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Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2019 
Δελτίο Τύπου 

Κύπελλο Ράλλσ Χώμαηος ‖ 4
ος

 γύρος ‖ 1 Γεκεμβρίοσ 2019 

 

Ράλλυ Sprint Βοιωτίας 2019 
Κσπριακή νίκε ζηε μεγάλε επιζηροθή ηων κούρηων 

Ζ επιζηποθή ηηρ ιζηοπικήρ Διδικήρ Γιαδπομήρ «Σκούρτα» ζηο ελληνικό αγωνιζηικό 

ζηεπέωμα, η νίκη τοσ Κσπριακού πληρώματος των Φοίβοσ Νικολάοσ - Σάββα 

Ζάκοσ με Mitsubishi Lancer EvoIX και η ανάδειξη ηων φετινών Κσπελλούτων Ράλλσ 

Χώματος ήηαν ηα ζςζηαηικά ηηρ επιηςσίαρ ηος Rally Sprint Βοιωηίαρ, ηος νέος αγώνα 

ηος Σωμαηείος ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α., πος έκλειζε ηο θεηινό θεζμό ηος Κςπέλλος ζε ιδιαίηεπα 

εοπηαζηικό κλίμα και με απκεηά μεγάλο απιθμό θεαηών. 

 

Καζώο θαηά γεληθή νκνινγία νη αγωληδόκελνη έκεηλαλ εληππωζηαζκέλνη από ηελ 

ηαρύηεηα θαη ηελ ηερληθή πξόθιεζε ηεο «αθξνπνιηθήο» Δηδηθήο Γηαδξνκήο ηωλ 

θνύξηωλ, είηε ηελ είραλ δήζεη ζην παξειζόλ είηε όρη, νη Νηθνιάνπ-Εάθνπ θέξδηζαλ 

θαη ηα ηξία πεξάζκαηα από ηελ ΔΓ. ην δεύηεξν από ηα ηξία ήηαλ πνπ θαηάθεξαλ λα 

ρηίζνπλ κηθξή δηαθνξά από ηνπο Θέκε Υαιθηά - Λεωλίδα Μαραίξα, κε ίδην 

απηνθίλεην, θαη λα ηελ θξαηήζνπλ ζηα κόιηο 7,33 δεπη. κέρξη ηέινπο. 

 

Ωζηόζν, ήηαλ νη ηξίηνη ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηνπ ζεκεξηλνύ αγώλα πνπ είραλ ηνλ 

θπξηόηεξν ιόγν λα παλεγπξίδνπλ: νη Γηάλλεο Μπνδηνλέινο θαη Βαγγέιεο Παλαξίηεο 

(Mitsubishi Lancer EvoV/VI) αλαδείρζεθαλ κε απηό ην απνηέιεζκα Κππειινύρνη 
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Διιάδαο Ράιιπ Υώκαηνο 2019 ζηε γεληθή θαηάηαμε όζν θαη ζηελ Καηεγνξία C2! Σν 

ίδην επίηεπγκα ζεκείωζαλ, «ζθαξθαιώλνληαο» κάιηζηα ζηελ 9
ε
 ζέζε ηεο γεληθήο 

ζήκεξα, νη «Backo»-«Άξεο Ηαβέξεο», ζηελ θαηεγνξία F2. 

 

Πίζω ζην Rally Sprint Βνηωηίαο, ζηελ θαηεγνξία C5 νη ηακάηεο Παληηέξαο - 

Βαζηιηθή Κνπξηίδνπ βξήθαλ από λωξίο ζπνπδαίν ξπζκό κε ην λέν ηνπο Honda Civic 

Type R θαη κε ρξόλνπο δεθάδαο ηεξκάηηζαλ ζηελ 7
ε
 ζέζε, ηελ πξώηε πίζω από ηελ 

«αξκάδα» ηωλ Mitsubishi Lancer Evo, θαη βέβαηα ζηελ πξώηε ηεο F2. Αληίζηνηρα, 

πεηπραίλνληαο ρξόλνπο εληόο ηεο δεθάδαο -κε εμαίξεζε ζην δεύηεξν πέξαζκα πνπ 

αληηκεηώπηζαλ έλα κεραληθό πξόβιεκα- ζηε C3 θπξηάξρεζαλ νη Κωλζηαληίλνο 

Αληωλίνπ θαη Απόζηνινο Μαθάξηνο κε ην παλέκνξθν Ford Escort RS2000. 

