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ΜΕΛΗ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ
ΜΕΛΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΟΜΑΕ

Κυρίεσ και Κφριοι,
Δεν είχα ςκοπό να πω τίποτα και να ςθκωκϊ να φφγω τρζχοντασ από όλα αυτά που ζηθςα ςτθν ΟΜΑΕ
κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ μου ωσ μζλοσ και ςτθ ςυνζχεια Ρρόεδροσ τθσ ΕΡΑ, αλλά τα τελευταία
γεγονότα πραγματικά με ξεπερνοφν, με εντυπωςιάηουν και με απογοθτεφουν. Για να γίνω ςαφισ
κατθγορικθκα από τον κφριο Ραναγιϊτθ Ηλιόπουλο, ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ ςφςταςθσ ςε ςϊμα τθσ
Ρροςωρινισ Διοίκθςθσ, τθν 5θ Οκτωβρίου 2020, ότι είμαι υπεφκυνοσ για τθν κατάντια τθσ ΟΜΑΕ τουσ
τελευταίουσ μινεσ. Αναρωτιζμαι γιατί. Μιπωσ γιατί δεν ζκανα αυτά που ικελαν θ κυρία Φατοφρου, ο
κφριοσ Ρολυηϊθσ και ο κ. Ραναγιϊτθσ Ηλιόπουλοσ? Σασ κυμίηω λοιπόν για να μθν τρζφετε αυταπάτεσ
ότι ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ρροςωρινισ Διοικοφςασ που είχε ςαν κζμα τθ ςυγκρότθςθ τθσ ςε
ςϊμα, παρϊν ιταν και ο κ. Ρολυηϊθσ, ο οποίοσ βζβαια δεν βριςκόταν εκεί ωσ απλόσ παρατθρθτισ. Είχε
ενεργό ρόλο, ςθκϊκθκε όρκιοσ και προζτρεπε ζντονα τα μζλθ τθσ Ρροςωρινισ Διοίκθςθσ να ψθφίςουν
«να φφγει τϊρα ο Κουτςίκοσ από Πρόεδροσ τησ ΕΠΑ» και παράλλθλα πρότεινε ςαν νζο Ρρόεδρο τθσ
ΕΡΑ τον κ. Ραναγιϊτθ Ηλιόπουλο, ο οποίοσ ιταν παρϊν και αποδζχκθκε τθν πρόταςθ. Ζτςι είμαι
αναγκαςμζνοσ να τοποκετθκϊ για να μάκουν οι αγωνιηόμενοι, τα ςωματεία και όλοι οι παράγοντεσ
του ςπορ τα πραγματικά γεγονότα.
Ζγιναν οι εκλογζσ το Φεβρουάριο 2020 και θ καινοφργια διοίκθςθ εξζλεξε πρόεδρο τθσ ΕΡΑ τον κ.
Τςολακίδθ. Εκείνοσ με τθ ςειρά του προςπάκθςε να τθν οργανϊςει . Μου τθλεφϊνθςε και ηιτθςε να
είμαι μζλοσ τθσ. Του εξιγθςα το χαρακτιρα μου, ότι δεν μαςάω δθλαδι τα λόγια μου και μου
απάντθςε ότι αυτό ικελε και ο ίδιοσ.
Ζτςι ξεκινιςαμε όλοι με όρεξθ. Η πρϊτθ μου ζκπλθξθ ιταν όταν ο κ. Γιϊργοσ Ρολυηϊθσ μου είπε ότι
«ο ΣΟΑΑ τελείωςε, εμείσ είμαςτε ςτα πράγματα τϊρα, εμείσ θα ζχουμε επαφή με τουσ οδηγοφσ» . Αυτό
βζβαια εγϊ δεν το άκουςα και κα καταλάβετε ςτθν ςυνζχεια γιατί το αναφζρω. Ξαφνικά ιρκε και ο
Κορωνοιόσ ςτθν παρζα μασ και οι δράςεισ φρζναραν.
