
 

 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ #1, 16-8-2021 
 
 

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος, απ' τη στιγµή που το "Ιστορικό Ράλλυ Ελλάδος - 
Πίνδος" πέρασε στην ιστορία, και είµαστε πλέον στην τελική ευθεία της 
διοργάνωσης του Pindos Historic Rally 2021. 
 
Παρά τις δυσκολίες που όλοι βιώσαµε, και συνεχίζουµε να βιώνουµε, τους 
τελευταίους 12 µήνες, η απόλυτα επιτυχηµένη περσινή διοργάνωση, έφερε τα 
αποτελέσµατά της, µε 40+ πληρώµατα να δηλώνουν φέτος συµµετοχή, 6 εκ 
των οποίων από χώρες του εξωτερικού. 
 
Τα πληρώµατα που µας τίµησαν µε τη δήλωση συµµετοχής τους, θα έχουν 
την ευκαιρία να γευτούν έναν ξεχωριστό αγώνα Regularity για τα Ελληνικά 
δεδοµένα.  
∆ύο δύσκολες ηµέρες τους περιµένουν, µε 720 συνολικά χλµ εκ των οποίων 
430 σε ειδικές διαδροµές ακριβείας, όπου θα υπάρξουν 220+ κρυφές 
χρονοµετρήσεις, µε ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου, µέσω του 
δορυφορικού συστήµατος χρονοµέτρησης της ANUBE Motorsport. 
 
Οσον αφορά τη διαδροµή του αγώνα, µε κέντρο την πανέµορφη πόλη των 
Ιωαννίνων, περιλαµβάνει πλήθος αναβάσεων και καταβάσεων, στην ευρύτερη 
περιοχή της Πίνδου. 
 
Οι διαδροµές της πρώτης µέρας (εκκίνηση Παρασκευή 3/9 στις 10 το πρωί 
από την πλατεία Μαβίλη στην λίµνη των Ιωαννίνων), ξεκινούν φέτος από την 
καρδιά της Πίνδου, όπου διασχίζοντας χωριά του ανατολικού Ζαγορίου, όπως 
Φραγκάδες, Ελατοχώρι, Φλαµπουράρι και περνώντας από τη λίµνη των 
πηγών του Αωού, θα καταλήξουν στην πρώτη ανασυγκρότηση της ηµέρας 
στο χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου.  
Εν συνεχεία µέσω Χαλικίου, θα περάσουν τον αυχένα του Μπάρου (το 
υψηλότερο ασφαλτοστρωµένο πέραµα στην Ελλάδα), και θα πέσουν στα 
µαγευτικά αλλά και άγρια Τζουµέρκα, για να συνεχίσουν πρός Καλαρρύτες, 
Πράµαντα, Κτιστάδες και να καταλήξουν, αφού διασχίσουν απ' το γεφύρι της 



Πολιτσάς τον Αραχθο ποταµό, στη Λάζαινα, όπου και η δεύτερη 
ανασυγκρότηση της ηµέρας για την κατηγορία Regularity και ο τερµατισµός 
ηµέρας για την κατηγορία Sport Touring. 
∆ύο ακόµη απογευµατο-βραδυνές ειδικές διαδροµές τύπου "roller coaster"  
αναµένουν τα πληρώµατα της κατηγορίας Regularity, προκειµένου να 
µπορέσουν να αντικρίσουν και πάλι, γύρω στις 9 το βράδυ, την µαγευτική 
λίµνη Παµβώτιδα. 
 
Η δευτερη µέρα (εκκίνηση Σάββατο 4/9 στις 10 το πρωί), περιλαµβάνει επίσης 
διαδροµές στην καρδιά του εθνικού πάρκου της Πίνδου, καταλήγει για 
µεσηµεριανή ανασυγκρότηση στο µαγευτικό Βραδέτο µε την περίφηµη 
"σκάλα" του, και συνεχίζει µέσα από διαδροµές άγριας οµορφιάς. γύρω από 
τον ορεινό όγκο της Τύµφης, για να καταλήξει το απόγευµα στην Πωγωνιανή, 
µια ανάσα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.  
Το τελευταίο σκέλος του αγώνα αφορά µόνο την κατηγορία Regularity, 
περιλαµβάνει διαδροµές στη βορειοδυτική πλευρά του νοµού, όπου 
περνώντας από το -πεσµένο πλέον- Θεογέφυρο κι ανεβαίνοντας µέσα από 
τους αµπελώνες στην Ζίτσα, θα καταλήξει τελικά το βράδυ και πάλι στη λίµνη 
των Ιωαννίνων, όπου και θα είναι ο τερµατισµός του αγώνα. 
 
Φέτος, θα έχουµε την τιµή να φιλοξενήσουµε και δύο δηµοσιογραφικές 
συµµετοχές, από τους χορηγούς επικοινωνίας της εκδήλωσης, 4ΤΡΟΧΟΙ & 
Autoholix, πιστεύοντας οτι ο καλύτερος τρόπος του να περιγράψεις τη 
µοναδική εµπειρία του Pindos Historic Rally, είναι να το ζήσεις! 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον αγώνα, µπορείτε να 
επισκευθείτε την επίσηµη ιστοσελίδα http://www.pindos.org/, όπου θα 
µπορείτε να παρακολουθήσετε και ζωντανά τόσο την διαδροµή των 
πληρωµάτων, όσο και την βαθµολογική τους κατάταξη. 
 
Τέλος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους χορηγούς - δωροθέτες, τον 
δήµο Ιωαννιτών για την υποστήριξή του, αλλά να κάνουµε και µια ξεχωριστή 
αναφορά στους δύο µεγάλους χορηγούς του αγώνα, την εταιρεία ∆Ω∆ΩΝΗ 
και την εταιρεία ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, που για 
δεύτερη χρονιά αγκάλιασαν την προσπάθειά µας και παρόλες τις δυσκολίες 
που προέκυψαν, δεν έκαναν πίσω, µας στήριξαν, πιστεύοντας στις 
δυνατότητες της περιοχής να προσφέρει έναν αγώνα µε διαφορετικό 
χαρακτήρα και ελπίζοντας αυτός να καθιερωθεί στο πρόγραµµα των 
Ελληνικών αγώνων ιστορικού αυτοκινήτου.  
 
  

                                                       