 

Ζ C4 ήηαλ «ππόζεζε» ηωλ Ηωάλλε Γηώηε θαη Υξήζηνπ Φαξκάθε, πνπ ήηαλ ηαρύηεξνη 

ηεο θαηεγνξίαο θαη ζηα ηξία πεξάζκαηα από ηα «θνύξηα» - θαη κάιηζηα 

αληαγωληζηηθνί απηνθηλήηωλ ηζρπξόηεξωλ θαηεγνξηώλ. ηε C6, κεηά ην αξρηθό 

πξνβάδηζκα ηωλ Παπαδά-ωηεξόπνπινπ πνπ έιεμε άδνμα ιόγω πξνβιήκαηνο ζηε 2
ε
 

Δηδηθή, αλέβεθαλ πξώηνη νη Αλαζηάζηνο Παπαδόπνπινο θαη Αλδξέαο Βαζηιόπνπινο 

(Toyota Starlet) θαη θαηάθεξαλ λα κείλνπλ εθεί. Πξόθεηηαη γηα άιιν έλα θαιό 

απνηέιεζκά ηνπο, πνπ ηνπο ράξηζε ηε δεύηεξε ζέζε ηνπ Κππέινπ ζηε F2! Σαρύηεξνη 

κεηαμύ ηωλ Ηζηνξηθώλ απηνθηλήηωλ ήηαλ νη Μαλώιεο Υαιηβειάθεο - Μαλώιεο 

Υαιηβειάθεο, κε Ford Escort Mk2 RS2000. 

 

Παξόηη ν πξωηλόο ήιηνο πνπ έιακπε ζηε Βνηωηία είρε «δόληηα», ε θηινμελία ήηαλ 

ζεξκή -θαζώο αξθεηνί ζεαηέο ηίκεζαλ ηνλ αγώλα- ηόζν από ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο, όζν θαη ζε δηνηθεηηθό επίπεδν από ηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα θνύξηωλ, ηε 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρωξίωλ θαη ην Γήκν Σαλάγξαο. Βεβαίωο, κηαο θη ν 

αγώλαο είρε μεθηλήζεη ηελ Παξαζθεπή κε ηνλ Σερληθό θαη Γηνηθεηηθό Έιεγρν από ην 

Γεκόζην ΚΣΔΟ Υνιαξγνύ, ζηελ Αζήλα, ην ωκαηείν ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α. επραξηζηεί 

ζεξκά, γηα ηελ πνιύηηκε αξωγή ηεο, ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 

Κάπωο έηζη όια έθηαζαλ ζην πλεπκαηηθό θέληξν ηωλ θνύξηωλ, όπνπ ην κεζεκέξη 

απνδόζεθαλ ζε ηδηαίηεξα επράξηζην θιίκα ηα έπαζια ζηνπο ληθεηέο ηνπ 1
νπ

 Rally 

Sprint Βνηωηίαο - κε ηελ ειπίδα όηη απηή ήηαλ κόιηο ε απαξρή γηα ηελ θαζηέξωζε ηνπ 

αγώλα ζε κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο Δηδηθέο Γηαδξνκέο ηεο ρώξαο καο! 
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ΓΖΛΩΔΗ ΝΗΚΖΣΩΝ 

Φοίβος Νικολάοσ - άββας Εάκοσ / 1
οι

 Γενικής & C2 

Φ.Ν.: «Πξώηα απ’ όια λα επραξηζηήζνπκε ηνπο δηνξγαλωηέο κνπ καο βνήζεζαλ. Ζ 

Δηδηθή ήηαλ πάξα πνιύ θαιή θαη πάξα πνιύ γξήγνξε. Σν απνιαύζακε, ην ραξήθακε 

θαη ήξζε ην απνηέιεζκα κόλν ηνπ. Τπήξραλ πνιινί γξήγνξνη νδεγνί, ην δείρλνπλ θαη 

ηα απνηειέζκαηα - ζε άιινπο αγώλεο θεξδίζακε, ζε άιινπο ράζακε, θαη πάιη ζαο 

επραξηζηνύκε πνιύ». 

