό δεν πρέπει να φτάσουμε 
να μετατρέπεται ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο επι-
κοινωνίας σε φτυάρι ανοίγματος τάφων ή σε νυστέρι χει-
ρουργείων. Η σωστή χρήση την κατάλληλη στιγμή δεν 
έβλαψε κανέναν, η ασύστολη κατάχρηση όμως πολλούς.
Να προσθέσουμε ακόμη και τους «μηχανικούς προ-
βληματισμούς» που συνεπάγεται η, κατά την κίνηση 
του αυτοκινήτου, χρήση του τηλεφώνου. Το ABS, ας 
πούμε, μπορεί να μην δουλέψει όπως θα έπρεπε, ίσως 
ακόμη και κάποιοι τύποι αερόσακων μπορεί παράξενα 
να ενοχληθούν, όπως και κάποια ακόμη ευαίσθητα ηλε-
κτρονικά των μοντέρνων μας αυτοκινήτων από την αιω-
ρούμενη ενεργοσυχνότητα. 0 νοών νοείτω βέβαια τι θα 
μπορούσε να συμβεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Μετά μην 
ξεχνάτε και τους βηματοδότες που μπορεί να μπερδευ-
τούν και να «σκοντάψουν» σταματώντας καρδιές, αλλά 
και άλλων αθώων τις ζωές. 
Ας μην καταλήξουμε λοιπόν φίλοι μου πάλι στην λύση 
της «ελλιπούς» τιμωρίας και καταστολής από τα όργανα 
της πολιτείας. Εμείς πρέπει να μην κάνουμε ασύστολη 
χρήση των τόσο χρήσιμων αυτών συσκευών, ώστε αξιο-
ποιώντας αυτές σωστά και με λογική, να συνδυάζουμε το 
τερπνόν μετά του ασφαλούς ωφελίμου.



Οδηγώντας
δίκυκλο με ασφάλεια
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Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία (ΕΣΥΕ, Υπ. Δημ. Τάξης, 
Ε.Μ.Π., ΕΚΑΒ) τα δίκυκλα συμμετέχουν με υψηλά ποσο-
στά στα τροχαία ατυχήματα:
• 34% στο σύνολο των ατυχημάτων της Αττικής και 
20% σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ: 
• Για κάθε 100 μοτοσυκλετιστές που εμπλέκονται σε 
ατύχημα, οι 4 χάνουν τη ζωή τους και οι 70 τραυματίζο-
νται έναντι 2 απωλειών ζωής και 32 τραυματισμών για 
100 οδηγούς αυτοκινήτων που συμμετέχουν σε ατύχη-
μα αντίστοιχα.
• Ειδικά στην Αττική με αναλογία ΙΧ / μοτοσυκλετών 
2/1, η μέση αναλογία συμμετοχής δικύκλων σε ατύχη-
μα είναι 35% έναντι 55% των ΙΧ αυτοκινήτων.

Στη γλώσσα των «ψυχρών αριθμών» αυτό σημαίνει ότι:
• Κάθε χρόνο περισσότεροι από 600 οδηγοί, συνεπιβά-
τες μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών αφήνουν στην 
άσφαλτο την τελευταία τους πνοή, άλλοι 2.000 τραυμα-
τίζονται σοβαρά και άλλοι σχεδόν 10.000 τραυματίζο-
νται ελαφρά, με το σπουδαιότερο όλων: Η συντριπτρι-
κή πλειοψηφία είναι νέοι 18-30 ετών!
• Παρά το ότι η μοτοσυκλέτα παραμένει σήμερα μια 
από τις τελευταίες ελεύθερες ιδέες, παρέχοντας πέρα 
από την αξεπέραστη και ανυπέρβλητη αίσθηση, ελευ-
θερία κινήσεων, σημαντικά κέρδη πολύτιμου χρόνου, 

αποφυγή ταλαιπωρίας, χαμηλό κόστος κίνησης και 
χρήσης και πολλά ακόμη σημαντικά πλεονεκτήματα. 
Δυστυχώς, ο τρόπος χρήσης και οδήγησης δεν είναι ο 
ενδεδειγμένος με οδυνηρά αποτελέσματα.
Έτσι, λοιπόν, πέρα από τη χρήση κράνους που είναι 
επιβεβλημένη και αποτελεί το «Α και το Ω» της προστα-
σίας των αναβατών -αφού μειώνει στο 1/3 τον κίνδυνο 
τραυματισμών-, επισημαίνουμε ορισμένες σημαντικές 
υποχρεώσεις του σωστού μοτοσυκλετιστή προκειμέ-
νου να κυκλοφορεί με ασφάλεια στις διαδρομές εντός 
και εκτός πόλεων και να απολαμβάνει τα πλεονεκτήμα-
τα της μοτοσυκλέτας:
• Ευγενική και ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε οδηγούς, 
αλλά και πεζούς.
• «Συνεργασία» με τους οδηγούς των υπόλοιπων οχη-
μάτων στην κυκλοφορία.
• Οδήγηση χωρίς ακρότητες ή προκλήσεις, αλλά με σε-
βασμό στα σήματα και στους γραπτούς και άγραφους 
κανόνες της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας.
• Σωστή και ενδεδειγμένη κατάσταση μοτοποδήλα-
του-μοτοσυκλέτας με χρήση που συνιστά ο κατασκευ-
αστής του.
• Αποφυγή οδήγησης ύστερα από κατανάλωση αλκο-
όλ, καθώς στο 41% των ατυχημάτων οι παθόντες είχαν 
καταναλώσει αλκοόλ άνω των επιτρεπτών ορίων.

