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Αθήνα, 31 Μαρτίου 2019 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (#5) 

Valvoline Πανελλήνιο Ππωτάθλημα Αναβάσεων & Ιστοπικών ‖ 1
ορ

 γύπορ 

Ανάβαση Διονύσος ‖ 30-31 Μαπτίος 2019 

 

O Διόνςσορ καθιεπώνεται ξανά! 

 

Η ηέηαπηη ζύγσπονη εκδοσή ηηρ Ανάβαζηρ Διονύζος, ηην οποία καθιεπώνει και ζηιρ 

μέπερ μαρ η «Ελληνική Λέζση Αςηοκινήηος Δςηικήρ Αηηικήρ», ήηαν ίζωρ και η 

καλύηεπη: σιλιάδερ θεαηέρ ζηην Πενηέλη, λαμππόρ καιπόρ, εξαιπεηικέρ ζςμμεηοσέρ και 

ζςγκλονιζηικέρ μάσερ, ζςνέθεζαν ηο ζημεπινό «ζκηνικό» ηος αγώνα πος άνοιξε ηην 

αςλαία ηος Valvoline Πανελλήνιος Ππωηαθλήμαηορ Αναβάζεων 2019. 

 

Αλάκεζα ζηηο εμαηξεηηθέο επηδόζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αγσληδόκελσλ, 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην ξεθόξ ρξόλνπ 2:13.67 πνπ πέηπρε ν Μάπιορ Ηλιόποςλορ 

(Ford Focus ST170) ζην δξόκν γηα ηε λίθε ζηε Formula Saloon, ε θπξηαξρία ηνπ 

Πάνος Κύπκος (Mitsubishi Lancer EvoIX) θαη ηνπ Μισάλη Εςθςμίος (Ford Escort 

RS Cosworth) ζηηο θαηεγνξίεο Ν θαη Α, όπσο θαη ηνπ Γιώπγος Κατσαπού (Ford 

Escort Mk1 RS1600) ζηα Ιζηνξηθά, ε κάρε ηεο Δ πνπ βξήθε ληθεηή ηνλ Διονύση 

Τποβά (BMW M3), θαη θπζηθά νη ζπλαξπαζηηθέο κνλνκαρίεο ζηα εθαηνζηά ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ ηνπ ΟΑΑ Δληαίνπ Skoda, κε ληθεηή ηνλ Στάθη Κοςκέα. 

 

Με εμαίξεζε νξηζκέλεο ρξνλνηξηβέο ιόγσ κεραληθώλ πξνβιεκάησλ, πνπ πάλησο 

ήηαλ πνιύ ιηγόηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο δνθηκέο ηνπ αββάηνπ, ε Αλάβαζε Γηνλύζνπ 

2019 θύιεζε θαη θέηνο ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα. Ο αέξαο ηνπ αββάηνπ εμαζζέλεζε 

ιίγν, θαη ην ζηξώζηκν ηεο δηαδξνκήο κε γόκα βνήζεζε, εηδηθά ζην δεύηεξν ζεκεξηλό 

πέξαζκα, λα πέζνπλ νη ρξόλνη. Η ηειεηή απνλνκήο ησλ ληθεηώλ, ζε κηα θίλεζε κε 

ηζρπξό ζπκβνιηζκό, θηινμελήζεθε από ην Ναπηηθό Όκηινπ ηνπ Μαηίνπ. 

 

ηε Formula Saloon, ηελ θαηεγνξία ησλ ηζρπξόηεξσλ απηνθηλήησλ, ν Μ. 

Ηιηόπνπινο ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζεη έλα πξόβιεκα ζην ζύζηεκα κεηάδνζεο πνπ 

ηνλ πεξηόξηζε ζην πξώην ζθέινο, θαη λα θαιύςεη ηε δηαθνξά ησλ 55 εθαηνζηώλ ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ κε ηελ νπνία ηνλ είρε θεξδίζεη ν «Samino», κε ηελ ερεξόηαηε 

Lamborghini Huracan Super Trofeo. O πξσηαζιεηήο ην πέηπρε, θαη κε δηαθνξά 2,0 
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δεπη. πήξε θαη ηε λίθε ζηελ Καηεγνξία. ηελ FST2 ν Γηώξγνο Πεξαηηλόο (VW Golf 

2.0) θπξηάξρεζε όιν ην δηήκεξν, γηα λα πάξεη κηα ζρεηηθά εύθνιε λίθε. 