Τθν Τρίτθ 5 Μαϊου μου ηθτικθκε από τον κ. Φατοφρο να παραχωριςω το χϊρο μου για να γίνει
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΟΜΑΕ, δεδομζνου ότι τα γραφεία τθσ ΟΜΑΕ ςτο ΟΑΚΑ ιταν κλειςτά λόγω
τθσ πανδθμίασ και δεν ιταν δυνατό να ςυνεδριάςουν. Εκεί ιρκε για μζνα θ δεφτερθ ζκπλθξθ. Ραρότι
δεν ςυμμετείχα ςτο ςυμβοφλιο οι φωνζσ τουσ ιταν τόςο δυνατζσ και ακοφγονταν παντοφ. Διαπίςτωςα
ότι οι εννζα είχαν αποφαςίςει να απομονϊςουν τουσ δφο (Ψαρράκου Φωτεινι & Μεςθμζρθ Γιάννθ)
τθσ προθγοφμενθσ διοίκθςθσ. Αναφερόμενοι ςε κάποια επιςτολι τθν οποία είχαν μεταξφ τουσ
ανταλλάξει κάποιοι από τουσ εννζα, άρχιςαν να τςακϊνονται ςαν τα κοκόρια. Στθν πορεία
αποδειχκθκε ότι οι δφο τθσ προθγοφμενθσ διοίκθςθσ , Ψαρράκου Φωτεινι και Γιάννθσ Μεςθμζρθσ
ζβαηαν πλάτθ και κυρίωσ θ κ. Ψαρράκου, για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ Ομοςπονδίασ. Σκοπόσ τθσ
ομάδασ των κ.κ. Ρολυηϊθ, Ηλιόπουλου Ραναγιϊτθ και Φατοφρου Κορίνασ, ιταν να επιβάλουν ςτον
Ρρόεδρο τθσ ΟΜΑΕ να μθν κάνει και να μθν λζει τίποτα αν δεν ζχουν προςυμφωνιςει. Αν είχε

παραμείνει ο κ. Μάριοσ Ηλιόπουλοσ πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ κα του τα ζλεγαν αυτά ι βρικαν τον
Επαμεινϊνδα Φατοφρο ωσ τον αδφναμο κρίκο επειδι τον είχε προτείνει ο ο Ρρόεδροσ του ΣΟΑΑ ?
Ο Μάριοσ Ηλιόπουλοσ είχε προτείνει δθμόςια να βοθκιςει με ζνα δάνειο τθν ΟΜΑΕ προκειμζνου να
καλυφκοφν άμεςεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Με τθν εμφάνιςθ του κορωνοϊοφ, πνιγμζνοσ ςτισ επαγγελματικζσ
του υποχρεϊςεισ λόγω τθσ πανδθμίασ, δεν ανταποκρίκθκε αμζςωσ ςτο τθλζφωνο, είχε όμωσ
ενθμερϊςει ότι κα επικοινωνιςει με τον Ρρόεδρο κ. Φατοφρο μια ςυγκεκριμζνθ θμζρα, όπωσ μου με
ενθμζρωςε ο κ. Φατοφροσ αργότερα. Με τον κ. Ρολυηϊθ είχα ςυηθτιςει το κζμα τθσ χρθματοδότθςθσ
και τον είχα ενθμερϊςει ότι κα μποροφςα να βοθκιςω αν αντιμετϊπιηε θ Ομοςπονδία κάποιο
πρόβλθμα. Μου ηιτθςε 30.000 ευρϊ και άμεςα τα μετζφερα ςτον λογαριαςμό τθσ ΟΜΑΕ από τον
κοινό λογαριαςμό που ζχω με τθ ςφηυγό μου Λουκία Λικοξϊου και ηιτθςα να μθν μακευτεί θ κίνθςθ
αυτι. Αμζςωσ μόλισ ζγινε θ μεταφορά ο κ. Ρολυηϊθσ μου είπε «τελικά τον προλάβαμε και τον
εκθζςαμε» εννοϊντασ τον κ. Μάριο Ηλιόπουλο. Τελικά αναρωτιζμαι ποιόν εκκζςανε, αυτόν που
γλείφανε πριν τισ εκλογζσ του Φεβρουαρίου?
