
 
 
 

 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

Δελτίο Τφπου 

 

Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων 

5οσ γφροσ ǀ Πορταριά, Μαγνθςία ǀ 8-9 Σεπτεμβρίου 2018 

 

38η Ανάβαση Πορταριάς: Οι «κατακτητές» του Πηλίου 

 

Το «βουνό των Κενταφρων» υποδζχθηκε -ςτη μοναδική ατμόςφαιρα που δημιοφργηςαν και 

φζτοσ οι χιλιάδεσ θεατζσ τησ 38ησ Ανάβαςησ Πορταριάσ- τον 5ο γφρο του Valvoline 

Πανελληνίου Πρωταθλήματοσ Αναβάςεων 2018, τον οποίο κζρδιςαν οι Μίλτοσ, Λεωνίδασ και 

Πάνοσ Κφρκοσ (ςτο Ενιαίο και ςtισ κατηγορίεσ Α και Ν αντίςτοιχα), ο Σπφροσ Βοργιάσ 

(κατηγορία Ε), ο Κώςτασ Πατςουρζασ (Formula Saloon), καθώσ και ο Ευάγγελοσ Γεωργοφλασ 

ςτα Ιςτορικά. 

 

Από τισ πρϊτεσ δοκιμζσ του Σαββάτου μζχρι τθν απονομι των επάκλων των νικθτϊν το 

απόγευμα τθσ Κυριακισ ςτθν πανζμορφθ πλατεία τθσ Πορταριάσ, όλα κφλθςαν ομαλά - και οι 

κεατζσ απόλαυςαν ςτα 3,1 χιλιόμετρα τθσ διαδρομισ, με θλιόλουςτο καιρό, οριςμζνεσ από τισ 

κορυφαίεσ και πιο εντυπωςιακζσ ςυμμετοχζσ του φετινοφ κεςμοφ. Μάλιςτα, ςε δφο ςθμεία 

τθσ διαδρομισ είχε τοποκετθκεί καινοφρια άςφαλτοσ, που πρόςφερε ιδιαίτερα υψθλι 

πρόςφυςθ, επιτρζποντασ ςτουσ αγωνιηόμενουσ να κινθκοφν ακόμα ταχφτερα. 

 

Για μία ακόμθ φορά οι πιο ςυναρπαςτικζσ αναμετριςεισ ζγιναν για το Πρωτάθλημα ΣΟΑΑ 

Ενιαίου Skoda, με τα Fabia 1.2. Κάκε ςκζλοσ τθσ Ανάβαςθσ μετροφςε και ωσ διαφορετικόσ 

αγϊνασ, ωσ 7οσ και 8οσ γφροσ, του κεςμοφ. Και ςτισ δφο Αναβάςεισ ο Μίλτοσ Κφρκοσ ζκανε 

ζνα μεγάλο βιμα για τον τίτλο κερδίηοντασ με διαφορά ςχεδόν ενόσ δευτερολζπτου από τον 

Γιάννθ Χαραλαμπόπουλο - ο οποίοσ, όμωσ, βγικε νικθτισ τθσ μάχθσ των Νζων. Στθ μάχθ αυτι, 

οι πζντε οδθγοί πίςω από τον Κφρκο βρζκθκαν μζςα ςε 6 δζκατα ςτο α' ςκζλοσ, και ςε ζνα 

δευτερόλεπτο ςτο β' ςκζλοσ! 

 



 
 
 

Στισ κατηγορίες Α και Ν επίςθσ κυριάρχθςε θ οικογζνεια Κφρκου. Τόςο ο Πάνοσ Κφρκοσ με το 

Mitsubishi Lancer EvoIX όςο και ο Λεωνίδασ Κφρκοσ με το Ford Escort RS Cosworth κζρδιςαν 

και τα δφο ςκζλθ, και μαηί τθ Γενικι, των δφο κατθγοριϊν αντίςτοιχα. Στθ Ν τον ακολοφκθςε ο 

Κωνςταντίνοσ Καρακανάςθσ, που βγικε νικθτισ τθσ μάχθσ των δφο Honda Civic Type R με τον 

Γιάννθ Φωτεινζλλθ. Τζταρτοσ ιταν ο Διονφςθσ Γιαννοφλθσ, νικθτισ τθσ Ν2 με το Peugeot 106 

S16. 

