Θεζζαινλίθε, 12 Φεβξνπαξίνπ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Ο ύλλογος σνδρόμοσ Down Ελλάδος ζηο περίπηερο
ηοσ Διεθνούς Μαραθωνίοσ «ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» ζηην Infacoma

Κάιεζκα ζε όινπο, γηα καδηθή ζπκκεηνρή ζηε κεγαιύηεξε αζιεηηθή γηνξηή ηεο Βόξεηαο
Διιάδαο, απεύζπλε ε αληηπξνζωπία ηοσ σλλόγοσ σνδρόμοσ Down Ελλάδος, πνπ
επηζθέθζεθε ηο stand ηοσ ΝΝ 11οσ Διεθνούς Μαραθωνίοσ «ΜΕΓΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» ζηην Infacoma 2016, ην απόγεπκα ηεο Παξαζθεπήο (12/02).
Ο πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ πλδξόκνπ Down Διιάδνο, ηαύρος Σζιθλίκης, ν επίηηκνο
πξόεδξνο θαη επί 26εηία επηθεθαιήο ηνπ πιιόγνπ, Θεοδόζης Γεωργιάδης, ε
αληηπξόεδξνο Μαρία Ζαΐμη θαη ν ηακίαο Νίκος Κλαδάκης, βξέζεθαλ ζην Περίπηερο
15 - stand 52 ηης Infacoma, όπνπ ηνπο ππνδέρζεθαλ ν γεληθόο γξακκαηέαο θαη ν
ηακίαο ηνπ δηνξγαλωηή ΜΔΑ Σξίηωλ, θ. θ. Γιάννης Ποδιώηης θαη Γιάννης
Πανανάκης.
Οη εθπξόζωπνη ηνπ πιιόγνπ πλδξόκνπ Down, πνπ είλαη έλαο από ηνπο 49 θνξείο πνπ
είλαη εληαγκέλνη ζην πξόγξακκα θνηλωληθήο πξνζθνξάο ηεο δηνξγάλωζεο, εμέθξαζαλ
ηελ επρή λα απνδεηρζεί ν θεηηλόο Μαξαζώληνο αθόκα θαιύηεξνο από όινπο ηνπο
πξνεγνύκελνπο θαη λα ζεκεηώζεη λέν ξεθόξ ζπκκεηνρώλ.
«Ο Δηεζλήο Μαξαζώληνο ‘ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ’ δίλεη κηα κεγάιε επθαηξία ζηνλ ύιινγό
καο λα βγάιεη ζηνπο δξόκνπο ηεο Θεζζαινλίθεο ηα παηδηά καο κε ζύλδξνκν Down, αιιά
θαη ζηα κέιε θαη ζηνπο θίινπο ηνπ πιιόγνπ δίλεηη λε επθαηξία λα πεξπαηήζνπλ θαη λα
ηξέμνπλ ζηα 5.000κ., ζηα 10.000κ. ή θαη ζην Μαξαζώλην. Η κέξα ηνπ αγώλα είλαη
κνλαδηθή, γηαηί ε Θεζζαινλίθε αδεηάδεη από απηνθίλεηα, γεκίδεη από ρηιηάδεο δξνκείο θαη
όινη καο απνθηνύκε ηελ αίζζεζε όηη ε πόιε είλαη δηθή καο», ηόληζε ν θ. Γεωξγηάδεο.
Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν λένο πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ, θ. Σζηθιίθεο, ππνγξάκκηζε ηελ
ζεκαζία ηεο εγγξαθήο όιωλ ηωλ δξνκέωλ κέζω ελόο από ηνπο 49 θνξείο θνηλωληθήο
πξνζθνξάο, πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ππνζηεξίδνληαη από ηε δηνξγάλωζε:
«Θα παιέςνπκε ώζηε ην Down Running Team λα είλαη κεγάιν ζε ζπκκεηνρή, γηα άιιε
κηα θνξά. Ειπίδνπκε θαη ρξεηαδόκαζηε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θόζκνπ θαη επραξηζηνύκε ηελ
Οξγαλσηηθή Επηηξνπή γηα ηε δπλαηόηεηα πνπ καο δίλεη λα εληζρπζνύκε νηθνλνκηθά κέζα
από θάζε εγγξαθή. Πξνηξέπνπκε θάζε δξνκέα πνπ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζ’ απηή ηε
κεγάιε γηνξηή, λα θάλεη ηελ εγγξαθή ηνπ κέζα από ηε δηθή καο νκάδα, ή από ηελ
αληίζηνηρε νκάδα θάπνηνπ άιινπ θνξέα θνηλσληθήο πξνζθνξάο. Γηα ηνλ ύιινγν
πλδξόκνπ Down Ειιάδνο, ε επηβίσζε πεξλά κέζα από ηέηνηεο ελέξγεηεο. Κάζε
ζπκκεηνρή ζα καο δώζεη θνπξάγην, ώζηε λα παξακείλνπκε αλνηρηνί θαη λα ζπλερίζνπκε
λα βνεζνύκε πεξίπνπ 100 παηδηά κε ζύλδξνκν Down ζηε Θεζζαινλίθε».

Σα ζηειέρε ηνπ ΝΝ 11νπ Γηεζλνύο Μαξαζωλίνπ «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» ππνδέρνληαη
ζηο Περίπηερο 15 - stand 52 όινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο 33εο Infacoma, νη νπνίνη
κπνξνύλ λα ελεκεξώλνληαη θαη λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε δηνξγάλωζε ηεο
Κπξηαθήο 3 Απξηιίνπ.
Οι ώρες λειηοσργίας ηοσ stand:
άββαην 13 Φεβξνπαξίνπ: 11:00 - 21:00
Κπξηαθή 14 Φεβξνπαξίνπ: 11:00 - 20:00

