
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους
Θέλω να αναφερθώ στο γεγονός που συνέβη την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010, στον αγώνα 
dragster που έλαβε μέρος στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών σχετικά με την απαγόρευσή της 
ομάδας του περιοδικού Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

- Τα στοιχεία των ανταποκριτών είχαν αποσταλεί την Πέμπτη στις 2 Σεπτεμβρίου ενημερώνοντας 
την διοργανώτρια αρχή (ΛΕΝΟΕ) για την δημοσιογραφική αποστολή, παρόλο που από την αρχή 
της αγωνιστικής χρονιάς είχαμε στην διάθεση μας τέσσερα (4) δημοσιογραφικά πάσα για τους 
αγώνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2010.

- Η ομάδα έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο το πρωί της ημέρας του αγώνα, αντιμετωπίζοντας μια 
ανήκουστη συμπεριφορά εκ μέρους της security της πίστας παρά την ενημέρωση του διοργανωτή 
για την προσεύλευση.

- Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και του δικού μου αιτήματος  να μιλήσω με τον επικεφαλής 
της security, Κυριάκο Γούσιο, για ποιο λόγο έγινε η απαγόρευση  εισόδου, η απάντηση που μου 
δόθηκε από τον ίδιο  ήταν "δεν ξέρω κανένα Νίκο Λογοθέτη, δεν μιλάω σε κανέναν"!

- Αμέσως μετά προσπάθησα ο ίδιος να βρω λύση  καλώντας τον πρόεδρο της ΛΕΝΟΕ,  κ. Ανδρέα 
Παπαδόπουλο. Ο κύριος Παπαδόπουλος παρόλο που ήταν εν μέσω αγώνα μίλησε μαζί μου 
δίνοντας την απάντηση πως ο τάδε κύριος της security είναι υπεύθυνος ασφαλείας του 
αυτοκινητοδρομίου και ότι πρέπει να τα "βρούμε" μαζί του. Μάλιστα κλείσαμε ευγενικά με την 
φράση του "μην με ανακατεύετε εμένα"! 

-Κατόπιν δε  σημερινής τηλεφωνικής συνομιλίας της νομικού συμβούλου της εταιρείας με την 
επωνυμία “Ν. Λογοθέτης κ Σια Ο.Ε” με τον διευθυντή του Αυτοκινητοδρομίου Α.Ε., κ. Σωτηριάδη, 
μας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απαγόρευση προς το περιοδικό και ότι ολόκληρη 
την ευθύνη την έχει η διοργανώτρια αρχή.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, κρίνω:

- Ανεπίτρεπτη, απαράδεκτη και παράνομη την συμπεριφορά την οποία αντιμετώπισε η ομάδα του 
περιοδικού από την security του αγώνα.
- Το ίδιο απαράδεκτη την αποστασιοποίηση του προέδρου της ΛΕΝΟΕ δίνοντας έτσι την 
δικαιοδοσία σε οποιονδήποτε να αποφασίζει την είσοδο στον αγώνα.

Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, το περιοδικό Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης διακόπτει 
επ'αορίστου την δωρεάν προβολή και προσφορά στους αγώνες του πανελλήνιου πρωταθλήματος 
dragster και εύχεται καλή σταδιοδρομία στους αγωνιζόμενους στο μέλλον.

Με εκτίμηση στους αγωνιζόμενους,
Ν. Λογοθέτης
Εκδότης Περιοδικού Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης
http://www.autokinisimag.gr
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