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Αθήνα, ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2006 
 

Προς: Γραφείο κυρίου Υπουργού & Υφυπουργού ∆ηµοσίας Τάξης 
 
Προς: Κύριο Β. ∆εσποτόπουλο Πρόεδρο ΕΛΠΑ 
  Κύριο Αλ. Μανιατόπουλο Αντιπρόεδρο ΕΛΠΑ & Πρόεδρο ΕΘΕΑ 
  Κύριο Α. Μπαβέλλα Πρόεδρο ΕΘΕΑΜ  

Κύριο Θ. Γκουρτσούλη & Κύριο Γ. Καντά ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ 
 

Από: Αγωνιζόµενους Dragster ΕΛΛΑ∆ΑΣ, [ΛΕ.Ν.Ο.Θ / DRC (ΛΕ.Ν.Ο.Ε) & ανεξάρτητους]  
 
Κοιν: ΛΕ.Ν.Ο.Ελλάδος (πρώην ΛΕ.Ν.Ο.Θ & D.R.C)  

Αχιλλέως 13, έδρα 
  562 24 Εύοσµος - Θεσσαλονίκη 
  Τηλ. - Fax: 2310 574.192 
 
 ΛΕ.Ν.Ο.Ελλάδος (πρώην ΛΕ.Ν.Ο.Θ & D.R.C)  
 ∆ηµητρακοπούλου 30, παράρτηµα Νοτίου Ελλάδος 
 Ηλιούπολη – 163 46 
 Αθήνα 
 
Κοιν: Σε όλα τα media (περιοδικά, websites) 
Κοιν: TRIAD Communication Services 
 
Θέµα: Eξελίξεις στο χώρο του µηχανοκίνητου αθλητισµού 
  
Αξιότιµοι κύριοι, 
 
Τη ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2006 πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση αγωνιζοµένων dragster στην έδρα της 
Λέσχης ΛΕ.Ν.Ο.Ε (τµήµα Νοτίου Ελλάδος) στην Ηλιούπολη. Η συγκέντρωση αυτή είναι µια από τις 
πολλές που έχουν πραγµατοποιηθεί τις τελευταίες εβδοµάδες σε διάφορα σηµεία της Ελληνικής 
επικράτειας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Καβάλα Ξάνθη κτλ...) λόγω των τελευταίων δυσµενών γεγονότων και 
εξελίξεων στο χώρο του δικού µας µηχανοκίνητου αθλήµατος, του dragster. 
 
Όπως ήδη γνωρίζεται ο χώρος µας έχει υπησέθει σε τέλµα και αδιέξοδο και ένα ολόκληρο πρωτάθληµα 
και κύπελο κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα, λόγω αδέξιων χειρισµών των ανθρώπων που 
υποσχέθηκαν και ανακοίνωσαν 3 αγώνες στο χώρο του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού, αλλά 
αδυνατούν να τους πραγµατοποιήσουν, έχοντας επιδείξει µέχρι στιγµής 2 ακυρώσεις/αναβολές µόλις 
ελάχιστες ηµέρες προτού της ηµεροµηνίας τέλεσης αυτών. 
  
Έχοντας πλήρη εµπιστοσύνη στη κρίση σας (ΕΛΠΑ – ΕΘΕΑ) και στην αγάπη που σας διακρίνει για όλα 
τα µηχανοκίνητα σπορ στη χώρα µας και ξέροντας και επικροτώντας το διαφανή και ξεκάθαρο τρόπο µε 
τον οποίο πέρνετε τις αποφάσεις σας, ΟΤΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, εναποθέτουµε τις 
ελπίδες µας στην αµερόληπτη κρίση σας και  ζητάµε την άµεση συνδροµή σας ώστε να ξεκαθαρήσει το 
θωλό τοπίο που έχει δηµιουργηθεί σχεδόν από το ξεκίνηµα της περσυνής σεζόν 2005, όταν η εταιρεία 
TRIAD Communication Services του κύριου Μ. Κουκλάκη ανέλαβε το promotion και τελικά και την 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ των αγώνων dragster στη Νότιο Ελλάδα.  
 
