Εισήγηση του Βύρωνα Ρηγινού σχετικά με το 12o C d’E PHILPA 2015.
3/11/2015
Γιατί αυτή η Εκδήλωση θα έπρεπε να ονομάζεται σαν η μεγάλη “Γιορτή των
Ιστορικών Οχημάτων 2015 της ΦΙΛΠΑ" αντί του καθιερωμένου “12ο Concours
d'Elegnace 2015 - ΦΙΛΠΑ”.
• Επικοινωνιακή υστέρηση. No Newsletter, No e-mail updates στους συμμετέχοντες,
Λίγα στοιχεία στο Page Event του Facebook, Χωρίς Δελτία Τύπου ή Press
Conference, άρα περιορισμένη διάχυση και προβολή στα ΜΜΕ. Τόσο Πριν όσο και
Μετά την Εκδήλωση.
• Η εκδήλωση στο Καλαντάρι της ΦΙΛΠΑ αναφέρεται σαν "1/11/2015 12th
CONCOURS D’ELEGANCE (FIVA A event). Αν είδε κάποιος εκπρόσωπο - παρατηρητή
της FIVA, ας μας το πει γιατί εγώ δεν είδα. Και αν όντως απουσίαζε δυο εκδοχές
υπάρχουν. Ή η ΦΙΛΠΑ τελικά δεν πλήρωσε την αυξημένη συνδρομή του A Event
(άρα κακώς αναφέρεται σαν τέτοιο) ή πήρε εξαίρεση για την υποχρέωση
παρατηρητή (συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει σχετική αλληλογραφία) και αν ναι, το
γεγονός αυτό θα έπρεπε να αναφερθεί είτε στον Κανονισμό ή σε κάποιο Bulletin.
• Στο έγγραφο του Κανονισμού και στο Άρθρο 4, που είχε δημοσιευθεί τουλάχιστο 1
μηνά πριν την εκδήλωση γίνεται η πρώτη μεγάλη πατάτα όπου αναφέρονται τα
εξής: “Επισημαίνεται ότι λόγω αυστηρών ελέγχων ασφαλείας του χώρου τα οχήματα
που θα συμμετάσχουν πρέπει να προσέλθουν ΑΥΣΤΗΡΑ το αργότερο μέχρι τις 08:30
και να φέρουν το ειδικό Σήμα Ασφάλισης (σε ισχύ) επικολλημένο στο παρ-μπριζ.”
Και διερωτώμαι, ο απλός αναγνώστης τι να υποθέσει; Ότι η ΦΙΛΠΑ αγνοεί το
γεγονός ότι το ειδικό σήμα ασφάλισης έχει καταργηθεί εδώ και περίπου 2 χρόνια; Ή
οτι τα επίσημα έγγραφα και ανακοινώσεις της Λέσχης αποτελούν copy & paste
παλαιότερων εγγράφων ενώ δεν υπάρχει κάποιος Υπεύθυνος που θα κάνει ένα
τελικό έλεγχο και τα εγκρίνει πριν αυτά δημοσιευθούν/αναρτηθούν στο διαδίκτυο;
• Ειδικά όσο αφορά το BULLETIN 2, αναρτήθηκε την παραμονή της Εκδήλωσης
ΜΟΝΟ στην ιστοσελίδα της ΦΙΛΠΑ, με θέματα σχετικά με την ασφάλιση, την ώρα
και σημεία-Πύλες προσέλευσης, όλες λίαν χρήσιμες πληροφορίες για τους
συμμετέχοντες.
Σε αυτό το επίσημο έγγραφο επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά η πρώτη μεγάλη
πατάτα όπου αναφέρονται τα ευτράπελα του copy & paste παλαιότερων εγγράφων.
Και καλά την πρώτη φορά δεν το πήραν χαμπάρι, τη δεύτερη φορά; Άρα
διαπιστώνεται και πάλι ότι δεν υπάρχει κάποιος Υπεύθυνος που θα κάνει ένα τελικό
έλεγχο και εγκρίνει τα έγγραφα πριν αυτά δημοσιευθούν/αναρτηθούν...
• Πέραν τούτων, όταν πέρασα την Βόρεια Πύλη της Μαρίνας κατά τις 08:40 ουδείς
μου ζήτησε ασφαλιστήριο (αλλά ούτε και από όσα Ι.Ο. ήταν μπροστά μου). Προς τι
λοιπόν ο πανικός και οι αυστηροί τόνοι;
• Παραμονή της Εκδήλωσης και δεν έχουν ανακοινωθεί οι καταστάσεις των
οχημάτων και σε ποιες κατηγορίες έχουν καταταχθεί! Δεν αξίζει άραγε οι 125+
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συμμετέχοντες να γνωρίζουν έστω και στο πάρα πέντε σε ποια κλάση θα
διαγωνιστούν; Η κατάσταση αυτή εμπεριέχεται ΜΟΝΟ στο φάκελο που λαμβάνουν
οι Συμμετέχοντες στη Μαρίνα του Φλοίσβου. Τι να συμπεράνει κανείς, ότι
αποτελούσε επτασφράγιστο μυστικό?