Σύμφωνοι, το δίκυκλο είναι βολικό, οικονομικό και εκφράζει την “ελεύθερη” 
πλευρά της εποχούμενης μετακίνησης. Δεν είναι όμως κρίμα να αντιμετωπίζεται, 
ως μέσο, με τόση επιπολαιότητα από αναβάτες που δεν αντιλαμβάνονται τους 
κινδύνους;

Αν υπάρχει ένα όνομα το οποίο να παραπέμπει άμεσα 
στους αγώνες ράλι, αυτό είναι σίγουρα του Colin McRae. Ο 
Σκωτσέζος οδηγός, αν και στα είκοσι σχεδόν χρόνια συμ-
μετοχών του σε αγώνες ράλι κέρδισε μόνο ένα παγκόσμιο 
τίτλο, σημάδεψε εντούτοις ανεξίτηλα το φαντασιακό των 
ανά τον κόσμο φαν του αθλήματος.
Το οδηγικό του στυλ σηματοδοτούσε ένα tribute στην 
μπρουτάλ πρόκληση της φυσικής αναγκαιότητας που χα-
ρακτήριζε την «εποχή της αθωότητας» των αγώνων, δη-
μιουργώντας οιονεί αυθορμητισμού σε ένα άθλημα που 
όδευε ολοταχώς προς την τυποποίηση ενός εξελιγμένου 
επαγγελματισμού. Είχε το άγγιγμα του Μίδα, καθώς απο-
γείωνε την όποια ομάδα τον ενέτασσε στους κόλπους της.
Τα γεγονότα είναι γνωστά: Γεννημένος τον Αύγουστο του 
1968 υπό τον αστερισμό του Λέοντος, θα κάνει την πρώ-
τη του γνωριμία με το αυτοκίνητο και τους αγώνες ήδη 
στην ηλικία των 16. Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, 
που έμελλε να είναι και ο μοναδικός, τον κέρδισε 11 χρό-
νια αργότερα, το 1995. Ήρθε μετά από σκληρή μάχη με 
τον άλλο μεγάλο της εποχής του, Carlos Sainz, team mate 
του εκείνη τη χρονιά στη Subaru και ταυτόχρονα μεγάλο 
ανταγωνιστή του.
Μετά τη Subaru, ο  McRae μετακόμισε το 1999 στην ομά-
δα της Ford. Σε αυτή του την περίοδο είναι που σημαδεύει 
ανεξίτηλα το «Ακρόπολις». Αν και το είχε κερδίσει ήδη με 

το Subaru Impreza το 1995 και το 1998, με τη Ford έγρα-
ψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του 
θεσμού γινόμενος ο μοναδικός οδηγός που το έχει κατα-
κτήσει τρεις συνεχόμενες χρονιές (2000-2002) και επίσης 
ο μοναδικός που μετρά πέντε νίκες σε αυτό.
Ποιος δεν θυμάται τη μνημειώδη κόντρα του, πάλι με τον 
ομόσταβλό του Sainz, τo 2000 με την οικεία για τα ελληνι-
κά δεδομένα παρασκηνολογία; Ο McRae θα εγκαταλείψει 
και τη Ford το 2003 χάριν της Citroën. Η χρονιά θα κλείσει 
χωρίς νίκη και θα τον βρει στην έβδομη θέση της γενικής. 
Από τότε θα έχει περιοδικές συμμετοχές σε πολλές μορ-
φές αγώνων χωρίς ποτέ να μειωθεί η επιθυμία του να φτά-
σει στα όρια.
Όλα αυτά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007, οπότε και η μοί-
ρα χτυπά ανελέητα τον Colin: το ελικόπτερο που οδηγεί 
συντρίβεται λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στο πατρικό 
του, στη Σκωτία. Ο θρύλος που θέλει να φεύγουν νέοι αυ-
τοί που οι θεοί αγαπούν επαληθεύτηκε.
Ο McRae φτάνοντας στα άκρα, χάθηκε τελικά από μια 
ακρότητα, μια αστοχία, η οποία παρ’ όλο το χαρακτήρα 
της ή μάλλον ακριβώς λόγω αυτού, επικυρώνει το πέ-
ρασμά του στη σφαίρα του μύθου. Για αυτούς που ση-
μαδεύουν ένα χώρο, η ζωή σταματά με την παύση της 
δημιουργικής δραστηριότητας. Το μέλλον, όμως, πάντα 
διαρκεί περισσότερο…

Το μέλλον 
διαρκεί 

περισσότερο 

Colin McRae
Εθνικότητα: Σκωτσέζος

Ημ. γέννησης: 05/08/1968
Ομάδες: Subaru, Ford, 

Citroën, Škoda
1ος αγώνας: 1987 Σουηδία 

Συμμετοχές ΠΠΡ: 146 
Νίκες: 25 

Πρωταθλήματα: 1 (1995 - Subaru)
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Ο όμιλός μας ασχολείται με 
τους αγώνες αυτοκινήτου και 
οι σχετικοί γνωρίζουν ότι τα 
περιοδικά μας καταγράφουν 
από τη γέννησή τους την 
αγωνιστική δράση. Επίσης, πολύ 
επιλεκτικά αναφέρονται σε μεγάλες 
προσωπικότητες που έχουν γράψει 
ιστορία στους ελληνικούς αγώνες.