Οµόφωνα λοιπόν θέλουµε να σας ενηµερώσουµε τα κάτωθι που πολύ πιθανόν να σας διαφεύγουν: 
 

1. Η εταιρεία TRIAD χρωστάει χρηµατικό έπαθλο σε αρκετούς αγωνιζόµενους και στις οµάδες τους 
από τις 15 Οκτωβρίου 2005, έχοντας δώσει µόνο το 50% αυτού τον Απρίλιο του 2006 (6 µήνες 
καθυστερηµένα και υπό το βάρος και τη πίεση της διεξαγωγής του 1ου αγώνα στο 
αυτοκινητοδρόµιο Σερρών και µάλιστα σε ορισµένους εκ των αγωνιζοµένων δεν έχει δώσει ούτε 
καν το 50%). Ο κύριος Κουκλάκης κοροιδεύει συστηµατικά τους δικαιούχους βρίσκοντας ένα 
κάρο προφάσεις και λόγους για να διαιωνίζει µια αρρωστηµένη κατάσταση. Αν και γνωρίζουµε 
ότι ο λόγος και η βούληση της αρχής του τόπου µας της ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ είναι ικανός να λύσει 
αρρωστηµένες καταστάσεις, παρόλα αυτά όµως δεν ζητάµε τη συνδροµή σας εναντίον αυτής της 
κοροιδίας, αφού το 1ο λόγο σε περιπτώσεις απάτης έχει η δικαιοσύνη, απλά σας ενηµερώνουµε για 
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να γνωρίζεται τη φερεγγυότητα της ανωτέρω εταιρείας. Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι αν η εν 
λόγω εταιρεία δεν αποδώσει το υπόλοιπο χρηµατικό έπαθλο στα χέρια 4µελούς επιτροπής 
αγωνιζοµένων που ήδη έχει καθοριστεί από το σύνολο (κύριοι Ζαγάρης, Παπαφιλίππου, Σαρλής 
και Τζανιδάκης) έως τη Παρασκευή 23 Ιουνίου 2006 και ώρα 12:00, το ζήτηµα θα πάρει οριστικά 
τη δικαστκή οδό. 

 
2. Ο κύριος Κουκλάκης και η εταιρεία του έχει φέρει το σύνολο ενός ολόκληρου µηχανοκίνητου 

λαού προ αδιεξόδου, διότι υποσχέθηκε 3 αγώνες στο Ελληνικό χωρίς να έχει διασφαλίσει ΠΟΤΕ 
την άδεια του χώρου. Απαιτούµε από το κύριο Κουκλάκη και τη λέσχη ΑΛΕΜ του κυρίου 
Χατζηµιχάλη να µας επιδείξουν την άδεια της αστυνοµίας και της πολιτείας για τη τέλεση των 2 
ήδη αγώνων που ακυρώθηκαν. Έχουµε βάσιµες υποψίες ότι ουδέποτε υπήρξε άδεια  του χώρου 
στα χέρια του κύριου Κουκλάκη, ο οποίος παίζοντας για άλλη µια φορά µε το βίος και το κόπο 
µας, µπλόφαρε αφενός για να βγάλει από τη µέση τίµιες προτάσεις άλλων οργανωτών (IRON 
TEAM κύριου Παναγιώτη Σιδέρη και D.R.C.) και αφετέρου απέδειξε για άλλη µια φορά πόσο 
σέβεται το χώρο του µηχανοκίνητου αθλητισµού και τους ίδιους τους αγωνιζόµενους. Πιστεύουµε 
ότι ως ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ θα πρέπει να έχετε στο αρχείο σας και την άδεια της Περιφέριας/Νοµαρχίας 
αλλά και τη άδεια της αστυνοµικής διεύθυνσης Αττικής και για το 1ο αγώνα που ανακοινώθηκε 
στις 6-7 Μαίου αλλά και για τον χτεσινό αγώνα 17-18 Ιουνίου, αφού µάλιστα δια στόµατος κυρίου 
Γκουρτσούλη Θωµά τη Τρίτη 13 Ιουνίου επιβεβαιώθηκε στο πρόεδρο κύριο Παναγιώτη 
Καλιπολίτη η ύπαρξη άδειας και τέλεσης αγώνα στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού. Συνεπώς 
οι άδειες πρέπει να υπάρχουν και στο αρχείο σας και θα θέλαµε να τις δούµε, ώστε να 
διαπιστώσουµε αν υπήρξε κυβερνητική παρέµβαση της τελευταίας στιγµής ή όχι ή αν είστε και 
εσείς θύµατα µιας εξαπάτησης.   