• Πάμε τώρα στην Εκδήλωση. Η πρώτη εικόνα από την βόλτα μας μετά τον καφέ,
κατά τις 10:00, που υποτίθεται ότι έχουν προσέλθει ΟΛΑ τα Ι.Ο. που συμμετέχουν,
παρατηρώ τα εξής δυο θέματα: α/ υπάρχουν αρκετά κενά στις θέσεις, γεγονός που
σημαίνει ότι αρκετοί δήλωσαν μεν αλλά δεν προσήλθαν δε (high attrition rate) και
β/ οι πλειοψηφία των συμμετοχών είναι μέτριας ποιότητας. Τα super cars, τα rare &
elegant, τα pre-war (μόνο 2-3 παρόντα) απουσιάζουν… Η μεγάλη μάζα των
συμμετοχών ανήκει σε δεκαετίες κυρίως του 70, 80 και λιγότερες του 60. Στα 50’s
ανήκουν μόνο 11 οχήματα!
• Κατά τις 10:30 ξεκινάν οι Κριτές το έργο τους. Ήταν ΜΟΝΟ 13 για 125+ Ι.Ο. Μια
πρόχειρη διαίρεση δίνει 13:3 = 4 Ομάδες Κριτών (είναι τριμελής), άρα η κάθε
Ομάδα είχε περί τα 30 Ι.Ο. να αξιολογήσει. Αν υποθέσουμε ότι κατ’ ελάχιστο
απαιτούνται 8-10 λεπτά για κάθε όχημα, τότε η κριτική διαδικασία χρειάζεται στο
σύνολο της 4 ώρες! (8 * 30 = 240 λεπτά:60 = 4). Άρα θα ολοκλήρωνε το έργο της
κατά τις 14:30. Αν υπολογίσουμε και κάποιο χρόνο για την καταχώρηση των
στοιχείων στο Laptop, τον έλεγχο τους και τις εκτυπώσεις στο πεδίο κ.λπ., κατ’
ελάχιστο άλλη μισή ώρα. Φτάνουμε στις 15:00+ Σύμφωνα με το επίσημο
Πρόγραμμα ήδη είμαστε με μια ώρα καθυστέρηση! Ο κόσμος κουράζεται ενώ και ο
άσχημος καιρός δεν βοηθά. Οι θεατές σκορπίζουν ενώ πολλοί από τους
συμμετέχοντες κοιτάνε “πως θα την κάνουν” αδιαφορώντας για την τελετή της
απονομής…. Απαξίωση.
• Ερώτηση: γιατί πήγε έτσι το πράγμα; Απάντηση: όταν σχεδιάζεται ένα Event που
λέγεται Concours d’Elegance και γίνονται αποδεκτοί ουσιαστικά όλοι όσοι
δηλώσουν συμμετοχή, όταν δεν έχει υιοθετηθεί κανένα ποιοτικό κριτήριο (π.χ.
Άρθρο 3 – “Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως της FIVA με χαρακτηρισμό από Α1, έως Α3
και από Β2 έως Β3,D2 έως D3, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα αποδεχθεί η
Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή θα προτιμήσει τα πιστοποιημένα
οχήματα αλλά δεν θα απορρίπτει όποια θεωρεί άξια συμμετοχής, ακόμα και χωρίς
κάρτα FIVA, αλλά όχι κατασκευασμένα αργότερα του 1985”, τότε καταλήγει η
Εκδήλωση με 125+ συμμετοχές, για τις οποίες θα ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟ τουλάχιστον 25
κριτές αντί για 13!
• Άρα οι Κριτές ήταν χρονικά πιεσμένοι, με μεγάλο αριθμό οχημάτων προς κρίση
(~30), άρα και κουράστηκαν παραπάνω από ότι έπρεπε και θα έλεγα ότι κάποιοι
δεν έκαναν και αξιόπιστα την δουλειά. Μόνο να αναφέρω ότι οι Κριτές πρέπει ΣΕ
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να περνάνε από σεμινάρια ΚΑΙ να έχουν ενημερωθεί τουλάχιστον
2-3 ήμερες πριν για το ποια Ι.Ο. θα κρίνουν, προκειμένου να έχουν κάνει
προκαταρκτική έρευνα για κάθε μοντέλο και να γνωρίζουν πολλές λεπτομέρειες!
