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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



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



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)
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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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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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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



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 πρωτάθλημα 
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

Gus Greensmith Adrien Fourmaux
1ος αγώνας: 2014 Ουαλία

Νίκες: - / Πρωταθλήματα: - 
Συνοδηγός: Chris Patterson

1ος αγώνας: 2019 Μόντε Κάρλο
Νίκες: - / Πρωταθλήματα: - 

Συνοδηγός: Renaud Jamoul

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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Αν και τα περισσότερα χιλιόμετρα τα διανύουμε σε 
εθνικές οδούς, μεγάλες αποστάσεις γίνονται και σε 
επαρχιακούς δρόμους διπλής κατεύθυνσης. Τέτοιου εί-
δους δρόμοι, ιδίως αν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία, εί-
ναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Ας δούμε, λοιπόν, παρακάτω 
τι καθιστά επικίνδυνους αυτούς τους δρόμους σε συν-
δυασμό με μερικές συμβουλές για ασφαλή οδήγηση.

1    Οδηγούμε με μειωμένη ταχύτητα, καθώς οι περισ-
σότεροι επαρχιακοί δρόμοι είναι «πολύστροφοι». Εξάλ-
λου, η σήμανση για τις στροφές προειδοποιεί μόνο για 
την ύπαρξη τους, όχι και για το πόσο κλειστές είναι.
2    Μειώνουμε ταχύτητα πριν την στροφή και όχι μέσα 
σε αυτή καθώς αποσταθεροποιείται το αυτοκίνητο.
3    Δεν προσπερνάμε όπου υπάρχει απαγορευτική δι-
πλή γραμμή.
4    Η oρατότητα του δρόμου περιορίζεται από τις στρο-
φές αλλά και τις... υψομετρικές μεταβολές.
5    Ο υπολογισμός της απόστασης προσπεράσματος 
είναι δύσκολος. Τα υπερφορτωμένα αυτοκίνητα, όσα 
έχουν ανοιχτά παράθυρα ή κλιματισμό σε λειτουργία 

χρειάζονται μεγαλύτερη απόσταση προσπεράσματος. 
Πρέπει να το υπολογίζουμε αυτό.
 6    Αφήνουμε χώρο ανάμεσα σε μας και το προπορευ-
όμενο όχημα, ώστε να βρει ανοιχτό δρόμο όποιος θέ-
λει να προσπεράσει μόνο εμάς, αλλά όχι και τον μπρο-
στινό μας.
  7    Μπορούμε να ειδοποιήσουμε κάποιον πότε να μας 
προσπεράσει, ιδιαίτερα αν ο δρόμος δεν έχει καλή ορα-
τότητα ανάβοντας το δεξί μας φλας.
  8    Δεν προσπερνάμε ποτέ νταλίκα αν δεν είμαστε βέ-
βαιοι ότι υπάρχει ικανός χώρος για να τοποθετηθούμε 
μπροστά της μετά την προσπέραση.
  9    Τα φορτηγά δημιουργούν «τείχος» στον πλευρικό 
άνεμο, ο οποίος μπορεί να μας εκτρέψει από την πο-
ρεία μας στο τέλος του προσπεράσματος όταν πλέον 
δεν υφίσταται το «τείχος».
10    Έντονοι πλευρικοί άνεμοι υπάρχουν σε ανοίγματα 
δρόμων μετά από βουνά, δεντροστοιχίες ή γέφυρες.
11    Πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο 
που κινούμαστε.

σε επαρχιακό δρόμο 
διπλής κατεύθυνσης 
Η καλοκαιρινή έξοδος κορυφώνεται τον Αύγουστο, 
όπου οι περισσότεροι από εμάς σχεδιάζουμε 
αποδράσεις σε νησιά, αλλά και παραθαλάσσιους 
ή ορεινούς προορισμούς της χώρας και η 
μετακίνηση σε στενούς επαρχιακούς δρόμους 
γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Οδήγηση

Ο
Δ

ΙΚ
Η

 
Α

ΣΦ
Α

Λ
ΕΙ

Α

O Ari Pieti Uolevi Vatanen όπως είναι το πλήρες όνο-
μά του, γεννήθηκε στις 27 Απριλίου 1952 στην πόλη 
Tuuopovaara της Φινλανδίας. Ήταν νικητής το ’80 και 
το ’81 στο Ράλι Ακρόπολις με συνοδηγό τον David 
Richards (πρόεδρο της Prodrive). Το αγωνιστικό τους 
ήταν ένα Ford Escort RS1800 και με αυτό κατέκτησαν 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1981.
Κάπως έτσι θα ξεκινούσε μια κοινή ανάγνωση του πα-
ρελθόντος αυτού του μεγάλου οδηγού. Όμως αυτή 
δεν είναι μια συμβατική παρουσίαση, όπως δεν είναι 
συμβατικός οδηγός ο Ari Vatanen. Η σχέση του ευρω-
βουλευτή (1999-2009) Vatanen με το Ακρόπολις είναι 
μυστηριακή. Είναι ένας δεσμός που σμιλεύτηκε κατά 
τη διάρκεια σχεδόν 20 ετών. 
Στην πρώτη του συμμετοχή το ’77, χτύπησε σε ένα 
δέντρο πριν ακόμα ξεκινήσουν οι ειδικές. Το ’80 έκανε 
την πρώτη του νίκη στο ΠΠΡ. Μετά το φριχτό ατύχημά 

Ari Vatanen
Εθνικότητα: Φινλανδός

Ημ. γέννησης: 27/04/1952
Ομάδες: Ford, Opel, Peugeot, 

Subaru, BMW
1ος αγώνας: 1974 Φινλανδία 

Συμμετοχές ΠΠΡ: 101 
Νίκες: 10 

Πρωταθλήματα: 1 (1981 - Ford)

Πέρα από 
τα όρια...