 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ Πάλν Κύξθν ζηελ κατηγοπία Ν, πνπ θέξδηζε θαη ηα 

ηέζζεξα αλεβάζκαηα ηνπ δηεκέξνπ, ελώ ζην βάζξν ηεο θαηεγνξίαο ηνλ αθνινύζεζε 

ν «Ακεξηθάλνο» θαη ν Γηνλύζεο Γηαλλνύιεο, ληθεηήο ηεο Ν3. ηνλ ππέξνρν 

ζπλαγσληζκό ησλ, θαηά θύξην ιόγν λεαξώλ, νδεγώλ ηεο Ν2, ληθεηήο βγήθε ζην ηέινο 

ν Γεκήηξεο Μπξίιιεο (Peugeot 106 S16). 

 

Αλάινγεο κάρεο έγηλαλ θαη ζηα κηθξά θπβηθά ηεο κατηγοπίαρ Α, ζηελ νπνία ν 

Βαζίιεο Ρέθθαο (Citroen Saxo VTS) θεξδίδνληαο ηελ Α6 αθνινύζεζε ηνλ Μηράιε 

Δπζπκίνπ θαη ηνλ Αλδξέα Νηόθε (Mitsubishi Lancer EvoVI / A8) ζην βάζξν! Αξθεηά 

θνληά ζηνλ Ρέθθα βξέζεθε θαη ν Γηώξγνο Αλαδηώηεο (Renault Clio Sport 2.0 / 

πξώηνο Α7), θαζώο θαη ζηα δύν αλεβάζκαηα ρσξίζηεθαλ από αθξηβώο 24 εθαηνζηά 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ! 

 

Όζν γηα ηελ κατηγοπία Ε, εθεί ε κάρε κεηαμύ ηνπ Γηνλύζε Σξνβά θαη ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Νηόθε (Ford Escort RS2000 / E11)  θξάηεζε κέρξη ηέινπο, θαη 

ρξεηάζηεθε κηα εκπλεπζκέλε αλάβαζε ηνπ πξώηνπ ζην β’ ζθέινο γηα λα θεξδίζεη 

ηειηθά κε δηαθνξά 1,89 δεπη. Η δηαθνξά ησλ δύν ζην πξώην αλέβαζκα ήηαλ 9 

δέθαηα, ππέξ ηνπ Νηόθε. Σξίηνο θαη ηέηαξηνο ζην δεύηεξν αλέβαζκα -θαζώο θαη 

ζηελ ηειηθή θαηάηαμε- ήηαλ νη Παληειήο Βαζηιεηάδεο (Citroen AX Sport 1.6 / Δ11) 

θαη Αζαλάζηνο Φάζζαο (Peugeot 106 S16), θαζώο ν ηειεπηαίνο θέξδηζε ηε κάρε ηεο 

Κιάζεο Δ10. 

 

Αθήζακε γηα ην ηέινο ηνλ πην απξόβιεπην ζεζκό, απηόλ ησλ ίδησλ απηνθηλήησλ, 

Skoda Fabia 1.2 TSI, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΣΟΑΑ Ενιαίος Skoda. Ο ηάζεο Κνπθέαο 

θέξδηζε θαη ηνπο δύν αγώλεο ηνπ Δληαίνπ, θαζώο θάζε ζθέινο κεηξά ζαλ μερσξηζηόο 

αγώλαο ηνπ ζεζκνύ, θαη θπζηθά ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο βαζκνινγίαο. Πίζσ ηνπ, 

όκσο, έγηλε θάηη αλαπάληερν: ν Κώζηαο Γηαλλίθνο, πνπ ήηαλ πξώηνο ζην ζεζκό ησλ 

Νέσλ ζηνλ πξώην αγώλα, κνηξάζηεθε αθξηβώο απηή ηε δηάθξηζε κε ηνλ πύξν 

Γαιεξάθε ζην δεύηεξν αγώλα, θαζώο νη δύν έθαλαλ παλνκνηόηππν ρξόλν (2:53.32)! 

