
 

Τέλος καλό, όλα καλά.. 
 
Η αποτυχία απ’ την επιτυχία, συχνά πυκνά 
διαχωρίζονται από µια λεπτή, κόκκινη 
γραµµή. Και την διαφορά κάνουν οι 
λεπτοµέρειες.   
 
Ένα κλίµα άγνοιας, άρνησης και υπερβολής 
ορισµένων παραλίγο να τινάξει στον αέρα έναν 
αγώνα, που ακόµα κι η Αστυνοµία υποστήριξε 
όσο ποτέ άλλοτε! Στις µέρες που περάσαµε στην 
Αίγινα οι περισσότεροι µας ζήτησαν να 
πηγαίνουµε πιο συχνά –αυτό κορυφώθηκε µετά 
τον αγώνα κι ελάχιστοι που ούτε εµφανίστηκαν, 
απειλούσαν µε µηνύσεις και ξήλωναν τα 
σήµατα... Κι οι αγωνιζόµενοι από έναν 
θεωρητικό περίπατο βρέθηκαν σε µάχη 
αναζήτησης ..διαδροµής. Αλλά η θετική διάθεση 
όλων κι η επικοινωνία έφεραν αίσιο τέλος. Από 
τους 64 αθλητές που δήλωσαν συµµετοχή –
σηµείο όπου σαν οργάνωση µας προβληµατίζει 
έντονα, την σηµαία του τερµατισµού εντός 
χρόνου αντίκρισαν 44. Παρά την ζέστη και την 
σκόνη που όσο περνούσε η ώρα γινόταν 
αφόρητη, οι µάχες των αθλητών στα σφιχτά 
µονοπάτια και τις ειδικές κράτησαν το θέαµα 
ψηλά και τους θεατές καρφωµένους στις θέσεις 
τους, παρά την συνολική καθυστέρηση του 
αγώνα που προξένησαν κάποιοι –όπως 
παραπάνω- λόγω...   
Στα αγωνιστικά τώρα, στην Ε1 ο Η. Λιάγκας 
συνεχίζει να εντυπωσιάζει και έδωσε µια µεγάλη 
µάχη µε τον «δικό» µας Α. Αλιφαντή. Στην Ε2 ο 
Α. Μαλλίδης, ο Χ. Αποστολόπουλος και ο Β. 
Μπούρδος τερµάτισαν µε κάτω από 2sec 
απόσταση. Στην Ε3 ο Χαράλαµπος ∆ηµόπουλος 
νίκησε άνετα τον Αριστείδη µε τρίτο τον Ν. 
Αποστόλου. Στην ΕJ ο Ι. Αλιφαντής έκανε έναν 
άψογο αγώνα, αφήνοντας παρακαταθήκη για το 
µέλλον. Οι Βετεράνοι είχαν 1ο τον Σ. 
Μυρογιάννη µε διαφορά κι ακολούθησαν οι 
Ι.Σταµατάκης και Σ. Βουνισέας. Στην ΕΤ οι Β. 
Αποστολόπουλος, Μ. Λέκκας και Ν. Ζήσης ήταν 
η νικητήρια τριάδα. Η Pro έφερε τον Α. 
Χριστοφίδη 1ο και ακολούθησαν ∆. Κούρλας και 
Α. Γκλαβάς. Στην Champion ο Γ.Μανωλίδης ήταν 
κορυφαίος µε Σ.Μαντά και Π.Θερριό να έπονται.     
 
Σας περιµένουµε στον 3ο αγώνα του Attika 
Enduro Cup 2010, στην Λειβαδιά στις 16 Μάη για 
τον αγώνα που θα κλείσει τις µάχες της πρωτιάς, 
τόσο στις επιµέρους κατηγορίες, όσο και στην 
Γενική. 
 
Ραντεβού στο βουνό! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  
  www.attika-enduro.gr  

και για επικοινωνία  
info@attika-enduro.gr 

 

 

 

 

 

 


