
 
 
 

 
 

Κατερίνη, 2 Μαΐου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης 

Υγειονομική κάλυψη του 28oυ Χριστιανικού Αθλητικού Τριημέρου από το Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης  

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Απριλίου 

πραγματοποιήθηκε το 28ο Χριστιανικό Αθλητικό 

Τριήμερο (Χ.Α.Τ.) που διοργανώνεται κάθε χρόνο, 

μία εβδομάδα πριν το Πάσχα, από τον Όμιλο Νέων 

Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας στην 

κατασκήνωση «Άργος Ζωδιάτης» στη Λεπτοκαρυά 

Πιερίας. 

Οι αγώνες διήρκησαν από τις 9:00 έως τις 21:00 

και τις δύο ημέρες. Στην διοργάνωση έλαβαν μέρος ομάδες νέων από όλη την 

Ελλάδα, οι οποίες απήλαυσαν ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο δίπλα στη θάλασσα 

του Ν. Πιερίας. 

Τα αθλήματα στα οποία έλαβαν μέρος οι  ομάδες που συμμετείχαν, κατανεμημένες  

σε ομίλους, ήταν mini soccer, μπάσκετ, beach volley, βόλεϊ και ping -pong. Στο mini 

soccer ανδρών συμμετείχαν δεκαέξι ομάδες σε τέσσερις ομίλους, στο μπάσκετ 

ανδρών έξι ομάδες σε δύο ομίλους, στο beach volley έξι ομάδες σε δύο ομίλους, στο 

βόλεϊ γυναικών τέσσερις ομάδες σε δύο ομίλους, στο mini soccer γυναικών τρεις 

ομάδες και στο ping-ping δεκαέξι  αθλητές. 

Δυναμική ήταν η παρουσία του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, το οποίο ανέλαβε για 

μία ακόμη χρονιά την πολύωρη υγειονομική κάλυψη των αγώνων, εξασφαλίζοντας 

την ομαλή διεξαγωγή τους και αντιμετωπίζοντας άμεσα και αποτελεσματικά κάθε 

περιστατικό που προέκυψε. 



Περιφορά Επιταφίων Κατερίνης – Άγημα από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης  

Έπειτα από αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα, οι 

Εθελοντές του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης για μια ακόμη χρονιά, σήκωσαν κατά την 

περιφορά του τον επιτάφιο της Ιεράς Μητρόπολης Κατερίνης, Θείας Αναλήψεως και 

συνόδευσαν την πομπή με άγημα. Ταυτόχρονα ανέλαβαν την υγειονομική κάλυψη 

και πλαισίωσαν την περιφορά του επιταφίου του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, μίας από 

τις μεγαλύτερες ενορίες της Κατερίνης.  

Σε κλίμα κατάνυξης και θρησκευτικής ευλάβειας, χιλιάδες πιστοί ακολούθησαν την 

λιτάνευση και των δύο επιταφίων, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κα 

Μαυρίδου Σοφίας, του Δημάρχου Κατερίνης, κ. Χιονίδη Σάββα , του Αστυνομικού 

Διευθυντή Πιερίας, κ. Τζήμα Γεωργίου, του Υποδιοικητή της Π.Υ. Κατερίνης κ. 

Πατσιαλή Παναγιώτη και πλήθους εκπροσώπων αρχών και φορέων. 

Μετά την ολοκλήρωση της περιφοράς του επιταφίου της Ιεράς Μητρόπολης 

Κατερίνης, οι Εθελοντές έλαβαν την ευλογία και τις ευχές του Μητροπολίτη Κίτρους, 

Κατερίνης και Πλαταμώνα και προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνης, κ.κ. Γεωργίου και έλαβαν ο καθένας από μια Αναστάσιμη λαμπάδα. 