Σ.Ε.: «Ήηαλ πνιύ ωξαία θαη πνιύ γξήγνξε Δηδηθή, κε ωξαίν δξόκν θαη ωξαία 

νξγάλωζε. Δπραξηζηνύκε γηα ηε θηινμελία θαη ηνπ ρξόλνπ πάιη, κε ην θαιό». 

 

Ηωάννες Μποδιονέλος - Δσάγγελος Παναρίηες / Κσπελλούτοι Γενικής & C2 

Η.Μ.: «Καιύηεξα δελ γηλόηαλ! Ζ Δηδηθή ήηαλ πνιύ θαιή, ν ζπλαγωληζκόο κεγάινο 

όιε ηε ρξνληά, αιιά πξνζπαζήζακε θαη θαηαθέξακε απηό πνπ ζέιακε». 

Δ.Π.: «Ήηαλ από ηηο θαιύηεξεο Δηδηθέο πνπ έρνπκε αγωληζηεί θέηνο, θη ειπίδω λα 

είλαη θαη πάιη ηνπ ρξόλνπ ζην πξόγξακκα – αο κπεη θαη δπν θνξέο ζηε ρξνληά, εκείο 

δελ έρνπκε πξόβιεκα! Καη θαιό είλαη, γηα λα ην αθνύζεη ε εγεζία, λα γίλεη ην 

πξωηάζιεκα κεηθηό, λα κελ ππάξρεη πξωηαζιεηήο αζθάιηνπ θαη πξωηαζιεηήο 

ρώκαηνο. Σν πξωηάζιεκα πξέπεη λα είλαη έλα, γηα λα ζπγθεληξώλνληαη ζπκκεηνρέο, 

λα ππάξρεη έλαο πξωηαζιεηήο θαη έλαο θππειινύρνο». 

 

ηαμάηες Πανηιέρας - Βαζιλική Κοσρηίδοσ / 1
οι

 F2 & C5 

Σ.Π.: «Δκείο ήξζακε εδώ όρη γηα λα ζπλαγωληζηνύκε αιιά γηα λα δνθηκάζνπκε ην 

απηνθίλεην, θαη απιά έηπρε λα είκαζηε αληαγωληζηηθνί. Σνπ ρξόλνπ ζα είκαζηε 

ζίγνπξα πην αληαγωληζηηθνί, ν ζπλαγωληζκόο πάληα ζα ππάξρεη, απιά εκείο ζήκεξα 

δελ είρακε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηόρν». 

Β.Κ.: «Ννκίδω όηη έρεη θάλεη πνιύ θαιή δνπιεηά ε Λέζρε, ήηαλ έλαο αγώλαο 

καδεκέλνο, δελ είρε κεγάιεο Απιέο, ε Δηδηθή ήηαλ θαιή, είρε γίλεη πξνζπάζεηα -όπωο 

είδακε θαη ρζεο- λα είλαη θαζαξή θαη λνκίδω όηη αμίδνπλ πνιιά κπξάβν». 

 

«Backo»-«Άρες Ηαβέρες» / Κσπελλούτοι F2 

«Backo»: «Ήηαλ όληωο κηα πνιύ ωξαία ρξνληά. Σν επραξηζηεζήθακε κε ηνλ θίιν 

κνπ, ζπλνδεγό κνπ θαη δάζθαιό κνπ ηνλ Άξε. Πξνζπαζνύζακε ζε θάζε αγώλα λα 

δίλνπκε ηνλ θαιύηεξό καο εαπηό θαη λα βειηηωλόκαζηε, ρωξίο λα θνηηάδνπκε 

αληηπάινπο θαη απνηειέζκαηα, απιά λα πεγαίλνπκε ωξαία θαη γξήγνξα. Δίρακε έλα 

αξθεηά θαιό απηνθίλεην, ην νπνίν πηζηεύω κε βνήζεζε λα κάζω ηελ αγωληζηηθή 

νδήγεζε, θαη ζέιω λα επραξηζηήζω πνιύ θαη ηνπο κεραληθνύο κνπ». 
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«Άπηρ Ηαβέπηρ»: «Ήηαλ κηα γξήγνξε θαη πνιύ επράξηζηε Δηδηθή, πνπ βόιεπε θαη ην 

