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Αξιότιμες κυρίες 

Αξιότιμοι κύριοι,  
 

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες 

Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» συνεχίζει την εντεκάχρονη πορεία του στον αγώνα για ισότιμη εκπαίδευση 

και κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών με τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία και σας καλεί σε 

έναν ξεχωριστό αγώνα βουνού στην Θεσσαλονίκη. 
 

Ύστερα από δυο επιτυχημένες διοργανώσεις τις προηγούμενες χρονιές, η «ΣΥΖΩΗ» 

προκηρύσσει τον «3
ο
 Σύζαθλο 2017» που θα πραγματοποιηθεί στο περιαστικό δάσος της 

Θεσσαλονίκης «σέϊχ σου», το πρωί της Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2017. Πρόκειται για τον 

μεγαλύτερο μέχρι σήμερα αγώνα βουνού της Θεσσαλονίκης (27 χλμ) που θα ικανοποιήσει τους πιο 

απαιτητικούς δρομείς, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και οι διαδρομές των 14,5 και των 5,4 

χιλιομέτρων για έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό δρομέων και περιπατητών όλων των ηλικιών και 

δυνατοτήτων. 
 

Σκοπός του αγώνα είναι όσο το δυνατό περισσότεροι συμπολίτες μας να ζήσουν τη χαρά της 

άθλησης, της επαφής με τη φύση, της υγιεινής ζωής, της συλλογικής προσπάθειας, αλλά και να 

γνωρίσουν τις δράσεις του Συλλόγου ενισχύοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές μας ώστε τα παιδιά 

με τη συγκεκριμένη σύνθετη αναπηρία και οι οικογένειές τους να ζούνε ποιοτικά μαζί με όλους 

τους συνανθρώπους μας. Από το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα καλυφθεί το κόστος της 

διοργάνωσης και το υπόλοιπο θα διατεθεί αποκλειστικά για ενίσχυση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Συλλόγου. 
 

Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τον Σύλλογό σας να υποστηρίξει τη δραστηριότητά μας 

αυτή ως κοινωνικός αρωγός προτρέποντας τα μέλη σας να συμμετέχουν σε αυτό το ξεχωριστό  

αθλητικό και κοινωνικό γεγονός της πόλης μας. 
 

 Περισσότερα στοιχεία για την «Συζωή» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.syzoi.gr και 

για τον αγώνα στην ιστοσελίδα www.syzathlos.gr και στη σελίδα της «Συζωής» στο facebook. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη γραμματείας κα. 

Ελένη Χαρίση, τηλ. 2310 460777 (καθημερινές από 9.00 μέχρι 15.00), syzoiorg@gmail.com  
 

 

Με εκτίμηση, 
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