Vatanen

του το 1985 στην Αργεντινή, η μόνη φορά που ξανα-
πλησίασε τη νίκη σε ΠΠΡ ήταν στο Ακρόπολις το 1993 
με ένα Subaru Legacy, ώσπου εγκατέλειψε.
Στην καριέρα του έχει να επιδείξει νίκες και πρωταθλή-
ματα σε πολλών μορφών ράλι, όπως το πασίγνωστο 
Παρίσι – Ντακάρ και είναι ο οδηγός που «χορεύει» στην 
ανάβαση του Pikes Peak, στο βραβευμένο βίντεο που 
δείχνει την ανάβαση μέσα από το Peugeot του Φινλαν-
δού οδηγού. 
Οδηγούσε σε μια οριακή κατάσταση, όπου ο απόλυτος 
έλεγχος και η ωμή ταχύτητα έκαναν το αγωνιστικό να 
φαντάζει ως περιορισμός στις δυνατότητές του και όχι 
ως βοήθημα. Η μηχανή δε μπορούσε να ακολουθήσει 
το ταλέντο και την ικανότητά του. Ο ίδιος συνεχίζει να 
πιστεύει ότι το Ακρόπολις δεν είναι απλώς αγώνας, 
αλλά μια προσπάθεια κατάκτησης της πνευματικής 
ηρεμίας και ο δρόμος για μια άλλου είδους ισορροπία.
Ακριβώς όπως οι μοναχοί στα Μετέωρα, που τόσο 
εντυπωσίαζαν τον Vatanen, σύμφωνα με δήλωσή του, 
με τη μεγαλειώδη προσπάθεια που έκαναν για να έρ-
θουν σε επαφή με κάποια ανώτερα ιδανικά, έτσι και 
το Ακρόπολις ήταν για τον Φινλανδό μια δοκιμασία με 
στόχο όχι τη νίκη, αλλά την προάσπιση των ιδανικών 
του. Γι’ αυτό και η σχέση του με το Ακρόπολις δεν είναι 
αγωνιστική, αλλά σχέση ζωής.
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ΑΤάσος Λιβιεράτος
Εθνικότητα: Έλληνας

Ημ. γέννησης: 08/04/1944
Ομάδες: Alpine-Renault, 

Opel Datsun, Lancia 
Συμμετοχές Ακρόπολις: 11 

Χρονιές: 1969-1980 
Καλύτερη θέση: 2η

Νίκες (ελληνικό πλήρωμα): 7 

Ένας μάγκας 
για σαλόνι!

“Σιρόκο”

Ας επιστρέψουμε νοερά στην Ελλάδα της δεκαετίας 
του ’70. Οι αγώνες αυτοκινήτου είναι μια υπόθεση με-
γαλοαστών ερασιτεχνών που για να «σκοτώσουν» την 
ώρα τους αγοράζουν ένα αυτοκίνητο, το «πειράζουν» 
και κάνουν το κομμάτι τους. Στο ίδιο μήκος κύματος, η 
ΕΛΠΑ αποτελεί μόνο μια λέσχη συναντήσεων παρά ένα 
θεσμικό φορέα με ενεργό ρόλο.
Φανταστείτε, λοιπόν, την εντύπωση που δικαιολογημέ-
να προκάλεσε η εμφάνιση ενός τύπου που αντιμετώπι-
ζε το άθλημα με απόλυτη σοβαρότητα: ο λόγος φυσικά 
για τον Τάσο Λιβιεράτο, ευρύτερα γνωστό ως «Σιρόκο». 
Οι αγωνιστικές επιτυχίες του «Σιρόκο» δεν είναι άγνω-
στες. Σε μια εποχή εξάλλου που τα στατιστικά στοιχεία 
και τα ποσοτικά δεδομένα καθορίζουν την ίδια την πο-
λιτική, ο σιγουρότερος τρόπος για να μείνεις στην ιστο-
ρία είναι ως μαθηματική καταγραφή.
Ο «Σιρόκο», λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που μεσουρανεί 
στα ελληνικά πρωταθλήματα ράλι καθ’ όλη τη δεκαετία 
του ’70 με το Μίλτο Ανδριόπουλο στη θέση του συνο-
δηγού. Εντυπωσιακότερα είναι, δε, τα αποτελέσματά 
του στο Ακρόπολις: με επτά νίκες στον εγχώριο συ-
ναγωνισμό είναι ο πολυνίκης του θεσμού, ενώ με τις 
δεύτερες θέσεις το 1975 και το 1976, οδηγώντας την 

