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Αμηόηηκεο θπξίεο θαη θύξηνη, 
  

Ο αγώλαο δξόκνπ «VIA EGNATIA RUN» (16.000 κ.), αθνύ πινπνηήζεθε από 

ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο – Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα 

Έβξνπ κε επηηπρία γηα πξώηε θνξά ην 2016 ζηνλ Έβξν, θέηνο «κεγαιώλεη», 

γίλεηαη εκηκαξαζώληνο (πηζηνπνηεκέλε κέηξεζε 21.097 κ.) θαη είλαη έηνηκνο λα 

«ραξίζεη» λέεο δξνκηθέο πξνθιήζεηο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η εκεξνκελία αγώλα 

νξίζηεθε ζηηο 2 επηεκβξίνπ 2017, κε αθεηεξία ζηηο 18.30 ζηα δεκνηηθά ινπηξά 

ζηε «ΧΑΝΑ» θαη ηεξκαηηζκό ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ζην ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ. 

  

Παξάιιεια, ζα ππάξμεη ιαϊθόο αγώλαο δξόκνπ – «δπλακηθνύ βαδίζκαηνο» 3.500 

κ., γηα πνιίηεο κε αθεηεξία ζην Δεκνηηθό Δηακέξηζκα Μαΐζηξνπ. Επίζεο, ζα 

ππάξμεη αγώλαο 800 κ. γηα ηα παηδηά, από ην θηίξην ηεο Π.Ε. Έβξνπ επί ηεο 

Καξανιή & Δεκεηξίνπ 40, ώζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην δξνκηθό θίλεκα θαη 

ηνλ αζιεηηζκό γεληθόηεξα. ηνλ ίδην αγώλα ηωλ 800 κέηξωλ ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη 

άηνκα κε αλαπεξία, ζε κηα θίλεζε θνηλωληθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κε ζηόρν ηελ 

ελζωκάηωζε ηωλ ζπκπνιηηώλ καο κε αλαπεξία ζηνλ θνηλωληθό ηζηό. Οη δξνκείο 

θαη ηωλ δύν αγώλωλ ζα ηεξκαηίζνπλ κπξνζηά ζην ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ. 

  

Λάβεηε κέξνο ζηε κεγάιε γηνξηή αζιεηηζκνύ ζηνλ Έβξν καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ζαο ζε κία από ηηο ηξεηο δηαδξνκέο ωο δξνκείο, ή δειώζηε ζπκκεηνρή ωο 

εζεινληήο / εζειόληξηα ζηνλ αγώλα δξόκνπ «VIA EGNATIA RUN 2017». 

  

Η επηηπρεκέλε δηεμαγωγή ηνπ αγώλα απνηειεί άζξνηζκα νκαδηθήο θαη 

εζεινληηθήο δνπιεηάο. 

  

Οη εγγξαθέο μεθίλεζαλ ζηηο 24-7-2017 θαη ζα δηαξθέζνπλ έωο θαη ηηο 27-8-2017. 

  

Η ζπκκεηνρή ζε όιεο ηηο δηαδξνκέο είλαη δωρεάν. 

  



Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο γίλνληαη ειεθηξνληθά, ζηνλ παξαθάηω 

ζύλδεζκν http://www.peevrou.eu/index.php/menu-ekdiloseis-draseis/via-

egnatia/menu-viaegnatiarun2017/menu-aitisi-symmetoxis-viaegnatia3 , κέζω ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Έβξνπ www.peevrou.eu , όπνπ θαη 

βξίζθνληαη αλεξηεκέλεο όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, νη όξνη θαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ αγώλα θιπ. Μπνξείηε, επίζεο, λα επηζθεθηείηε ηε ζρεηηθή 

ζειίδα ζην Facebook «Via Egnatia RUN» γηα άκεζε ελεκέξωζε. 

  

Δείηε ην επίζεκν βίληεν ηνπ αγώλα ζην ζύλδεζκν  

https://www.youtube.com/watch?v=KIlV0DQgbrU . 

 

  

αο πεξηκέλνπκε! 
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