Πειραιάς, 19/5/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Πειραιά και επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής» κ. Γιάννης
Μώραλης και ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με
τον «Πειραιά Νικητή» κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, παρευρέθηκαν χθες σε εκδήλωση του
Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων.
Είχε προηγηθεί νωρίτερα εθελοντικός υποβρύχιος καθαρισμός από μέλη του
Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων στην περιοχή του Όρμου της Αφροδίτης στην
Πειραϊκή, ο οποίος

διοργανώθηκε με

την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στoν

οποίo έδωσε το παρών ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης.
Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων ευχαρίστησαν τον κ.
Μώραλη και τον κ. Μαρινάκη για την αρωγή και τη στήριξή τους στις δράσεις του
Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσουν να είναι δίπλα τους, προκειμένου
να κάνει η πόλη μας ακόμα μεγαλύτερα βήματα προόδου.
Ο Δήμαρχος Πειραιά και επικεφαλής του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής»
κ. Γιάννης Μώραλης, σε χαιρετισμό του επεσήμανε:
«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας και για την καλή συνεργασία που
έχουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Οι πρωτοβουλίες και οι εθελοντικές δράσεις που
πραγματοποιείτε για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι ο σημερινός
καθαρισμός στη θάλασσα της Πειραϊκής, είναι αξιέπαινες και αποτελούν παράδειγμα
προς μίμηση. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η πόλη μας διαθέτει δραστήριους
Συνδέσμους σαν κι εσάς και να είστε βέβαιοι πως ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να

στέκεται αρωγός σε κάθε εθελοντική δράση. Πιστεύω ότι τέτοιου είδους ενέργειες
είναι επιβεβλημένες αφού περνούν μήνυμα για την προστασία των ακτών και του
περιβάλλοντος στους πολίτες και ιδιαίτερα στα παιδιά, τα οποία οφείλουμε να
ευαισθητοποιούμε από μικρή ηλικία για το περιβάλλον».
Ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με
τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, σε χαιρετισμό
του, τόνισε:
«Mόνο συγχαρητήρια αξίζουν στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων για τις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα μέλη του, όσον αφορά τον υποβρύχιο
καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής γύρω από τον Πειραιά μας και όχι μόνο. Δράσεις
όπως η σημερινή εδώ στον Όρμο της Αφροδίτης, είναι ευεργετικές όχι μόνο για το
ίδιο το περιβάλλον αλλά και για την ευαισθητοποίηση όλων μας και κυρίως των νέων
παιδιών, όσον αφορά την ανάγκη να σεβόμαστε και να προσέχουμε σαν τα μάτια μας
την μοναδική θάλασσα του Πειραιά και τον τόπο μας γενικότερα. Θα είμαστε πάντα
δίπλα σας και εγώ προσωπικά και ο Δήμος, για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε
εμπράκτως το έργο σας».