Βασίλης 
Χαλκιάς

Κεντρική φωτό: ο 
Βασίλης Χαλκιάς

Aριστερά: Πατέρας 
& υιός (Βασίλης 

& Θέμης Χαλκιάς)
Δεξιά: Ο πατέρας 

Βασίλης στο 34ο 
Ράλι Ακρόπολις
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Σ  ε αυτό το τεύχος αποφασίσαμε να κάνουμε ένα 
μικρό αφιέρωμα στο Βασίλη Χαλκιά. Το Βασίλη 
Χαλκιά τον γνωρίζουμε από το 1985 και έχουμε 

παρακολουθήσει όλη την επαγγελματική και αγωνιστική 
πορεία του.
Όμως έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το ξεκίνημά του 
και πάμε να δούμε εν συντομία όλη την πορεία του, όπως 
μας τη διηγήθηκε ο ίδιος. Γεννήθηκε 1/1/1950 στα Φάρ-
σαλα και είναι ο μοναδικός γιος της οικογένειας, αφού έχει 
πέντε αδελφές. Σε ηλικία 12 ετών ήρθε στην Αθήνα, όπου 
η ζωή του κυλούσε μεταξύ δουλειάς και της νυχτερινής 
σχολής Προμηθέας. 
Αφού τελείωσε τη σχολή του, λίγο μετά κατατάσσεται 
στον Ελληνικό στρατό και υπηρετεί στην ομάδα συντη-
ρήσεως επισκευάζοντας και συντηρώντας άρματα, ρεό 
και τζιπάκια του στρατού. Εκεί αποκτά και το παρατσούκλι 
Bill Jak. Όταν απολύθηκε από το στρατό, δούλεψε στον 
Πιερρουτσάκο για 6 μήνες, στη συνέχεια βρέθηκε με τον 
Ευάγγελο Πάντο και τόλμησαν ένα επαγγελματικό βήμα, 
το οποίο όμως δεν κράτησε πολύ.
Στη συνέχεια τον βρίσκουμε στη Γερμανία να αγοράζει 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Άφησε, όμως τη Γερμανία για 
χάρη της Nissan Θεοχαράκης, όπου δούλεψε έξι χρόνια 
ως μηχανικός συντηρητής αποκλειστικά σε αυτοκίνητα 
Nissan. Παράλληλα, παρακολουθεί μαθήματα σε τεχνική 
σχολή μέχρι τις 7 το βράδυ και στη συνέχεια δουλεύει 
οδηγός ταξί μέχρι τις 1 μ.μ.

Στα 28 του χρόνια φεύγει από τη Nissan και ανοίγει στην 
οδό Χαροκόπου και Κρέμου στην Καλλιθέα συνεργείο 
Nissan, αφού προηγουμένως έχει πάρει τη σχετική εξου-
σιοδότηση. Τότε τον γνωρίσαμε και εμείς και διαπιστώσα-
με ότι είναι ερωτευμένος με τη δουλειά του. Φρόντιζε για 
κάθε πελάτη που έμπαινε στο συνεργείο του και ήθελε να 
κάνει καλή και καθαρή δουλειά σε όλους. Η πολιτική αυτή 
συνετέλεσε, ώστε ο κάθε ευχαριστημένος πελάτης να τον 
συστήνει σε κάποιον άλλο και ούτω καθεξής. 
Έτσι, απέκτησε ένα μεγάλο κύκλο πελατών, τους οποίους 
δε μπορούσε να τους εξυπηρετήσει πλέον στην Κρέμου 
και αναγκάζεται να μεταφερθεί σε μεγαλύτερο χώρο στην 
οδό Τσαλδάρη 80 στην Καλλιθέα. Εκεί υπήρχε τεράστια 
άνεση στην αρχή, αλλά χρόνο με το χρόνο η πελατεία 
αυξανόταν ακολουθώντας και τις εκτοξευμένες πωλήσεις 
αυτοκινήτων της Nissan. Έτσι, αποφασίζει να δημιουργή-
σει νέες δικές του ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με δομή που 
να στεγάζει συνεργείο παράλληλα με έκθεση.
Όλα αυτά υλοποιήθηκαν το 1991, όπου στην οδό Ιλισού 
123 κατασκευάζει ένα σύγχρονο οικοδόμημα 3.500 τ.μ. 
και εκεί ξεκινά να εργάζεται σε δικό του χώρο. Υποδέχεται 
κάθε πελάτη και καταφέρνει να γίνει αγαπητός σε χιλιά-
δες πελάτες. Σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία 
πότε δεν άφησε, αλλά ούτε και καθυστέρησε να πληρώ-
σει συνεργάτη του. Αντίστοιχα, είναι αγαπητός και σε όλο 
το προσωπικό του που δουλεύει με αυταπάρνηση και 
αγάπη για τον Χαλκιά. 

του Κώστα Πουλιάση



Απαραίτητο 
αυτοκίνητο 

Αυτή θα μπορούσε να είναι κάλλιστα 
η περιγραφή μιας λέξης σε ένα 
σταυρόλεξο με θέμα το αυτοκίνητο. 
Όμως δεν είναι κάτι τόσο απλό και 
ούτε ένα ζήτημα που μπορούμε να το 
αντιμετωπίζουμε ελαφρά.
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Μπορεί οι εποχές να έχουν αλλάξει και οι οδηγοί να μην 
χρειάζεται πλέον να είναι και μηχανικοί για να οδηγούν 
το αυτοκίνητο, όμως κάποια αντικείμενα είναι απαραίτη-
το να υπάρχουν στο χώρο των αποσκευών. Και δεν εννο-
ούμε μόνο αυτά τα οποία επιβάλει ο Κ.Ο.Κ., αλλά και κά-
ποια άλλα είδη, που εκτός από το να «πιάνουν» το χώρο, 
μπορούν πραγματικά να μας βγάλουν από τη δύσκολη 
θέση σε μια άτυχη στιγμή...
Ξεκινώντας από το γράμμα του νόμου λοιπόν, το κάθε 
αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με πυρο-
σβεστήρα, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και τρίγωνο. 
Μπορεί στην αγορά να τα βρείτε με λίγα λεφτά, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να επενδύσετε κάτι 
παραπάνω για ένα φαρμακείο και έναν πυροσβεστήρα, 
ώστε στη δύσκολη στιγμή να αποδείξουν πράγματι την 
αξία τους. 
Είναι πολλά τα προϊόντα στην αγορά, που για χάρη της 
χαμηλής τιμής αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο, χωρίς 
πραγματικά να μπορούν να φανούν χρήσιμα τη στιγμή 
που θα τα χρειαστούμε. Είναι σημαντικό ο πυροσβε-
στήρας να μπορεί να σβήνει πυρκαγιές όλων των ειδών, 
ενώ μία ματιά στην ημερομηνία λήξης του, μας ειδοποιεί 

