
22/7/2011

Προς όλους τους αναγνώστες και φίλους του περιοδικού.

Θέλω να σας τονίσω πως για την οργάνωση του ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ αποκλειστικά υπεύθυνη ήταν 
η εταιρεία  Ν. Λογοθέτης & ΣΙΑ Ο.Ε., η εκδότρια δηλαδή εταιρεία του περιοδικού  Αυτοκίνηση 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 

Ο εξοπλισμός ασφαλείας των θεατών, τα πλαστικά στηθαία και τα σιδερένια κιγκλιδώματα ήταν 
ιδιόκτητος εξοπλισμός ενώ τμήμα του ήταν νοικιασμένο από την εταιρεία από τον Φεβρουάριο του 
2011, πολύ πιο πριν δηλαδή από την ανακοίνωση του αγώνα. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε 
υπόδειξη από καμία αρχή για την αγορά τους ή την ενοικίαση τους. Είναι δική μας ευθύνη να 
εξασφαλίζουμε ολοένα  καλύτερους οργανωμένους αγώνες τόσο για την ασφάλεια των θεατών όσο 
και  για  τους  αγωνιζόμενους.  Είναι  επίσης  δική  μας  πρωτοβουλία  να  φέρουμε  τις  παράνομες 
κόντρες  σε  ελεγχόμενους  χώρους  με  τον  πιο  σύγχρονο  εξοπλισμό  χρονομέτρησης  αγώνων 
επιτάχυνσης στην Ελλάδα. 

Τα  εύσημα  και  τα  συγχαρητήρια  τα  απολαμβάνουμε  από  τους  αγωνιζόμενους  μας  και  τους 
αναγνώστες  του  περιοδικού  μας,  και  πάντοτε  ζητάμε  να  ερευνήσουμε  οτιδήποτε  μπορεί  να 
προκάλεσε έστω και την ελάχιστη δυσαρέσκεια. Οι κακόβουλες φήμες από “γνωστούς αγνώστους” 
για το περιοδικό,  το  ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ή τον εκδότη του περιοδικού, έχουν μοναδικό σκοπό να 
αμαυρώσουν  την  προσπάθεια  μας  για  επιτέλους  κάτι  αξιόλογο  σε  τμήμα  του  μηχανοκίνητου 
αθλητισμού που πάσχει ιδιαίτερα.

Όσοι γνωρίζετε στο παραμικρό τα άτομα που αποτελούν την ομάδα του ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ και του 
περιοδικού Αυτοκίνηση Αν. Μακεδονίας & Θράκης, μπορείτε να ξεχωρίσετε τις αναλήθειες και 
τα ζηλόφθονα σχόλια αυτών που επιζητούν να κλέψουν λίγο από την φήμη ενός θεσμού που ποτέ 
δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πως θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Έχουμε ήδη την υποστήριξη σας και την αναγνώρισή σας. Ανακοινώνουμε αυτό το δελτίο τύπου 
για να επιστήσουμε την προσοχή αυτών που πιστεύουν πως μπορούν να σφετερίζονται την σκληρή 
δουλειά όσων αξίζουν.
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