 
3. Επειδή τη Κυριακή 18 Ιουνίου περί τα 800 και πλέον άτοµα περίµεναν καρτερικά να πληρώσουν 

εισητήριο στην είσοδο του Ελληνικού  κάτω από άθλιες συνθήκες και κάτω από τον καυτό ήλιο  
των 35 βαθµών, αφού ο προµότερ και πραγµατικός οργανωτής, κύριος Κουκλάκης δεν είχε 
φροντήσει καν να αφαιρέσει τις παράνοµες αφίσες που έβαλε κατά µήκος των παραλιακών οδών, 
επειδή σχεδόν ΟΛΕΣ οι οµάδες και γενικώς το σύνολο των αγωνιζοµένων έχει πληγεί καίρια, 
χάνοντας σπόνσορες που επένδυσαν και τώρα ζητούν τα χρήµατα τους πίσω, επειδή ο κάθε 
αγωνιζόµενος που συµµετέχει κυρίως από την επαρχία κάνει σχέδια αρκετές εβδοµάδες πριν ή και 
µήνες κλείνωντας και προπληρώνοντας εισητήρια αεροπορικά, εισητήρια καραβιών, δωµάτια στα 
ξενοδοχεία και πέρνει άδειες από τις δουλειές του ή κανονίζει τις δουλειές του σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα που του εµφανίζουν ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ (ΕΛΠΑ-ΕΘΕΑ).....επειδή γενικά και µε 2 λόγια 
ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ και το χειρότερο έχει πληγεί το κύρος 
του αθλήµατος µας, προειδοποιούµε την εταιρεία TRIAD και κάθε ακόµα παράγοντα που της 
παρέχει κάλυψη ότι αν δεν µας εµφανίσει τις άδειες της περιφέριας Αττικής, της Νοµαρχίας και 
της αστυνοµίας ή κάποιο επίσηµο χαρτί του Κράτους, θα κινηθούµε ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ 
εναντίον της και εναντίον οποιουδήποτε υπευθύνου τη καλύπτει στα ατοπίµατα της για 2η 
συνεχόµενη σεζόν. (βλέπετε αγώνες στο Ελληνικό χωρίς Πυροσβεστικό όχηµα και αγώνες 
χωρίς....καν τη παρουσία λέσχης!!!!) 

 
4. Θέλουµε επίσης να σας ενηµερώσουµε ότι έχουµε εξουσιοδοτήσει ΠΑΜΨΗΦΗ το προσωρινό 

πενταµελές διοικητικό συµβούλιο της ΛΕΝΟΕ και τον πρόεδρο κύριο Καλιπολίτη και τους 
εκπροσώπους των αγωνιζόµενων Νοτίου Ελλάδας κύριους Ανδρουλάκη, Ζαγάρη, ∆ηµητριάδη, 
Παπαφιλίππου και Τζανιδάκη στην αναζήτηση άµεσων λύσεων για τους 2 αγώνες που έχουν 
ακυρωθεί µέχρι στιγµής. Βλέπουµε άµεση και δυνατή λύση τη τέλεση αγώνα στο 
αυτοκινητοδρόµιο Σερρών την 1-2 Ιουλίου. Είµαστε 100% σίγουροι, ότι αναγνωρίζοντας τα 
προβλήµατα στο χώρο µας από τους ανθρώπους που ποτέ δεν τον σεβάστηκαν, θα επικροτήσετε τη 
κίνηση µας για τη σωτηρία του πρωταθλήµατος/κυπέλου.  

