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ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
23-24 Απριλίου 2016 
 

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4 
 
 
Το Αθλητικό Σωματείο, Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής – ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. –   για την Ανάβαση 
Διονύσου, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 23-24 Απριλίου 2016, ότι: 
 
 
Α)  Λόγο της ιδιομορφίας της διαδρομής στην Ανάβαση Διονύσου, οι προσβάσεις για τους θεατές είναι μόνο 
δύο.  
1. Αυτή της Αφετηρίας στην περιοχή της Ανατολής , ερχόμενοι από Νέα Μάκρη με κατεύθυνση προς τον Άγιο 
Πέτρο. 
2. Εκείνη του Τερματισμού στην περιοχή του Άγιου Πέτρου, ερχόμενοι από Διόνυσο ή Πεντέλη, στην 
διασταύρωση με κατεύθυνση προς Νέα Μάκρη.  
 
Για το λόγο αυτό η οργάνωση θα διαθέσει  πούλμαν για την μεταφορά των θεατών στα «Κ» . 
 
Β) Σας επισυνάπτουμε τον χάρτη της διαδρομής . 
 
Γ) Από τον χορηγό επικοινωνίας μας Sportal TV, υπάρχει στην διάθεση όλων στο διαδίκτυο video μικρής 
διάρκειας  όπου  σας ενημερώνει  για την διαδρομή της Ανάβασης Διονύσου.  
 
Δ) Στα πλαίσια προβολής της Ανάβασης Διονύσου, την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 21:00 θα λάβει χώρα 
το «PreRace Event- Ανάβαση Διονύσου» , στο SOUL All Day Bar στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 23, Νέα Μάκρη 
Αττικής , τ.κ.19005. 
Η «Τοπική Συνεργασία», στα πλαίσια στήριξης του Αγώνα και σε συνεργασία με την οργάνωση του Σωματείου 
μας – ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.- και τους χορηγούς επικοινωνίας μας SportalTV, ERA SPORT και HELLAS NET- ATTICA TV, 
προσκαλεί όλους τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε μια βραδιά αφιερωμένη στο χθες και στο 
σήμερα της ιστορικής Ανάβασης Διονύσου. Στην εκδήλωση για γίνει παρουσίαση του Αγώνα καθώς και 
προβολή σε οθόνη και ζωντανή μετάδοση. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα που θα βρίσκονται παρκαρισμένα στον 



χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, θα είναι στην διάθεση όλων όσων παραβρεθούν,  για φωτογράφιση και 
ενημέρωση από τους ιδιοκτήτες οδηγούς τους. 
Θα ακολουθήσει εορταστική εκδήλωση με μουσική. Συμμετοχή 4 ευρώ. 
  
 
Η Ιστοσελίδα και τα γραφεία του σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.  θα σας παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία 
επιθυμείτε. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 Γραφείο Τύπου και Διαδικτύου  
 
Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής  
ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 
www.ellada-racingclub.gr 
email: ellada.racingclub@gmail.com 
    
 
  


