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      ΑΑγγααππηηττέέ    Κύριε Πρόεδρε 
 
  Αφού λάβαμε γνώση της απόφασης της ΕΘΕΑ (13 Ιανουαρίου 2010), που αφορά στην 
υποχρεωτική εγγραφή των αγωνιζομένων στους ΣΟΑ ή ΣΟΑΒΕ, προκειμένου να αποκτήσουν ή 
ανανεώσουν την αγωνιστική άδεια (license), θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε και ακολούθως 
ερωτήσουμε τα παρακάτω: 
 

1. Η παραπάνω απόφαση δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στους αθλητές του 
DRAGSTER. 

 
2. Αισθάνονται αυθαίρετη  πίεση, από φορείς που μόνο συνδικαλίζονται και δεν έχουν καμία 

σχέση με το αγώνισμα του DRAGSTER. 
 

3. Οι αθλητές του DRAGSTER, είναι ανεξάρτητοι και μόνοι τους αποφασίζουν για το αν θα 
εγγραφούν και σε ποιόν φορέα. 

 
4. Είμαστε αναγνωρισμένοι από την Γ.Γ.Α. και δεν έχουμε την ανάγκη κανενός 

συνδικαλιστικού οργάνου, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων μας, τα οποία επιλύονται 
εσωτερικά από το χώρο μας. Άλλωστε αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό και από την 
ονομασία μας: Λέσχη Ντράγκστερ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, (ούτε Βορείου ούτε Αθηνών). 

 
5. Ουδέποτε ερωτηθήκαμε ή μας ζητήθηκε να συζητήσουμε το αν έχουμε την ανάγκη να 

εισέλθουμε σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο, καθώς και ουδέποτε μας αντιπροσώπευσε 
ή μας ζητήθηκε να παραστεί κάποιος σε συνδιάσκεψη της ΕΘΕΑ, όπου θα μπορούσαμε 
να πούμε την γνώμη μας, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, κάτι που ζητάμε εδώ και χρόνια, 
γιατί το άθλημά μας είναι ιδιαίτερο και δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε, χωρίς την ανάλογη 
γνώση, να το παρακολουθήσει και να λάβει αποφάσεις που το αφορούν. 

 
6. Βάσει ποιάς διατάξεως και ποιού νόμου ελήφθει αυτή η απόφαση, την οποία εμείς 

κρίνουμε ως καταχρηστική, με μόνο σκοπό την οικονομική ενίσχυση των παραπάνω 
οργάνων (χωρις να λαμβάνεται υπόψιν η άσχημη οικονομική περίοδος που περνάμε), τα 
οποία επαναλαμβάνουμε, ότι δεν έχουν καμία σχέση και γνώση του σγωνίσματός μας.  

  
  Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για την κατά το δυνατόν συντομότερη 
και τεκμηριωμένη απάντησή σας.  
  

                  Η Γραμματέας                                                                               Ο Πρόεδρος 
 
 
Ελένη Ρεβελτζή                                                                  Ανδρέας Παπαδόπουλος 


