
 
  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

   ΜΕΛΟΣ ΕΟ.ΦΙΛΠΑ  
 

Ραλλυ Σαλαμίνας 
17 Δεπτεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπoρ Αυτοκινήτων συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Σαλαμίνας το Σάββατο 17 
Σεπτεμβρίου το 3ο Ράλλυ Σαλαμίνας, που έχει καθιερωθεί σαν θεσμός με σκοπό να αναδεικνύει τις 
όμορφες διαδρομές του νησιού και να φέρνει το ιστορικό αυτοκίνητο κοντά στους κατοίκους της 
Σαλαμίνας. 
 
73 πληρώματα δήλωσαν συμμετοχή και στις 1:40μμ ξεκίνησαν από Πέραμα για Παλούκια με το ειδικά 
ναυλωμένο Ferry της Κοινοπραξίας Πορθμείων Σαλαμίνας "Άγιος Νικόλαος". Στις 2:00μμ άρχισαν να 
παρατάσονται στην Πλατεία Ηρώων της Σαλαμίνας, όπου παρά τη ζέστη ο κόσμος θαύμασε τα γιαλιστερά 
αλλά πάντα μάχιμα ιστορικά αυτοκίνητα. 
 
Ο αγώνας ξεκίνησε στις 3:00μμ ακριβώς με κατεύθυνση προς  Λεωφ. Φανερωμένης, Βασιλικά & Γούβα 
Μπατσί για την πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας. Συνέχεια με  Καματερό, Καρνάγια, Αρχαίο 
Λιμενα Αμπελακίων, Σελήνια και την δεύτερη ειδική «Πηλός». Κακηβίγλα και η ειδική «Πέρανι» 
έφεραν τα πληρώματα στα φιλόξενα Περιστέρια για ανασυγκρότηση.  
Μετά την ανασυγκρότηση ακολούθησε η ομώνυμη ειδική διαδρομή «Περιστέρια», ακολούθησαν 
οι ειδικές Αγία Ζώνη & Ζωοδόχος Πηγή και μέσω Ηλιακτής έγινε ο τερματισμός στη Λεωφόρο 
Αιαντίου. Το «Λιόγερμα» περίμενε τους «Σαλαμινομάχους» στο φιλόξενο χώρο του, όπου έγινε η 
λαμπερή δεξίωση απονομής επάθλων.  
 
Οι νικητές της κατηγορίας Regularity και νικητές του αγώνα ήταν  οι Χατζηκωνσταντίνου/Δημακαρέας με 
VW Golf Gti ΜΚ2, δεύτεροι οι Μητσιάς/Πανόπουλος με Peugeot 205 GTi και τρίτοι οι Β.Ματσάγκος/ 
Γ.Ματσάγκος με Ford Escort MK1. Στα Youngtimer νικητές ήταν οι Μελανίτης/Πιταράκης με Ford Escort 
RS2000, δεύτεροι οι Παπαδάκης/Μιμίκου με Audi S3 και τρίτοι οι Λακασάς/Μαυριανού με Citroen Saxo. 
 
Οι νικητές της κατηγορίας Touring Trophy ήταν οι Δ.Λαλούσης/Παλλας με Toyota Starlet, δεύτεροι οι 
Λαγάκης/Τσαλίκης με Subaru Legacy και τρίτοι οι Κυρανάς/Βαρβαρέσσος με CITROEN DS. Νικητές στην 
κατηγορία Classique  ήταν οι Σ.Μουστάκας/Ν. Μουστάκας με Alfa Romeo Junior, δεύτεροι οι  Ράλλης/ 
Κομνος με Leyland Mini και τρίτοι οι Ιατρίδης/Κολοβού με Austin Mini.  Η γενική κατάταξη και οι νικητές 
των επι μέρους κατηγοριών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.sisa.gr  
 
Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Σαλαμίνας, την TL MOTORS & την Κοινοπραξία 
Πορθμείων Σαλαμίνας "Άγιος Νικόλαος" για την υποστήριξή τους. Ευχαριστήρια επίσης στην Ελληνική 
Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την Anube Sport καθώς και τους κριτές, χρονομέτρες και τη γραμματεία της 
οργάνωσης  για τη συδρομή τους. Ραντεβού ξανά στη Σαλαμίνα το 2023! 
 
 


