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   ΜΕΛΟΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ  
 

27ος Γύρος Αττικής 
«Ένας Γύρος µε απ όλα!» 

 
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων διοργάνωσε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου για 27ο 
συνεχόµενο έτος τον Γύρο Αττικής, το ράλλυ που παραδοσιακά ανοίγει την αγωνιστική χρονιά. 
 
Εξήντα δύο ετοιµοπόλεµα ιστορικά αυτοκίνητα & youngtimer συγκεντρώθηκαν στη φιλόξενη 
Μαρίνα Ελευσίνας και στις 2 µµ ακριβώς αναχώρησαν για την απαιτητική ειδική «Ασπρόπυργος», 
µετά µέσω Θρακοµακεδόνων πέρασαν απο την κλασσική ειδική «Δεκέλεια» και µέσω Αφιδνών για 
την τρίτη ειδική της ηµέρας, την «Δροσοπηγή». 
 
Στις 15:15 άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα πληρώµατα στον σταθµό ελέγχου χρόνου «Πεντέλη» 
για µιά σύντοµη στάση. Απο εκεί δόθηκε η εκκίνηση για την ειδική «Ντράφι» που δυσκόλεψε 
πολλούς συµµετέχοντες. Από αυτό το σηµείο τα πληρώµατα της Touring Trophy κατευθύνθηκαν 
ελεύθερα για τερµατισµό, ενώ η κατηγορία Regularity συνέχισε για τον πάντα απαιτητικό 
«Κουβαρά» και τον «Αγ. Κωνσταντίνο» που έγινε νύχτα. 
 
Λίγο πριν 6µιση και µετά απο 180 χιλιόµετρα, άρχισαν να τερµατίζουν τα πρώτα αυτοκίνητα στην 
Ανάβυσσο, στην ταβέρνα «Μύθος», όπου έγινε και η απονοµή επάθλων. 
 
Ο φετινός «Γύρος Αττικής» δικαίωσε το όνοµα του και διέτρεξε σχεδόν όλον τον νοµό, ξεκινώντας 
απο νοτιοδυτικά, πηγαίνοντας βόρεια, µετά νοτιοανατολικά και τερµατίζοντας στο νότιο άκρο της 
Αττικής. Οι καιρικές συνθήκες µας δυσκόλεψαν αρκετά αλλά δεν δηµιούργησαν σηµαντικά 
προβλήµατα. Ξεκινήσαµε µε συνεφιά, περάσαµε σε ψιλόβροχο, µετά σε χιονόνερο, περάσαµε σε 
λιακάδα και µετά τον τερµατισµό έπεσε και µια καταιγίδα! 
 
Το πλήρωµα Ν. Αρβανίτης & Ι. Χαραλαµπάκη µε Lancia Fulvia 1,3S Coupe πήραν απο νωρίς την 
πρωτοπορία και την κράτησαν µέχρι τέλους. Το βάθρο συµπλήρωσαν οι περυσινοί πρωταθλητές Δ. 
Τρίκαρδος & Χ. Χατζής µε Porsche 944 και οι Γ. Λάγγας & Ε. Μαλτέζου µε Alfa Romeo 75.  
 
Στα Youngtimer νίκησαν οι A. Abastado & Κ. Γιαννόπουλος µε Toyota Celica Sti και στην 
κατηγορία Touring Trophy οι Η. Λαλούσης & Κ. Ραπατζίκος µε Porsche 912. Οι νικητές όλων των 
κατηγοριών ειναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα του συλλόγου. 
 
O ΣΙΣΑ ευχαριστεί το Λιµενικό Σώµα Ελευσίνας και τον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας για τη 
συνδροµή τους, την ταβέρνα «Μύθος» για τη φιλοξενία και τους κριτές, χρονοµέτρες και όλα τα 
στελέχη της οργάνωσης που φρόντισαν για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα. 
 


