Κατερίνη, 3 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ης

Υγειονομική κάλυψη της 15 Παγκόσμιας μαθητιάδας «UNITED WORLD GAMES» στο Klagenfurt της
Αυστρίας από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης
Από τις 20 μέχρι και τις 23 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η 15η Παγκόσμια
Μαθητιάδα με την επωνυμία «UNITED WORLD GAMES», στο Klagenfurt της
Νότιας Αυστρίας. Η διοργάνωση είναι μια ετήσια αθλητική γιορτή, μία
παγκόσμια συνάντηση νέων, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και
έχει την πολιτική - κρατική στήριξη της Αυστρίας.
Στους αγώνες συνολικά έλαβαν μέρος περισσότεροι από 12.000 αθλητές,
800 ομάδες από 40 χώρες και ειδικότερα από τις Ηπείρους: Ευρώπη,
Αμερική, Ασία, Αφρική, σε 13 διαφορετικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, τένις,
στίβο, μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϊ κ.α.). Την Ελλάδα εκπροσώπησε
πολυμελής αποστολή 135 νέων αθλητών - αθλητριών, προπονητών και
συνοδών, 5 ομάδες διαφόρων αθλημάτων και ομάδα στίβου, από το Δήμο
Κατερίνης. Οι αθλητές του Δήμου Κατερίνης συμμετείχαν για τρίτη χρονιά
στη διοργάνωση και για ακόμα μία χρονιά εκπροσώπησαν, με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, τα ελληνικά χρώματα, επιστρέφοντας με εκπληκτικές
επιδόσεις. Την αποστολή συνόδευσαν η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κα Καλλιόπη Τζουμέρκα - Μπατάλα, ο Πρόεδρος του
Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ο.Π.Π.Α.Π.) κ. Θεόδωρος
Παυλίδης και ο Εκπρόσωπος Τύπου, Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου και
Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τελετή έναρξης των αγώνων, όταν ο Δήμαρχος
της αδελφοποιημένης με την Κατερίνη πόλης Moosburg, Mr. Herbert Gaggl,
απηύθυνε προσωπικό χαιρετισμό προς την Ελλάδα και την Κατερίνη, στο
κατάμεστο, 35.000 θέσεων στάδιο του Klagenfurt.
Τα αθλήματα, στα οποία συμμετείχε η Ελληνική αποστολή ήταν:
ποδόσφαιρό U15 (χρυσό μετάλλιο), ποδόσφαιρό U18 (ασημένιο μετάλλιο),
χάντμπολ αγοριών U16 (7η θέση στους 8), βόλεϊ κοριτσιών U17 (11η θέση
στους 19), μπάσκετ mixed U12 (11η θέση στους 21), στίβος (12 μετάλλια
διαφόρων αποχρώσεων).
Οι αγώνες των 5 διαφορετικών ομάδων διεξάγονταν σε διάφορα γήπεδα της πόλης του Klagenfurt. Κατά
τη διάρκεια της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου και του πολύωρου οδικού ταξιδιού (24 ώρες),
αντιμετωπίστηκαν διάφορα περιστατικά, όπως ναυτίες και ζαλάδες, διαστρέμματα, θλάσεις, τραύματα,
εγκαύματα, θερμική εξάντληση με μυϊκές κράμπες, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα και
αποτελεσματικά.
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, κατόπιν αιτήματος του
Δήμου Κατερίνης και του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Κατερίνης,
συνόδευσε για τρίτη χρονιά την Ελληνική αποστολή στο Klagenfurt της Αυστρίας με δύο Εθελοντές και
συγκεκριμένα τον κ. Δημήτριο Κατιρτζή (Αρχηγό του Σώματος) και την κα Αντριάννα Ιωννίδου.
Η Εθελοντική Διοίκηση του Σώματος εκφράζει τα συγχαρητήριά της στον Δήμο Κατερίνης, για την
ουσιαστική αυτή ευκαιρία που δίνει στους μικρούς αθλητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν
συνομήλικους αθλητές από όλα τα μέρη του κόσμου και ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο Κατερίνης κ. Σάββα
Χιονίδη για τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη που δείχνει στο Σώμα της Κατερίνης.

