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Ανάβαση Βούλας  

«Κρεμασμένος Λαγός» 30 Απριλίου 2022 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Σύλλογος Ιδιόκτητων Σπορ Αυτοκινήτων αναβίωσε το Σάββατο 30/4/2022 για 7
η
 συνεχόμενη 

χρονιά την Ανάβαση Βούλας στη φημισμένη διαδρομή του «Κρεμασμένου Λαγού».  Πολύτιμος 

υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν όπως κάθε χρονιά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

 

Η σύγχρονη Ανάβασης Βούλας είναι μία ήπια μορφή αγώνα ακριβείας για ιστορικά αυτοκίνητα που 

προάγει την οδική ασφάλεια, σέβεται τους κατοίκους της περιοχής, το δάσος του Κρεμασμένου 

Λαγού και την ιστορία της αρχικής Ανάβασης του 1972-1978. Η ανάβαση «Κρεμασμένου Λαγού» 

είναι μία γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με κύριους πρωταγωνιστές τα ετοιμοπόλεμα 

ιστορικά αυτοκίνητα. 

 

85 πληρώματα με τα λαμπερά τους αυτοκίνητα πλημμύρισαν το Πανόραμα Βούλας, μεταξύ αυτών 

πολλά νέα παιδιά και πολλοί πρωτοεμφανιζόμενοι, γεγονός που αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη 

για το μέλλον του ΣΙΣΑ & των ελληνικών αγώνων ιστορικών αυτοκινήτων. Οι συμμετέχοντες 

διαγωνίσθηκαν σε τρείς κατηγορίες, Legends, Regularity & Touring Trophy. Στην κατηγορία Legends 

έτρεξαν μόνο οδηγοί, τιμώντας έτσι την παράδοση των αναβάσεων. Στις κατηγορίες Regularity & 

Touring, όπως συνηθίζεται στους αγώνες ακριβείας, συμμετείχαν οδηγοί & συνοδηγοί.  Τέλος 

υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής των πληρωμάτων της Regularity & της Touring σε κοινό ομαδικό 

έπαθλο.  

 

Στις 17:00 ακριβώς δόθηκε η εκκίνηση του πρώτου σκέλους, με τον «Στρατισίνο» και τη Lancia Fulvia 

Fanalone να ξυπνά μνήμες στους θεατές, που γέμισαν τις φουρκέτες του «Κρεμασμένου Λαγού́». 

Στις 18:45 ξεκίνησε το δεύτερο πέρασμα, ενώ στις 20:15 ολόκληρώθηκε το διαγωνιστικό κομάτι της 

φετινής Ανάβασης Βούλας. 

 

Στην κατηγορία Legends νικητής ήταν ο Ι. Μανδρώνης με Renault Clio, με δεύτερο τον Γ. Σκαράκη με 

Ford Escort Mexico και τρίτον τον Ι. Κυρανά με Porsche 912. 

Μεγάλοι νικητές της Γενικής Κατάταξης Regularity ήταν οι Β. Ματσάγκος, Γ. Ματσάγκος με Ford 

Escort MK1, δεύτεροι οι Γ. Βαξεβανίδης, Ηλ. Βαξεβανίδης με Lancia Delta και τρίτοι μετά από 

ισοβαθμία οι Α. Abastado & Κ. Γιαννόπουλος με Toyota Celica Sti. Εδώ κρίθηκαν όλα με διαφορά 

ενός δεκάτου του δευτερολέπτου! 

Νικητές της κατηγορίας Touring Trophy ήταν οι Ι. Λαγάκης, Ν. Τσαλίκης με Subaru Legacy, 2
ος

 ο 

Δήμαρχος 3Β, Γρ. Κωνσταντέλος με συνοδηγό τον Π. Παππά και BMW 318i και 3
οι

 Ι. Κυρανάς,  Αλ. 

Βαρβαρέσσος με Citroen DS. Η κατάταξη των επι μέρους κατηγοριών & ομάδων είναι αναρτημένη 

στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sisa.gr/category/αποτελέσματα  

 

Ο ΣΙΣΑ ευχαριστεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης 

Βούλας, την Δημοτική́ Αστυνομία & την Ελληνική́ Αστυνομία, τους 4 Τροχούς & όλους τους χορηγούς 

επικοινωνίας και τέλος τους κριτές, χρονομέτρες & όλα τα στελέχη της οργάνωσης. 