εγκαίρως για το χρόνο αντικατάστασής του. Το τρίγωνο 
θα πρέπει να διαθέτει βάση ικανή να το κρατάει όρθιο, 
ακόμα και σε δυνατό αέρα, ενώ το φαρμακείο να διαθέ-
τει ένα πλήρες κιτ πρώτων βοηθειών. 
Επιπρόσθετα, η ρεζέρβα και μαζί ο γρύλος και το κλειδί 
για το ξεβίδωμα των μπουλονιών του τροχού αποτελούν 
από μόνα τους άκρως απαραίτητα αξεσουάρ. Ο σωστός 
οδηγός πρέπει να φροντίζει για την καλή κατάσταση του 
εφεδρικού τροχού, αλλά και για την πληρότητα των ερ-
γαλείων που θα χρειαστούν. Δεν είναι λίγες οι φορές που 
η αμέλεια κάποιων οδηγών να ελέγξουν τον αέρα της 
ρεζέρβας, τους κόστισε χρόνο και χρήμα. Απαραίτητο 
για όσους έχουν ζάντες αλουμινίου με μπουλόνια ασφα-
λείας, είναι να έχουν πάντοτε στο χώρο των αποσκευών, 
το ειδικό πρόσθετο κλειδί για την αφαίρεσή τους.
Από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν να υπάρχουν σε ένα μι-
κρό σάκο κάποια αξεσουάρ, π.χ. ένα σετ ασφάλειες, μία 
ή δύο λάμπες φρένων και ένα μικρό μπιτόνι ή ένα άδειο 
μπουκάλι του 1/2 λίτρου. Δεν θα περιορίσουν το ωφέλι-
μου του χώρου αποσκευών, αλλά θα μειώσουν δραστι-
κά τον κίνδυνο να πιαστούμε αδιάβαστοι στα απρόοπτα 
κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Επίσης, ποτέ δεν έφυγε από το συνεργείο του 
κανένας πελάτης παραπονούμενος. Όλους τους 

ξέρει προσωπικά με τα μικρά τους ονόματα και 
του εμπιστεύονται την επισκευή ή συντήρηση του 

αυτοκινήτου τους σε απόλυτο βαθμό. Η επαγγελ-
ματική επιτυχία του Χαλκιά είναι καταγεγραμμένη 

από το 1979 στη συνείδηση όχι μόνο των κατόχων 
αυτοκινήτων Nissan, αλλά και σε όλο τον αυτοκινητι-

στικό κόσμο.
Πλέον, η έδρα της εταιρείας Χαλκιάς Group από το Δε-

κέμβριο του 2019, μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου 
Nissan από το 1981, βρίσκεται στο Μοσχάτο, οδός Πειραι-
ώς 22. Εκεί εκτός από Nissan, το συνεργείο είναι εξειδικευ-
μένο και αυτοκίνητα Renault και Dacia. Στην Καλλιθέα, Λ. 
Συγγρού 242, βρίσκεται η έκθεση Nissan. Οι υπηρεσίες 
προς τους πελάτες είναι πάντα υψηλού επιπέδου, καθώς 
άριστα εξοπλισμένο συνεργείο, με πολυάριθμο και έμπει-
ρο προσωπικό για την ταχύτερη, ποιοτικότερη και αποτε-
λεσματικότερη εξυπηρέτησή σας. 
Η αγωνιστική εμπλοκή του ξεκίνησε την εποχή που ασχο-
λήθηκε με την αγωνιστική ομάδα της Nissan. Στη συνέ-
χεια μεταπήδησε στην ομάδα του Τάσου Λιβιεράτου, του 
γνωστού «Σιρόκο». Όνειρό του ήταν κάποτε να μπορέσει 
να κάνει και εκείνος ένα αγώνα. Κάποια στιγμή αντάλλαξε 
ένα Τσέρι Κουπέ με ένα ταξί, στο οποίο τοποθέτησε σπα-
στό ρολ-μπαρ και μπορούσε να λειτουργήσει τόσο σαν 
αγωνιστικό, όσο και σαν ΙΧ.
Πρώτος του αγώνας ήταν το Εαρινό Ράλι του 1984 με συ-
νοδηγό τον Γιώργο Αγγελόπουλο και για κακή τους τύχη 
εγκατέλειψαν από διαφορικό στην τελευταία Ειδική Δια-
δρομή. Η θλίψη και η στενοχώρια για αυτή την εγκατά-
λειψη ήταν πολύ μεγάλη και παράλληλα λειτούργησε σαν 
μια ώθηση ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στο Ακρόπολις 
του 1984, όπου οδηγός δηλώθηκε ο Γιώργος Αγγελόπου-
λος. Τελικά έγινε το αντίθετο και για τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια έτρεχε με το ίδιο αυτοκίνητο. Το 1989 έτρεξαν με 
ένα Nissan Cherry ξανά με το οποίο γεύτηκε αρκετές επι-
τυχίες. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν 1600cc και κατάφεραν να 
τερματίσουν πρώτο πλήρωμα στην Α7 με όλα τα μεγάλα 
ονόματα να συμμετέχουν σε αυτό το Ακρόπολις.
Όταν ο Θεοχαράκης έφερε τα τρία GTI AR πήρε το ένα, 
το άλλο ο Στρατισίνο και το τρίτο ο Ψηφίδης από τη Θεσ-
σαλονίκη. Το μετέτρεψε σε αγωνιστικό και έτρεξε με τον 
Μιχάλη Πατρικούση στην αρχή, μετά με το Μαλισσόβα 
και στο τέλος με τον Τάσο Γουσέτη, τον αείμνηστο. Το μο-
ναδικό πρωτάθλημα που κατέκτησε ήταν το 1996 με τον 
Μιχάλη Πατρικούση και εκείνη τη χρονιά τερμάτισε την 
αγωνιστική του παρουσία.
Η συνολικά καλή του παρουσία στους αγώνες με καλές 
θέσεις και λίγες εγκαταλείψεις μεταφράστηκε συνειρμικά 
ότι ο Χαλκιάς ξέρει και μπορεί να συντηρεί άριστα κάθε 
αυτοκίνητο, αγωνιστικό και επιβατικό. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι όταν σε ένα Ακρόπολις χάλασε το σα-
σμάν στην τελευταία ειδική και αναγκάστηκαν μόνο με 
την όπισθεν να προσπαθήσουν να τερματίσουν, αλλά 
λίγο πριν το τέλος το μοτέρ δεν άντεξε την καταπόνηση.