Στθν ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΡΑ που ζγινε με τθλεδιάςκεψθ διλωςα ότι όροσ για τθν παραμονι μου ςτθν
ΕΡΑ είναι θ ςυμμετοχι του ΣΟΑΑ χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ςεβόμενοσ τον κεςμό του Συνδζςμου
Οδθγϊν Αγϊνων Αυτοκινιτων. Ο κ. Τςολακίδθσ ςυμπλιρωςε ότι επικυμεί και τθν ςυμμετοχι του
ΣΟΑΒΕ κάτι που ζγινε δεκτό από όλουσ. Στθν 1θ ςυνάντθςθ που είχαμε με το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
ΟΜΑΕ ανακοινϊςαμε αυτι τθν απόφαςθ. Είναι γεγονόσ ότι θ απόφαςθ αυτι κακυςτζρθςε να ςταλεί
ςτουσ δφο ςυνδζςμουσ. Για τθν ακρίβεια εςτάλθ μετά τθν επίςκεψθ του κ. Μάριου Ηλιόπουλου ςτον
υπουργό κ. Αυγενάκθ για τθν επανεκκίνθςθ των αγϊνων. Αυτι θ κακυςτζρθςθ ιταν προφανϊσ θ αιτία
που ο πρόεδροσ του ΣΟΑΑ ζςτειλε μια επιςτολι ςτθν ΟΜΑΕ, κατά τθν γνϊμθ μου απαράδεκτθ και με
ανάγκαςε να δθλϊςω αμζςωσ τθν πρόκεςι μου να παραιτθκϊ από τθν ΕΡΑ. Η επιμονι του κ. Ρολυηϊθ
και του κ. Τςολακίδθ να μθν παραιτθκϊ, άλλαξαν τθν αρχικι μου απόφαςθ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο
τθσ ΟΜΑΕ αποφάςιςε να απαντιςει ςτθν επιςτολι του ΣΟΑΑ με επιςτολι τθσ οποίασ ςυντάκτθσ ιταν ο
κ. Ρολυηϊθσ. Οι ςχζςεισ του Συνδζςμου Οδθγϊν Αγϊνων και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΟΜΑΕ
διαταράχκθκαν. Σε μια προςπάκεια ομαλοποίθςθσ των ςχζςεων τθσ ΟΜΑΕ και του ΣΟΑΑ
ςυναντθκικαμε με τον κ. Τςολακίδθ ςτθν Κθφιςιά. Η πρόκεςθ και θ δικι μου και του κ. Τςολακίδθ
ιταν να λιξει θ παρεξιγθςθ. Ο κ. Τςολακίδθσ με ενθμζρωςε ότι επικοινϊνθςε τθλεφωνικά με τον κ.
Μάριο Ηλιόπουλο. Τον ενθμζρωςα και εγϊ ότι μίλθςα μαηί του και ςυμφωνιςαμε να ςυναντθκοφμε
και οι τρείσ (Τςολακίδθσ-Ηλιόπουλοσ Μ. και εγϊ) αμζςωσ μετά τθν αργία του Αγίου Ρνεφματοσ.
