
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κατερίνθ, 18 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Τγειονομική κάλυψη του «Σρζχω για την Κατερίνη», από το ϊμα αμαρειτϊν 

του Περιφερειακοφ Σμήματοσ Ε.Ε.. Κατερίνησ 

Ζπειτα από δφο χρόνια απουςίασ, λόγω υγειονομικϊν ςυνκθκϊν, τθ Κυριακι 9 Οκτωβρίου 

2022, πραγματοποιικθκε θ μεγάλθ ακλθτικι γιορτι του 9ου αγϊνα δρόμου μικουσ 8 

χιλιομζτρων, με τθν επωνυμία «ΣΡΕΧΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΕΡΙΝΗ», που ςυνδιοργάνωςε ο 

Οργανιςμόσ Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Πρόνοιασ του Διμου Κατερίνθσ 

(ΟΠΠΑΠ) και ο Ακλθτικόσ Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Δρομζων Πιερίασ «ΗΕΥΣ» υπό τθν αιγίδα 

τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Κίτρουσ, Κατερίνθσ & Πλαταμϊνοσ. 

Το ςφνκθμα τθσ εκκίνθςθσ ζδωςαν από κοινοφ ο Δήμαρχοσ Κατερίνησ Κϊςτασ 

Κουκοδήμοσ και ο  τζςςερισ φορζσ Ολυμπιονίκησ τησ άρςησ βαρϊν Πφρροσ Δήμασ, ςτθν 

κακιερωμζνθ αφετθρία του αγϊνα, το «Πλατανόδαςοσ» τθσ Κοινότθτασ Νεοκαιςάρειασ 

του Διμου Κατερίνθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ, τρζχοντασ 8 χιλιόμετρα και τερματίηοντασ ςτθν 

Πλατεία Ελευκερίασ τθσ Κατερίνθσ, ζςτειλαν το μινυμα ότι τρζχουμε για τθν υγεία μασ και 

ότι ςθμαςία ζχει θ προςπάκεια και θ ςυμμετοχι. 

Οι εγγραφζσ του αγϊνα ζφταςαν τισ 2.200, άτομα όλων των θλικιϊν από όλθ τθν Ελλάδα, 

είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλθ μιασ ευρφτερθσ ομάδασ. Ξεχωριςτι ιταν θ ςυμμετοχι του 

παγκόςμιου πρωτακλθτι ςτθν κατθγορία Τ44 - Ατόμων με Αναπθρία ςτα 10 χιλιόμετρα, 

Νικόλαο Χριςτοδουλι.  



Ιδιαίτερθ ςυγκινθτικι ςτιγμι τθσ διοργάνωςθσ ιταν θ ειδικι απονομι  πλακζτασ ςτουσ 

οικείουσ του, εισ Μνήμην του επί ςειρά ετϊν αθλητή του ΑΠ Δρομζων Πιερίασ «ΖΕΤ» 

&  εθελοντή τησ Διαςωςτική Ομάδασ Πιερίασ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΜΑΣΡΑ, ωσ υπόμνθςθ τθσ 

μακροχρόνιασ ανιδιοτελοφσ εκελοντικισ προςφοράσ του. 

Το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν Κατερίνθσ, παρείχε για 

9θ ςυνεχόμενθ χρονιά τθν υγειονομικι κάλυψθ τθσ διοργάνωςθσ, από κοινοφ  με τθ 

Διαςωςτικι Ομάδα Πιερίασ και ςε ςυνεργαςία με τουσ οριςμζνουσ ιατροφσ από τον 

Ιατρικό Σφλλογο Πιερίασ. Για τισ ανάγκεσ τθσ διοργάνωςθσ αναπτφχκθκαν ςτακερζσ 

ομάδεσ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ, ποδθλατικι ομάδα και πλιρθσ υγειονομικόσ ςτακμόσ 

ςτον τερματιςμό, που αντιμετϊπιςαν με επαγγελματιςμό τα περιςτατικά που προζκυψαν.  

Το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν Κατερίνθσ επικυμεί να 

εκφράςει τα κερμά ςυγχαρθτιρια ςτουσ διοργανωτζσ για τθν άψογθ οργάνωςθ του 

αγϊνα, και να τουσ ευχαριςτιςει ιδιαίτερα για τθν πολυετι εμπιςτοςφνθ και τθν άριςτθ 

ςυνεργαςία. 
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