Alpine Renault είναι ο μόνος Έλληνας που κόντραρε 
τους μεγάλους ξένους οδηγούς καθ’ όλη τη διάρκεια 
του αγώνα.
Δείγμα της κλάσης του είναι φυσικά και το γεγο-
νός ότι μαζί με τους Βάλντεργκαρντ, Μουνάρι και 
Νταρνίς είναι ο μόνος που έχει τερματίσει μια Lancia 
Stratos σε Ακρόπολις, το 1978, κατακτώντας, μάλι-
στα, και την όγδοη θέση. Το μεγάλο του επίτευγμα, 
όμως, αυτό για το οποίο θα έπρεπε σαφώς να τιμάται 
περισσότερο είναι το πνεύμα επαγγελματισμού που 
εμφύσησε στο άθλημα.
Ο «Σιρόκο» δεν αφέθηκε στο ταλέντο του, το υποστή-
ριξε με έναν προσεκτικό σχεδιασμό: φρόντιζε να έχει 
το καλύτερο υλικό, εργοστασιακού επιπέδου στο μέ-
τρο του δυνατού, την ίδια ώρα που επιδείκνυε μία άνευ 
προηγουμένου για Έλληνα ενημέρωση για οργανωτικά 
θέματα, κανονισμούς, ομολογκασιόν κλπ. 
Όντας γαμπρός του «Τζόνι», με τη γυναίκα του Μαρία 
σε ρόλο μάνατζερ χαρακτηρίστηκε από πλήρη εμπλο-
κή στο άθλημα. Ο όρος «εμπλοκή» θα πρέπει να νοηθεί 
με τη θετική του σημασία, καθώς ο Σιρόκο είχε τα κό-
τσια όταν έπρεπε να γυρίσει την πλάτη σε ένα αγωνιστι-
κό προσκήνιο που δεν ήταν αντάξιο του ονόματός του.
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Είναι γνωστό πως στη διάρκεια του χειμώνα αυξάνε-
ται η κατανάλωση φαρμάκων, αρκετά από τα οποία 
εμφανίζουν σειρά από ανεπιθύμητες παρενέργειες τις 
οποίες δε γνωρίζουν οι οδηγοί, με αποτέλεσμα σε με-
γάλες διαδρομές ταξιδιού να επηρεάζεται αρνητικά η 
οδήγηση με συχνά δυσάρεστα αποτελέσματα. Γι’ αυτό, 
απαιτείται αυξημένη προσοχή ή και αποφυγή της οδή-
γησης για όσους παίρνουν φάρμακα τα οποία επηρεά-
ζουν την ικανότητα τους.

Οι κυριότερες κατηγορίες φαρμάκων που επηρεάζουν 
αποδεδειγμένα την ικανότητα της οδήγησης, η οποία 
πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση λήψης φαρμά-
κων, είναι οι εξής:
Αντιισταμινικά (λαμβάνονται για την καταπολέμηση 
αλλεργιών, βρογχικού άσθματος κ.α.),
Αντιεμετικά (λαμβάνονται για εμετούς, κρυολογήματα 
κ.α. και προκαλούν μεταξύ άλλων υπνηλία, αδυναμία 
συγκέντρωσης και άλλες παρενέργειες).
Η λήψη φαρμάκων των δύο παραπάνω κατηγοριών εί-
ναι πολύ συνηθισμένη στη διάρκεια του χειμώνα.
Επίσης, κατηγορίες φαρμάκων που επηρεάζουν την 
οδήγηση είναι:
Αντιυπερτασικά (λαμβάνονται για καταπολέμηση της 

υπέρτασης, με σημαντικές παρενέργειες όπως ίλιγγος, 
λιποθυμία, κόπωση, υπνηλία κ.α.),
Αντιδιαβητικά (όπως η ινσουλίνη και άλλα αντίστοιχα, 
τα οποία μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα υπo-
γλυκαιμίας, με επιπτώσεις στην οδήγηση),
Αντιψυχωτικά (λαμβάνονται για θεραπεία ψυχικών πα-
θήσεων και είναι επικίνδυνα στην οδήγηση),
Αντιεπιληπτικά (επηρεάζουν σημαντικά την οδήγηση, 
γι’ αυτό σε εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων η οδήγηση 
πρέπει να διακόπτεται μέχρις ότου το συστήσει και 
πάλι ο θεράπων ιατρός),
Αναισθητικά (ακόμη και αν έχετε υποβληθεί σε μικρο-
επέμβαση / μικροχειρουργική, αποφύγετε να οδηγήσε-
τε τουλάχιστον για ένα 24ωρο).

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή κάθε φάρμακο 
όπως και κάθε φαρμακευτική αγωγή εμφανίζουν ανε-
πιθύμητες ενέργειες, οι οποίες μειώνουν και επηρεά-
ζουν την ικανότητα οδήγησης, για κάθε φάρμακο πρέ-
πει να συμβουλευόμαστε αποκλειστικά και μόνο τον 
γιατρό μας, προκειμένου να οδηγούμε με ασφάλεια. 
Άλλωστε ο γιατρός, που παρακολουθεί την περίπτωση 
μας, γνωρίζει και τις αντιδράσεις του οργανισμού μας 
στα φάρμακα των παραπάνω κατηγοριών.

Τα ένοχα 
φάρμακα 
στην οδήγηση
Ανεξάρτητα με το θέμα της πανδημίας, υπάρχουν διάφορες εποχικές ιώσεις που 
μας «απειλούν». Με δεδομένη τη «φαρμακομανία» των Ελλήνων, κατατασσόμαστε 
ανάμεσα στις πρώτες θέσεις στην άσκοπη κατανάλωση φαρμάκων.



Πόλη  της Βοιωτίας, από τις αρχαιότερες της Ελλά-
δας, σημαντικός οδικός κόμβος αφού από την 
πόλη  διέρχεται ο Αυτοκινητόδρομος ΑΘΕ που 

