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Δειηίν Σύπνπ  

Δεπηέξα, 28 επηεκβξίνπ 2015  

 

Η "Φλόγα" θα είναι ζηην αλαμίνα  

 με ηοσς κορσθαίοσς ηης ορεινής ποδηλαζίας 
 

Από 02-04 Οθησβξίνπ 2015 ν Δηεζλήο αγώλαο ζηα Καλάθηα  

 

 

Οη θνξπθαίνη ηεο νξεηλήο πνδειαζίαο ζα βξεζνύλ ην ηξηήκεξν 02-04 Οθησβξίνπ 

ζηελ αιακίλα, γηα ηνλ Γιεθνή αγώλα «HellasSalaminaIslandMTBRace – 

UCIS2». Αγώλα πνπ δηνξγαλώλεη ν ΑΠρωηέας ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γήμοαλαμίνας, ζε κηα παλέκνξθε δηαδξνκή ζηα Κανάκια, ζε έδαθνο ρσκάηηλν 

θαη κνλνπάηηα.  

 

Ο Α. "Ο ΠΡΩΣΕΑ" ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ύιινγν Γνληώλ Παηδηώλ κε 

Νενπιαζκαηηθή Αζζέλεηα "Φιόγα" ζε κία πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηνπ. 

 

«Η «Φιόγα» ηδξύζεθε ην 1982 από ειάρηζηνπο γνλείο παηδηώλ κε θαξθίλν θαη 

ζήκεξα αγθαιηάδεη ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο ζε όιε ηελ Ειιάδα, κε γξαθεία θαη 

εθπξνζώπνπο ζηηο κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο ρώξαο. ηελ Φιόγα 

ζπκπαξαζηεθόκαζηε ζηηο νηθνγέλεηεο θαη αγσληδόκαζηε γηα ηελ θαιύηεξε ηαηξηθή, 

ςπρηθή θαη θνηλσληθή θξνληίδα ησλ παηδηώλ πνπ λνζνύλ από θαξθίλν. 

Είκαζηε δίπια ζηηο νηθνγέλεηεο, κνηξαδόκαζηε ηνπο θόβνπο θαη ηηο αγσλίεο ηνπο θαη 

ζηεξίδνπκε κε θάζε ηξόπν ηνλ αγώλα ηνπο. 

Η Φιόγα θαίεη θαη ζα θαίεη όζν ππάξρνπλ παηδηά πνπ ην έρνπλ αλάγθε θαη όζν 

έρνπκε θνληά καο όινπο εζάο. 

ηηο 3 & 4 Οθησβξίνπ ζηνλ Δηεζλή Αγώλα MTB Stage Race πνπ δηνξγαλώλεηαη από 

ηνλ Α. "Ο ΠΡΩΣΕΑ" ζα δώζνπκε ην παξόλ, κε ηνπο  γνλείο καο από ηελ 

αιακίλα λα είλαη  εθεί γηα λα ελεκεξώζνπλ ηνλ θόζκν γηα ηνλ θαξθίλν ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο . 

Επραξηζηνύκε ηελ δηνξγάλσζε γηα ηελ επθαηξία απηή θαη επρόκαζηε ζηνπο 

αγσληδόκελνπο θάζε επηηπρία.» 

 

Εθηόο από ηνλ Δηεζλή αγώλα «HellasSalaminaIslandMTBRace – UCIS2», ζα 

δηεμαρζεί θαη δηαζπιινγηθόο αγώλαο κηθξώλ θαηεγνξηώλ, πξνζθέξνληαο πινύζην 

ζέακα.  

 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν πξόεδξνο ηνπ Α Πξσηέαο Γηάλλεο Παηηές δήισζε: «Εκείο 

από ηελ πιεπξά καο είκαζηε παλέηνηκνη. Άιιωζηε έλαο ηόζν κεγάινο αγώλαο 

ρξεηάδεηαη πνιύκελε πξνεηνηκαζία. Έλαο αγώλαο πνπ ρξνληά–ρξνληά θαζηεξώλεηαη 

θαη ζην εζωηεξηθό θαη ζην εμωηεξηθό. Είκαζηε ζίγνπξνη όηη θαη θέηνο ζα 

πξνζθέξνπκε έλα πνιύ όκνξθν θαη ζπλαξπαζηηθό πνδειαηηθό ηξηήκεξν, ζε όινπο 

όζνπο βξεζνύλ ζηα Καλάθηα ηεο Σαιακίλαο». 

 

Η δηνξγάλσζε μεθηλάεη ηελ Πέκπηε 01/10 κε ην Σερληθό πλέδξην θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο λα παίξλνπλ ηα λνύκεξά ηνπο. Σν αγσληζηηθό πξόγξακκα 

είλαη ηξηήκεξν θαη ζα δηεμαρζεί από 02-04 Οθησβξίνπ 2015, ζε κηα δηαδξνκή 

5.000 κ.  
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Από Ειιεληθήο πιεπξάο ζα πάξνπλ κέξνο όια ηα κεγάια νλόκαηα ηνπ αζιήκαηνο 

όπσο είλαη ν Πεξηθιήο Ηλίας, ν Δεκήηξεο Ανηωνιάδης, ν Αιέμαλδξνο Βροτίδης, 

ν Μνιιά Ακέη Αιί Ογλού. ε κηα πνιύ ζεκαληηθή δηνξγάλσζε πνπ γίλεηαη ππό ηελ 

αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Οκνζπνλδίαο (ΕΟΠ) θαη ηεο Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο (UCI). 

 

Χνξεγνί ππνζηεξηθηέο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη νη: KSports, ROTOR, LEZYNE, SALICE, 

KF- kefalopoulosbikes, WTB, THULE, HAIBIKE, MAGURA, COMPRESSPORT.  

 
ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ  
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