
Κύνημη  

εβόμεκμξ ημοξ αγωκηδόμεκμοξ ηωκ αγώκωκ Dragster θαη βιέπμκηαξ ηεκ ηνηθομία 

πμο αοηό ακηημεηωπίδεη ημκ ηειεοηαίμ θαηνό, πωνίξ κα ζέιω κα ζπμιηάζω ηηξ αηηίεξ 

θαη ηηξ αθμνμέξ πμο ηεκ δεμημύνγεζακ, έπω κα θάκω θάπμηεξ πνμηάζεηξ πμο είκαη 

πάκω από ίκηνηγθεξ, θόκηνεξ θαη εγωηζμμύξ. 

1. Οιμθιήνωζε ημο Πακειιήκημο Πνωηαζιήμαημξ Dragster 2011 με θμνέα 

πιέμκ ηηξ ηνεηξ δημνγακώηνηεξ ιέζπεξ (ΛΕΝΟΕ-ΛΕΜΑΚ-ΑΗ) 

2. Πνμζμέηνεζε ζημ Πνωηάζιεμα όιωκ ηωκ αγώκωκ Dragster πμο έπμοκ γίκεη 

μέπνη ηώνα (3), ζοκ αοηόκ ηωκ εννώκ ζηηξ 24-25 επηεμβνίμο με 

μνγακωηή ηεκ ΛΕΝΟΕ, ζοκ αοηόκ ηεξ Ρόδμο ζηηξ 15-16 Οθηωβνίμο, πμο 

ζύκημμα ζα ακαθμηκωζμύκ πανμπέξ γηα θόζηε μεηαθμνάξ πμιύ θμκηά ζε αοηά 

ηεξ Κνήηεξ, με μνγακωηέξ ημκ ΑΗ θαη ημκ ΤΜΑΡ, ζοκ άιιμκ έκακ αθόμε 

πμο μ ΑΗ έπεη ηεκ δοκαηόηεηα κα ημκ δημνγακώζεη ζημ Σομπάθη ζηηξ 5-6 

Νμεμβνίμο, αιιά εοπανίζηωξ θάκεη πίζω ζε όπμηα από ηηξ άιιεξ δύμ ιέζπεξ 

επηζομεί κα ημκ δημνγακώζεη αθόμα θαη ζημ Σομπάθη. 

3. Από ημοξ έλε(6) ακωηένω αγώκεξ, πμο πνέπεη κα μιμθιενωζμύκ με θάζε 

ζοζία κα μεηνήζμοκ μη ηέζζενηξ(4) γηα θάζε αγωκηδόμεκμ ώζηε κα μεκ 

ζεωνεζμύκ αηθκηδηαζμέκμη μη αγωκηδόμεκμη πμο δεκ πήγακ ζημκ αγώκα ηεξ 

ΛΕΜΑΚ ζηηξ 10-11 επηεμβνίμο ζημ Πμιύθαζηνμ, λένμκηαξ όηη δεκ μεηνμύζε 

ζημ πνμθενογμέκμ Πνωηάζιεμα ηεξ ΟΜΕ. 

4. Καη ζημοξ ηνεηξ αγώκεξ πμο μέκμοκ γηα ηεκ μιμθιήνωζε ημο Πνωηαζιήμαημξ 

(24-25/9 έννεξ , 15-16/10 Ρόδμξ θαη 5-6/11 όπμο αοηόξ γίκεη) όιμη μη 

αγωκηδόμεκμη κα μπμνμύκ κα ζομμεηέπμοκ με ιηζάκξ μπμηαζδήπμηε 

Ομμζπμκδίαξ θαη κα μεκ οπμπνεώκμκηαη ζε έθδμζε κέαξ, θάηη πμο μη ιέζπεξ 

μπμνμύκ κα ημ δεηήζμοκ θαη κα ημ πεηύπμοκ από ηηξ Ομμζπμκδίεξ . 

 

Γηα ηεκ ώνα δεκ έπω θάηη άιιμ κα πνμηείκω γηα εθέημξ, αιιά ζίγμονα γηα ημ 2012 

ζα πνέπεη κα θάηζμομε ζημ ίδημ ηναπέδη μη δημνγακώηνηεξ ιέζπεξ θαη εθπνόζωπμη 

αγωκηδμμέκωκ με πνμηάζεηξ, δεζμεύζεηξ θαη ηδέεξ γηα έκα άνηζημ 2012. 

 

Ομμιμγμομέκωξ ζα ήζεια κα δηαβάζω ηηξ γκώμεξ αγωκηδμμέκωκ μέζα από αοηό ημ 

ηόπηθ, ώζηε μ ΑΗ θαη μη θηιηθέξ μαξ ΛΕΜΑΚ θαη ΛΕΝΟΕ κα πάνμοκ, γηα ημ θαιό 

ημο ζεζμμύ ημο Dragster, ηηξ ζωζηέξ θαηεοζύκζεηξ. 

 

Σμοξ παηνεηηζμμύξ μμο θαη ηεκ εθηίμεζε μμο, ζε όιμοξ ημοξ αγωκηδόμεκμοξ θαη 

δημνγακωηέξ. 

Μακώιεξ Δηαθάθεξ 

 