 

Η κάρε ησλ Ιστοπικών έθεξε θαη θέηνο ζην Γηόλπζν ηελ «ππνγξαθή» ηνπ Γηώξγνπ 

Καηζαξνύ, πνπ έθαλε ζην κπάθεη ηνπ εληππσζηαθνύ Ford Escort Mk1 RS1600 

ρξόλνπο κέζα ζηε δεθάδα ησλ θαιύηεξσλ επηδόζεσλ ηεο εκέξαο! Ο νδεγόο ηνπ 
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σκαηείνπ ΔΛ.Λ.Α.Γ.Α. θέξδηζε ηελ θαηεγνξία εκπξόο από ηνπο Γηάλλε Σζαιακαηά 

θαη Γηάλλε Καηζηθά, κε δύν Ford Escort Mk2 RS2000. 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΙΚΗΤΩΝ 

 

Μάπιορ Ηλιόποςλορ (Ford Focus ST170) / 1ορ Formula Saloon 

 

«Καηαξρήλ είκαη πνιύ ραξνύκελνο, γηαηί ζην πξώην ζθέινο έζπαζε ν θεληξηθόο 

άμνλαο κε απνηέιεζκα λα αλέβεη ην απηνθίλεην ζην ηειεπηαίν 1,5 ρηιηόκεηξν κε 

πξόβιεκα ζηε κεηάδνζε. Δμ απηνύ ηνπ γεγνλόηνο βξέζεθα ζηε δεύηεξε ζέζε γηα 

κηζό δεπηεξόιεπην. Έηζη, ζην δεύηεξν ζθέινο αλαγθάζηεθα λα κπσ ζε κηα 

δηαδηθαζία ηόλσζεο ηνπ εαπηνύ κνπ πξνθεηκέλνπ λα θάλσ απηό ην ξεθόξ - ην νπνίν 

είλαη κεγάιν ξεθόξ, πεξίπνπ ηξία δεπηεξόιεπηα θάησ από ην ξεθόξ πνπ είρα θάλεη 

εγώ. Δίκαη επραξηζηεκέλνο, είρακε ζπλαγσληζκό κε ην Lamborghini, ν άκη [Φάηο] 

είλαη θίινο από παιηά. Χαίξνκαη πνιύ πνπ ήξζε ζηηο Αλαβάζεηο θαη μύπλεζε ιίγν ηηο 

δηαδηθαζίεο. Καιή ζεδόλ λα έρνπκε, θαη εύρνκαη ζε όινπο ηα θαιύηεξα». 

 

Μισάληρ Εςθςμίος (Ford Escort RS Cosworth) / 1ορ Κατηγοπίαρ A 

 

«Ο ζεκεξηλόο αγώλαο ήηαλ ζπλαξπαζηηθόο. Οδήγεζα πνιύ γξήγνξα θαη ην 

απηνθίλεην ήηαλ αμηόπηζην. Έρσ έλα πνιύ δπλαηό team κε ηελ Kyrkos Racing θαη 

έηζη έρσ έλα απηνθίλεην πνπ είλαη αμηόπηζην θαη ηθαλό λα θάλεη ρξόλνπο, εθόζνλ ην 

νδεγείο βέβαηα. Ο ρξόλνο, ην 2:25, είλαη πνιύ θαιόο, θαη πήγα 9/10. Θέισ λα ηνλίζσ 

όηη ν Γηόλπζνο είλαη κηα Αλάβαζε πνπ έρεη Ιζηνξία θαη κπξάβν ζηελ πξόεδξό ζαο, 

θαη ζην σκαηείν ζαο, γηαηί έρεη δείμεη πιένλ όηη κπνξεί λα ‘βάιεη ηα γπαιηά’ ζε 

πνιιά άιια σκαηεία. Μπξάβν ηεο πνπ πήξε ηελ πίζηα θαη αλαζηήζεθε ε πίζηα 

πάιη. Ο θόζκνο από ηώξα πεξηκέλεη πόηε ζα μαλαγίλεη ε πίζηα, θη απηό είλαη ην πην 

ζεκαληηθό πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη ην άζιεκά καο». 

 

Πάνορ Κύπκορ (Mitsubishi Lancer EvoIX) / 1ορ Κατηγοπίαρ Ν 

 

«Η ζεκεξηλή εκέξα ήηαλ θαηαπιεθηηθή, όζνλ αθνξά ηελ ειηνθάλεηα, αλ θαη είρε 

αξθεηό αέξα - όκσο απηό δελ εκπόδηζε ηνπο ζεαηέο λα παξαβξεζνύλ ζηελ Αλάβαζε. 

Σα Κ ήηαλ γεκάηα κε θόζκν θαη ηνπο επραξηζηνύκε. Δίκαη πνιύ ηθαλνπνηεκέλνο κε 

ηελ απόδνζή καο θαη κε ην απνηέιεζκα». 
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Διονύσηρ Τποβάρ (BMW M3) / 1ορ Κατηγοπίαρ E 

 

«Έθαλα πηζηεύσ κηα θαιή επίδνζε γηα ηελ νκάδα Δ, θαζώο ην 2:29 είλαη έλαο πνιύ 

θαιόο ρξόλνο. Χζεο ηαιαηπσξεζήθακε ιίγν κε ηα ειαζηηθά, κε ην ζέκα επηινγήο 

ηνπο, αιιά ζήκεξα βξήθακε θάπνηα άιια θαη ήηαλ θαιύηεξα. Ο αγώλαο ήηαλ πνιύ 

θαιόο θαη νη ζεαηέο αξθεηνί. Θέισ λα επραξηζηήζσ ην κεραληθό κνπ, Αληώλε Μαξή, 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ». 

 

Γιώπγορ Κατσαπόρ (Ford Escort Mk1 RS1600) / 1ορ Ιστοπικών 

 

«Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνπο ρξόλνπο καο, θαη εηδηθά ην 2:32.61, πνπ είλαη ζε 

γεληθό επίπεδν θαινί. Μάιινλ πξέπεη λα καο πήξε ν αέξαο! Χάξεθα θαη θέηνο ηελ 

Αλάβαζε Γηνλύζνπ, πνπ ήηαλ θαη πάιη έλαο πνιύ θαιόο αγώλαο άξηηα νξγαλσκέλνο, 

θαη ζε κηα εμαηξεηηθή δηαδξνκή». 

 

Στάθηρ Κοςκέαρ (Skoda Fabia 1.2 TSI) / 1ορ Ενιαίος 

 

«Ήηαλ έλα σξαίν δηήκεξν. Καηαθέξακε λα θάλνπκε θαινύο ρξόλνπο θαη ζήκεξα θαη 

ζηα δνθηκαζηηθά ηνπ αββάηνπ. Ο θαηξόο ήηαλ θαιύηεξνο ζήκεξα, θαη καο βνήζεζε 

λα πάλε όια θαη’ επρήλ. Γεληθά ζηα γξήγνξα θνκκάηηα πηζηεύσ όηη έρσ 

πιενλέθηεκα, θη απηό θάλεθε ζήκεξα θαη θαηάθεξα θαη θέξδηζα». 

 

Κώσταρ Γιαννίκορ (Skoda Fabia 1.2 TSI) / 1ορ Νέων Ενιαίος 
 

«Όια θύιεζαλ νκαιά. Με βνήζεζε πνιύ ζηελ πξνεηνηκαζία εθείλνο πνπ κε βνεζάεη 

θαη ηελ έρεη αλαιάβεη, ν Χαξαιακπόπνπινο. Ήηαλ ιίγν δύζθνια γηα κέλα εδώ, λα 

ζπλεζίζσ, δηόηη είλαη ε πξώηε Αλάβαζε πνπ θάλσ θαη ν πξώηνο κνπ αγώλαο κε απηό 

ην απηνθίλεην. Πήγακε πνιύ θαιά, επειπηζηνύκε λα πάκε θαη ζηε ζπλέρεηα έηζη, θαη 

εύρνκαη ην θαιύηεξν γηα όινπο». 

 

Σπύπορ Γαλεπάκηρ (Skoda Fabia 1.2 TSI) / 1ορ Νέων Ενιαίος 
 

«Οκνινγώ όηη αξρίζακε ιίγν λσζξά. Δληάμεη, ήηαλ ν πξώηνο αγώλαο ηεο ρξνληάο, ε 

πξώηε Αλάβαζε, θη είλαη ινγηθό λα είκαζηε θξαηεκέλνη. Γελ κπνξώ λα πσ όηη ζην 

δεύηεξν ζθέινο θαηέβαζα όζν ζα κπνξνύζα, αιιά μεθηλήζακε ζήκεξα ην πξσί κε 

δύν εμόδνπο, πνπ κνπ ζηέξεζαλ 2 κε 2,5 δεπηεξόιεπηα - όζν ρξόλν θέξδηζα, δειαδή, 

ην κεζεκέξη [ζην δεύηεξν ζθέινο]. Με θπιαγκέλε ηελ ηειεπηαία ζηξνθή, δηόηη θαη 
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πέξζη θαη θέηνο είρα ηελ ίδηα έμνδν ζην ίδην ζεκείν, θαηαθέξακε θαη θάλακε δεύηεξν 

ρξόλν γεληθήο θαη πξώην ζηνπο Νένπο καδί κε ηνλ θίιν κνπ ηνλ Γηαλλίθν. Πνιύ 

σξαίνο αγώλαο, πνιύ θαιή δηνξγάλσζε, επηπρώο καο βνήζεζε θαη ν πνιύ θαιόο 

θαηξόο». 

 

 

 

 
 

Γπαθείο Τύπος ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 