 

Αντίςτοιχα, ςτθν Α ο Παναγιϊτθσ Λίωρθσ (Ford Escort RS Cosworth) και ο Ανδρζασ Ντόφθσ 

(Mitsubishi Lancer EvoIII) κζρδιςαν από ζνα ςκζλοσ, αλλά τελικϊσ επικράτθςε ο Λιϊρθσ με 

διαφορά μικρότερθ του δευτερολζπτου. Πίςω από τον τζταρτο Αλζξανδρο Τςιόγκα (Peugeot 

106 S16 / A7), o Βαςίλθσ Μπατηάνοσ ιταν εκείνοσ που κζρδιςε τθν πολυπλθκι μάχθ τθσ Α6, με 

το Citroen Saxo VTS του. Τζλοσ, πρϊτοσ ςτθν Α5 αναδείχκθκε ο Άγγελοσ Μπατςίλασ (Suzuki 

Swift 1300). 

 

Στθν Κατηγορία Ε, τϊρα, ιταν ςειρά του Σπφρου Βοργιά (Peugeot 106 S16) να βγει νικθτισ τθσ 

εντυπωςιακισ του αναμζτρθςθσ με τον Τρφφωνα Χαςάπθ (Citroen AX Sport 1.6). Στο πρϊτο 

ανζβαςμα ο Χαςάπθσ ιταν 13 εκατοςτά του δευτερολζπτου ταχφτεροσ, όμωσ ςτο δεφτερο ο 

Βοργιάσ ανζβθκε 1,2 δευτ. ταχφτερα, για να κερδίςει αυτι τθ μεγάλθ μονομαχία των δφο 

οδθγϊν από τθν Τρίπολθ. Ο Βοργιάσ κζρδιςε τθν Ε ωσ 2 λίτρα και τθν Ε10, ενϊ ο Χαςάπθσ ιταν 

ο επιμζρουσ νικθτισ τθσ Ε11. 

 

Η Formula Saloon, τϊρα, επεφφλαςςε ζνα ακόμα πρωτόγνωρο εντυπωςιακό αυτοκίνθτο του 

Μάριου Ηλιόπουλου - το νζο Ford Focus ST170, προδιαγραφϊν WRC. Ο πρωτακλθτισ ξεκίνθςε 

με μια άτυχθ ςτιγμι ςτο πρϊτο ςκζλοσ των δοκιμϊν, που του κόςτιςε χρόνο προετοιμαςίασ, 

αλλά θ ομάδα του κατάφερε να κάνει τισ απαραίτθτεσ επιδιορκϊςεισ μζχρι τθν εκκίνθςθ του 

αγϊνα. Αυτό, φυςικά, δεν ςτερεί τίποτα από τθν άξια νίκθ του Κϊςτα Πατςουρζα (Mitsubishi 

Lancer EvoIX), που ιταν 2,5” ταχφτεροσ του Μ. Ηλιόπουλου ςτο πρϊτο ανζβαςμα, και μόνο 

δφο δζκατα πιο αργόσ ςτο δεφτερο. Ο Κϊςτασ Λαηαρίδθσ με Mitsubishi Lancer EvoVIII 

κατζκτθςε τθ δεφτερθ κζςθ τθσ κατθγορίασ, ενϊ τθν FST2 κζρδιςε ο Κϊςτασ Ζυγογιάννθσ με 

Audi A3 1.6 Turbo. 

 



 
 
 

Μετά από το εντυπωςιακό του πζραςμα από το Πιλιο, τϊρα το Valvoline Πανελλινιο 

Πρωτάκλθμα Αναβάςεων ταξιδεφει προσ άλλθ μια πανζμορφθ τοποκεςία, ςτθν περιοχι των 

Χανίων τθσ Κριτθσ - για τθν Ανάβαςθ Ομαλοφ, που κα διεξαχκεί ςτισ 29-30 Σεπτεμβρίου 2018. 