απηνθίλεηό καο, θαζόινπ ‘ζπαζηήξη’ θαη πνιύ flat γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε 

θαιό ξπζκό ρωξίο δεκηέο. Ο Γεκήηξεο έρεη εμειηρζεί, εμειίζζεηαη αθόκα θαη ζα 

θαηαιήμεη πηζηεύω ζε πνιύ θαιό νδεγό, πνπ ζα απαζρνιήζεη αξθεηά ηελ Διιάδα, θη 

απηόο ήηαλ θαη ν ζθνπόο. Δίρακε έλα θαζαξόαηκν αγωληζηηθό απηνθίλεην, κε 

ζεηξηαθό θηβώηην θαη θαηαπιεθηηθή αλάξηεζε, έλα ‘ζρνιείν’ όρη κόλν γηα λα 

μεθηλνύλ ηα λέα παηδηά αιιά θαη γηα ηνπο θηαζκέλνπο νδεγνύο. Έλα πξωηάζιεκα ή 

θύπειιν κε ηέηνηα απηνθίλεηα ζα αλαβάζκηδε πάξα πνιύ ηνπο αγώλεο». 

 

Κωνζηανηίνος Ανηωνίοσ - Απόζηολος Μακάριος / 1
οι

 C3 

Κ.Α.: «Δκείο ήξζακε λα δνθηκάζνπκε ην απηνθίλεην. Μαο βγήθαλ όια πνιύ θαιά 

ζηελ πξώηε Δηδηθή, ζηε δεύηεξε είρακε έλα πξόβιεκα κε ηελ ηξόκπα βελδίλεο, αιιά 

ζηελ ηξίηε ην θηηάμακε θαη αλεβήθακε μαλά. Σν ραξήθακε πάξα πνιύ. Ζ Δηδηθή ήηαλ 

θαηαπιεθηηθή, κε γξήγνξεο ηαρύηεηεο πνπ καο αξέζνπλ, θαη ζέιω λα επραξηζηήζω 

ηνλ ζπλνδεγό κνπ θαη ηνπο ρνξεγνύο κνπ, πνπ βνήζεζαλ αξθεηά. Πηζηεύω όηη θαη 

ηνπ ρξόλνπ ζα είκαζηε πάιη εδώ». 

Α.Μ.: «Αξθεηά γξήγνξε Δηδηθή, θαη ην επραξηζηεζήθακε, άζρεηα από ηελ άηπρε 

ζηηγκή πνπ είρακε ζην δεύηεξν πέξαζκα. Έρνπκε δέζεη ζαλ πιήξωκα κε ηνλ Νηίλν, 

θαηαθέξλνπκε λα θάλνπκε αξθεηά θαινύο ρξόλνπο θαη εύρνκαη ηνπ ρξόλνπ λα 

ζπλερίζνπκε έηζη, κε θαιά απνηειέζκαηα». 

 

Αναζηάζιος Παπαδόποσλος - Ανδρέας Βαζιλόποσλος / 1
οι

 C6 

Α.Π.: «Πνιύ ωξαία Δηδηθή, πάξα πνιύ γξήγνξε, θαη κε έλα αξθεηά ηερληθό θνκκάηη 

εζωηεξηθά. ε νξηζκέλα ζεκεία ήκαζηαλ ηεξκαηηζκέλνη θαη δελ είρακε άιιε δύλακε. 

Δπλνεί θαζαξά ηα πνιύ δπλαηά απηνθίλεηα, όκωο παξόια απηά θάλακε ό,ηη 

κπνξνύζακε θαη θέξακε έλα θαιό απνηέιεζκα θαη πήξακε ηελ θαηεγνξία. 

πγραξεηήξηα ζηε Λέζρε, ήηαλ πνιύ ωξαία ε νξγάλωζε θαη καθάξη λα μαλαγίλεη ν 

αγώλαο». 

 


