Θήβα, 6 Οκτωβρίου 2019
Δελτίο Τύπου
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλσ Ασυάλτοσ ‖ 5ος γύρος ‖ 5-6 Οκτωβρίοσ 2019

Ευβοιωτικό Ράλλυ 2019
Η στέψη των Πρωταθλητών!
Με ηε λίθε θαη ζηέςε ησλ Πξσηαζιεηώλ Ράιιπ Αζθάιηνπ 2019 Γηώξγνπ
Αλαπνιηνηάθε - Αζαλάζηνπ Σζηνύθα, θαζώο θαη ησλ Δεκήηξε θαη Μαλώιε Κηηζηάθε
ζηελ θαηεγνξία F2, νινθιεξώζεθε ζε παλεγπξηθή αηκόζθαηξα ζηε Θήβα ην
Επβνησηηθό Ράιιπ 2019, 5νο γύξνο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο - έλαο αγώλαο πνπ κε ηε
κεγάιε ηνπ θεηηλή επηηπρία έζεζε ηηο βάζεηο όρη κόλν γηα ηελ θαζηέξσζή ηνπ, αιιά θαη
γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ ζην κέιινλ, ην νπνίν θαληάδεη ιακπξό!
Σν όξακα πνπ κνηξάζηεθαλ από θνηλνύ ν Δήκνο Θεβαίσλ κε ηελ Ειιεληθή Λέζρε
Απηνθηλήηνπ Δπηηθήο Αηηηθήο, γηα έλαλ δηήκεξν αγώλα κε Τπεξεηδηθή ζην θέληξν ηεο
πόιεο -πνπ δηεμήρζε δύν θνξέο, θαη κάιηζηα ην αββαηόβξαδν ππό ην θσο ησλ
πξνβνιέσλ- κπνξεί λα θάληαδε ιίγν «ηξειό», όπσο είπε ζηελ απνλνκή ησλ ληθεηώλ ν
Γήκαξρνο ηεο πόιεο θ. Γεώξγηνο Γ. Αλαζηαζίνπ, όκσο ε πινπνίεζή ηνπ -ράξε ζηηο
πξνζπάζεηεο ησλ αγσληδόκελσλ- δηθαίσζε ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ!
Καζώο ε Τπεξεηδηθή πξνζέθεξε κνλαδηθό ζέακα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο, καδί κε
ηελ παλεγπξηθή εθθίλεζε από ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο θαη ηνλ ηεξκαηηζκό
θαη ηελ απνλνκή ζην εθζακβσηηθό θαη άθξσο θηιόμελν Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο
Θήβαο, ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζε απηή ηε γηνξηή ηνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνύ θαη
ηεο πόιεο ησλ Θεβώλ - ζθξαγίδνληαο ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ηνπ σκαηείνπ κε ηνπο
θνξείο ηεο πόιεο, ηεο Βνησηίαο θαη ηεο Υαιθίδαο θαη Δύβνηαο.
ηηο Δηδηθέο Γηαδξνκέο «Πιαηαλάθη» θαη «Λνπθίζηα», πάλησο, δηαδξακαηίζηεθε ν
ακηγώο αγσληζηηθόο ππξήλαο ηνπ αγώλα - θαη εθεί ηα πιεξώκαηα επεθύιαζζαλ
νξηζκέλεο ζπγθινληζηηθέο επηδόζεηο. Σν πξόγξακκα πεξηειάκβαλε ηξεηο επαλαιήςεηο
ησλ δύν απηώλ Δηδηθώλ, όκσο ην πξώην πέξαζκα από ηα Λνπθίζηα κεηαηξάπεθε από
ηελ Οξγάλσζε ζε Απιή Γηαδξνκή, ιόγσ ηεο αλάγθεο κεηαθνξάο ζην λνζνθνκείν
ελόο θαηνίθνπ ηεο πεξηνρήο πνπ αληηκεηώπηζε πξόβιεκα πγείαο.
