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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Seajets Rally Acropolis 2015, που φιλοξενήθηκε για
έκτη συνεχόμενη χρονιά στην πόλη του Λουτρακίου. Παρά τις όποιες αντιξοότητες, οι
προσπάθειες που κατέβαλε η Δημοτική Αρχή Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη, ο Πρόεδρος,
κ. Δημήτρης Μιχελακάκης και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Ελλάδος για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός απέδωσαν καρπούς.
Η Δημοτική Αρχή Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και ο Δήμαρχος, Γεώργιος
Αλκ. Γκιώνης θέλουν να συγχαρούν όλα τα πληρώματα που έλαβαν μέρος σε αυτή την
αθλητική διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
που εργάστηκαν με πνεύμα συνεργασίας για να πετύχουν το καλύτερο
αποτέλεσμα. Επίσης, απευθύνει ευχαριστίες στη ναυτιλιακή εταιρεία, SEAJETS Ράλλυ
Ακρόπολις και τον ιδιοκτήτη της, κ. Μάριο Ηλιόπουλο, καθώς η εταιρεία του πλέον
συμπλέει με ένα διεθνές αθλητικό γεγονός του βεληνεκούς του Ράλι Ακρόπολις.
Επιπλέον, συγχαίρει τον επίσημο χορηγό της διοργάνωσης, την εταιρεία ΕΚΟ και τον κ.
Βασίλειο Παναγόπουλο, Διευθυντή Λιανικής Εμπορίας και μέλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, για την
έμπρακτη στήριξή τους στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του αγώνα, τον ΕΟΤ για την
τουριστική προβολή του μεγάλου αυτού γεγονότος σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης, τους
εθελοντές και τους Δήμους Άργους-Μυκηνών, Κορινθίων, Μεγαρέων, Νεμέας,
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Σικυωνίων για την αμέριστη υποστήριξή τους στο εγχείρημα.
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στο πλήρωμα του Λάμπρου Αθανασούλα και Νίκου
Ζακχαίου, οι οποίοι συμμετείχαν με τη Lascaris Foundation Team Greece και κατέκτησαν
την τρίτη θέση στο Seajets Rally Acropolis 2015. Ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης θέλει
να τους συγχαρεί για τη μεγάλη τους επιτυχία και να τους ευχαριστήσει από καρδιάς,
καθώς αποφάσισαν να προσφέρουν το χρηματικό ποσό των 5.000,00 ευρώ που
κέρδισαν από το έπαθλο, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας
- Αγίων Θεοδώρων, αποδεικνύοντας με αυτόν τρόπο ότι παρά τη δύσκολη οικονομική
συγκυρία που διανύουμε ως χώρα, ανάμεσά μας υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που
νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους και προσφέρουν κοινωνικό έργο. Αρωγός και
συμμέτοχος σε αυτή την απόφαση είναι το Ίδρυμα Λάσκαρη, των κ.κ. Νίκου και Βασίλη
Λάσκαρη, το οποίο στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών και όχι μόνο,
μέσα από τη δράση τους σε τομείς, όπως ο αθλητισμός, η παιδεία και ο πολιτισμός, η
κοινωνική πρόνοια και η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
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