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28ος Γύρος Αττικής  
17 Ιουλίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας 

και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου διοργάνωσε το Σάββατο 17 Ιουλίου τον 28
ο
 Γύρο Αττικής.  

Ο Γύρος Αττικής είναι το μακροβιότερο μονοήμερο ράλλυ ιστορικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα 

και διοργανώνεται για 28 συνεχόμενα έτη.  

 

Ο Γύρος Αττικής που παραδοσιακά εγκαινιάζει την αγωνιστική σαιζόν, μεταφέρθηκε φέτος σε 

καλοκαιρινό μήνα λόγω του πολύμηνου lockdown. Παρά τη ασυνήθιστη εποχή και τις υψηλές 

θερμοκρασίες δήλωσαν συμμετοχή 50 ετοιμοπόλεμα πληρώματα, τα οποία παρατάχθηκαν στο 

θαυμάσιο πάρκο Καραμανλή της Ραφήνας. Η εκκίνηση δόθηκε στις 4μμ από τον Δήμαρχο 

Ραφήνας-Πικερμίου και τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν μέσω Αρτέμιδας προς Κουβαρά για τις 

δύο πρώτες ειδικές διαδρομές του ράλλυ. Πηγαίνοντας προς Λαύριο συνάντησαν την έκτακτη 

ειδική της Συντερίνας που ξάφνιασε αρκετά πληρώματα.  Στο Λαύριο διενεργήθηκε ο ενδιάμεσος 

σταθμός ελέγχου χρόνου και αμέσως μετά ακολούθησε η ίσως καλύτερη ειδική διαδρομή της 

Αττικής, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Συνέχεια με τις ειδικές του Κορωπίου και του Ντραφίου και λίγο 

μετά τις 8μμ και με τη συμπλήρωση 160 χιλιομέτρων και 15 χρονομετρήσεων άρχισαν τα 

πληρώματα να τερματίζουν στο πάρκο Καραμανλή της Ραφήνας. Ο ήλιος είχε δύσει, οι 

θερμοκρασίες είχαν πέσει και πλήθος κόσμου θαύμασε τα 44 αυτοκίνητα που πέρασαν κάτω από 

την αψίδα του τερματισμού. Στις 9:30μμ ακριβώς ξεκίνησε η απονομή επάθλων παρουσία του 

Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου, κ. Ευ. Μπουρνού, του προέδρου του Οργανισμού Λιμένος 

Ραφήνας, κ. Σπ. Χρυσοφώτη, του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Μεταφορών & Επικοινωνιών, κ. Βασ. 

Γιαννακόπουλου και πολλών τοπικών παραγόντων.    

 

Νικητές της Γενικής Κατάταξης ήταν οι Γεωργοσόπουλος-Μουστάκας με VW Golf GTi, δεύτεροι οι 

Μαλάκης-Βαξεβανίδης με Toyota Celica & τρίτοι οι Μητσιάς-Χατζής με Peugeot 205 GTi. Νικητές 

στην κατηγορία Youngtimer ήταν οι Abastado-Γιαννόπουλος με Toyota Celica, δεύτεροι οι 

Ιωάννου-Τσουχλαράκης με Peugeot 106 Rallye και το βάθρο συμπλήρωσαν οι Πιταράκης-

Μελανίτης με Ford Escort RS2000. Η κατηγορία Touring Trophy κέρδισε τις εντυπώσεις με τα 

γοητευτικά αυτοκίνητα της και νικητές ήταν οι Λαγάκης-Τσαλίκης με Lancia Thema 8.32, δεύτεροι 

οι Βασιλόπουλος-Ναρλή με Volvo 122 και τρίτοι οι Λαλούσης-Καστανιώτης με Autobianchi Y10 

Turbo. Τα πλήρη αποτελέσματα όλων των κατηγοριών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 

www.sisa.gr  

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 28
ου

 Γύρου Αττικής ευχαριστεί τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας, τον 

Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος 

και της Επιτροπής Βιώσιμου Περιβάλλοντος, την Ελληνική Αστυνομία και την Anube Sport για την 

άμεση & live έκδοση των αποτελεσμάτων. Συγχαρητήρια αξίζουν για ακόμα μία φορά σε όλους 

τους κριτές και χρονομέτρες για το έργο τους κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής. 

Καλό Καλοκαίρι! 