ενώνει την πόλη με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από 
τη Θήβα διέρχονται και δύο εθνικές οδοί. 
Τα σημαντικότερα μνημεία της Θήβας είναι: Το Μυκηνα-
ϊκό Ανάκτορο ή Καδμείον (14ος-13ος αιώνας π.Χ.). Ένα 
από τα σημαντικότερα μυκηναϊκά διοικητικά κέντρα 
(ανάκτορα) της Ηπειρωτικής Ελλάδος στο κέντρο περίπου 
της Καδμείας ακρόπολης. Τα διάφορα παραρτήματα και 
γραφεία του κάλυπταν μέγα μέρος του φυσικού λόφου 
των Θηβών. Τμήματα του ανακτόρου, που ήταν διακο-
σμημένα με τοιχογραφίες, ανεσκάφησαν από τον Α. Κερα-
μόπουλλο (1906-1929) και αργότερα (1963-1995) από αρ-
χαιολόγους της Θ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων. Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι τα αρχεία των 
πήλινων πινακίδων Γραμμικής Β΄ γραφής, οι ενεπίγραφοι 
ψευδόστομοι αμφορείς, το «Δωμάτιο του Θησαυρού» και 
η «Οπλοθήκη».
Ο ναός του Ισμηνίου Απόλλωνος ανήκει στην σπουδαι-
ότερη λατρεία των Θηβών, μαζί με αυτήν της Δήμητρας 
Θεσμοφόρου και βρίσκεται στο πευκόφυτο λόφο μεταξύ 
του νεκροταφείου των Θηβών (Άγιος Λουκάς) και των 
Ηλεκτρών Πυλών. Ανασκάφηκε από τον Α. Κεραμόπουλ-
λο (1916). Τα λείψανά του ανήκουν σε ναό με διαστάσεις 
21,60x9,23 μ. και έχει κιονοστοιχία 12x6 που κτίστηκε 
ίσως μετά την νίκη των Λεύκτρων (371 π.Χ.). Πριν από τον 
σωζόμενο σήμερα, υπήρχε ο αρχαϊκός και ο γεωμετρικός 
ναός. Από τον αρχαϊκό ναό σώθηκαν μόνο τμήματα της 
πήλινης κεράμωσης.
Οι πύλες της Καδμείας. Από τις επτά μυθολογικές Πύλες 
των Θηβών, των οποίων είναι γνωστά από την παράδοση 
περισσότερα ονόματα, μόνο η είσοδος ανάμεσα στους 
δύο κυκλικούς πύργους των Ηλεκτρών πυλών σώζεται 
σήμερα. Κοντά στις Προίτιδες και στις Ομοωίδες διατη-
ρήθηκαν τμήματα του μυκηναϊκού τείχους (ανασκαφές 
1915, 1984). Οι υπόλοιπες τοποθετούνται με βάση τις εξό-
δους της πόλης σε διάφορα σημεία. Οι πύργοι των Ηλε-

κτρών ανασκάφησαν από τον Α. Κεραμόπουλλο (1908) 
και χρονολογήθηκαν στην εποχή της ανάκτισης της πό-
λης από τον Κάσσανδρο (315 π.Χ.). 
Η Θήβα βρίσκεται στη λίστα με τις αρχαιότερες πόλεις της 
Ευρώπης. Είχε και έχει μεγάλη ιστορική και μυθολογική 
σημασία. Πιστεύεται  ότι είναι η γενέτειρα του Ηρακλή, 
αλλά και της Σφίγγας πριν λυθεί το αίνιγμά της. Στην πόλη 
της Θήβας γεννήθηκε κι ο θεός της χαράς, ο Διόνυσος, 
από την ένωση του Δία με τη βασίλισσα της Θήβας, τη Σε-
μέλη. Χτίστηκε σύμφωνα με τη μυθολογία από τον Κάδμο. 
Ο Όμηρος απέδιδε την ύπαρξη της στους αδελφούς Ζήθο 
και τον Αμφίονα. Όταν ο δεύτερος αδερφός, σύμφωνα με 
τα ομηρικά έπη, έπαιζε τη λύρα του μάγεψε τις πέτρες και 
αυτές μετακινήθηκαν μόνες τους σχηματίζοντας τα περί-
φημα τείχη της επτάπυλης πόλης. Η Θήβα είναι μια από 
τις καλύτερες επιλογές για μονοήμερη εκδρομή, το καλό 
φαγητό, μοναδικά καφέ και τσιπουράδικα, παραδοσια-
κές αυθεντικές ταβέρνες και μπαρ με στιλ και άποψη και 
τα τοπικά προϊόντα της μεταξύ των οποίων το περίφημο 
κρασί κάνουν την Θήβα πρωταγωνίστρια στον τουρισμό. 
Η Θηβαϊκή γη δραστηριοποιείται στο χώρο του αμπελιού 
από το 1984 και του εμφιαλωμένου κρασιού από το 2004. 
Το οινοποιείο της Θηβαϊκής γης ανήκει στην Ενωση Οι-
νοπαραγωγών του Αμπελώνα της Κεντρικής Ελλάδας και 
στους Δρόμους του κρασιού του Ελικώνα. Το οινοποιείο 
με το Κτήμα Μουσών. 
Σημαντικοί Θηβαίοι στην αρχαία ιστορία της Θήβας 
υπήρξαν οι παρακάτω:  Πίνδαρος (522 - 443 π.Χ), θεωρεί-
ται ο σημαντικότερος αρχαίος λυρικός ποιητή, Επαμει-
νώνδας, Θηβαίος στρατηγός, ένας από τους δημιουργούς 
της Θηβαϊκής ηγεμονίας, Πελοπίδας, Θηβαίος στρατηγός, 
ένας από τους δημιουργούς της Θηβαϊκής ηγεμονίας, Πα-
γώνδας, Θηβαίος στρατηγός, επικεφαλής των Βοιωτών 
στη νικηφόρα μάχη του Δήλιου, Κράτης (365-285 π.Χ.), 
Κυνικός φιλόσοφος, Αριστείδης, σημαντικός ζωγράφος 
του τετάρτου αιώνα π.Χ., Σιμμίας, φιλόσοφος, μαθητής 
του Σωκράτη, Κέβης, φιλόσοφος, μαθητής του Σωκράτη 
και του Φιλολάου.
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ΙΣ Θήβα

 Οι Δρόμοι
του Κρασιού! της Άννας Βαμβακοπούλου



ΗΛιβαδειά  ή  Λεβαδειά  ή  Λεβάδεια σύμφωνα 
με την αρχαία ονομασία είναι πόλη της Στερεάς 
Ελλάδας και πρωτεύουσα του Νομού Βοιωτίας. 

