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Το Ράλλυ Ακρόπολις για τρίτη χρονιά στην Στερεά Ελλάδα

Μπακογιάννης: «Το Ράλλυ Ακρόπολις έχει επιστρέψει στο σπίτι του μόνιμα»

Για τρίτη συνεχή χρονιά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει και συμμετέχει στην
διοργάνωση ενός από τους πλέον ιστορικούς θεσμούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα από της ΟΜΑΕ και τους
συνδιοργανωτές του αγώνα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης,
ανέπτυξε τους λόγους που η Περιφέρεια ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια να στηρίζει εμπράκτως
τον θεσμό και αναφέρθηκε σε αυτά που προσδοκά από την σύνδεση του Ράλλυ Ακρόπολις με
τη Στερεά Ελλάδα.

«Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι από εκείνες τις αθλητικές διοργανώσεις που αποτελούν ευκαιρία για
τη Στερεά Ελλάδα να ανοίγει νέους δρόμους για τον τουρισμό, την οικονομία και τον πολιτισμό
της. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, δείχνει ότι κάτι έγινε σωστά. Ότι δουλέψαμε
καλά τα προηγούμενα χρόνια και μπορέσαμε να φιλοξενήσουμε μία αθλητική διοργάνωση
διεθνούς κύρους, αλλά και να συμβάλουμε στην αναβάθμισή της. Αυτό που αρχικά ζητούσαμε,
να επιστρέψει το Ράλλυ Ακρόπολις στο σπίτι του, στη Στερεά Ελλάδα, φαίνεται ότι το
κατακτήσαμε. Με καθοδηγητή την ΟΜΑΕ, δημιουργήσαμε το πλάνο στήριξης και διεξαγωγής
του αγώνα και το αποτέλεσμα μίλησε και θα μιλήσει και εφέτος μόνο του. Η Περιφέρεια μας
έχει αποδείξει ότι είναι ανοιχτή σε κάθε υγιή πρωτοβουλία για να προχωρά μπροστά σε όλους
τους τομείς. Έχει αποδείξει ότι παίζει ομαδικό παιχνίδι κυρίως όταν πρόκειται για την ανάπτυξη
σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Πύργο των Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας, ευχαρίστησε την ΟΜΑΕ και προσωπικά τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής
Δημήτρη Μιχελακάκη για τον άψογο συντονισμό της Ομοσπονδίας και της Περιφέρειας που,
όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα, το Ράλλυ Ακρόπολις να αποτελέσει διαφήμιση για την Στερεά
αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

«Η καρδιά του Ράλλυ Ακρόπολις θα ξαναχτυπήσει στην Στερεά Ελλάδα κι εμείς είμαστε εδώ για
να την κρατάμε ζωντανή και δυνατή. Καλωσορίζουμε όλους τους συντελεστές, τους
συμμετέχοντες και τους θεατές και τους λέμε ότι το δικό μας σπίτι, η Στερεά Ελλάδα, είναι και
δικό τους» τόνισε κλείνοντας τις δηλώσεις του στην συνέντευξη τύπου ο κ. Μπακογιάννης.


