
 

Κατερίνη, 3 Ιουλίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνης στο UNITED WORLD GAMES / ΑΥΣΤΡΙΑ"  

    

 

Από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η 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 

της Αυστριακής κυβέρνησης. Συνολικά στους αγώνες έλαβαν μέρος 10.700 αθλητές-αθλήτριες 

από 47 χώρες και ειδικότερα από τις Ηπείρους: Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, σε 12 

διαφορετικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, τένις, στίβο, μπάσκετ, χάντμπολ, βόλεϊ κ.α).  

Την Ελλάδα εκπροσώπησε πολυμελής αποστολή 105 αθλητών - αθλητριών από την περιοχή της 

Κατερίνης και της Πιερίας. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τελετή έναρξης των αγώνων, όταν 

ανάμεσα στους χιλιάδες αθλητές που παρήλασαν την Παρασκευή 23 Ιουνίου στο στάδιο του 

Klagenfurt, 35.000 θέσεων, πέρασαν τα Ελληνόπουλα με τη γαλανόλευκη σημαία να κυματίζει και 

τον Εθνικό Ύμνο να παιανίζει!  

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η αποστολή της Κατερίνης, επιστρέφοντας με γεμάτες τις 

αποσκευές των παιδιών από μετάλλια όλων των «αποχρώσεων» και εκπληκτικές επιδόσεις.  

Τα αθλήματα στα οποία συμμετείχε η Ελληνική αποστολή ήταν: ποδόσφαιρο (χρυσό μετάλλιο), 

χάντμπολ κοριτσιών (χρυσό μετάλλιο), ομάδα στίβου (20 μετάλλια), τένις κοριτσιών (χάλκινο 

μετάλλιο), χάντμπολ αγοριών (5η θέση), μπάσκετ αγοριών (6η θέση), βόλεϊ κοριτσιών (6η θέση). 

Εκτός από τις σπουδαίες επιδόσεις τους, οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, εντυπωσίασαν τους 

διοργανωτές με την προσήλωσή τους στα ιδανικά της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθε».  



Οι αγώνες διαρκούσαν από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες και διεξάγονταν σε διάφορα 

γήπεδα της πόλης του Klagenfurt. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου και του 

πολύωρου οδικού ταξιδιού (25 ώρες προς Αυστρία και 21 ώρες επιστροφή), αντιμετωπίστηκαν 

διάφορα απλά και πιο σοβαρά περιστατικά, όπως ναυτίες και ζαλάδες, διαστρέμματα, θλάσεις, 

κρίση άσθματος, τραύματα, θερμική εξάντληση με μυϊκές κράμπες, στομαχικές κράμπες και 

σπασμοί σε κάποια από τα οποία υπήρξε η ανάγκη διακομιδής των αθλητών στο τοπικό 

νοσοκομείο.  

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 την Ελληνική αποστολή στο Klagenfurt της Αυστρίας με την 

Εθελόντρια Σαμαρείτισσα Αγάπη Πεταλίδου από κοινού με την ιατρό Κατερίνης. Τριανταφυλλιά 

Διαμαντοπούλου. Στα γήπεδα της Αυστρίας όπου διεξήχθησαν οι αγώνες δόθηκε η ευκαιρία στην 

Εθελόντριά μας να έρθει σε επαφή και με εθελοντές από τον Αυστριακό Ερυθρό Σταυρό με τους 

οποίους αντήλλαξε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και χρήσιμες απόψεις.  

Η Εθελοντική Διοίκηση του Σώματος εκφράζει τα συγχαρητήριά της στον Δήμο Κατερίνης για την 

ουσιαστική αυτή στήριξη στους μικρούς αθλητές και ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο κ. Σάββα 

Χιονίδη για τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη που δείχνει στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

 


