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Αγαπητή κα.Λουϊζίδου  ,  
 
Ονομάζομαι Γιώργος Γκερζελής και εκπροσωπώ την ερευνητική ομάδα Aristotle 
University Racing Team Electric ή αλλιώς Aristurtle.  

Η αγωνιστική σεζόν 2018-2019, λοιπόν έφτασε στο τέλος της,  με την ομάδα μας να 
σημειώνει τις σημαντικότερες διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας μία 
θέση στο βάθρο των νικητών ενός εκ των παγκόσμιων διαγωνισμών Formula 
Student, αυτόν της Formula SAE Italy, που έλαβε χώρα στο Varano de’ Melegari της 
Ιταλίας. Το επίτευγμα αυτό αποτελούσε όραμα της ομάδας μας από την στιγμή της 
γέννησής της και προφανώς η συμβολή σας σε αυτή την αποτελεσματική συλλογική 
προσπάθεια αποδείχθηκε καθοριστική.  

Αφενός, καθοριστική η στήριξη του έργου μας μέσω της χορηγίας σας, η οποία 
μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 
προκειμένου να φέρουμε εις πέρας τα σχέδια μας υπό την πίεση απαιτητικών 
προθεσμιών. Αφετέρου, προσφέρετε δύναμη στα μέλη της ομάδας μας να 
συνεχίσουν να δουλεύουν και να αγωνίζονται καθημερινά, καθώς σέβεστε το έργο 
μας και πιστεύετε στις δυνατότητες μας, ως νέοι, φιλόδοξοι και 
εκκολαπτόμενοι επιστήμονες, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
επιστημονικής ανάπτυξης της χώρας μας.  

Αναγνωρίζοντας τις παροχές σας, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για 
τα επιτεύγματα και τις διακρίσεις μας στους διαγωνισμούς της Formula Student, 
στους οποίους είχαμε την χαρά να συμμετέχουμε, με τo τέταρτο και πιο εξελιγμένο 
μονοθέσιο μας, με το όνομα Θέτις.  

Ειδικότερα, με πρώτη στάση την Ιταλία, όπως προαναφέραμε, κατακτήσαμε την 
3η θέση στο βάθρο της γενικής κατάταξης στο διαγωνισμό Formula SAE Italy 
με τις επιμέρους διακρίσεις: 

         1η θέση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο αγώνισμα 
του  Business Plan Presentation 

         3η θέση στους finalists του αγωνίσματος Cost 
         3η θέση στο απαιτητικό αγώνισμα Endurance & Efficiency 
         4η θέση στο αγώνισμα Acceleration 
         5η θέση στα αγωνίσματα Skidpad και Autocross. 

 
Την αυλαία της αγωνιστικής σεζόν έκλεισε η δεύτερη και τελευταία στάση της 

Aristurtle, με τη συμμετοχή της στον ιδιαίτερα απαιτητικό διαγωνισμό Formula 
Student Germany, που έλαβε χώρα στο Hockenheimring της Γερμανίας. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η εισαγωγή στη λίστα των συμμετεχουσών ομάδων αυτού του 
διαγωνισμού είναι μία πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς κάθε ομάδα εξετάζεται πάνω 
σε τεστ υψηλού βαθμού δυσκολίας προκειμένου να διεκδικήσει για το εισιτήριο της 
συμμετοχής. Εκεί λοιπόν, στην Γερμανία η ομάδας μας ολοκλήρωσε με επιτυχία 
τους τεχνικούς ελέγχους, καταφέρνοντας να δοκιμαστεί και να αναμετρηθεί με 
μερικά από τα κορυφαία πανεπιστήμια όλου το κόσμου.  
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Αδιαμφισβήτητα οι επιδόσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να γίνουν 
πραγματικότητα, χωρίς την συμβολή σας, την πίστη σας στο όραμά μας και την 
στήριξή σας στο απαιτητικό μας ταξίδι στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.  
 

Η ιστορία όμως συνεχίζεται. Επιστρέφουμε δριμύτεροι και εφοδιασμένοι 
με τις αξέχαστες εμπειρίες και τα μαθήματα που μας προσέφεραν οι περασμένοι 
διαγωνισμοί. Ανανεωμένοι και έτοιμοι για νέα βιώματα και πραγμάτωση νέων 
στόχων.Η νέα αγωνιστική σεζόν θέτει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη. Η ομάδα μας 
κάνει τα πρώτα της βήματα στην έρευνα για την κατασκευή του πρώτου 
αυτόνομου μονοθεσίου στην Ελλάδα. 
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως χαιρόμαστε πολύ, που ο ΔΕΔΔΗΕ 
αποτελεί μέλος της οικογένεια των αξιόλογων Gold χορηγών μας. Η στήριξή σας 
μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε.  

Έχουν επισυναφθεί φωτογραφίες από τις διακρίσεις μας στους φετινούς 
διαγωνισμούς.   

  

George D. Gerzelis  
Marketing, Management & Sponsors' Relations  

Mobile : +30 6948890019  

Email : gerzelis@aristurtle.gr  

 

Aristotle University Racing 

Team Electric  

(Arist.u.r.t.le)  

Website: www.aristurtle.gr  

Email: info@aristurtle.gr  
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