Μαλισσόβας - Χαλκιάς - Χαλκιάς jr  στο 35ο Ράλι Ακρόπολις
O Βασίλης Χαλκιάς με τη γυναίκα του και τα εγγονάκια του

Μαλισσόβας - Οικονομίδης - Χαλκιάς
Η Χριστίνα Χαλκιά με το Βασίλη και το εγγονάκι τους

Ο Βασίλης Χαλκιάς σε Ράλι Ακρόπολις του 1995
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Ο Θέμης Χαλκιάς τρέχει στο θεσμό του Nissan Micra Cup
Με τον αγαπημένο του φίλο Κώστα Στεφανή

Με τον επίσης αγαπημένο του φίλο “Στρατισίνο” 
(Στράτη Χατζηπαναγιώτου)

Ίπταται με στόχο ένα ακόμα τερματισμό σε Ακρόπολις των 90’s
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Στη συνέχεια, ο Θεοχαράκης ξεκινά το Nissan Micra CP 
και ως μέλος του δικτύου Nissan έπρεπε να στηρίξουν το 
νέο θεσμό. Τότε επιστρατεύτηκε ο υιός Θέμης, που δεν 
είχε άλλη αγωνιστική εμπειρία. Την πρώτη χρονιά ο μπα-
μπάς Βασίλης γίνεται συνοδηγός για την είσοδο του Θέμη 
στους αγώνες. Αυτή η ταυτόχρονη εμπλοκή τους με τους 
αγώνες είχε και την αρνητική πλευρά, αφού για πολλές 
μέρες έλειπαν από την επιχείρηση και αυτό δεν ήταν το 
καλύτερο.
Από την επόμενη χρονιά ο Θέμης Χαλκιάς ακολουθεί το 
θεσμό του Micra CP με άλλο συνοδηγό για τέσσερα χρό-
νια. Στη συνέχεια ο Θέμης συμμετέχει στα χωμάτινα ράλι 
με άλλα αυτοκίνητα. Η συμμετοχή του στους αγώνες απο-
τελεί τη φυσική συνέχεια της οικογένειας Χαλκιά στους 
αγώνες. Όπως δήλωσε ο πατέρας Βασίλης: «Εμείς οι Έλλη-
νες αγωνιζόμενοι και ειδικά εμείς οι καθαρά ερασιτέχνες 
οδηγοί τρέχουμε γα δύο παλαμάκια και δύο παϊδάκια».
Σε όλες τις αγωνιστικές προσπάθειες εμψυχωτής και στή-
ριγμα του Βασίλη χαλκιά ήταν η γυναίκα του. Αυτή έκανε 
προσευχές και τραβούσε μεγάλες αγωνίες. Πριν από κάθε 
αγώνα του έδινε ένα φυλαχτό που φόραγε στο στήθος 
του. Η πιο συγκλονιστική στιγμή της ζωής του ήταν όταν 
σε ένα αγώνα που έτρεχε με το Θέμη, τον είδε να έχει 
εγκαταλείψει. Τότε σταμάτησε για δέκα λεπτά από έννοια 
και ενδιαφέρον αδιαφορώντας για το κύπελλο. Άλλη μια 
φορά που συναντήθηκαν σε ένα αγώνα αναβόσβησαν τα 
φώτα, αλλά κάθε φορά που αργούσε να έρθει στα service 
o υιός, η αγωνία του εκτοξευόταν κατακόρυφα.
Από μικρός ο Βασίλης Χαλκιάς ζήλευε αυτούς που έτρε-
χαν και ήθελε να τον αξιώσει ο Θεός να μετρήσει τις δυ-

νάμεις του, αλλά και να γράψει τη δική του ιστορία στους 
αγώνες. Έχει τρέξει 160 αγώνες και έχει τερματίσει στους 
80, ανάμεσα σε αυτούς και σε 8 Ακρόπολις. Η γεύση που 
του άφησαν οι αγώνες είναι πολύ γλυκιά, γιατί οι χαρές και 
οι επιτυχίες ήταν μεγαλύτερες και περισσότερες. Επίσης, 
είναι χαρούμενος γιατί με πενιχρά μέσα και όσα μπορού-
σε να διαθέσει, εισέπραξε τόσες πολλές επιτυχίες.
Προτεραιότητα έδινε πάντα στις υποχρεώσεις του και όχι 
στο χόμπι του, ποτέ δεν παρασύρθηκε και δεν υπέκυψε 
στην πίεση του ανταγωνισμού. Το πάθος για προβολή και 
αναγνωρισιμότητα ήταν πάντα ένα κίνητρο, αλλά πάντα 
εντός λογικής και μέτρου. Εάν κάποιος έχει ένα μέτριο ή 
καλό οικονομικό επίπεδο, μπορεί να δοκιμάσει την τύχη 
του στους αγώνες. Για εκείνον κάθε αγωνιστική μέρα και 
κάθε ειδική διαδρομή είναι ένας Γολγοθάς και μια ικανο-
ποίηση. Τώρα όμως η μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση 
πέραν των αγώνων είναι η μεγάλη περιουσία του, τα δύο 
παιδιά του και τα πέντε εγγόνια του.
Για την κατάντια του αθλήματος μερίδιο έχουν και μερικοί 
αγωνιζόμενοι που αντί να μεταχειριστούν τίμια τους χο-
ρηγούς τους μετά την ράπτα, έστριβαν και απαιτούσαν το 
ποσό της χορηγίας ατόφιο. 
Αυτός είναι ο Βασίλης Χαλκιάς ως επαγγελματίας και αγω-
νιζόμενος. Ντόμπρος, ευθύς, τίμιος, αγωνιστής, πρωταγω-
νιστής και άψογος οικογενειάρχης. Πρέπει να θυμίσουμε 
ότι είναι πρωτοπόρος μετά τον Ίκαρο που ξεκίνησε στην 
ελεύθερη τηλεόραση εκπομπή με αγώνες ως παρουσια-
στής με βοηθό τον Κώστα Μπάκη.
Βασίλης Χαλκιάς, ο ακαταμάχητος μαχητής είναι παρά-
δειγμα προς μίμηση.
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Παύλος Πέττας  
η εγγύηση στην επισκευή ζαντών
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Y πάρχει μια εταιρεία που από το 1989 εξειδικεύ-
εται στις ζάντες, και αυτή δεν είναι άλλη από την 
Παύλος Πέττας.  Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας 

