
 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΣΑ Grand Prix 4/12/2022  
 

∆ελτίο Τύπου 

 
Το “ΣΙΣΑ Grand Prix” δεν είναι µία κλασσική εκδήλωση Regularity. Είναι το ετήσιο ραντεβού 
των «ιστορικών» petrolheads που συµµετέχουν σε µία γιορτή του µηχανοκίνητου 
αθλητισµού.  
 
Τα ξηµερώµατα της Κυριακής διαµορφώθηκε µέσα σε 2 ώρες ο ∆ηµοτικός Χώρος 
Στάθµευσης της παραλίας Βάρκιζας σε µία υπερειδική διαδροµή µήκους 1000 µέτρων.   
Τα 110 πληρώµατα έσπασαν κάθε ρεκόρ συµµετοχών και συγκεντρώθηκαν το ηλιόλουστο 
πρωινό της Κυριακής 4/12 για να εκτελέσουν τρία χρονοµετρηµένα περάσµατα στην 
υπερειδική και να δείξουν τις ικανότητες και την δεξιοτεχνία τους. Ο ∆ήµος Βάρης Βούλας 
Βουλιαγµένης προετοίµασε το χώρο τις προηγούµενες µέρες και καθάρισε τα 
πληµµυρισµένα σηµεία από την µεγάλη νεροποντή της προηγούµενης Τετάρτης.  
 
Οι αγωνιζόµενοι ήταν χωρισµένοι σε δύο κατηγορίες, στην «κλασσική» Regularity µε 
χαµηλότερη αλλά πάντα σβέλτη ταχύτητα και στη «γρήγορη» Super Sport που κινήθηκε στις 
επιτρεπόµενες ταχύτητες µε υψηλά µέτρα ασφαλείας. Τον αγώνα τίµησε µε τη συµµετοχή του 
ο ∆ήµαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
 
 Στις 09:00 ακριβώς ξεκίνησαν οι αναγνωρίσεις της πίστας και στiς 09:30 ξεκίνησε ο αγώνας. 
Τα τρία σκέλη εκτελέσθηκαν χωρίς απρόοπτα & καθυστερήσεις και οδηγοί & αυτοκίνητα 
προσέφεραν πλούσιο θέαµά στους θεατές, που αγκάλιασαν την εκδήλωση µε την µαζική 
παρουσία τους. 
 
Στις 16:30 έγινε η απονοµή επάθλων, την οποία τίµησαν µε την παρουσία τους  ο ∆ήµαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η αντιδήµαρχος κ. ∆ήµητρα 
Σουτόγλου και ο τοπικός σύµβουλος Βάρης, Παναγιώτης Παππάς. 
 
Οι νικητές της κατηγορίας Historic Regularity  ήταν Χ. Χατζηκωνσταντίνου/Μ. ∆ηµακαρέας µε 
Ford Fiesta XR2 , δεύτεροι οι Γ. Βαξεβανίδης/Ηλ. Βαξεβανιδης µε Lancia Delta και τρίτοι οι 
Π.Παππάς/Γ.Κωνσταντέλλος µε BMW 318i. Αξίζει να αναφερθεί ότι της επιδόσεις των 
νικητών χώριζαν µόλις λίγα δέκατα του δευτερολέπτου.  Οι νικητές της κατηγορίας 
Youngtimer Regularity ήταν Θ. Λαλούσης/Φ. Μαλάµου µε Subaru Impreza GT. 
 
Στην κατηγορία Historic Super Sport µετα από αξιοσηµείωτο ανταγωνισµό νικητές ήταν  οι Α. 
Καραθανάσης/Π. Ρέκκας µε Opel Astra, δεύτερος ο ∆. Πλουµιστός µε ΒΜW E30 και τρίτος ο 
Γ. Σκαράκης µε το πολύ όµορφο Ford Escort Mexico. Τέλος στην κατηγορία Youngtimer 
Super Sport νικητής ήταν ο Γ. Γονάκης µε Peugeot 106 Rallye, δεύτεροι οι 
Ν.Καραθανάσης/∆. Καπράλος µε Οpel Astra και τρίτος ένας ακόµα Καραθανάσης,  ο Κ. 
Καραθανάσης µε συνοδηγό τον Ηλ. Τσουρούκη και Οpel Astra. 
 
Οι νικητές των επί µέρους κατηγοριών είναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα www.sisa.gr  
 
Ο ΣΙΣΑ ευχαριστεί́ τον ∆ήµο Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης και όλες τις εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες του για την πολύτιµή βοήθεια τους, την Ελληνική́ Αστυνοµία, τους κριτές & 
χρονοµέτρες και όλα τα στελέχη της οργάνωσης που συνέβαλαν στην επιτυχία της 
εκδήλωσης.  


