
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΟΜΕ  

  Από αρχζσ του τρζχοντοσ μθνόσ, επειδι θ ΟΜΕ αρνικθκε τθν άδεια τζλεςθσ αγϊνα του 2ου 

Π.Π Dragster, ςτθ πίςτα Πολυκάςτρου, λόγω αντικειμενικϊν δυςκολιϊν που είχαν ςχζςθ 

τόςο με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του πεδίου, όςο και με τθν φπαρξθ αποφάςεωσ 

αςφαλιςτικϊν μζτρων εισ βάροσ των ΟΜΕ, ΛΕΝΟΕ και ΛΕΜΑΚ, φςτερα από ςχετικι 

προςφυγι ςτα δικαςτιρια τθσ Αερολζςχθσ Πολυκάςτρου, εκπορεφονται (από τθν αρχι 

Ιουνίου), διάφορεσ «ζρπουςεσ», φιμεσ οι οποίεσ ξεκινοφν από διάφορουσ – δικεν 

promoter (s) και «δοτοφσ» προζδρουσ ςωματείων και διακινοφνται και πολλαπλαςιάηονται 

ςε γνωςτά site, φςτερα από τθν «υπόγεια» υπόδειξθ διαφόρων «κζντρων», με απϊτερο 

ςκοπό να καταδειχκεί και να αποδειχκεί θ δικεν ανυπαρξία αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με το 

νόμο, των αγωνιηομζνων ςτουσ αγϊνεσ dragster, από τότε που θ ΟΜΕ ανζλαβε τθν τφχθ 

των αγϊνων αυτϊν. 

  Προσ αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ και προσ εξαςφάλιςθ των εννόμων ςυμφερόντων τθσ 

ΟΜΕ και με τθ ρθτι διλωςθ ότι πλζον θ ΟΜΕ κα προςφφγει ςτα αςτικά και ποινικά 

δικαςτιρια, αναηθτϊντασ τθν αποκατάςταςθ κάκε κετικισ και αποκετικισ τθσ ηθμίασ, εισ 

βάροσ όλων όςων «διακινοφν» τισ φιμεσ και ςυκοφαντίεσ αυτζσ, απαντοφμε ωσ εξισ: 

1. Η ΟΜΕ, από το ζτοσ 2003 (από τθν ίδρυςι τθσ δθλαδι), μζχρι και τθν προθγοφμενθ 

Κυριακι, 19-6-2011, όλουσ, όςουσ αγϊνεσ διοργάνωςε και εξζδωςε τθν ςχετικι 

άδεια τζλεςθσ αυτϊν, ιταν και είναι αςφαλιςμζνοι, ςφμφωνα με το Νόμο. Σοφτο 

μποροφν να επιβεβαιϊςουν, κυρίωσ, οι ακλθτζσ των χωμάτινων ακλθμάτων, οι 

οποίοι ζχουν περιςςότερουσ και ςυχνότερουσ τραυματιςμοφσ.  

2. Οι κατά τόπουσ αςτυνομικζσ αρχζσ, των οποίων τθν ςφμφωνθ, ι μθ,  γνϊμθ ηθτάει 

θ προϊςταμζνθ τουσ αρχι, προκειμζνου να εκδϊςει τθν ςχετικι άδεια τζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 49 ΚΟΚ, ηθτοφν εκτόσ από τθν άδεια τζλεςθσ του κάκε 

αγϊνα, από τθν ομοςπονδία, ΚΑΙ τθν βεβαίωςθ αςφάλιςθσ του ςυγκεκριμζνου 

αγϊνα. Όποιοσ κζλει, με αίτθςι του ςτο Α.Σ Πολυκάςτρου, μπορεί από τον οικείο 

φάκελο του κάκε αγϊνα (πλθροφοριακά αναφζρεται, ότι ςχεδόν κάκε αγϊνασ ςτο 

πεδίο Ν. Καβάλασ, περνοφςε κυριολεκτικά από αςτυνομικό «κόςκινο», όπωσ 

γνωρίηει πολφ καλά θ κυρία Αργ. Αγγελάκθ, θ οποία εκτελϊντασ ςχετικι εντολι του 

αρμοδίου αξιωματικοφ, επειδι ο αγωνιςτικόσ χϊροσ δεν είχε τθν προβλεπόμενθ 

άδεια, όχι από υπαιτιότθτα τθσ ΟΜΕ, προςκόμιηε θ ΙΔΙΑ αυτοπροςϊπωσ, τθν 

ςχετικι βεβαίωςθ αςφάλιςθσ, του κάκε αγϊνα, από τθν Α.Ε.Γ.Α «ΙΝΣΕΡΑΛΟΝΙΚΑ», 

μόνιμο αςφαλιςτικό ςυνεργάτθ μασ, από πενταετίασ τουλάχιςτον), επειδι 

ςχθματιηόταν, κάκε φορά, ποινικι δικογραφία εισ βάροσ του οργανωτι και τθσ 

ΟΜΕ, λόγω ελλείψεωσ τθσ ςχετικισ άδειασ καταλλθλότθτασ αγωνιςτικοφ χϊρου και 

ΟΧΙ και ΠΟΣΕ, επειδι οι αγϊνεσ δεν ιταν αςφαλιςμζνοι, όπωσ ςυκοφαντικά και 

ψευδϊσ ιςχυρίηονται οι «γνωςτοί – άγνωςτοι», ςτο χϊρο του dragster. 