Ενθμερϊςαμε και τον κ. Ρολυηϊθ με τον οποίο ςυναντθκικαμε αμζςωσ μετά. Τθν Δευτζρα του Αγίου
Ρνεφματοσ και ενϊ ο κ. Ρολυηϊθσ γνϊριηε το ραντεβοφ που ζχουμε κανονίςει με το ΣΟΑΑ,και είχε
υποχρζωςθ να ενθμερϊςει το διοικθτικό ςυμβοφλιο για τθν επικείμενθ ςυνάντθςθ μασ με ςκοπό τθν
αποκατάςταςθ των ςχζςεων, αποφάςιςε με τθν κ. Κορίνα Φατοφρου να ςτείλει τθν επιςτολι
απάντθςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτον ΣΟΑΑ, τθν θμζρα του Αγίου Ρνεφματοσ, για να οξφνει
ακόμθ περιςςότερο τισ ιδθ τεταμζνεσ ςχζςεισ. Ο ςφνδεςμόσ τότε ζςτειλε δεφτερθ επιςτολι απάντθςθσ
θ οποία ιταν θ αιτία παραίτθςθσ του κ. Τςολακίδθ από Ρρόεδροσ τθσ ΕΡΑ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο
τθσ ΟΜΑΕ ομόφωνα μου ανζκεςε τθν Ρροεδρία τθσ ΕΡΑ. Στο πρϊτο ςυμβοφλιο τθσ ΕΡΑ αποφαςίςαμε
να ςυμμετζχει ο ΣΟΑΑ με δικαίωμα ψιφου ςτα κζματα που ορίηονται από το καταςτατικό του
(αςφάλεια και προβολι των αγϊνων). Πταν ζμακε ο κ. Ρολυηϊθσ ότι ο ΣΟΑΑ κα ςυμμετζχει ςτθν ΕΡΑ
με δικαίωμα ψιφου, μου τθλεφϊνθςε και μου είπε «αν βάλεισ το ΣΟΑΑ μζςα με ψήφο θα με βρεισ
μπροςτά ςου». Αναρωτιζμαι με απειλζσ κζλει να αςκιςει διοίκθςθ ο κ. Ρολυηϊθσ? Σε κάκε περίπτωςθ
ακόμθ περιμζνω να υλοποιιςει τθν απειλι του.

Για να δοφμε ποιοσ κατζςτρεψε τθν ΟΜΑΕ - ΕΡΑ και τι επιμελικθκα ςτθ κθτεία μου.
1. Τθ ςφνκεςθ τθσ ΕΡΑ με νζα άτομα και ςυμβοφλουσ (κ. Ακαναςζκοσ – κ. Χαλιβελάκθ – κ.
Κφρκοσ).
2. Τισ επιτροπζσ των αγϊνων.
3. Τθ ςυμμετοχι του ΣΟΑΑ και του ΣΟΑΒΕ ςτθν ΕΡΑ με ψιφο.
4. Τθν ζναρξθ των αγϊνων με ςκζνοσ με πρϊτο αγϊνα τον Ιοφνιο τθν Ανάβαςθ Αχλαδόκαμπου.
5. Τθν παράταςθ ςτθν λιξθ των ςυμμετοχϊν για τθν διευκόλυνςθ ςωματείων και αγωνιηόμενων.
Δεν κα ιταν ζντιμο από τθν πλευρά μου να μθν αναφερκϊ ςτο Ηπειρωτικό άλλυ που τόςοσ ντόροσ
ζγινε. Το άγχοσ και θ αγωνία θ δικι μου και των υπόλοιπων μελϊν τθσ ΕΡΑ για τθν επανεκκίνθςθ των
αγϊνων μετά το κλείςιμο κάκε δραςτθριότθτασ λόγω τθσ πανδθμίασ, ιταν μεγάλο. Το ςωματείο ΕΛΕΤΑ
ξεκίνθςε πρϊτο τουσ αγϊνεσ ράλλυ. Δυςτυχϊσ κατά τον τεχνικό ζλεγχο παρατθρικθκαν κζματα ςε
κάποια αυτοκίνθτα. Βζβαια οι κανονιςμοί είχαν ολοκλθρωκεί από τον Ιανουάριο 2020 και ψθφιςτεί
από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τον Ιοφνιο 2020 αλλά κάποιοι αγωνιηόμενοι, ίςωσ αποςυντονίςτθκαν από
αυτι τθν κατάςταςθ με τθν πανδθμία και δεν ςυμμορφϊκθκαν με τουσ κανονιςμοφσ, ίςωσ δεν
μποροφςαν οικονομικά άμεςα να ανταπεξζλκουν, ασ μθν ξεχνάμε ότι πολλοί ζπρεπε να ςυντθριςουν
τισ οικογζνειζσ τουσ με το επίδομα του κράτουσ, δεν είχαν αλλάξει κακίςματα, ηϊνεσ, κράνθ. Με
ενθμζρωςε ο Ρρόεδροσ του ςωματείου ΕΛΕΤΑ κ. Σαρθγιαννίδθσ και ζτςι ρϊτθςα τον κ. Ρολυηϊθ αν
μποροφμε να κάνουμε κάτι ϊςτε να ςυμμετζχουν οι αγωνιηόμενοι και να διεξαχκεί ο αγϊνασ κανονικά.
