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Tο TETRAKOSARI© δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια από μια ομάδα ανθρώπων που με 
επικεφαλής εμένα τον Νικόλαο Λογοθέτη προσπάθησε να συμβάλει στη βελτίωση της ελληνικής 
οδηγικής και αγωνιστικής κουλτούρας γενικά, καθώς και να διορθώσει κάποιες από τις εγγενείς 
αδυναμίες των ελληνικών αγώνων επιτάχυνσης ειδικότερα. 
 
Έκτοτε, με γνώμονα πάντοτε τον άνθρωπο (οδηγό και θεατή), καινοτομεί διαρκώς αποτελώντας 
την πρώτη και μοναδική διοργάνωση τέτοιου είδους σε ολόκληρη τη χώρα. Η  τιτάνια προσπάθεια 
που καταβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από κάθε διοργάνωση μοναδικό σκοπό 
έχει τη συνεχή βελτίωση σε όλους εκείνους τους τομείς που  με τη σειρά τους εξασφαλίζουν την 
μέγιστη δυνατή επιτυχία της καθώς και την ευχαρίστηση όλων των εμπλεκομένων. 
  
Το TETRAKOSARI© έχει φυσικά και οικονομικά οφέλη. Δεν θα μπορούσε να γίνεται διαφορετικά 
από τη στιγμή που αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας προσφοράς και ζήτησης. Χωρίς αυτά (τα 
οικονομικά οφέλη) δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει TETRAKOSARI©. Δεν θα ήταν δυνατόν 
οδηγοί, μηχανικοί και θεατές να απολαμβάνουν κάθε φορά παροχές και υπηρεσίες που κανένας 
άλλος, πέρα από την ομάδα του AutokinisiMag, δεν μπορεί να διαθέσει στον κόσμο της 
επιτάχυνσης.  
 
Πάνω απ’ όλα όμως, το TETRAKOSARI© είναι οι άνθρωποί του. Το TETRAKOSARI© είστε 
εσείς. Έχουμε αποδείξει πως σε κάθε διοργάνωση υπερβάλλουμε εαυτούς έτσι ώστε να ζήσετε μια 
εμπειρία αξέχαστη, μια εμπειρία που μέλημά μας είναι να αποτελεί τον κανόνα και όχι την 
εξαίρεση. Αυτό ακριβώς κάναμε και στο TETRAKOSARI© V. Ήδη από τον Απρίλιο, οπότε και 
είχε ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του πέμπτου event, δουλεύαμε αδιάκοπα για να 
κάνουμε τις δεκάδες ιδέες μας πραγματικότητα. Και τα καταφέραμε. Το περασμένο 
Σαββατοκύριακο όλα ήταν έτοιμα. Καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Παρόλα αυτά ο καιρός ήταν, 
είναι και θα είναι ο πλέον αστάθμητος παράγοντας σε κάθε διοργάνωση. Αυτή τη φορά δεν 
αποδείχθηκε σύμμαχός μας. Ακόμη και έτσι όμως, δεν το βάλαμε ούτε μια στιγμή κάτω. Δεν το 
βάλατε ούτε μια στιγμή κάτω. Ήμασταν και ήσασταν εκεί. Όλοι μαζί. Κάνοντας ότι ήταν 
ανθρωπίνως δυνατόν για να πραγματοποιηθεί αυτό για το οποίο κοπιάσαμε και κοπιάσατε. 
Ελπίζοντας πως η κατάσταση θα βελτιωθεί και θα ζήσουμε και πάλι ένα αξέχαστο διήμερο. 
 
Για την επόμενη διοργάνωση του περιοδικού AutokinisiMag, το TETRAKOSARI© VI, η 
διοργανώτρια αρχή - εταιρεία αποφάσισε τα εξής: 
 
★ Το TETRAKOSARI© VI να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2013 
 
★ Η χρονική διάρκεια του TETRAKOSARI© VI να αλλάξει και από 2 ημέρες να γίνει 3 
(Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή). Η διάρκεια όλων των υπόλοιπων διοργανώσεων από το 
TETRAKOSARI© VI και έπειτα να κυμαίνεται από 2 έως και 7 ημέρες 
 
★ Το αντίτιμο συμμετοχής για το TETRAKOSARI© VI να ανέλθει στα 50€/ημέρα με δυνατότητα 
συμμετοχής είτε για ολόκληρο το τριήμερο (150€), είτε μόνο για το Σαββατοκύριακο (100€) 
(αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής μόνο την Παρασκευή). Δεδομένων των καιρικών 
συνθηκών που επικράτησαν στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, όσοι 
οδηγοί δήλωσαν συμμετοχή στο TETRAKOSARI© V και επιθυμούν να συμμετάσχουν και στο 
TETRAKOSARI© VI, θα καταβάλλουν αντίτιμο συμμετοχής μειωμένο κατά 50€ (100€ για 



 

 

ολόκληρο το τριήμερο). Φυσικά στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται η ατομική ασφάλιση και 
η ασφάλιση προς τρίτους. 
 
★ Την καθιέρωση σειράς διοργανώσεων TETRAKOSARI© σε μόνιμη χρονική βάση (μέχρι 4 ανά 
έτος σε αριθμό) και την εισαγωγή συστήματος βαθμολόγησης (point system) ήδη από το πρώτο 
event του 2013. Ο τελικός νικητής θα αναδεικνύεται με βάση το σύνολο των βαθμών που 
συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε όλα τα TETRAKOSARI© events, ενώ παράλληλα 
θα υπάρξει και ειδική ξεχωριστή διάκριση στο τέλος της χρονιάς. 
 
Το TETRAKOSARI© είστε εσείς. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Δεν θα σταματήσουμε ούτε λεπτό 
να προσπαθούμε για το όραμά μας. Κανείς και τίποτε δεν είναι σε θέση να ανακόψει τους κόπους 
τους δικούς μας και δικούς σας. Ανταγωνιζόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Οι πέντε έως τώρα 
διοργανώσεις ήταν μόνο η αρχή. 
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