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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

1o Sterea Run- Amfissa Night Run 

Ένα μεγάλο αθλητικό δρώμενο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

και του Δήμου Δελφών που ήρθε για να μείνει! 

 

   Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το  1ο Sterea Run- Amfissa Night Run, το Σάββατο 21 

Μαΐου 2022. Ο πρώτος νυχτερινός αγώνας δρόμου στην Άμφισσα, αποτέλεσε μία γιορτή του 

αθλητισμού στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες αθλητές, έμπειροι και ερασιτέχνες 

δρομείς, γονείς και μικρά παιδιά που έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση, 

η οποία ήταν μια συνεργασία της ‘Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’, του ‘Δήμου Δελφών’ και 

του ‘ΑΣ Ηνίοχος’ με την υποστήριξη και συμβολή της ‘ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας’ και του ‘ΕΑΣ 

ΣΕΓΑΣ’ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας. 

 

   Πρεσβευτής του αγώνα ήταν ο πρωταθλητής στίβου μεγάλων αποστάσεων Κώστας 

Γκελαούζος, ο οποίος στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκε από τον Δήμαρχο Δελφών κ. 

Παναγιώτη Ταγκαλή για τη μεγάλη του προσφορά στον κλασικό αθλητισμό, ενώ του 

ανακοινώθηκε η πρόταση του Δήμου Δελφών, ο αγώνας δρόμου να λάβει το όνομά του. 

 

   Από τους αγωνιζόμενους, απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Παναγιώτης Αλεβίζος, ο οποίος 

ήταν νικητής και στους δυο αγώνες των 5.000 μ. και των 10.000 μ. Από τις γυναίκες νικήτριες 

ήταν η Γεωργία Κανούτα στα 10.000 μ. και η Αντωνία Τσαπάλη στα 5.000 μ.. Πολλά 

συγχαρητήρια στους συντοπίτες μας αθλητές που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις. 

 

  Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, ευχαριστεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

για την άριστη συνεργασία, όλους τους μήνες προετοιμασίας του αγώνα,  ενώ εκφράζοντας 

και τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές ευχαριστεί θερμά: 
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- τους αθλητές, καθώς και τα παιδιά και τους γονείς τους που συμμετείχαν στους αγώνες,  

- τους 100 και πλέον εθελοντές, μεμονωμένους και μέλη συλλόγων του Δήμου μας, που με 

την πολύτιμη συνεργασία τους συνέβαλαν απόλυτα στην επιτυχημένη έκβαση των αγώνων, 

- την Αστυνομική Διεύθυνση Ν Φωκίδας, στο Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας, για την άψογη 

εφαρμογή του σχεδίου τους, την τάξη που επικράτησε και την ειλικρινή διάθεση 

συνεργασίας, 

- το Περιφερειακό Τμήμα Φυσικοθεραπευτών Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και 

Ευρυτανίας, και ιδιαίτερα τον κ. Τάσο Μαντζώρο, την κ. Αναστασία Παπαθανάση και την κ. 

Νικολέτα Κρούπα που φρόντισαν τους αθλητές μας, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους 

αφιλοκερδώς 

- τον ιατρό του αγώνα κ. Βλαδίμηρο Κυριακίδη και τις νοσηλεύτριες κ. Γεωργία Σαμπάνη και 

κ. Χαρά Σαλαμούρα, 

-τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης Άμφισσας,  

- τον κ. Βασίλη Πετώνη, για τη μουσική επένδυση της διοργάνωσης,  

- τους εκπροσώπους του Α.Σ. Ηνίοχος, κ. Αντώνη Ιωάννου, κ. Θοδωρή Σταματόπουλο και κ. 

Βασίλη Καλύβα, 

- τον εκπρόσωπο του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας κ. Ντίνο Μπουλούκο, 

- τον αλυτάρχη του αγώνα, κ. Μαρίνο Λύτρα, 

- τις υπεύθυνες της γραμματείας του αγώνα, κ. Βάσω Κυριαζή, κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, 

κ. Χρύσα Κωνσταντίνου, και κ. Γεωργία Τσινταβή 

- τους χορηγούς των αγώνων: myKTEO Όμιλος Θαλάσση, Tihio Race, Νερά ΖΑΓΟΡΙ και 

Extreme ισοτονικά. 

- τους υπαλλήλους του Δήμου Δελφών 

 
 

Από το Γραφείο Δημάρχου 


