
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  
ΛΑΪΚΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ  

Η ΓΙΑΤΙ Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ 

 Ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από τον ΣΔΥΑ! 

 Φίλες και Φίλοι Δροµείς, 

 Η Διοίκηση της ΕΟΣΛΜΑΥ είναι σίγουρα αγώνας αντοχής και απαιτεί υποµονή-επιµονή. 
 Ο ΣΔΥΑ µε τοποθέτησε στη γραµµή εκκίνησης των εκλογών της. 
 Εσείς εµπιστευθήκατε τον ΣΔΥΑ για τον κοινό µας αγώνα. 
 Ξεκινάµε λοιπόν τη θητεία µας µε την υποστήριξή σας και ήδη τρέχουµε. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΙΔ ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΨΗΦΟ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΔΥΑ. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΣΔΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΔΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ. 

 Όποιος έχει τρέξει τον Κλασικό/Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έχει αναρωτηθεί κάπου 
µεταξύ Ραφήνας και Αγίας Παρασκευής γιατί τρέχει, τι γυρεύει εκεί κι αν θα τα καταφέρει. 
 Σε κάθε αγώνα δρόµου έρχεται η στιγµή που θέλω να εγκαταλείψω. 
 Ντρέποµαι να οµολογήσω πως µε εξαίρεση περιπτώσεις τραυµατισµών µου εγκατέλειψα 
αγώνα µία µοναδική φορά. Ήταν όταν έφυγε η οµάδα υποστήριξής µου. Δεν θα µου ξανασυµβεί. 
 Δεδοµένου πως είµαι παγκοσµίως άγνωστος στο δροµικό κίνηµα θα πω για µένα γιατί 
τρέχω υπεραποστάσεις. Γιατί ο ανταγωνισµός µου είναι η υποστήριξή µου. Γιατί οι συναθλητές µου 
µου δίνουν δύναµη και κουράγιο να συνεχίσω. Γιατί οι συνοδοί των άλλων αθλητών εµψυχώνουν 
και εµένα. Γιατί οι διοργανωτές και εθελοντές των αγώνων είναι πάντα κοντά µου. 
 Και αυτή είναι η νέα µου µεγάλη οικογένεια. Ο ΣΔΥΑ σε ρόλο στενών συγγενών, οι λοιποί 
δροµείς σε ρόλο µακρινών. Με τους στενούς συγγενείς λες και µια κουβέντα παραπάνω. Με τους 
µακρινούς έχεις πάντα καλές σχέσεις. 
 Η επαναφορά επαφών και σχέσεων µε τους δροµικούς συγγενείς µου µετά την αποξένωση 
της πανδηµίας είναι το πρώτο µέληµά µου. Ακολουθεί η υλοποίηση των κοινών µας στόχων. 
 Δηλώνω έτοιµος να τα καταφέρω µε την αρωγή σας.  
 Μαζί θα πετύχουµε όλα όσα επιθυµούµε! 
  
 Ευχαριστώ πολύ! 

 Δηµήτριος Ραζέλος 
 6948234774