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Οη Αλαπνιηνηάθεο-Σζηνύθαο είραλ πξνιάβεη λα νινθιεξώζνπλ ηελ ΔΓ «Λνπθίζηα
1», θη έηζη θαη ηππηθά πέηπραλ ηνλ πξώην ρξόλν θαη ζηηο 6 «θαλνληθέο» Δηδηθέο. ηελ
πξώηε ΔΓ ηεο Κπξηαθήο πήξαλ ην πξνβάδηζκα ζηε Γεληθή από ηνπο ΑιπγηδάθεΑκαμόπνπιν (Mitsibishi Lancer EvoIX), νη νπνίνη είραλ ην πξνεγνύκελν βξάδπ
θεξδίζεη ηε λπρηεξηλή Τπεξεηδηθή.
Οη πξώηνη αύμεζαλ ζηαδηαθά ην πξνβάδηζκά ηνπο ζην κηζό ιεπηό κέρξη ην ηέινο,
πξηλ νη δεύηεξνη -πνπ ζεκείσλαλ απαξέγθιηηα ην δεύηεξν ρξόλν ζηηο Δηδηθέο ηνπ
βνπλνύ- θεξδίζνπλ θαη ηε δεύηεξε Τπεξεηδηθή, πνπ έθιεηζε ηνλ αγώλα ην απόγεπκα
ηεο Κπξηαθήο. Φπζηθά, νη Αιπγηδάθθεο-Ακαμόπνπινο θαηέθηεζαλ ηε λίθε ζηελ
θαηεγνξία C2.
Πίζσ ηνπο, ζηε κάρε ηεο θαηεγνξίαο C3 νη Πιάγνο-Ρέληεο κε ην θόθθηλν Honda
Civic Type R κε ζηαζεξνύο ηξίηνπο ρξόλνπο Γεληθήο έδεημαλ από λσξίο ηηο
«δηαζέζεηο» ηνπο, θαη επαλαιακβάλνληαο ηηο ζπνπδαίεο πεξζηλέο ηνπο επηδόζεηο ζην
ηόηε Ράιιπ Δπβντθνύ αύμαλαλ ζηαδηαθά ηε δηαθνξά ηνπο από ηνπο δεύηεξνπο ζηελ
θαηεγνξία, Γεκήηξε θαη Μαλώιε Κηηζηάθε (Peugeot S16 Base).
Οη έηεξνη πξσηαγσληζηέο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, Νίθνο θαη Γεκήηξεο Καξπάλνο,
έθιεηζαλ ηελ πεληάδα, ελώ ζπνπδαία ήηαλ ε επίδνζε ησλ ηακαηόπνπινπ-Γξίηζα
(Peugeot 106 S16) πνπ κπήθαλ ζηελ εμάδα (!) θεξδίδνληαο βέβαηα θαη ηελ θαηεγνξία
C5. Οη Νηέθαο-Υεηιάθεο (Citroen Saxo VTS) είραλ ζηαζεξά όιε ηελ εκέξα, θαη
κέρξη ηέινπο, ην πξνβάδηζκα ζηε C4, ελώ ζηε δεθάδα κπήθαλ θαη νη ηαρύηαηνη
ληθεηέο ηεο C6, Μπελνύθαο-Λακπξάθεο (Peugeot 106 S16). Όζν γηα ηελ θαηεγνξία
ησλ Ιζηνξηθώλ, νη Γεξνβαζίιεο-Βεξηθάθεο κε ην παλέκνξθν Fiat 131 Racing GR1
δελ απεηιήζεθαλ πνηέ.

Μεηά ηελ 4ε θεηηλή λίθε ησλ Γηώξγνπ Αλαπνιηνηάθε θαη Αζαλάζηνπ Σζηνύθα ζε
πέληε αγώλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην θεηηλό πξσηάζιεκα, ν δεύηεξνο ηόληζε: «Γηα εκάο
ήηαλ κηα δύζθνιε ρξνληά, δηόηη είρακε έλα θαηλνύξην απηνθίλεην ζηα ρέξηα καο, ην
νπνίν έπξεπε λα ην κάζνπκε θαη λα ην ζπλεζίζνπκε. Έπεηηα, αγώλα κε ηνλ αγώλα
βειηησλόκαζηαλ. ίγνπξα είλαη δύζθνιν λα αθνινπζήζεηο έλα πξσηάζιεκα, θαη ζέισ
πάλσ από όια λα επραξηζηήζσ ηνπο ρνξεγνύο καο.