Μια μεγάλη έκπληξη χτισμένη σε υψόμετρο 200 μέ-
τρων, στο δυτικό τμήμα του νομού, στο άκρο της πε-
διάδας της Κωπαϊδος. Οφείλει την ιδιαίτερη φύση της 
στον ποταμό Έρκυνα που τη διασχίζει. Η αλήθεια είναι 
πως κατά την αρχαιότητα η Λιβαδειά είχε το όνομα 
Μήδεια, ήταν αρκετά γνωστή και αναφέρεται από τον 
Όμηρο στην Ιλιάδα. Το σημερινό της όνομα οφείλεται 
στον Αθηναίο ήρωα Λέβαδο.
Η μεσαιωνική Λιβαδειά αναπτύχθηκε σε βραχώδη 
λόφο, που ορθώνεται πάνω από το φαράγγι της Έρ-
κυνας και είναι φυσικό οχυρό και απροσπέλαστος από 
τα νότια και τα ανατολικά, με μόνη πρόσβαση από τα 
βορειοανατολικά. Κατηφορίζει αρκετά απότομα προς 
τη σημερινή πόλη, πάνω από την οποία υψώνεται περί-
που 150μ. Το κάστρο έχει τριγωνικό σχήμα, με έκταση 
περίπου 20 στρέμματα.
Διακρίνονται τρεις περίβολοι που βαθμιδωτά διαμορ-
φώνονται στη βόρεια πλευρά του βράχου. Ο πρώτος 
περίβολος ήταν ο ευρύς περίβολος της μεσαιωνικής 
πόλης, ο δεύτερος του φρουρίου στην κορυφή και ο 
τρίτος περίκλειε την κατοικία του διοικητή στο οχυ-
ρότερο σημείο του λόφου. Το σημερινό μονοπάτι 
ανεβαίνει προς την πύλη του πρώτου περιβόλου, με 
την περιοχή να προστατεύεται από ένα μεγάλων δι-
αστάσεων εξωτερικό οχύρωμα. Όλες οι πύλες που 
σώζονται στο κάστρο είναι απλά ανοίγματα στο τεί-
χος, που καλύπτονται με ημικυλινδρικές καμάρες από 
λαξευτούς πωρόλιθους.
Σήμερα στο εσωτερικό του πρώτου περιβόλου δεν δι-
ατηρούνται κτίρια. Ο δεύτερος περίβολος, το φρούριο 
της πόλης προς την πλευρά του οικισμού από όπου έχει 

πρόσβαση, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός με ένα ισχυ-
ρό τείχος, που προστατεύεται από τρεις ορθογώνιους 
πύργους. Το πιο εντυπωσιακό τμήμα του φρουρίου εί-
ναι ο μεγάλος πύργος δίπλα στην πύλη. 
Το μοναδικό κτίριο που διατηρείται σήμερα στον δεύ-
τερο περίβολο είναι ένα μικρό διώροφο οικοδόμημα, 
ο όροφος του οποίου στεγάζει την εκκλησία της Αγίας 
Σοφίας, ενώ το ισόγειο την εκκλησία της Αγίας Βαρβά-
ρας. Το σωζόμενο τμήμα του κτιρίου αυτού, η σημερι-
νή Αγία Βαρβάρα, είναι μια μεγαλη δίχωρη κινστέρνα 
που καλύπτεται με ημικυλινδρικούς θόλους. Μάζευε τα 
νερά της βροχής μέσα από τους αγωγούς, που διατη-
ρούνται ακόμα στις γωνίες του κτιρίου και εξυπηρετού-
σε τις ανάγκες του φρουρίου.
Τα κυριότερα αξιοθέατα της Λιβαδειάς είναι το πέτρι-
νο θέατρο της Κρύας, οι αρχαίες πηγές της Λήθης και 
της Μνημοσύνης στον ποταμό Έρκυνα, από τις οποίες 
υδρεύεται και σήμερα η πόλη. Ακόμα, τα ερείπια του 
μαντείου του Τροφωνίου, το βυζαντινό κάστρο, που 
επεκτάθηκε από τους Φράγκους και τους Καταλανούς, 
το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, που είναι κτισμένο 
κοντά στα ερείπια ναού του Διός Βασιλέως, το εκκλη-
σάκι της Αγίας Ιερουσαλήμ στη σπηλιά της Ζωοδόχου 
Πηγής δίπλα στο εκκλησάκι του Αϊ-Μηνά.
Μια πόλη γεμάτη ζωντάνια, με έντονο ρουμελιώτικο 
χρώμα, που φημίζεται για τα λαχταριστά σουβλάκια 
της. Αγαπημένος κοντινός προορισμός για τους κατοί-
κους της πρωτεύουσας. Στο χώρο της Κρύας ψήνονται 
αρνιά, κοκορέτσια και άλλες λιχουδιές, ενώ ντόπιοι και 
επισκέπτες απολαμβάνουν άφθονο φαγητό και τοπικό 
κρασί. Η γιορτή συμπληρώνεται με δημοτική μουσική 
και χορούς. Αν θέλετε να χαρείτε ένα ιδιαίτερο, παρα-
δοσιακό Πάσχα είναι ένας από τους καλύτερους ανοι-
ξιάτικους προορισμούς!

