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Εκκίνηση σήμερα το πρωί, στον 33ο Βαρτζάκειο Δρόμο Υγείας Πειραιά, στην πλατεία
Αλεξάνδρας στο Πασαλιμάνι.
Ο 33ος Βαρτζάκειος Δρόμος Υγείας Πειραιά, ο
οποίος περιελάμβανε αγώνες 2.000 μ. για αθλητές και μαθητές έως 16 ετών και 14.000 μ.
για ενήλικες, διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, υπό την αιγίδα του
Δήμου Πειραιά.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι
έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τους δρομείς και τους παρευρισκομένους, θα διατεθούν
στο ίδρυμα «Η Κιβωτός του Κόσμου».

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά κ.
Ιωσήφ Βουράκης, σε δήλωσή του, τόνισε ότι ο Πειραιάς

είναι η πόλη των πρωταθλητών και επεσήμανε ότι μια αθλητική δραστηριότητα σαν κι
αυτή, στο σπίτι της στον Πειραιά, δείχνει για άλλη μια φορά ότι ο κόσμος και αγαπάει τον
Πειραιά και θέλει η πόλη να έχει συνεχώς αθλητικά δρώμενα. Ο κ. Βουράκης επεσήμανε
επίσης, πως είναι σημαντικό να διεξάγονται στον Πειραιά μεγάλα αθλητικά γεγονότα
κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς φέτος ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην «Κιβωτό του
Κόσμου» και ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή και κυρίως τους εθελοντές που βοήθησαν
στον αγώνα, λέγοντας πως η συμβολή τους ήταν σημαντική για την άρτια διεξαγωγή του
αγώνα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά κ. Σωτήρης Κάκιας, δήλωσε μεταξύ
άλλων, ότι σήμερα δεν γιορτάζει μόνο ο Σύλλογος, αλλά όλος ο Πειραιάς, τη μεγάλη ετήσια
γιορτή του μαζικού αθλητισμού. Σημείωσε, ότι ο αγώνας διοργανώνεται στη μνήμη του
Πειραιώτη Βαλκανιονίκη πρωταθλητή Χρήστου Βαρτζάκη. Επίσης, ευχαρίστησε για τη
στήριξη τον Δήμο Πειραιά, τον Ο.Π.Α.Ν., το «Κανάλι 1» για την προβολή του αγώνα και
όλους τους φορείς που συνέβαλαν στη διεξαγωγή του.

Η εκπρόσωπος της «Κιβωτού του Κόσμου», παιδαγωγός κα Ιουλία Γεωργίου, ευχαρίστησε
τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά που αφιέρωσε τον αγώνα στην «Κιβωτό του Κόσμου»
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και επεσήμανε ότι η Κιβωτός χρειάζεται τη στήριξη όλων.

Από τον Δήμο Πειραιά, στον 33ο Βαρτζάκειο Δρόμο Υγείας παρευρέθηκαν : ο
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Αγρανιώτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Γιώργος Βίτσας και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. Δημήτρης Βλαχάκος.
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