Αμ! πως θα κρίνεις κύριε Κριτή το σπάνιο όχημα; Χύμα στο Κύμα;
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• Ακόμη μια σοβαρή οργανωτική ατέλεια αφορά στη Μη υιοθέτηση
διαφοροποιημένων φύλλων αξιολόγησης, τουλάχιστον για τις Κατηγορίες
Youngtimer, Competition & Mercedes. Άρα και εδώ θα έλεγα ότι ισχύει το εύστοχο
"Ask a silly question to get a silly answer". Συνεπώς δεν φέρουν ευθύνη οι Κριτές
τουλάχιστον αυτών των Κατηγοριών, όσο ο κακός σχεδιασμός και η στρεβλή δομή
της Εκδήλωσης.
• Μια ακόμα έλλειψη αφορούσε την μη ύπαρξη συμπληρωματικών δρώμενων που
θα διασκέδαζε το κοινό και συμμετέχοντες κατά το μεγάλο κενό της ώρας μέχρι την
αναγγελία των αποτελεσμάτων. Π.χ. Μουσικό ή και χορευτικό γκρουπ, animateur
για τα παιδάκια κ.ά.
• Ατέλεια υπήρχε και στο ηχοσύστημα. Κάλυπτε ΜΟΝΟ την περιοχή απονομής και
τίποτα άλλο. Για να μη αναφέρω την μουσική επένδυση σήμα κατατεθέν της
ΦΙΛΠΑ, που επαναλαμβάνεται ακριβώς η ίδια σχεδόν σε κάθε εκδήλωση. Μα κανείς
δεν τους έχει μιλήσει για Playlist ακόμα και από ένα κοινό iPad.
• Κοντά σε αυτό υπάρχει και το ουσιαστικό "φτύσιμο" των χορηγών και του Καλού
Σκοπού (ΦΛΟΓΑ), που δεν προωθήθηκαν καθόλου. Μετά κλαίμε γιατί δεν
βρίσκουμε χορηγούς...[και δη του μεγέθους και εκτοπίσματος της Mercedes-Benz!].
• Πάμε τώρα στην τελετή απονομής. Αποτελεί την αποκορύφωση του event. α/ τα
κυπελλάκια πάνω στο τραπέζι ήταν όλα τόσο μικρά και εμφανισιακά μίζερα,
εντελώς ακατάλληλα για ένα event που θα ήθελε να σέβεται τον εαυτό του (δηλ. η
ίδια η μεγαλύτερη Λέσχη Ι.Ο. της χώρας εκτέθηκε). β/ Οι Κριτές που θα έπρεπε να
είναι ΟΛΟΙ τους καθήμενοι στο τραπέζι και να σηκώνονται όρθιοι χειροκροτώντας
το κάθε βραβευόμενο όχημα & ιδιοκτήτη, αποτελούσαν μια σκόρπια διαδήλωση,
ενώ ΟΥΔΕΙΣ σηκώθηκε σε ένδειξη σεβασμού. γ/ Σχετικά με τον παρουσιαστή, η ο
λεγόμενος MC (Master of Ceremonies).
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις προσλαμβάνεται ένας επαγγελματίας, μάλλον
δημοσιογράφος του χώρου με βαθειά γνώση του αντικειμένου, ο οποίος επίσης
πρέπει να έχει κάνει προετοιμαστική έρευνα για τα σπουδαία οχήματα που
αναμένεται να βραβευθούν. Κάνει συνεχές σπηκάζ και αναφέρει κάποια ιστορικά
στοιχεία για κάθε όχημα. Να θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο έκανε πολύ πετυχημένα ο
Αντώνης Κόλλιας στο τελευταίο TATOI CIRCUIT 2014.
Στην περίπτωση μας, τον σημαντικό αυτό ρόλο ανέλαβε χαλαρά και απροετοίμαστα
ο Πρόεδρος Βερναρδάκης που περιορίστηκε μόνο στην αναγγελία των νικητών,
ΤΕΛΕΙΑ & ΠΑΥΛΑ. Ούτε λέξη παραπάνω ούτε σχόλια ούτε έστω ένα καλαμπουράκι…
• Φθάνουμε λοιπόν στη τελευταία πράξη του δράματος. Έχει πάει η ώρα 16:18, ο
κόσμος ελάχιστος πλέον, και αναγγέλλεται ότι “Έφθασε η ώρα που όλοι
περιμέναμε, τον μεγάλο νικητή, το «Κάλλιστον της Εκδήλωσης» ( Best of Show), που
επελέγη από το Κοινό!”. Εκεί μου έφυγε ο ΤΑΚΟΣ! Γιατί;
Διότι, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Κανονισμού αναφέρεται ότι: “Το «Κάλλιστον
της Εκδήλωσης» ( Best of Show), θα επιλεγεί από την Επιτροπή των Κριτών ανάμεσα
από τα αυτοκίνητα με την υψηλότερη βαθμολογία των επι μέρους Κατηγοριών «Ι»
έως «VIII» και της κατηγορίας “Mercedes Benz” εξαιρουμένης της κατηγορίας VI
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YoungTimer και των οχημάτων κατασκευασμένων αργότερα του 1985”. Το όχημα
που θα βραβευθεί με το «Κάλλιστον της Εκδήλωσης» ( Best of Show), εξαιρείται από
την πρώτη θέση της κατηγορίας του”.
