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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Κατερίνη, 16-05-2017 

 

3ος Αγώνας Δρόμοσ  

"Το Πέρασμα τοσ Αποστόλοσ Παύλοσ",  

17 Ιοσνίοσ 2017. 

 

Ζιεθηξνληθή θόξκα εγγξαθήο: 

https://docs.google.com/…/1MRS95wduDkaKWVnpmlqOS1…/viewform… 

 

Πξνθήξπμε: 

H Iεξά Μεηξόπνιηο Κίηξνπο Καηεξίλεο θαη Πιαηακώλνο κε ηνλ Γήκν Πύδλαο 

Κνιηλδξνύ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Αζιεηηθνύ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Γξνκέσλ 

Πηεξίαο «ΕΔΤ» δηνξγαλώλνπλ θαη πξνθεξύζζνπλ αγώλα δξόκνπ 9.700κ κε ηελ 

επσλπκία «Σν πέξαζκα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ». 

πκκεηέρνπλ νη Πνιηηηζηηθνί ύιινγνη θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο. 

O αγώλαο δηεμάγεηαη γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά. 

Χο εκεξνκελία δηεμαγσγήο νξίδεηαη ην άββαην 17 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 19.00. 

Αθεηεξία νξίδεηαη ην κλεκείν ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ ζηε Μεζώλε θαη ηεξκαηηζκόο 

ε Αξραία Πύδλα. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1MRS95wduDkaKWVnpmlqOS1safNhJii4T4E_9rIXgInQ/viewform?edit_requested=true
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Οη δηνξγαλσηέο θαινύλ ηνπο πάληεο ελεξγνύο δξνκείο κεζαίσλ, κηθξώλ θαη κεγάισλ 

απνζηάζεσλ εληαγκέλνπο ζε ζπιιόγνπο θαη όρη, θίινπο ηνπ αζιεηηζκνύ, λα έξζνπλ 

θαη λα ηξέμνπλ ή αθόκε θαη λα πεξπαηήζνπλ ηε δηαδξνκή. 

Πξόθεηηαη γηα κηα παλέκνξθε δηαδξνκή ζε άζθαιην, πνπ πεξλά κέζα από ηα δύν 

ρσξηά Μεζώλεο θαη Μαθξπγηάινπ. Έρεη αλεθόξεο – θαηεθόξεο θαη ζα είλαη 

ζεκαηνδνηεκέλε ζε όιν ην κήθνο ηεο. Ζ δηαδξνκή ζα επηηεξείηαη από ηελ Σξνραία 

Πεξηθέξεηαο. 

Καζώο ε δηνξγάλσζε έρεη πξνβιέςεη ην θόζηνο γηα θάζε αζιεηή, ζα παξαθαινύζακε 

όζνη αζιεηέο αθπξώλνπλ ηε ζπκκεηνρή λα ελεκεξώλνπλ ηνπο δηνξγαλσηέο γηα λα 

βγαίλνπλ από ηηο ιίζηεο. 

Γελ ππάξρεη ρξεκαηηθό αληίηηκν γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηνλ αγώλα.  

Ζ ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ. 

Γηα λα δειώζεηε ζπκκεηνρή ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηελ παξαθάησ θόξκα 

https://docs.google.com/…/1MRS95wduDkaKWVnpmlqOS1…/viewform… 

Ζ απνζηνιή ησλ δειώζεσλ ζα γίλεηαη κέρξη ηελ Πέκπηε 15 Ηνπλίνπ 2017 θαη ώξα 

12κκ. 

Άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο: 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΛΖΣΧΝ: Από ηελ Αξραία Πύδλα ιεσθνξεία ζα κεξηκλήζνπλ γηα 

ηε κεηαθνξά ησλ αζιεηώλ ζηελ αθεηεξία ηνπ αγώλα. Δηδηθόηεξα, ε κεηαθνξά ζα 

γίλεηαη ζηαδηαθά από ηηο 16.30 κ.κ. κε ηειεπηαία κεηαθίλεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηηο 17.45 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ: Με πξνζσπηθή επζύλε ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα. 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

https://docs.google.com/forms/d/1MRS95wduDkaKWVnpmlqOS1safNhJii4T4E_9rIXgInQ/viewform?edit_requested=true
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αγώλα δξόκνπ 9.700 κ. είλαη νη δξνκείο λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο. 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΡΗΘΜΧΝ: Ο ζύιινγνο ζα αλνίμεη ηα γξαθεία ηνπ (Ρνύπει θαη 

Γηγελή Αθξίηα, Καηεξίλε) ηελ Παξαζθεπή 16 Ηνπλίνπ 2017 από ηηο 14.30 έσο ηηο 

17.30 γηα λα δίλεη ζε αζιεηέο πνπ θαηάγνληαη από ηελ πεξηνρή ηεο Πηεξίαο θαη κέιε 

ηνπ ζπιιόγνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηνπο αξηζκνύο ηνπο. Οη ππόινηπνη ζα ηα 

παξαιακβάλνπλ από ηελ γξακκαηεία ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί κόλνλ ζην ζεκείν 

ηεξκαηηζκνύ – Αξραία Πύδλα- από ηηο 14.30 έσο κέρξη ηηο 17.30 

ΗΑΣΡΗΚΑ: Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ δξνκέσλ αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγώλα. Γηα ην 

ιόγν απηό όζνη ζα ιάβνπλ κέξνο, ππνρξενύληαη λα έρνπλ ππνβιεζεί πξόζθαηα ζε 

ηαηξηθό έιεγρν κε πξνζσπηθή ηνπο επζύλε. 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ: Σν ώκα Δζεινληώλ ακαξεηηώλ θαη 

Γηαζσζηώλ ηνπ Διιεληθνύ Δξπζξνύ ηαπξνύ ζα παξέρεη ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε 

ηνπ αγώλα θαη παξάιιεια ηνλ ζρεδηαζκό πγεηνλνκηθώλ ζηαζκώλ θαη κνλάδσλ. Σελ 

εμέιημε ηνπ αγώλα, ζα παξαθνινπζεί Ηαηξόο. Αζζελνθόξν ζα ππάξρεη ζηελ δηάζεζε 

ησλ αζιεηώλ. 

