2o Φθινοπωρινό Ράλλυ Αμαρύνθου
Απολογισμός!
Αμέσως μετά τον τερματισμό του 2ου Φθινοπωρινού Ράλλυ Αμαρύνθου, αισθάνομαι
την ανάγκη να κάνω έναν απολογισμό και να ευχαριστήσω συγχρόνως κάποιους
ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχία του αγώνα.
Ξεκινώντας, πιστεύω ότι για άλλη μια φορά διοργανώσαμε έναν επιτυχημένο
ασφαλέστατο και πολύ ευχάριστο αγώνα για συμμετέχοντες και θεατές. Το μεγάλο
μας ερωτηματικό και άγχος, αφορούσε την καινούργια Δημοτική αρχή. Η αρχή αυτή
θα αναλάμβανε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου και δεν γνωρίζαμε εάν θα
αγκάλιαζε την διοργάνωση μας όπως την είχε αγκαλιάσει η προηγούμενη. Ευτυχώς,
η υποδοχή του αγώνα ήταν η ίδια και οι παροχές που είχαμε, ήταν περισσότερο
από ικανοποιητικές. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η υποδοχή του αγώνα από τους
κατοίκους των ορεινών χωριών της περιοχής (Θαρρούνια- Τραχήλι) που ενώ τους
ταλαιπωρήσαμε επί τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ήταν πάντα με το χαμόγελο και
την χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο τους, βλέποντας «τα ράλλια».
Ιδιαίτερη μνεία θέλω να κάνω στην νέα Δήμαρχο Ερέτριας – Αμαρύνθου Κα
Αμφιτρίτη Αλημπατέ, καθώς και στους Αντιδημάρχους κ.κ. Ι.Λάμπρου και Α.
Καραβά, οι οποίοι σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου κ. Ν.Μεταξά,
μας προσέφεραν τα κύπελλα της απονομής και ότι άλλο ζητήσαμε για την πιο άρτια
διεξαγωγή του αγώνα μας. Δεν πρέπει να ξεχάσω και τον κ. Β.Παπαγγελή, που ήταν
δίπλα μας σε ότι του ζητήσαμε, τόσο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας όσο και
κατά την διάρκεια του διήμερου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους κατοίκους της περιοχής που μας ανέχτηκαν με
το χαμόγελο τόσες ημέρες, καθώς και στους χορηγούς που μας εμπιστεύθηκαν.
Όσο αφορά τον αγώνα τώρα, πιστεύω ότι οργανωτικά πήγε πολύ καλύτερα από τον
περσινό, με σαφώς λιγότερα προβλήματα και την ιδιαιτερότητα της πρώτης ειδικής
διαδρομής του αγώνα το Σάββατο το απόγευμα, να πιάνει τόπο. Εκτός από το
περιστατικό με το αυτοκίνητο νούμερο 20 στην τρίτη ε.δ. που είχε σαν αποτέλεσμα
να περάσουν τα μισά αυτοκίνητα την διαδρομή σαν «απλή» ο αγώνας κύλησε πολύ
στρωτά και από τις δηλώσεις των συμμετεχόντων στην ράμπα του τερματισμού,
κρίνω ότι όλοι πέρασαν πολύ καλά. Πιστεύω ότι ήταν ένας καλοδουλεμένος αγώνας
σε όλες του τις λεπτομέρειες, την στιγμή που η ίδια η διαρρύθμιση της Αμαρύνθου,

προσφέρεται για μια τέτοια διοργάνωση. Το κλίμα ανάμεσα στους συμμετέχοντες
ήταν ιδιαίτερα ζεστό και η γενική ατμόσφαιρα θύμιζε αγώνα των πολύ
παλαιότερων χρόνων. Ο συναγωνισμός ήταν πολύ έντονος, τόσο για την γενική όσο
και για τις επί μέρους κατηγορίες/κλάσεις. Ο καιρός ήταν σύμμαχος μας κατά την
διάρκεια του διήμερου με δυο τρεις σταγόνες να πέφτουν μόνο μετά το τέλος της
απονομής.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ, του χρόνου να αδράξουν την ευκαιρία ακόμη
περισσότεροι αγωνιζόμενοι, ώστε να ευχαριστηθούν οδηγώντας αυτές τις τόσο
ενδιαφέρουσες διαδρομές.
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