 
5. Θα θέλαµε επίσης να σας ενηµερώσουµε ότι οποιαδήποτε πλέον ανάµιξη της εταιρείας TRIAD στο 

χώρο µας (ή άλλων εταιρειών µε τις ίδιες ή παρόµοιες βλέψεις) ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΤΗ από 
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΟΛΟ των αγωνιζοµένων και θα εκδιωχθεί. Για άλλη µια φορά έχουµε 
εµπιστοσύνη στη θέληση σας για πρόοδο και ευηµερία σε όλα τα µηχανοκίνητα σπορ, γιαυτό και 
πιστεύουµε ότι θα επικροτήσετε πρώτοι από όλους τη ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΤΟΛΗ που δώσαµε σε 
πανελλήνιο επίπεδο για αγώνες πρωταθληµατικούς ή κυπέλου ΜΟΝΟ από τη µια και καθόλα 
αρµόδια πανελλαδική λέσχη ΛΕΝΟΕ (πρωην ΛΕΝΟΘ και DRC). Μια λέσχη που ξέρει και έχει 



 3

κάθε τεχνογνωσία πως να κάνει καλούς και ασφαλής αγώνες µε τα σηµερινά στάνταρ που έχει 
φτάσει το σπορ µας. 

 
6. Τέλος και περισσότερο σηµαντικό από όλα, καλούµε όλους τους παράγοντες µηχανοκίνητου 

αθλητισµού στη χώρα µας να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στο κοινωνικό συνόλο για την 
ανυπαρξία και µη δηµιουργία µόνιµου χώρου / πίστας στη Νότια Ελλάδα, γεγονός που µας έχει 
οδηγήσει σε απόγνωση και εξαπλώνει καθηµερινά το πρόβληµα µε τα παράνοµα στέκια και τις 
παράνοµες κόντρες στους δρόµους µε όλα τα ζηµιογώνα και καταστερπτικά επακόλουθα που 
έχουν αυτές οι ενέργειες. Εµείς λέµε, ΟXI στους αυτοσχέδιους αγώνες στους δρόµους και στην 
επικίνδυνη οδήγηση, OXI ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ, ΝAI στην εκτόνωση σε 
οριοθετηµένους χώρους που πληρούν τις προυποθέσεις που θέτει η FIA και ΝΑΙ σε οργανωµένους 
αγώνες από σωστές λέσχες. Παρακαλούµε να µας λάβετε σοβαρά υπόψη σας και να κινηθείτε 
άµεσα στα πρότυπα που έχουν χαράξει όλες οι χώρες / µέλη της Ευρωπαικής ένωσης.  

  
Με πραγµατική εκτίµηση και σεβασµό, παρακαλούµε όπως µας απαντήσετε το συντοµότερο δυνατόν. 
 
Επίσης ζητούµε συνάντηση µε τον κύριο Αλ. Μανιατόπουλο Αντιπρόεδρο ΕΛΠΑ & Πρόεδρο ΕΘΕΑ 
 
 
Έλληνες αγωνιζόµενοι Dragster 
 
 
 
 
 
Το σύνολο των αγωνιζοµένων που παραβρέθηκαν ψήφισαν ΟΜΟΦΩΝΑ και υπέγραψαν ΠΑΜΨΗΦΗ όλα 
τα ανωτέρω. 
 
 
  


