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Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Valvoline Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων & Ιστορικών ‖ 1
ος

 γύρος 

Ανάβαση Διονύσου ‖ 17-18 Μαρτίου 2018 

 

Η μεγάλη γιορτή του Διονύσου με 93 συμμετοχές! 

 

Για τρίτη διαδοχική χρονιά, μετά το 1976, η Ανάβαση Διονύσου το προσεχές 

Σαββατοκύριακο υπόσχεται μια μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού - με 

πρωταγωνιστές τους 93 οδηγούς που θα βρεθούν στη γραμμή της εκκίνησης και τους 

χιλιάδες θεατές που αναμένονται στην ανατολική πλαγιά της Πεντέλης. 

 

Ο θρυλικός αγώνας, που φιλοξένησε πολλούς εκ των ενδοξότερων οδηγών της 

ιστορίας των ελληνικών αγώνων μέχρι το 1976, αναβίωσε μετά από τέσσερις 

δεκαετίες με πρωτοβουλία της «Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής». 

Είναι ο μύθος αυτής της άκρως τεχνικής και θεαματικής διαδρομής των 5,5 

χιλιομέτρων που προσέλκυσε φέτος σχεδόν τριψήφιο αριθμό αγωνιζόμενων - όπως 

είχε συμβεί και τα δύο προηγούμενα χρόνια. 

 

Στην Ανάβαση Διονύσου, 1
ο
 φετινό γύρο του Valvoline Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος Αναβάσεων 2018, ιδιαίτερη είναι η συνεισφορά του κεντρικού 

χορηγού, της Αντιπροσωπείας και Σέρβις αυτοκινήτων «ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.». Στο πλευρό 

του αγώνα με την πολύτιμη αρωγή του βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση της 

περιοχής μέσω του Δήμου Μαραθώνα, η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και 

Εμπόρων του Δήμου και φυσικά οι κάτοικοι της περιοχής. 

 

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι, όμως, πάντοτε, οι αγωνιζόμενοι - και η λίστα των 

συμμετοχών υπόσχεται και φέτος πολύ ιδιαίτερες συγκινήσεις για τους θεατές, με 

σπουδαία αυτοκίνητα και άκρως συναρπαστικά περάσματα. Τον Ιταλό 

προσκεκλημένο Fulvio Giuliani με τη Lancia Delta Evo 600 ίππων θα 

αντιμετωπίσουν 9 Έλληνες στην κατηγορία Formula Saloon. Με ιδιαίτερες αξιώσεις 

επίσης θα εκκινήσουν το Διόνυσο 15 οδηγοί της κατηγορίας Α, 14 της κατηγορία Ν,  

18 αγωνιζόμενοι της Κατηγορίας Ε, ενώ στην κατηγορία των Ιστορικών 

αυτοκινήτων, την πιο πολυπληθή, θα δώσουν το παρόν 20 συμμετέχοντες. 
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Η Ανάβαση Διονύσου είναι, παράλληλα, και ο πρώτος φετινός αγώνας του Ενιαίου 

Πρωταθλήματος Skoda του ΣΟΑΑ, που αποτελείται από τρεις Αναβάσεις και τρεις 

αγώνες Ταχύτητας. Σύμφωνα με την προκήρυξη του θεσμού, κάθε σκέλος της 

Κυριακής προσμετρά για το Ενιαίο ως ξεχωριστός αγώνας, με ξεχωριστή κατάταξη 

και βαθμολογία. Ο θεσμός του Ενιαίου στο Διόνυσο συγκέντρωσε 16 συμμετέχοντες. 

 

Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, φέτος ο Διοικητικός Έλεγχος του αγώνα θα γίνει 

στα γραφεία του Σωματείου «ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α» (Κύπρου 76, Περιστέρι), την Παρασκευή 

16/3 στις 17:00-20:00. Από το Σάββατο 17/3 η δράση θα μεταφερθεί στον οικισμό 

Ανατολή της Νέας Μάκρης: εκεί θα βρίσκεται ο χώρος των pits για τους 

αγωνιζόμενους και τις ομάδες, ενώ στα όρια του οικισμού και με κατεύθυνση προς 

Διόνυσο θα βρίσκεται η αφετηρία της Ανάβασης. Μετά από 5,5 χιλιόμετρα, η 

αγωνιστική διαδρομή θα τερματίζει στον οικισμό Άγιος Πέτρος.  

 

Το Σάββατο περιλαμβάνει τον Τεχνικό Έλεγχο στην Ανατολή, και έπειτα τρία 

περάσματα για κάθε αγωνιζόμενο, στο πλαίσιο των Ελεύθερων και 

Χρονομετρημένων Δοκιμών. Ο αγώνας της Κυριακής περιλαμβάνει δύο σκέλη, 

δηλαδή δύο αναβάσεις για κάθε οδηγό, και θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί. Μία ώρα 

νωρίτερα, ο δρόμος θα κλείσει για την κυκλοφορία, συνεπώς κανείς δεν θα μπορεί να 

μπει, να βγει ή να κινηθεί στη διαδρομή μετά τις 09:00. 

 

Η Ανάβαση Διονύσου έχει το μοναδικό προνόμιο της εγγύτητάς της με την 

πρωτεύουσα και της ευκολίας πρόσβασης από τους λάτρεις του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού. Για όσους, ωστόσο, δεν έχουν την ευκαιρία να δουν το μοναδικό της 

θέαμα από κοντά, το διαδικτυακό κανάλι Sportal TV θα μεταδώσει απ’ ευθείας και 

καθ’ ολοκληρία τον αγώνα μέσω Live Streaming, όντας χορηγός επικοινωνίας 

παράλληλα με τους τηλεοπτικούς σταθμούς Alert TV και Attica TV, καθώς και με το 

διαδικτυακό κανάλι Marathon News. 

 

 
Γραφείο Τύπου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 


