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Αγαπητοί αθλητές - μέλη και φίλοι μας 

Με αφορμή την φετινή εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, αλλά και τη διενέργεια των 
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο Σωματείο μας, όπως αυτό ρητά προβλέπεται από το 
καταστατικό μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε σε όλους εσάς που τόσα χρόνια μας 
στηρίζετε και γενικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κινείστε και αγαπάτε τον χώρο του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της απουσίας πολλών φίλων μελών και 
αθλητών μας, από τις εκδηλώσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιεί το Σωματείο μας, 
ενώ απεναντίας είναι γνωστό, και αποδεδειγμένο, ότι όλοι μας ασχολούμαστε καθ’οποιονδήποτε 
τρόπο με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε ως αθλητές, είτε ως στελέχη, είτε ως θεατές,  αλλά κυρίως 
ως εραστές του αθλήματος. 

Ο σκοπός των εκδηλώσεων και συναθροίσεων της Α.Λ.Α.Λ. δεν είναι φυσικά η συγκέντρωση 
χρημάτων από την ετήσια συνδρομή των μελών, αλλά η αφορμή να βρεθούμε όλοι μαζί εκτός 
αθλητικού τερραίν, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε θέματα που απασχολούν όλους 
μας, να ακουστούν καινούργιες ιδέες, να οδηγηθούμε σε νέους δρόμους δράσης. Άλλωστε οι Γενικές 
συνελεύσεις αφορούν όλους μας και μόνο παρόντες μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή 
συμπεράσματα, αλλά και ιδέες και έργο. 

Ο λόγος της δημιουργίας της Α.Λ.Α.Λ. εξαρχής ήταν η συγκέντρωση ατόμων που κοινό στόχο είχαν 
την αγάπη για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη ανάδειξή του στην τοπική κοινωνία. Με γνώμονα 
αυτό το σκεπτικό προχωράμε εν μέσω δύσκολων οικονομικών συγκυριών και ζητάμε από όλους να 
σταθούν δίπλα μας, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Η απουσία δεν είναι λύση.    

Ο χώρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλάζει, εξελίσσεται. 

Η Α.Λ.Α.Λ. στηρίζεται στην αγάπη όλων μας για το μηχανοκίνητο αθλητισμό.  

Η Α.Λ.Α.Λ. δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τη δική σου συμμετοχή.  

Η Α.Λ.Α.Λ. είσαι εσύ, είμαστε όλοι, κανένας δεν περισσεύει . 
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