της Άννας Βαμβακοπούλου

Λιβαδειά 

Η καρδιά της Ρούμελης
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Λαμία

ΗΛαμία (αναφερόμενη από τον 8ο μέχρι το 19ο 
αιώνα με την ονομασία Ζητούνι) είναι η πρωτεύ-
ουσα της Φθιώτιδας. Κατά τη μυθολογία, η Λαμία 

χτίστηκε από τον Λάμο, το γιο του Ηρακλή και της Ομφά-
λης, της ακόλαστης χήρας - βασίλισσας της Λυδίας που 
αγόρασε από τον Ερμή τον Ηρακλή. Μια άλλη εκδοχή εί-
ναι ότι χτίστηκε από τη Λαμία, τη Βασίλισσα των Τραχινί-
ων, θυγατέρα του Ποσειδώνα. Η λέξη Λαμία ετυμολογικά 
συγγενεύει με το «λαιμός» ή «λάμος», που σημαίνει χά-
σμα, βάραθρο ή και αχόρταγος, λαίμαργος. Γνωστό πως 
μέσα από την πόλη περνούσε μεγάλο και βαθύ ρέμα. 
Στη βορειανατολική πλευρά της Πλατείας Λαού, σε πρό-
σφατη ανασκαφή για ανοικοδόμηση αποκαλύφθηκε 
ένα βαθύ φαράγγι με τρεχούμενο νερό. Δεν αποκλείεται 
η Λαμία να ονομάστηκε έτσι από το ρέμα και τις πολλές 
της λάμιες που ζούσαν εκείνα τα χρόνια στην πυκνή της 
βλάστηση. Άλλη θεωρία είναι εκείνη που αναφέρει ο 
Αριστοτέλης. Η λέξη Λαμία είναι γένους θηλυκού, ονό-
ματος επιθέτου και σημαίνει την περιοχή, τη χώρα, την 
πόλη που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο λόφους. Γύρω στα 
19 μ.Χ. η Λαμία για πρώτη φορά χάνει το όνομά της και 
λέγεται Σεβαστή προς τιμήν του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
(«Σεβαστός» ήταν η ελληνική απόδοση του λατινικού τίτ-
λου Augustus).
Παραμένει άγνωστο πότε έλαβε και πάλι το όνομα 
Λαμία, όπως επίσης και πότε και από ποιους μετονο-
μάστηκε Ζητούνι. Ίσως αυτή η αλλαγή να έγινε στους 
χρόνους του Ιουστινιανού. Συναντάται ως Ζητούνι στην 
Η΄ Οικουμενική Σύνοδο, στα 869μ.Χ. Εμφανίζεται δε με 
μια ποικιλία παραλλαγών, όπως: Ζητούνιον, Ζηρτούνι-
ον, Ζητόνιον, Gipton (κατά τους βυζαντινούς χρόνους), 
Situn (κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας), El Sito 
(κατά την σύντομη κατοχή των Καταλανών) και Ιζντίν 
κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Πολλοί ιστορικοί 
προσπάθησαν να δώσουν κάποια εξήγηση όσον αφορά 
στην προέλευση της λέξης. Μερικοί πιστεύουν πως προ-
έρχεται από το τούρκικο ή αραβικό Zeitun που σημαίνει 
ελιά. Άλλοι υποστηρίζουν πως προέρχεται από τη σλα-
βική λέξη σιτόνιον, που σημαίνει η σιτοβόλος περιοχή ή 
πέραν του ποταμού κειμένη χώρα.
Στη Λαμία θα βρείτε μνημεία σημαντικά για την ιστο-
ρία της, τον ανδριάντα του 1903 του Αθανασίου Διάκου 
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στην ομώνυμη πλατεία, το μνημείο του Άγνωστου Στρα-
τιώτη στην πλατεία Πάρκου, τα μνημεία  προς τιμήν του 
Λαμιώτη αρχηγού του Ε.Λ.Α.Σ και στην εθνική αντίσταση 
Άρη Βελουχιώτη στην πλατεία Λαού, Μνημείο Εθνικής 
Αντίστασης απέναντι από το στρατόπεδο ΚΕΥΠ.
Η Λαμία δεν αποτελεί πια ενδιάμεση ταξιδιωτική στάση, 
αλλά είναι αγαπημένος προορισμός. Να μην παραλεί-
ψουμε να σας αναφέρουμε για τα λουτρά Υπάτης. Mια 
σύγχρονη λουτρόπολη, χτισμένη στους πρόποδες της 
Οίτης, η οποία δέχεται ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών 
από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, που έρχονται να δε-
χθούν τις θεραπευτικές ιδιότητες των Ιαματικών Πηγών 
της που αναβλύζουν από τον 4ο περίπου π.Χ. αιώνα.
Η φυσικοχημική σύσταση των Ιαματικών Πηγών των 
Λουτρών Υπάτης είναι μοναδική στην Ελλάδα και έχει 
κάποια συγγένεια με τα Λουτρά Royat της Γαλλίας και 
Nauheim της Γερμανίας. Ο επισκέπτης για τη διαμονή 
του μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ενοικιαζόμενα δω-
μάτια, υπέροχες πανσιόν αλλά και σύγχρονα πολυτελή 
ξενοδοχεία, θαυμάζοντας και τις νοσταλγικές ξενοδο-
χειακές εγκαταστάσεις που σώζονται από τις αρχές του 
19ου αιώνα.

 Στο κέντρο
της Ελλάδας

της Άννας Βαμβακοπούλου



Συνδυασμός βουνού 
και θάλασσας!