Ο κ. Ρολυηϊθσ, καλφτεροσ γνϊςτθσ των κανονιςμϊν από εμζνα και μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
μου είπε ότι μόνο αν ο κ. Μαραντηίδθσ επζτρεπε κάποια αλλαγι κα μποροφςαν να ςυμμετζχουν.
Επικοινωνιςαμε τθλεφωνικά με τον κ. Μαραντηίδθ και αυτόσ ςυμφϊνθςε για τθν διευκόλυνςθ των
αγωνιηόμενων να χορθγθκεί παράταςθ ζωσ 31/12/2020 ςε κακίςματα, ηϊνεσ και κράνθ με αναδρομικι
ιςχφ. Η πρόταςθ αυτι του κ. Μαραντηίδθ εςτάλθ με e-mail ςε εμζνα και ςτον κ. Ρολυηϊθ. Το e-mail
μπορεί να τεκεί ςτθν διάκεςι ςασ. Επικοινϊνθςα με τα μζλθ τθσ ΕΡΑ και ομόφωνα από τθν πλευρά τθσ
Επιτροπισ Αγϊνων ςυμφωνιςαμε με τθν πρόταςθ του κ. Μαραντηίδθ. Η αλικεια είναι, κάτι που ποτζ
δεν ζκρυψα, ότι ακόμθ μακαίνω τισ διαδικαςίεσ και τουσ κανονιςμοφσ αφοφ ποτζ μζχρι τϊρα δεν
αςχολικθκα ςε βάκοσ με τθν διοίκθςθ του χϊρου. Αμζςωσ μετά το Ηπειρωτικό ράλλυ κατάλαβα ότι
πρζπει να ςτελεχωκεί θ ΕΡΑ και με άλλα μζλθ με μεγαλφτερθ γνϊςθ και εμπειρία για να κα
βοθκιςουν. Για το λόγο αυτό και με πρωτοβουλία μου, πλαιςίωςε τθν ομάδα μασ αμζςωσ ο κ.
Δθμιτρθσ Ακαναςζκοσ.
Τϊρα μάλλον κα πρζπει να απευκυνκϊ ςτθν κ. Φατοφρου.
Ροια θ προςφορά τθσ ςτο karting που κομπάηει ότι είναι ο χϊροσ τθσ?
Η ΕΡΑ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο ενϊ είχε ψθφίςει τουσ κανονιςμοφσ karting, θ κ. Φατοφρου τουσ
άλλαξε τθν παραμονι του αγϊνα του Ρανελλθνίου Ρρωτακλιματοσ αναγκάηοντασ το Δ.Σ. να ςυγκλθκεί
εκτάκτωσ τισ παραμονζσ για ςυηιτθςθ τουσ εκ νζου. Αλλαγζσ άνευ ςθμαςίασ που μόνο αναςτάτωςθ
ζφεραν ςτουσ ακλθτζσ.
Στο ςωματείο ΣΦΙΚΑ του οποίου είναι γραμματζασ και όπωσ διατυμπανίηει ζχει το μεγαλφτερο αρικμό
ακλθτϊν καρτ, ανατζκθκε θ ςυνδιοργάνωςθ με το ςωματείο ΦΙΜΑ του 1ου αγϊνα του Ρανελλθνίου
Ρρωτακλιματοσ karting και τθν τελευταία ςτιγμι αρνικθκε όχι μόνο τθν ςυνδιοργάνωςθ αλλά και τθ
βοικεια προσ το ςωματείο που πρϊτθ φορά διοργάνωςε αγϊνα karting.