Μάλιστα. Επόμενο καρέ, καλείται να προσέλθει στο Κόκκινο Χαλί μια BENTLEY
MULSANNE του 1983. !
ΑΡΑ: πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων ΟΛΟΥΣ τους Συμμετέχοντες, ΟΛΟΥΣ τους
Κριτές, τον ίδιο τον Κανονισμό (και κατ’ επέκταση την φήμη και σοβαρότητα της
Λέσχης μας).
• Τι είχε συμβεί; Μάλλον ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ της Εκδήλωσης αμέλησε να συμπεριλάβει
στον Κανονισμό, ποσό μάλλον να εκτυπώσει τα πρόσθετα φύλλα αξιολόγησης που
θα συμπεριλάμβαναν τα αυτοκίνητα με την υψηλότερη βαθμολογία των επί μέρους
Κατηγοριών «Ι» έως «VIII» και της κατηγορίας “Mercedes Benz” …
Αυτό σσυμπεραίνεται από το γεγονός ότι στην τελευταία σελίδα του κανονισμού
υπήρχε ΜΟΝΟ το φύλλο αξιολόγησης οχημάτων, χωρίς το δεύτερο για την επιλογή
του Best of Show. Tragic !
• Άρα η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ δεν είχε μπροστά της την επιλογή του Best of Show σύμφωνα
με τη διαδικασία και τον Κανονισμό, οπότε “απορία ψάλτου βήξ!”, δηλαδή ας
πάρουμε τη βοήθεια του Κοινού, κι’ αν πετάει ο γάιδαρος θα πετάξουμε κι΄εμείς
μαζί του!
• Χαρακτηριστικό του τι αναφέρει κολακευτικά ο Πρόεδρος στην ευχαριστήριο
ανακοίνωση του της 2/11/15 (ορθή πρακτική βεβαίως):
“Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,
Με τη λήξη του “12ου Concours d’ Elegance”, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία, θέλω
να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή. Και
συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της Οργάνωσης και Επικεφαλής των Κριτών κ. Robert
Smith και τον Υπεύθυνο της εκδήλωσης κ. Νικόλα Κοντογιάννη ο οποίος οργάνωσε
με κάθε λεπτομέρεια την εκδήλωση.
Τους Κριτές των αυτοκινήτων κ. Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, Γιώργο Χωριανόπουλο,
Γιώργο Βάλληνδα, Μάριο Ηλιού, Θεόδωρο Διαμαντή, Γιώργο Καραγιώργο, Ηλία
Μπίσια, Μιχάλη Λυκάκη, Οδυσσέα Τσαγκάρη, Αθανάσιο Σινάνογλου.
Τα Μέλη της Οργάνωσης κ. Πέτρο Τσαπέπα, ο οποίος επιμελήθηκε με επιτυχία την
τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης, μαζί με τον κ. Γιάννη Ασμάτογλου και τον κ. Νίκο
Χαραλαμπόπουλο.
Τους Κριτές των Μοτοσικλετών Αθανάσιο Παπουτσά, Χαράλαμπο Κελάφη και
Δημήτρη Αναστασιάδη.
Τους Εθελοντές δεσποινίδα Χριστίνα Κοντογιάννη, κ. Αθανάσιο Λερούτσο, Γιώργο
Σταμάτη, Γιώργο Σουρρή, Έφη Καγκάδη, Βασίλη Ζιωζιώκο, Κώστα Γρέκα.
Και φυσικά δεν ξεχνώ τις κυρίες της Γραμματείας κα. Μαρία Νικολοπούλου, Δανάη
Σανταμούρη και Σωτηρία Κότσιαλου, που έκαναν πολύ καλή δουλειά.
Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω όλους.
Πρόεδρος ΦΙΛΠΑ
Δημήτριος Βερναρδάκης”
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• Ιδού λοιπόν το “Κάλλιστον της Εκδήλωσης» ( Best of Show), για τη “Γιορτή των
Ιστορικών Οχημάτων 2015 της ΦΙΛΠΑ" ένα τίτλο που αυθαίρετα μεν χρησιμοποιώ
προτείνω δε να υιοθετηθεί, αντί του καθιερωμένου “12ο Concours d'Elegnace 2015
– ΦΙΛΠΑ”.

Η BENTLEY MULSANNE του 1983
! Και του χρόνου παιδιά αν μη τι άλλο με σωστό τίτλο για την μεγάλη γιορτή μας!
© Βύρων Ε. Ρηγινός, 3-11-2105
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