T       α Καμένα Βούρλα βρίσκονται στα βορειοδυτικά 
παράλια του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου. Ακριβώς 
πίσω από την πόλη, υψώνονται οι απότομες πλα-

γιές του όρους Κνημίς. Η ευνοϊκή θέση που είχαν τα Κα-
μένα Βούρλα κοντά στην Αθήνα, από την οποία απέχουν 
175 χλμ., μέσω του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Θεσσα-
λονίκης και 40 χλμ. από τη Λαμία, καθώς και ο συνδυα-
σμός θάλασσας και δασωμένου βουνού μετέτρεψαν την 
περιοχή σε αξιόλογο θέρετρο, κυρίως κατά τις δεκαετίες 
του 1960 και 1970. Σήμερα εξακολουθούν να έχουν του-
ρισμό προσελκύοντας κυρίως επισκέπτες από κοντινές 
περιοχές ειδικότερα για τις θεραπευτικές πηγές.
Σε απόσταση 8 χλμ., ακολουθώντας μια ανηφορική δια-
δρομή, βρίσκεται η λεγόμενη Μονή της Αγιάς ή Καρυάς, 
επίσημα Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που 
η ανέγερσή της ανάγεται στον 11ο μ.Χ. αιώνα. Ενοριακός 
ναός είναι η εκκλησία του  Αγίου Παντελεήμονα  στην 
παραλία και μέση του οικισμού, ο οποίος εορτάζει με 
πανηγύρι στις 27 Ιουλίου. Επίσης, σε απόσταση περίπου 
25 χλμ. δυτικά από τα Καμένα Βούρλα βρίσκεται ο ιστο-
ρικός τύμβος - μνημείο των Θερμοπυλών με το άγαλμα 
του Βασιλέως των Σπαρτιατών  Λεωνίδα, ενώ σε μικρή 
επίσης απόσταση νότια βρίσκεται η Καρυά.
   Σύμφωνα με μια εκδοχή το όνομα της κωμόπολης 
προέρχεται από την πόλη  Βουρλά  της  επαρχίας της 
Σμύρνης στην Τουρκία (Μικρά Ασία), τα οποία το 1922 

Καμένα Βούρλα

και την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής πυρ-
πολήθηκαν, ενώ ο πληθυσμός τους σφαγιάστηκε. Έτσι, 
προέκυψε το όνομα από τα «καμένα Βουρλά» που έγιναν 
Καμένα Βούρλα. Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελλη-
νικής Γλώσσας, «η ονομασία της κωμόπολης οφείλεται 
στον τρόπο με τον οποίο έγινε η αποστράγγιση και η 
αποξήρανση της ελώδους περιοχής που κάλυπτε παλιό-
τερα τον χώρο».
Ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ια-
ματικές πηγές της περιοχής. Έγιναν γνωστές το 1926, 
στην περίοδο του μεσοπολέμου, όταν ο χημικός Μιχαήλ 
Περτέσης ανακάλυψε ότι η περιεκτικότητα αυτών σε ρα-
δόνιο είναι μοναδική και ανώτερη αντίστοιχων ευρωπα-
ϊκών πηγών προσδιορίζοντας έτσι την μεγάλη ευεργετι-
κότητά τους στον άνθρωπο. Έτσι, στη δεκαετία του 1930, 
περίπου δέκα χρόνια μετά, άρχισε η αξιοποίησή τους και 
ταυτόχρονα άρχισαν να χτίζονται στην πόλη τα πρώτα 
σύγχρονα ξενοδοχεία για να ανταποκριθούν στον κόσμο 
που προσέλκυαν οι πηγές. Αποτελεί, πλέον, ένα καταξιω-
μένο ιαματικό προορισμό.
Μεταπολεμικά, τα Καμένα Βούρλα απέκτησαν πολύ με-
γάλη φήμη προσελκύοντας προσωπικότητες απ’ όλο τον 
κόσμο. Διαθέτουν άρτια υποδομή, οργανωμένες παραλί-
ες, τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και σε κοντινές απο-
στάσεις. Λίγο βορειότερα είναι η παραλία του Καινούρ-
γιου, στα νότια το Ασπρονέρι και η παραλία «Κοπέλια», 
η πιο δημοφιλής στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. 
Στην πόλη θα βρείτε πολλά μαγαζιά για φαγητό και ποτό, 
όπου μπορείτε να απολαύσετε και το ηλιοβασίλεμα που 
λούζει τη θάλασσα με εντυπωσιακά χρώματα.
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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
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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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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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Η επιθετική συμπεριφορά στην οδήγηση δε θα πρέ-
πει να είναι ίδιον των ελληνικών συνθηκών οδήγησης, 
αλλά δυστυχώς τείνει να γίνει αυτονόητο χαρακτηρι-
στικό της οδικής πραγματικότητας.
Οι λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να κρατάμε 
επιθετική στάση απέναντι στους άλλους οδηγούς είναι 
προφανείς. Πέρα από το σεβασμό και την αξιοπρέπεια 
του άλλου, είναι και ζήτημα του δικού μας πολιτισμού. 
Πρώτα πρέπει να σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό και 
αφομοιώνοντας στοιχεία που δεν ανήκουν στο πολιτι-
κά ορθό κοινωνικό γίγνεσθαι, αφενός νομιμοποιούμε 
τέτοιου είδους συμπεριφορές ως κάτι το αποδεκτό (πό-
σες φορές δεν έχουμε πει ότι αφού τα λένε και οι άλλοι, 
γιατί να μην κάνω κι εγώ τα ίδια) και αφετέρου προκα-
λούμε την αντίδραση του άλλου.
Όλοι δυσανασχετούμε σε περίπτωση συμφόρησης, 
αλλά δε φταίει ο άλλος γι’ αυτό. Ακόμα το να χειρονο-
μείς ή να εξυβρίζεις τους άλλους επειδή έκαναν ένα 
λάθος την ίδια στιγμή που όταν κάνουμε εμείς ένα λά-
θος να μην δεχόμαστε τέτοιου είδους συμπεριφορές 
αποτελεί λογικό σφάλμα. Γιατί να κάνουμε κάτι που 
δεν θέλουμε εμείς να παθαίνουμε; Πιο συγκεκριμένα 
σε μια πανευρωπαϊκή έρευνα, η οποία διεξήχθη από 

το Ινστιτούτο  Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε 
συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, αποκάλυψε τα εξής παρακάτω:

• Οι Έλληνες εμφανίζονται να έχουν από τα χαμηλότε-
ρα επίπεδα ευγένειας με τα υψηλότερα ποσοστά επιθε-
τικής συμπεριφοράς (41%).
• Το 85% των Ελλήνων πιστεύει ότι έχει αυξηθεί η επιθε-
τικότητα των οδηγών τα τελευταία χρόνια.
• Οι οδηγοί που έχουν περάσει τα πενηνταπέντε χρόνια 
ζωής έχουν μειωμένη επιθετική συμπεριφορά σε σχέση 
με τους νεώτερους.
• Η εξύβριση σε ποσοστό 58% αποτελεί την κυρίαρχη 
μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα. Ακο-
λουθεί το αναβοσβήσιμο των φώτων (51%), οι αισχρές 
και επιθετικές χειρονομίες (50%), το σκόπιμο κλείσιμο 
του δρόμου (47%), το «κόλλημα» όταν κάποιος ακο-
λουθεί επιθετικά (22%) και η σωματική επίθεση ή προ-
σπάθεια τέτοιας (9%).
• Τέλος, όταν κάποιος Έλληνας οδηγεί στο εξωτερικό 
η συμπεριφορά του είναι πιο ευγενική σε σχέση με το 
πως οδηγεί στην πατρίδα του σύμφωνα με το 41% των 
ερωτηθέντων.

Η ευγένεια στο δρόμο
Στις μετακινήσεις μας, ειδικά σε αυτές μέσα στην πόλη και ιδιαίτερα σε ώρες 
αιχμής, όλοι έχουμε βιώσει συμπεριφορές οι οποίες δε συμβαδίζουν με ένα εν 
γένει πολιτισμό που πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά μας και στη σχέση 
μας με τους άλλους οδηγούς και πεζούς.



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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Αναζητώντας το κατάλληλο κράνος, θα συναντήσουμε 
στην αγορά τους εξής τύπους:

Τα full-face
Προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία από ατύχημα και από 
τις καιρικές συνθήκες. Το μειονέκτημά τους είναι ότι το καλο-
καίρι φέρνουν υπερβολική ζέστη και έχουν υψηλή τιμή.
Τα ανοικτά half-face
Είναι πολύ ελαφρύτερα προσφέρουν καλύτερη ορατότη-
τα, αλλά δεν προστατεύουν το πρόσωπο και το σαγόνι.
Τα moto cross
Παρέχουν ασφάλεια, αλλά χρειάζεται η χρήση ειδικών 
γυαλιών αφού δεν διαθέτουν ζελατίνα.

Ζελατίνα
Στην αγορά υπάρχουν τέσσερις τύποι ζελατίνων, οι άχρω-
μες, οι φιμέ, οι μαύρες και οι τύπου καθρέφτη. 
Οι ζελατίνες που δεν χαράζονται (antiscratch) και αυτές 
που δεν θολώνουν (antifοg) είναι καλύτερες, έστω και αν 
κοστίζουν κάτι παραπάνω.

Ο μηχανισμός κλεισίματος
Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, με πιο διαδεδομένο τον 
απλούστερο, αυτόν με τα δύο δαχτυλίδια σχήματος «D» 
που έχει την ιδιότητα να σφίγγει όταν τραβηχτεί, αλλά να 
χαλαρώνει και να ανοίγει πολύ εύκολα.
Αεραγωγοί
Ειδικά στην Ελλάδα, κράνος χωρίς αερισμό μετατρέπεται 
σε φούρνο. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ροή αέρα στο κάτω 
μέρος της οθόνης για το ξεθόλωμά της και την αναπνοή 
μας, αλλά και για αερισμό του κεφαλιού.

Επτά «πρέπει» για ασφαλές κράνος
1    Να πληρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ε.Ε.
2    Λάθος μέγεθος ή σχήμα κράνους δημιουργεί περισ-
σότερους κινδύνους.
3    Ένα ληγμένο κράνος δεν παρέχει καμία προστασία.
4    Φοράμε τα κράνος πάντα δεμένο.
5    Η ζελατίνα πρέπει να είναι πάντα καθαρή για να 
έχουμε άριστη ορατότητα.
6    Μετά από δυνατό χτύπημα το κράνος αχρηστεύεται.
7    Σε περίπτωση που βρεθούμε σε κάποιο ατύχημα 
που εμπλέκεται μοτοσυκλετιστής, ποτέ δεν του βγά-
ζουμε το κράνος.

Στοιχεία ατυχημάτων με δίκυκλα
1    Τα 3/4 των ατυχημάτων έχουν να κάνουν με σύ-
γκρουση με ΙΧ, το 1/3 από πτώση του μοτοσυκλετιστή.
2    Η μη καλή ορατότητα των οδηγών αυτοκινήτων να 
διακρίνουν το δίκυκλο στην κίνηση είναι ο κύριος λό-
γος των μοτοσυκλετιστικών ατυχήματων.
3    Περισσότερο επιρρεπείς στα ατυχήματα είναι μοτο-
συκλετιστές μεταξύ 16 και 24 χρονών, ενώ λιγότερο οι 
μεταξύ 30 και 50 χρονών. Οι περισσότεροι είναι άντρες 
σε ποσοστό 96%.
4    Σχεδόν μισά από τα ατυχήματα σχετίζονται με κα-
τανάλωση ποτού.
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Α Με κράνος… 
ασφαλώς

Τα μόνα όπλα που διαθέτει ο αναβάτης 
δικύκλου στον καθημερινό «πόλεμο» της 
κυκλοφορίας, είναι η αυξημένη προσοχή, 
κατά κύριο λόγο, και φυσικά το κράνος.
Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά του που πρέπει να προσέξετε; 

2



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.

1
2

3

4

6

7

8

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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