ΑΦΑΛΔΗΑ: Ζ δηαδξνκή ζα επηηεξείηαη από ηελ Σξνραία ηνπ Αζηπλνκηθνύ 

Σκήκαηνο Αηγηλίνπ. ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζα ζπλδξάκνπλ εζεινληέο ηνπ 

Αζιεηηθνύ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Γξνκέσλ Πηεξίαο «ΕΔΤ» ελώ ν ζύιινγνο 

Ραδηνεξαζηηερλώλ Ν.Πηεξίαο ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αγώλα. 

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ: ε θάζε ρηιηόκεηξν ηεο δηαδξνκήο ζα ππάξρεη 

έλδεημε ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο. 

ΣΑΘΜΟΗ ΝΔΡΧΝ: ην 4ν ρικ., ζην 7ν ρικ. θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό. 

ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ - ΒΡΑΒΔΤΔΗ: Θα εθδνζνύλ απνηειέζκαηα κε ρξόλν 

θαη θαηάηαμε θαη ζα βξαβεπζνύλ νη ηξεηο πξώηνη αζιεηέο θαη νη ηξεηο πξώηεο 

αζιήηξηεο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. ε όινπο ηνπο αζιεηέο πνπ 
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ζα ηεξκαηίζνπλ ζα δνζεί θαιαίζζεην θαη πξσηόηππν αλακλεζηηθό κεηάιιην θαη 

δίπισκα. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ : Ο ύιινγνο Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο Ν. Πηεξίαο ζα 

θξνληίζεη γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ΑΠΟΝΟΜΔ: Οη απνλνκέο ζηνπο ληθεηέο ζα γίλνπλ ζην ρώξν ηεξκαηηζκνύ ζηηο 

20.30 κκ ζε θάζε πεξίπησζε. 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ: Θα ππάξμεη πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ ζα 

δεκνζηεπζεί άκεζα θαη γηα θάζε αζιεηή. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αγώλα κπνξείηε λα 

απεπζύλεζηε ζηνλ Υξήζην Μπζηξίδε,6948180760. 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα δελ απαηηεί ρξεκαηηθό 

αληίηηκν. 

ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ιήγεη 

ηελ Πέκπηε 15 Ηνπλίνπ 2017. 

Γηα ιόγνπο θαιήο νξγάλσζεο ηνπ αγώλα, νη δηνξγαλσηέο παξαθαινύλ γηα ηελ 

έγθαηξε απνζηνιή ησλ δειώζεσλ. Οη ζύιινγνη δξνκέσλ ελζαξξύλνληαη λα ζηείινπλ 

νκαδηθά ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο. 

Ζ απνζηνιή ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο γίλεηαη κέζσ ηεο παξαθάησ θόξκαο 

εγγξαθήο, ζηελ νπνία κεηαμύ άιισλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη αλαθέξνπλ ηα εμήο 

ζηνηρεία: όλνκα, επώλπκν, ειηθία, ζύιινγνο, ηόπνο δηακνλήο, ηειέθσλν. 

ην ηεξκαηηζκό ζα ππάξρεη πινύζηνο κπνπθέο, πξνζθνξά ησλ θηιόμελσλ θαηνίθσλ 

ηνπ Μαθξπγηάινπ. 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΚΑΛΟ ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ 
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Πνξεία Απνζηόινπ Παύινπ 

Ο Υξηζηηαληζκόο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Καηεξίλεο αλάγεηαη ζηελ Απνζηνιηθή 

επνρή. Όπσο καο πιεξνθνξνύλ νη Πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ, ν Απόζηνινο ησλ 

Δζλώλ, θαηά ηελ 2ε πεξηνδεία ηνπ, πέξαζε από ηελ Πηεξία. ε απόζηαζε 26-30 

ρηιηνκέηξσλ βόξεηα ηεο Καηεξίλεο, ζώδνληαη ηα κλεκεία δηειεύζεσο ηεο πνξείαο ηνπ 

Απνζηόινπ Παύινπ. Δπξηζθόκελνο ζηελ Βέξνηα θαη θαηαδησθόκελνο από ηνπο 

Ηνπδαίνπο, έθηαζε πεδόο κέρξη ηηο αθηέο ηεο Πηεξία. Κήξπμε ην Δπαγγέιην ηνπ 

Υξηζηνύ ζηνλ Κνιηλδξό, δηήιζε από ηε Μεζώλε θαη θαηέιεμε ζην αξραίν ιηκάλη ηεο 

Πύδλαο, όπνπ επηβηβάζηεθε ζε εκπνξηθό πινίν, κε ηειηθό πξννξηζκό ηελ Αζήλα. Ο 

Απόζηνινο Παύινο έζεζε ηηο βάζεηο ηεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο. Ο Υξηζηηαληζκόο 

έθηνηε αλαπηύρζεθε θαη εμαπιώζεθε, όπσο καξηπξνύλ ηα παιαηνρξηζηηαληθά, 

βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία ηεο πεξηνρήο. 

 

 