στον χώρο της ζάντας η Παύλος Πέττας ξεκίνησε φτιάχνο-
ντας ζάντες στο Αιγάλεω. Μέρα με την ημέρα επένδυσε 
σε καινούριες τεχνικές και μεθόδους για να επισκευάζουν 
και να ομορφαίνουν κάθε λογής ζάντα. 
Δεν είναι τυχαίο που όλα αυτά τα χρόνια η Παύλος Πέτ-
τας αποτελεί συνώνυμο της επισκευής ζαντών αλλά και 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσικλετών.  
Η εταιρεία, πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις και 
δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις σε 
επαγγελματίες και ιδιώτες, σε προσιτές τιμές!
Αυτό που κάνει την εταιρεία τόσο αξιόπιστη και δημοφιλή, 
είναι η έμφαση που δίνει ο ιδιοκτήτης της, Παύλος Πέττας, 
στην άρτια εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού 
του,  καθώς και στη συνεχή επένδυση σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με μια βόλτα στον 
χώρο του συνεργείου, που βρίσκεται στο Αιγάλεω, παρα-
τηρεί κανείς όλο το προσωπικό να βρίσκεται ο καθένας 
στο πόστο του, αλλά και τα σύγχρονα μηχανήματα που 
διαθέτει η εταιρεία με πιο επιβλητικό  την ολοκαίνουργια 
ηλεκτρο-υδραυλική πρέσα, η οποία διαθέτει τέσσερα έμ-
βολα και μπορεί να επισκευάζει τις ζάντες, καταργώντας 

τον τόρνο και τηρώντας τις προδιαγραφές του κατασκευ-
αστή. Έτσι κι ο πιο απαιτητικός πελάτης μπορεί να πειστεί 
ότι πρόκειται για μια εταιρεία με ηγετική παρουσία στον 
χώρο της ζάντας. 
Η Παύλος Πέττας προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες στους 
πελάτες της όπως:
• Ίσιωμα της ζάντας με ειδικά μηχανήματα για απόλυτη 
ασφάλεια στην οδήγηση
• Διαμαντάρισμα CNC στην όψη της ζάντας 
• Ολικό βερνίκι εξασφαλίζοντας εργοστασιακό αποτέλεσμα
• Αλλαγή καρέ σε όλες τις ζάντες 
• Κατασκευή προσθηκών, ανταπτόρων και δαχτυλιδιών.
• Βαφή  ζαντών με ηλεκτροστατική βαφή 
• Εκτυφλωτικό γυάλισμα στις πατούρες της ζάντας με θερ-
μική βούρτσα γυαλίσματος
• Υψηλής ποιότητας μπουλόνια και παξιμάδια σε όλες τις 
διαστάσεις και όλα τα μεγέθη στις χαμηλότερες τιμές της 
αγοράς.

Η εταιρεία Παύλος Πέττας διαθέτει εξειδικευμένο συνερ-
γείο στο Αιγάλεω, Λ. Αθηνών 185 – γέφυρα Κηφισού. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site: 
https://pavlospettas.gr καθώς και τη σελίδα στο 
Facebook: https://www.facebook.com/pavlospettas.gr



Shakedown, SS1, SS2/4, SS3   9&10 Σεπτεμβρίου / 9&10 September
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SS5, SS6, SS7/11, SS8   10&11 Σεπτεμβρίου / 10&11 September
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SS9, SS10/12, SS13/15, SS14  11&12 Σεπτεμβρίου / 11&12 September
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* Η SS15 Tarzan 2 - WOLF Power Stage έχει διαφο-
ρετικό σημείο τερματισμού με την SS13 Tarzan 1 
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EKO ACROPOLIS RALLY 2021

Entry List / Συμμετοχές
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Ο Λάκης Τσαμάκος έχει και συνεχιστές στην 
αγωνιστική παρουσία. Στις 12-13 Ιουνίου 
διεξήχθη το Διεθνές Historic Acropolis 

Regularity Rally, όπου συμμετείχαν με Opel Ascona 
B’ ο γιός του Θανάσης σε θέση οδηγού με συνοδηγό 

την κόρη του Αναστασία. Κατάφεραν μάλιστα να δια-
κριθούν καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατη-
γορία Young Timers. Και εις ανώτερα παιδιά.

