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Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στο 29ο Ράλλυ Σπριντ
Πύργου. Έναν σπουδαίο αγώνα του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο οποίος
παράλληλα αποτελεί σημαντικό κομμάτι του Πανελληνίου Κυπέλλου Χώματος.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου
Πύργου (ΑΟΛΑΠ), στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Δυτικής Ελλάδος, στον Δήμο Πύργου και φυσικά σε όλους τους δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διοργάνωση αυτής της
ενδιαφέρουσας διαδρομής, που θα προσφέρει ένα όμορφο θέαμα στους λάτρεις του
μηχανοκίνητου αθλητισμού, διασχίζοντας τα όμορφα τοπία του νομού.
Η στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του αθλητισμού έχει πλέον
επιφέρει απτά οφέλη και κερδίζει συνεχώς έδαφος και στον τομέα του μηχανοκίνητου
αθλητισμού και της ποδηλασίας. Μέσα σε δύο χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι
κορυφαίες διοργανώσεις: Τα Ράλλυ Ακρόπολις 2021 και 2022, ο Διεθνής
Ποδηλατικός Γύρος 2022, οι αγώνες Drift και All Star Race στο ΟΑΚΑ, το Rally
Greece OffRoad στο Άργος Ορεστικό, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior Motocross
στην Αρκαδία, αποτελούν σαφή δείγματα εξωστρέφειας. Και έπονται και άλλες
διοργανώσεις, τις οποίες θα ανακοινώνουμε όταν έχουμε σαφή αποτελέσματα.
Σύντομα, θα δημοσιευθεί ο οικονομικός απολογισμός του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις
2022, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, που
υπηρετούμε με συνέπεια, ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς αξιοποιήθηκαν τα χρήματα
του Έλληνα φορολογούμενου, αλλά και οι χορηγίες.
Παράλληλα όμως, η εμπιστοσύνη μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό στηρίζεται στο
σχέδιο και το όραμα μας για τη μείωση των τροχαίων, διότι είναι το κατάλληλο μέσο
προώθησης της οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Χώρες με ανεπτυγμένο
μηχανοκίνητο αθλητισμό βρίσκονται χαμηλά σε τροχαία ατυχήματα. Σας θέλουμε
συμμάχους και σε αυτόν τον ύψιστο σκοπό.
Εύχομαι καλή επιτυχία στους διοργανωτές και τα πληρώματα που θα λάβουν μέρος
σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση.
Με εκτίμηση,
Λευτέρης Αυγενάκης
Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού

