
     Κατερίνη, 19 Μαΐου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: To Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης στη 10η 
Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία και στην Ποδηλατοβόλτα του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας 

Πιερίας 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 14 Μαΐου 2017, η 10η Πανελλαδική 
Ποδηλατοπορεία, η οποία διοργανώθηκε από 
το σύλλογο της Ποδηλατικής Από-Δρασης 
Πιερίας στην πόλη της Κατερίνης. Η 
συγκεκριμένη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε 
ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος 
με κεντρικό μήνυμα «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟ». 

Η εκκίνηση της ποδηλατοπορείας, μήκους 
περίπου 12χλμ., δόθηκε στις 11:15 από την 
Πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης, με τη 
διαδρομή να διαμορφώνεται έως την Παραλία 
Κατερίνης και ξανά πίσω στην Κατερίνη με τερματισμό την Πλατεία Ελευθερίας.  

Στην διοργάνωση έλαβαν μέρος εκατοντάδες ποδηλάτες κάθε ηλικίας, οι οποίοι απήλαυσαν μια 
ηλιόλουστη ημέρα, διαδηλώνοντας ταυτόχρονα για τα ποδηλατικά τους  δικαιώματα. Αξιοσημείωτη 
υπήρξε η μεγάλη συμμετοχή γονέων με μικρά παιδιά, φορώντας το κράνος τους και έχοντας πολύ 
σωστή οδηγική συμπεριφορά. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών παρείχε την υγειονομική κάλυψη 
της διοργάνωσης, με τη ανάπτυξη κατά μήκος της διαδρομής  σταθερών και ποδηλατικών ομάδων και 
αντιμετωπίζοντας άμεσα και αποτελεσματικά κάθε περιστατικό που προέκυψε. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, επίσης, την Τρίτη 9 Μαΐου 2017, η ποδηλατοβόλτα που 
διοργανώθηκε από το Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας Πιερίας σε συνεργασία με το 6/θ Δημοτικό 
Σχολείο Παραλίας Πιερίας.   

Η εκκίνηση της ποδηλατοβόλτας, μήκους περίπου 12χλμ., δόθηκε στις 9:30, με αφετηρία και 
τερματισμό το Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας. Οι μικροί ποδηλάτες έφτασαν μέχρι την Ολυμπιακή 
Ακτή Πιερίας ποδηλατώντας σε ένα μεγάλο μήκος της διαδρομής παράλληλα με την Πιερική 
θάλασσα.    

Στην ποδηλατοβόλτα έλαβαν μέρος μαθητές των δύο σχολείων, παρέα με τους γονείς και τους 
δασκάλους τους. Στόχος της δράσης ήταν να περάσει στους μικρούς μαθητές το μήνυμα της σωστής 
ποδηλατικής συμπεριφοράς, με σεβασμό στους πεζούς και στους οδηγούς.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών παρείχε την υγειονομική κάλυψη 
της δράσης με Εθελοντές της ποδηλατικής ομάδας, αντιμετωπίζοντας και σε αυτή την περίπτωση 
άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά. 

 