Τσαμάκος family
Αγωνιστική παράδοση



Η ιαπωνική μάρκα μπορεί να εντοπίσει τις ρίζες της 
στο ράλι από το 1957 όταν μπήκε στο Mobilgas Round 
Australia Rally. Το στίγμα της όμως το έδωσε το 1975 όταν 
ο Hannu Mikkola κέρδισε το ράλι 1000 λίμνων της Φινλαν-
δίας στο τιμόνι μιας εργοστασιακής Corolla.
Έπειτα η Toyota δημιούργησε μια βάση μηχανοκίνητου 
αθλητισμού στην Κολωνία της Γερμανίας και συνέχισε να 
διεκδικεί περισσότερες νίκες στο WRC, συμπεριλαμβανο-
μένων τριών συνεχόμενων νικών στο Safari Rally.
Το 1990 είχε τον πρώτο της πρωταθλητή WRC, τον Carlos 
Sainz και το 1993 έγινε η πρώτη ιαπωνική μάρκα που κέρ-
δισε τον τίτλο των κατασκευαστών WRC. Μέχρι το τέλος 
των εργοστασιακών δραστηριοτήτων της το 1999, είχε 
συγκεντρώσει 3 τίτλους κατασκευαστών (το ‘93, ‘94 και 
‘99) και 4 τίτλους οδηγών μέσα σε μία πενταετία (2 για τον 
Sainz και ένα για Juha Kankkunen και Didier Auriol).
Επιστροφή
Η επιστροφή της Toyota επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο 
του 2015 από τον πρόεδρο της εταιρείας και παθιασμένο 
λάτρη των ράλι, Akio Toyoda. Δημιουργήθηκε μια ομάδα 
στη Φινλανδία και ο Toyoda έθεσε τον πρώην παγκόσμιο 

πρωταθλητή Tommi Mäkinen υπεύθυνο για την ανάπτυ-
ξη ενός Yaris για την επιστροφή του 2017.
Η ομάδα αποτέλεσε την έκπληξη της σεζόν. Μια συναρ-
παστική δεύτερη θέση για τον Latvala στο άνοιγμα του 
Rallye Monte-Carlo θα μπορούσε να είχε θεωρηθεί ως 
τυχαία, πριν την ακολουθήσει μια νίκη του στον επόμενο 
γύρο στη Σουηδία. Ο Esapekka Lappi πρόσθεσε μια τρίτη 
επιτυχία με τη νίκη του στο ταχύτερο ράλι όλων, το Neste 
Rally Finland.
Η επιτυχία συνεχίστηκε με την υπογραφή του Ott Tänak 
που εντάχθηκε στην ομάδα μαζί με Latvala και Lappi, απο-
τελώντας μια καταπληκτική τριάδα που σήκωσε τον τίτλο 
των κατασκευαστών το 2018. Δώδεκα μήνες αργότερα 
ο Tänak, στη 2η χρονιά του στην ομάδα, εξασφάλισε το 
στέμμα στο πρωτάθλημα οδηγών.
Η ομάδα είχε μια νέα σύνθεση το 2020, με τους Sébastien 
Ogier, Elfyn Evans και τον πρωτάρη Kalle Rovanperä. Σε 
ένα συναρπαστικό φινάλε της σεζόν, ο Ogier ξεπέρασε 
τον Evans για να παρεί τον έβδομο τίτλο του και δεύτερο 
συνεχόμενο για την Toyota στο πρωτάθλημα οδηγών. Η 
Toyota διατήρησε την ίδια σύνθεση για το 2021.
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Η Toyota Gazoo Racing WRT είναι νέα συμμετοχή στο πρωτάθλημα από το 2017. 
Αντιπροσωπεύει την πολυαναμενόμενη επιστροφή στο WRC για την Toyota - ένα 
όνομα συνώνυμο της επιτυχίας των ράλι στη δεκαετία του 1980 και του 1990.

Toyota Gazoo 
Racing World 

Rally Team

Sebastien Ogier

Kalle Rovanperä

Elfyn Evans

Takamoto Katsuta

1ος αγώνας: 2008 Μεξικό
Νίκες: 50 / Πρωταθλήματα: 7 

Συνοδηγός: Julien Ingrassia

1ος αγώνας: 2017 Ουαλία
Νίκες: - / Πρωταθλήματα: - 

Συνοδηγός: Jonne Haltunen

1ος αγώνας: 2007 Oυαλία
Νίκες: 3 / Πρωταθλήματα: - 

Συνοδηγός: Scott Martin

1ος αγώνας: 2019 Γερμανία
Νίκες: - / Πρωταθλήματα: - 

Συνοδηγός: Keaton Williams



Η κορεατική εταιρεία δεν είναι νέα στο WRC, αφού συμμε-
τείχε στην κατηγορία F2 από 1998 έως 2000, προτού μετα-
βεί σε μια έκδοση World Rally Car με Accent έως το 2003.
Επιστροφή
Η επιστροφή της προαναγγέλθηκε με την αποκάλυψη 
ενός πρωτοτύπου i20 World Rally Car στο Σαλόνι Αυτοκι-
νήτου του Παρισιού τον Σεπτέμβριο του 2012. Τα πράγ-
ματα εξελίχθηκαν γρήγορα, με την εγκατάσταση τριών 
μηνών αργότερα μιας νέας βάσης μηχανοκίνητου αθλη-
τισμού στη Γερμανία. Ο πρώην τεχνικός επικεφαλής της 
Peugeot WRC, Michel Nandan, ανέλαβε να επιβλέψει το 
έργο της νέας εγκατάστασης, της δημιουργίας μιας πλή-
ρως λειτουργικής ομάδας και ενός i20 προδιαγραφών 
ράλι - όλα από την αρχή μέσα σε 12 μήνες.
Στο τιμόνι καθ ‘ όλη τη διάρκεια του 2014 ήταν ο 2ος πρω-
ταθλητής του 2013, Thierry Neuville. Παρ’ ότι η σεζόν θα 
ήταν μια χρονιά ανάπτυξης, έδειξε πολλές υποσχέσεις και 
ο Neuville οδήγησε ένα εκπληκτικό 1-2 στη Γερμανία.
Η εξέλιξη της ομάδας ήρθε το 2016 όταν ο Neuville έβαλε 
αρχικά το i20 στο βάθρο στο Rallye Monte-Carlo και στη 
συνέχεια με μια κυριαρχική παρθενική νίκη του Hayden 