Τον Αφγουςτο και λίγο πριν τον 2ο αγϊνα του Ρανελλθνίου Ρρωτακλιματοσ ςτθν Καλαμάτα ζκανε
αλλαγζσ χωρίσ καμία εξουςιοδότθςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ζγκριςθ τθσ ΕΡΑ ςε ιδθ
ψθφιςμζνο πρόγραμμα και ανάγκαςε τα μζλθ τθσ ΕΡΑ και του διοικθτικοφ ςυμβουλίου να
ςυνεδριάςουν ξανά για να επαναφζρουν το πρόγραμμα.
Αντζδραςε ςτθν επιλογι των μελϊν τθσ επιτροπισ karting. Απαξίωνε λζγοντασ άςχετουσ τα μζλθ τθσ
επιτροπισ, Ιςμινθ Φαμπιάτου και Βαςίλθ Ραπαφιλίππου.
Από λάκθ τθσ Κασ Φατοφρου χάκθκαν τα αςφαλιςτικά μζτρα, όπωσ ο δικθγόροσ κ. Σαμαράσ ανζφερε
με επιςτολι του, γιατί αδυνατοφςε θ διοίκθςθ να ςτείλει μάρτυρα και δεν του παρείχε κανζνα άλλο
ζγγραφο. Αναρωτιζμαι αφοφ θ Κα Φατοφρου επιμελικθκε τισ εκλογζσ και όντασ γραμματζασ τθσ
ΟΜΑΕ γιατί δεν φρόντιςε να ζχει ο δικθγόροσ που ορίςτθκε τα απαιτοφμενα? Μετά από αυτι τθν
απόφαςθ του δικαςτθρίου μπροςτά ςε μζνα και ςτον κ. Φατοφρο είπε ότι ζχει δφο μζρεσ να κοιμθκεί
και παραιτείται από όλα και δεν κζλει να αςχολθκεί ξανά με τα διοικθτικά. Εφχομαι για το καλό του
χϊρου να υλοποιιςει αυτιν τθν απόφαςθ.
Δεν είχε καμία αναςτολι να κατθγοριςει τθν γραμματζα τθσ Ομοςπονδίασ ότι δεν τθσ παραδίδει τάχα
τον φάκελο των εκλογϊν του Φεβρουαρίου, τθν ςτιγμι που με δικαςτικι απόφαςθ το ςφνολο του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου είχε εκπζςει. Ραροφςια μου θ γραμματζασ, τον παρζδωςε χωρίσ καμία
αντίρρθςθ και αυτι χωρίσ να ενθμερϊςει κανζνα αφαίρεςε το χειρόγραφο πρακτικό από τον φάκελο
και το πιρε ςτο ςπίτι τθσ. Γιατί άραγε δεν το ζβγαλε μια φωτοτυπία να το μελετιςει?
Με κλίψθ διαπίςτωςα ότι δυςτυχϊσ όλο αυτό το διάςτθμα που κα μποροφςε να είναι επικοδομθτικό
για τον μθχανοκίνθτο ακλθτιςμό, ελάχιςτοι αςχολικθκαν με το ςθμαντικό κζμα που είναι θ
διαχείριςθ των αγϊνων αλλά κφρια κζματα ιταν οι ίντριγκεσ, τα μικροςυμφζροντα και θ λάςπθ ςε
κάκε κατεφκυνςθ.
Τζλοσ απευκυνόμενοσ ςτθν προςωρινι διοικοφςα, ελπίηοντασ ότι κα αποκόψετε κάκε δεςμό με
αυτοφσ που ςασ πρότειναν, ότι δεν κα επιτρζψετε να ςασ επιβάλουν τισ απόψεισ τουσ ο κφριοσ
Ρολυηϊθσ και θ Κα Φατοφρου και όποιοσ άλλοσ και ότι δεν κα διακυβεφςετε τθ ςοβαρότθτα ςασ
παίηοντασ το ρόλο των φερζφωνων, εφχομαι να πετφχετε ςτο περιοριςμζνο ζργο που ςασ ζχει
ανατεκεί.

Με εκτίμθςθ
Τάκθσ Κουτςίκοσ