»Η Τπεξεηδηθή ήηαλ πάξα πνιύ σξαία, θπξίσο γηα λα γλσξίζεη ν θόζκνο ηνλ
κεραλνθίλεην αζιεηηζκό , γηα λα πξνβάιινπκε ηελ αζθάιεηα -όηη πάληνηε ηξέρνπκε κε
αζθάιεηα ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν, πάληα θπιαζζόκελν- θαη παξόηη είρακε θάπνηεο
ακθηβνιίεο, όια πήγαλ θαιά θαη καο άξεζε, θαη ήηαλ πνιύ σξαία θαη γηα ηνπο ρνξεγνύο
θαη γηα ηελ πόιε, ήηαλ σξαία θαη καο άξεζε. Οη άιιεο Εηδηθέο ήηαλ γλσζηέο από πέξζη
θαη πνιύ πην πξνζεγκέλεο, ε Λέζρε θαη νη Δεκνηηθνί θνξείο έθαλαλ πάξα πνιύ θαιή
δνπιεηά θαη πηζηεύσ όηη ήηαλ έλαο πνιύ σξαίνο αγώλαο».
Από ηελ πιεπξά ησλ δεύηεξσλ Γεληθήο θαη ληθεηώλ ηεο C2, ν Διεπζέξηνο
Αιπγηδάθεο είπε: «Ήηαλ έλαο θαιόο αγώλαο γηα εκάο, δηόηη καο έδσζε ην πξνβάδηζκα
ηώξα ζηε C2 θαη ηε δεύηεξε ζέζε ηεο Γεληθήο. Ήηαλ ιίγν αγρσηηθόο ν αγώλαο, δηόηη νη
Εηδηθέο ήηαλ πάξα πνιύ γξήγνξεο, όκσο όια θύιεζαλ θαιά. Μαο αξέζεη λα γίλνληαη
αγώλεο θνληά ζηνλ θόζκν, γηα λα έξζεη ζην ειιεληθό motorsport, λα ην αγθαιηάζεη, λα
ην αγαπήζεη, θη ίζσο αλ κπνξέζνπκε λα εκπλεύζνπκε θαη νξηζκέλα λέα παηδηά.
»Δελ είκαη ππέξ ηεο ηξηπιήο επαλάιεςεο δύν Εηδηθώλ, όκσο είλαη κία πξαγκαηηθόηεηα
γηαηί νη αγώλεο πξέπεη λα γίλνπλ πην νηθνλνκηθνί, γηα λα είλαη πην νξγαλσκέλνη. Όια
θαιά». Ο ζπλνδεγόο ηνπ, Γεκήηξεο Ακαμόπνπινο, ζπκπιήξσζε: «Ήηαλ πνιύ
γξήγνξεο νη Εηδηθέο, κε νξηζκέλα ηκήκαηα πνπ πξαθηηθά έπξεπε λα κελ ζηακαηάο λα
δηαβάδεηο, δηόηη ήηαλ πνιύ γξήγνξα γηα ηνλ νδεγό. Ήηαλ επίζεο πάξα πνιύ σξαία ε
ηδέα ηεο Τπεξεηδηθήο κέζα ζηελ πόιε θαη λνκίδσ όηη απέδσζε όπσο ζα ήζειαλ νη
δηνξγαλσηέο.»
Από ην ηξίην ζθαιί ηνπ βάζξνπ, θαη πξώην ηεο θαηεγνξίαο C3, ν Γηάλλεο Πιάγνο
δήισζε: «πγραξεηήξηα ζε όια ηα πιεξώκαηα, γηαηί ν ηεξκαηηζκόο είλαη πνπ κεηξάεη.