Paddon στην Αργεντινή. Ο Neuville πήρε και αυτός την 1η 
θέση δύο ράλι αργότερα στη Σαρδηνία και μετά από δύο 
νίκες και 12 βάθρα, η Hyundai εξασφάλισε τη δεύτερη 
θέση στο πρωτάθλημα του 2016.
Υπήρχε ένα κοινό θέμα για το 2017 και το 2018. Ο Neuville 
και η Hyundai οδήγησαν την κούρσα και στα 2 πρωτα-
θλήματα πριν ξεθωριάσουν στο δεύτερο μισό της σεζόν 
και έπρεπε να αρκεστούν σε περισσότερους δεύτερους 
τερματισμούς.
Η ομάδα λοιπόν έκανε αλλαγές για το 2019. Ο Andrea 
Adamo ανέλαβε ως επικεφαλής της ομάδας και ο εννέα 
φορές πρωταθλητής Sébastien Loeb ενώθηκε με τους 
Neuville, Andreas Mikkelsen και Dani Sordo στο τιμόνι. 
Μια ατσάλινη στρατηγική προσέγγιση επιβραβεύτηκε με 
τον πρώτο τίτλο κατασκευαστών.
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019, Ott Tänak, μπήκε 
στην ομάδα της Κορέας για το 2020 και η Hyundai στον 
τελευταίο γύρο κατάφερε να εξασφαλίσει την back-to-
back επιτυχία  με το πρωτάθλημα των κατασκευαστών.
Για το 2021 οι Tänak και Neuville ηγούνται της ομάδας, με 
τους Sordo και Breen να μοιράζονται το τρίτο αυτοκίνητο.

Η Hyundai επέστρεψε στο πρωτάθλημα του WRC το 2014 με μια εντελώς νέα 
ομάδα και φιλόδοξα μακροπρόθεσμα σχέδια για επιτυχία στην κορυφαία 
κατηγορία των ράλι.

Hyundai Shell 
Mobis World 

Rally Team

Ott Tänak 

Dani Sordo

Thierry Neuville

Pierre-Louis Loubet

1ος αγώνας: 2009 Πορτογαλία
Νίκες: 14 / Πρωταθλήματα: 1 

Συνοδηγός: Martin Järveoja

1ος αγώνας: 2015 Πορτογαλία
Νίκες: - / Πρωταθλήματα: - 

Συνοδηγός: 
Florian Haut-Labourdette

1ος αγώνας: 2009 Καταλονία
Νίκες: 13 / Πρωταθλήματα: - 

Συνοδηγός: Martijn Wydaeghe

1ος αγώνας: 2003 Καταλονία
Νίκες: 3 / Πρωταθλήματα: - 

Συνοδηγός: Borja Rozada

* Ο Loubet με τον Haut-
Labourdette συμμετέχουν 

στο RC1, αλλά για την 
Hyundai 2C Competition
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Οι πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές, όπως οι Colin 
McRae, Carlos Sainz και Marcus Grönholm, πέτυχαν 
πολυάριθμες νίκες στο ράλι, ο δεύτερος οδήγησε την 
ομάδα στους τίτλους των κατασκευαστών το 2006 και 
το 2007 με ένα Focus RS World Rally Car.
Οι Jari-Matti Latvala και Mikko Hirvonen έφεραν περισ-
σότερες νίκες όταν το Fiesta αντικατέστησε το Focus το 
2011, αλλά η αποχώρηση του Ford από το πρωτάθλη-
μα στα τέλη του 2012 επέφερε ένα οικονομικό πλήγμα 
στη μικρή ομάδα του Wilson.
Δούλεψε χωρίς περαιτέρω επιτυχία μέχρι το 2017, όταν 
η άφιξη του Sébastien Ogier σηματοδότησε μια γρήγο-
ρη άνοδο στις επιτυχίες. Ο Γάλλος οδήγησε την ομάδα 
στους παγκόσμιους τίτλους οδηγών και κατασκευα-
στών με ένα εντυπωσιακό Fiesta νέας γενιάς.
Η Ford επέστρεψε στο πλευρό της M-Sport το 2018 δί-
νοντας μεγαλύτερη δύναμη και ο Ogier έφερε ένα ακό-
μα πρωτάθλημα οδηγών πριν επιστρέψει στην Citroën 
το 2019.
Για το 2021 υπάρχει στροφή στη νέα γενιά για την ομά-
δα της M-Sport. Ο εικοσιτετράχρονος Gus Greensmith 
βρίσκεται στην πρώτη του πλήρη σεζόν με ένα Fiesta 
World Rally Car. Μαζί του ο Teemu Suninen, 26 ετών και 
ο ανερχόμενος Γάλλος σταρ Adrian Fourmaux, 25 ετών, 
που μοιράζονται ένα δεύτερο Fiesta.

Η M-Sport, που δημιουργήθηκε από 
τον πρώην οδηγό της εργοστασιακής 
ομάδας Malcolm Wilson, επιλέχθηκε για 
να δώσει νέα πνοή στο πρόγραμμα του 
Ford World Rally Championship το 1997.

M-Sport Ford 
World Rally 

Team

Με την M-Sport Ford 
World Rally Team στο Ράλι 

Ακρόπολις 2021 θα συμμετάσχουν στο RC1 
οι Jourdan Serderidis - Fred Miclotte
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Adrien Fourmaux
1ος αγώνας: 2019 Μόντε Κάρλο

Νίκες: - / Πρωταθλήματα: - 
Συνοδηγός: Renaud Jamoul

Gus Greensmith 
1ος αγώνας: 2014 Ουαλία

Νίκες: - / Πρωταθλήματα: - 
Συνοδηγός: Chris Patterson