3. Τπενκυμίηουμε επίςθσ, ότι ςτον προ-τελευταίο αγϊνα τθσ ΛΕΜΑΚ, ο υπογράφων 

τθν παροφςα, πρόεδροσ τθσ ΟΜΕ, ο ίδιοσ προςωπικά παρζδωςε τθν βεβαίωςθ 

αςφάλιςθσ του ςυγκεκριμζνου αγϊνα ςτον κο Κυπαρίςςθ και ςτθν κα Αγγελάκθ, το 

άββατο του αγϊνα, το βράδυ, ςτισ 20.00 μ.μ, επειδι τουσ τθν είχε ηθτιςει, μαηί με 

τθν άδεια τζλεςθσ του αγϊνα, το Α.Σ Πολυκάςτρου.   



4. Ακόμθ, όταν μικτό κλιμάκιο του ΔΟΕ, ζκανε φορολογικό ζλεγχο ςτον promoter  τθσ 

ΛΕΜΑΚ, πζρυςι, ςτο Πολφκαςτρο, πολφ καλά κα κυμοφνται οι αρμόδιοι τθσ ΛΕΜΑΚ, 

όπωσ και ο promoter, ότι εκτόσ από των ζλεγχο ειςιτθρίων (και ΜΟΝΟ ςε αυτά) 

που ζγινε από το κλιμάκιο, ηθτικθκε και παρουςιάςτθκε ςε αυτοφσ και θ άδεια 

αγϊνα και θ βεβαίωςθ αςφάλιςθσ αυτοφ από τθν αςφαλιςτικι εταιρία. Γιατί, 

θκελθμζνα ξεχνοφν τα γεγονότα αυτά, οι διαρρζοντεσ τισ φιμεσ;         

5. Αναρωτιόμαςτε επίςθσ, πωσ είναι δυνατό, να υπάρχουν αναςφάλιςτοι – δικεν – 

αγϊνεσ από τθν ΟΜΕ και ο πρόεδρόσ τθσ να βάηει ςτο «ντορβά» κάκε φορά, το 

κεφάλι του, όταν ζνασ πικανόσ τραυματιςμόσ ι κάτι χειρότερο, ενόσ αγωνιηομζνου, 

κα τον υποχρζωνε να «ξεπουλθκεί» κυριολεκτικά, για να αποηθμιϊςει ζναν 

αναςφάλιςτο (δικεν) αγωνιηόμενο. 

6. Ακόμθ, είμαςτε ςίγουροι, ότι το επί ςχεδόν, τρία χρόνια, μζλοσ του Δ. τθσ ΟΜΕ 

κυρία Αργ. Αγγελάκθ, κα ζπρεπε να είχε αντιλθφκεί τθν δικεν ανυπαρξία 

αςφάλιςθσ των αγωνιηομζνων ςτο dragster και να είχε παραιτθκεί πάραυτα, εάν 

είχε καταλάβει κάτι τζτοιο και όχι να ζχει παραιτθκεί, μόλισ προ τριϊν εβδομάδων, 

επειδι δεν χορθγικθκε θ άδεια τζλεςθσ αγϊνα ςτθ ΛΕΜΑΚ, αλλιϊσ, ό,τι δικεν 

ευκφνεσ αναλογοφν ςτα υπόλοιπα μζλθ του Δ. τθσ ΟΜΕ, μζχρι προ τινοσ, κα 

πρζπει οι ίδιεσ ακριβϊσ ευκφνεσ να αναηθτθκοφν, ωσ ςυνυπζυκυνθσ, για τθν δικεν 

μθ αςφάλιςθ των αγωνιηομζνων του dragster  και από τθν ίδια τθν κα Αγγελάκθ! 

Εκτόσ εάν, θ κα Αγγελάκθ, γνϊριηε αυτό και το απζκρυβε, με αντάλλαγμα τθν 

τζλεςθ των αγϊνων «τθσ», ςτο πεδίο Ν. Καβάλασ Πολυκάςτρου! 

7. Εάν χρειαςτεί κα επανζλκουμε και με άλλα ςτοιχεία, αυτι τθ φορά όμωσ, με τθν 

κλιςθ των υπευκφνων ςτα αρμόδια ποινικά και αςτικά δικαςτιρια. 

 

Θεςςαλονίκθ, 21 Ιουνίου 2011  

 

Ο πρόεδροσ τθσ ΟΜΕ 

 

Νικόλαοσ Δαμουλάκθσ 


