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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: Τόπος & Χρόνος Διεξαγωγής του 5ου Πανελλήνιου Αγώνα DRAGSTER 
Πρωταθλήματος Moto – Κυπέλλου Auto 

 
Το Δ.Σ. της ΛΕ.Ν.Ο.Ε. θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη και τους Αγωνιζόμενους της 
Πανελλήνιας λέσχης DRAGSTER, σχετικά με τις κινήσεις και ενέργειες που έχουν γίνει το 
τελευταίο καιρό μετά την ακύρωση του αγώνα στις 20-21 Οκτωβρίου 2007 στις Σέρρες, για 
την εξασφάλιση χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του 5ου και τελευταίου 
Πανελλήνιου Αγώνα DRAGSTER του Πρωταθλήματος της ΕΛΠΑ – ΕΘΕΑ.  
 
Θα σας αναφέρουμε τα γεγονότα με τη χρονική τους σειρά. 
 

1. Το Δ.Σ. πήρε τη γενναία απόφαση να ακυρώσει τον αγώνα στις 20-21 Οκτωβρίου 
2007 στις Σέρρες αφού συνεδρίασε και αξιολόγησε τις πληροφορίες που 
συγκέντρωσε σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα της τότε εποχής. Όπως και 
παλαιότερα, με την ακύρωση του 1ου αγώνα στο Πολύκαστρο, έτσι και τώρα πέσαμε 
διάνα αφού αγώνας δεν θα γινόταν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και 
βροχοπτώσεων. Θέλουμε να αναφέρουμε εδώ σε όλους, ότι αυτοί που 
ταλαιπωρούνται περισσότερο από τον καθέναν είναι τα ίδια τα μέλη του Δ.Σ. και η 
Γραμματειακή υποστήριξη, διότι κάνουν όλο το τρέξιμο για την προετοιμασία του 
αγώνα και αυτό πάει στράφι. Στον τελευταίο αγώνα πήραμε την απόφαση τη 
τελευταία Τρίτη το πρωί προ του αγώνα και αμέσως με ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου 
και τηλεφωνήματα ενημερώσαμε το σύνολο των αγωνιζόμενων και τις ομάδες τους. 
Έτσι δώσαμε πολύ χρόνο σε όλους να ακυρώσουν τις προετοιμασίες τους και τις 
κρατήσεις τους. Έβρεξε και για άλλη μια φορά κάναμε καλά που πήραμε αυτή την 
απόφαση και φάνηκε ότι το σύστημα λειτούργησε άψογα και ότι είχαμε δίκιο. 
Ακούσαμε όμως και πολύ γκρίνια από ευτυχώς ελαχίστους και δεχτήκαμε 
μεμονωμένες επιθέσεις από αυτούς τους ελαχίστους, οι οποίοι δήλωναν 
εξαγριωμένοι και εξοργισμένοι και μάλιστα έφτασαν σε σημείο να προσεύχονται για 
καλό καιρό το ΣΚ του αγώνα για να δημιουργήσουν προβλήματα. Το Δ.Σ. της 
ΛΕ.Ν.Ο.Ε. θα κληθεί και στο μέλλον να πάρει τέτοιες γενεές αποφάσεις και μπορεί να 
υπάρξει περίπτωση που η απόφαση μας θα είναι αντίθετη τελικά με την εξέλιξη του 
καιρού. Είναι ρίσκο που το παίρνουμε όλοι μαζί και το πράττουμε για το καλό του 
σπορ μας. Όποιος δεν στηρίζει τη Λέσχη του και τις αποφάσεις της, μπορεί να πάει 
να γραφτεί σε άλλη λέσχη ή να κάνει μια δικιά του. Στη ΛΕ.Ν.Ο.Ε. οι αποφάσεις 
παίρνονται συλλογικά και εκπροσωπούν το Πανελλήνιο. Αυτό σαν μια 
προειδοποίηση για την επόμενη φορά που θα προκύψει παρόμοιο θέμα. 

 
 
 
2. Αφού ο αγώνας ακυρώθηκε κάναμε διαδοχικές συναντήσεις με παράγοντες του 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών και με τη τοπική αυτοδιοίκηση των Σερρών, αλλά τελικά 
δεν στάθηκε δυνατό να εξασφαλίσουμε το χώρο για κάποιο άλλο Σαββατοκύριακο 



του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου, λόγω τεχνικού διαδικαστικού προβλήματος που η 
επίλυση του είναι πέραν της δικαιοδοσίας μας. Έτσι ενώ εξαρχής επιμείναμε για 
τέλεση του αγώνα το ΣΚ 24-25 Νοεμβρίου, αυτό στάθηκε αδύνατο. 

 
 

3. Κατόπιν κοιτάξαμε εναλλακτικές λύσεις στη Νότια Ελλάδα και σε κάποια νησιά αλλά 
καμιά δεν ευδοκίμησε μιας και έχουμε μπει πλέον για τα καλά μέσα στο Χειμώνα και 
αυτό δυσκολεύει το εγχείρημα μας. Η μετάβαση εντωμεταξύ σε νησί δεν είναι και ότι 
ποιο εύκολο αυτή τη περίοδο και ο αγώνας ίσως θα έχανε το Πανελλαδικό του 
χαρακτήρα, αφού θα καθιστούσε αδύνατη τη μετάβαση για κάποιους. 

 
 

4. Επιμένοντας όμως έντονα για την τέλεση ενός 5ου και τελευταίου αγώνα και έχοντας 
και τη σύμφωνη γνώμη και βοήθεια της Αρχής ΕΛΠΑ – ΕΘΕΑ στην οποία ανήκουμε, 
ήρθαμε εκ’ νέου σε συνεννόηση με το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και κλείσαμε τη 
μοναδική διαθέσιμη ημερομηνία στις 22-23 Δεκεμβρίου. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή 
με μεγάλη μερίδα Αγωνιζομένων για να ακούσουμε την άποψη τους και έχουμε πάρει 
μέχρι στιγμής πολύ θετικά σχόλια και τη σύμφωνη γνώμη αυτών. Δουλεύουμε 
επίσης παράλληλα με τον όμιλο της Option Press για να δούμε πως θα μπορούμε να 
δώσουμε ένα γιορτινό ξεχωριστό και πρωτόγνωρο χαρακτήρα στον τελευταίο αγώνα 
για να τον τονώσουμε από θέμα προσέλευσης θεατών μιας και στο αγωνιστικό 
κομμάτι δεν ανησυχούμε γιατί γνωρίζουμε ότι όλοι θα δώσουν τον καλύτερο τους 
εαυτό. Έχουμε ήδη τη προφορική επιβεβαίωση του ομίλου της OPTION PRESS ότι 
θα δοθεί έμφαση στη διαφήμιση αυτού του Αγώνα στα τεύχη του ομίλου του μηνός 
Δεκεμβρίου, με ιδιαίτερες αναφορές από το περιοδικό Power.   

 
 
 

Κλείνοντας εδώ λοιπόν θα συνοψίσουμε λέγοντας στα μέλη μας ότι είμαστε σε θέση να 
ανακοινώσουμε επίσημα τον 5ο και τελευταίο αγώνα για φέτος στο αυτοκινητοδρόμιο 
Σερρών στις 22-23 Δεκεμβρίου 2007 και ζητούμε από αυτούς τους Αγωνιζόμενους που 
έχουν αντίρρηση στη διεξαγωγή του εν λόγο αγώνα, να μας το δηλώσουν γραπτώς 
επώνυμα με φαξ στον αριθμό της Λέσχης μας, μέχρι κα την επόμενη Παρασκευή 16 
Νοεμβρίου 2007. 
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