Αλ θαη εκείο ήκαζηαλ ζε απξαμία γηα έλα ρξόλν, θαζώο είρακε λα ηξέμνπκε από ηνλ
πεξζηλό Ννέκβξην, κε εμαίξεζε κηα γξήγνξε πξνπόλεζε ζηα κέξε καο ζηελ Καιακάηα,
είπακε κε ην ζπλνδεγό κνπ λα ζπκκεηάζρνπκε ζε απηόλ ηνλ σξαίν αγώλα.
πγραξεηήξηα ζηε Λέζρε, ζηελ θα Ψαξξάθνπ, ζε όινπο ηνπο θνξείο ηεο Θήβαο πνπ
ζπλεηέιεζαλ γηα λα γίλεη απηή ε Τπεξεηδηθή απίζηεπηα, κε πνιύ θόζκν θαη κε ηελ
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νξηνζέηεζε ησλ ζεαηώλ. Η θηινζνθία καο ήηαλ λα επραξηζηεζνύκε ηνλ αγώλα, απηό
είπακε θαη κε ηελ νκάδα καο, ηελ Grecotechnica, θαη κόλν όηαλ πάκε γξήγνξα ην
επραξηζηηόκαζηε! Όηαλ πεγαίλνπκε ζηγά δελ κπνξνύκε, καο πηάλνπλ ηα ςπρνινγηθά
καο. Οπόηε pdal to the metal!»
Ο ζπλνδεγόο ηνπ, Άιθεο Ρέληεο, θαηέιεμε: «Είρακε θάλεη θαη πέξζη εδώ ην
Πιαηαλάθη θαη ηα Λνπθίζηα θαη κπνξώ λα πσ όηη απηόο είλαη από ηνπο αγαπεκέλνπο
καο αγώλεο. Γη’ απηό θαη ηνλ επηιέμακε λα αγσληζηνύκε. Η Τπεξεηδηθή κέζα ζηελ πόιε
ήηαλ θάηη πξσηόγλσξν, ην νπνίν ήηαλ πάξα πνιύ σξαίν από ζέκα θόζκνπ. Καη ε
λπρηεξηλή ήηαλ πάξα πνιύ σξαία, καο ηαηξηάδνπλ κε ην Γηάλλε νη λπρηεξηλέο Εηδηθέο.
Ήξζακε γηα λα δηαζθεδάζνπκε, θαη ην απνηέιεζκα ήξζε κόλν ηνπ».
Σν σκαηείν ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. επραξηζηεί ζεξκά όινπο ηνπο αγσληδόκελνπο πνπ ηίκεζαλ
κε ηελ παξνπζία ηνπο ην Δπβνησηηθό Ράιιπ, όπνπ θαη ηνπο ζεαηέο πνπ ην
παξαθνινύζεζαλ από θνληά.
Δπίζεο, νθείιεη ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηα ηελ πνιύηηκή ηνπ βνήζεηα ζηνλ θεληξηθό
ρνξεγό ηνπ αγώλα, «Texaco Tsellos» ζηε Θήβα, θαη θπζηθά ζην Γήκν Θεβαίσλ.
Καζώο θαη ζηελ εηαηξεία «AUTOPAP», ζην Ξελνδνρείν «Γηνλύζεην», ζηελ
Κνηλόηεηα Θήβαο, ζην Γήκν Υαιθηδέσλ θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Βνησηίαο θαη
Δύβνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην Δκπνξνβηνκεραληθό Δπηκειεηήξην
Βνησηίαο θαη ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θήβαο, ζην Γεκνηηθό Οξγαληζκό Θήβαο
θαη ζην Γεκνηηθό Οξγαληζκό Άζιεζεο, Πνιηηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο Υαιθίδαο, θαη
βεβαίσο ηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε ηεο Θήβαο θαη ηεο Υαιθίδαο.
Ραληεβνύ ην 2020!

