
 

Αξιότιμοι κύριοι,  

 

Το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στους Αγίους Αποστόλους για ένατη χρονιά  το 

γνωστό πια σε όλους μας «Υπερκοπέλι», που διοργανώνει η Αθλητική Παρέα του Ορίζοντα. Το «Υπερκοπέλι» 

καθιερώνεται πια ως ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ και αγκαλιάζει πολλές δράσεις, αθλητικές, ψυχαγωγικές, 

πολιτιστικές, όλες με πνεύμα αλληλοστήριξης και αλληλεγγύης. 

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την προώθηση του πνεύματος του εθελοντισμού και της 

αλληλεπίδρασης/συνεργασίας εθελοντικών σωματείων/ιδρυμάτων της πόλης μας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 

Σεπτέμβρη, για τρίτη χρονιά, ο αγώνας δρόμου δυναμικού περπατήματος 5 χλμ «Ανοιχτοί Ορίζοντες». Ένας αγώνας 

χωρίς χρονομέτρηση και κατάταξη, στον οποίο οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν το κόστος της συμμετοχής τους (5 

ευρώ) σε όποιο σωματείο / ίδρυμα της πόλης μας επιθυμούν από όσα δήλωσαν συμμετοχή: Αετοί Κρήτης ΠΑΣΚΑΠ, 

Αρίων, Διαβάζω για τους Άλλους, Δίκτυο Μαθητικού Εθελοντισμού «Δημόφιλος», Εθελοντικό Σωματείο 

«Στήριξις», ΕΛΕΠΑΠ, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ΚΗΦΑΑΜΕΑ, ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη, Κύτταρο Χαλέπας, Ξενώνας Φιλοξενίας 

Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Χανίων, Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ήπιες 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Άσπεργκερ Νομού Χανίων, Σύλλογος Θαλασσαιμίας, Σύλλογος 

«Ορίζοντας», Σύμπραξη Φορέων Χανίων, Συνάνθρωπος, Σωματείο ΑΜΕΑ Ν. Χανίων, Santa Run. Για εγγραφές 

μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται απευθείας στα συμμετέχοντα σωματεία.  

Η χανιώτικη μουσική παρέα Καθ’ ωδών θα συνοδεύει μελωδικά τη διαδρομή ενώ παράλληλα θα 

πραγματοποιούνται διάφορα events γύρω από το πάρκο. Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν αναμνηστικό έπαινο, 

κεραμικό μετάλλιο σε σχήμα καρδιάς και δωρεάν συμμετοχή στο ΠΙΛΑΦΙ party και στην συναυλία που θα 

πραγματοποιηθεί στην παραλία με τον Βαλεντίνο Μαρτσελλάκη.  

Στο σημείο αυτό και αναγνωρίζοντας την κοινωνική σας ευαισθησία απευθυνόμαστε σε εσάς για να  

ενημερώσετε με την σειρά σας τα μέλη σας για την διεξαγωγή του αγώνα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» και να τα 

παροτρύνετε να συμμετέχουν στηρίζοντας το έργο των προαναφερόμενων εθελοντικών 

σωματείων/ιδρυμάτων. Η μαζική συμμετοχή σας μπορεί να προβληθεί μέσω κάποιου διακριτικού πχ t-shirt, 

αυτοκόλλητο, καπέλο κτλ με την επωνυμία/λογότυπο του συλλόγου σας. 

Η Αθλητική Παρέα του Ορίζοντα φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια ύπαρξης και καλεί όλους εσάς στο Φεστιβάλ 

Εθελοντισμού για να γιορτάσουμε μαζί, να προωθήσουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης και να στηρίξουμε όσους το 

έχουν ανάγκη! 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2821079650 (Γραφείο Συλλόγου «Ορίζοντα») 

Με εκτίμηση, 

Η αθλητική παρέα του Συλλόγου «Ορίζοντα» 

 


