
 

Κατερίνη, 8 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δραστηριότητες Περιφ. Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης 

««55οοιι  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΣΣ»»    

Στις κατάμεστες από γονείς και παιδιά κερκίδες του Α’ Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου Κατερίνης, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 20 Μαΐου, 
οι αγώνες στίβου με την επωνυμία “5οι Αγώνες Φιλίας”. 

Οι αγώνες διοργανώνονται τα τελευταία πέντε χρόνια από τον Γυμναστικό Αθλητικό 
Σύλλογο ΓΑΣ Αρχέλαο Κατερίνης και απευθύνονται σε ηλικίες super mini, mini και 
Παμπαίδες-Παγκορασίδες Β’.  

Η διοργάνωση διήρκησε από τις 16:00 έως τις 20:30 με τη συμμετοχή δεκάδων 
αθλητών και αθλητριών από επτά αθλητικούς συλλόγους του νομού Πιερίας αλλά 
γειτονικών νομών. Οι αγώνες είχαν ως στόχο τη μύηση των μικρών παιδιών στην 
αγωνιστική δραστηριότητα και τη δημιουργία σχέσεων φιλίας μεταξύ των αθλητών-
τριών, των προπονητών, των παραγόντων και των Σωματείων. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης, μετά 
από πρόσκληση του ΓΑΣ Αρχελάου Κατερίνης, ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη των 
αγώνων μεριμνώντας για την ασφάλεια και ακεραιότητα των συμμετεχόντων και 
του κοινού. 

******************** 

ΠΠοοδδοοσσφφααιιρριικκόό  ΤΤοουυρρννοουυάά  ππααλλααιιμμάάχχωωνν  γγιιαα  φφιιλλααννθθρρωωππιικκόό  σσκκοοππόό  

Την Δευτέρα, 29 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας ποδοσφαιρικό 
τουρνουά με τη συμμετοχή των ομάδων των παλαιμάχων του Π.Α.Ο.Κ., ΑΡΗ, 
ΗΡΑΚΛΗ και Α.Ε.Λ. για φιλανθρωπικό σκοπό, που διοργανώθηκε από την  Εταιρεία 
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.  

 



Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε από το Δήμο Λιτοχώρου στο στάδιο «Πύρρος  Δήμας» 
 ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας (ΕΠΣ) διέθεσε τους διαιτητές για 
τη διεξαγωγή των αγώνων.  

Το τουρνουά των τεσσάρων ομάδων της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας είχε ως 
σκοπό να ενισχύσει οικονομικά το Φιλόπτωχο Σωματείο Λιτοχώρου «Αγία Μαρίνα», 
το Γηροκομείο Λάρισας και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με 
Αναπηρία Θεσσαλονίκης (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π.) « Ο Άγιος  Δημήτριος». 

Στους πρόποδες του Ολύμπου συναντήθηκαν άνθρωποι που έγραψαν χρυσές 
σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου τόσο στις ομάδες που αγωνίστηκαν όσο και 
στην Εθνική μας Ομάδα, στέλνοντας το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο είναι  
πολιτισμός, συλλογικότητα, ομαδικότητα και κοινωνικότητα.  

Στο τουρνουά οι παλαίμαχοι αγωνίστηκαν από δυο ημίχρονα των 25λεπτών σε δύο 
αγώνες με πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή και δεύτερη 
μεταξύ του Π.Α.Ο.Κ. και της Α.Ε.Λ. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης, έπειτα 
από πρόσκληση της διοργάνωσης, ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη της 
ποδοσφαιρικής αυτής γιορτής.   

******************** 

ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΒΒΟΟΥΥ  ««ΔΔΙΙΙΙΑΑ  ΕΕΝΝ  ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΩΩ  22001177»»  

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι αγώνες στίβου «ΔΙΙΑ  
ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ 2017» που διοργανώθηκαν από τον ΓΑΣ “ΑΡΧΕΛΑΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”  σε 
συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας και υπό την αιγίδα του 
Ο.Π.Π.Α.Π. του Δήμου Κατερίνης. 

Οι αγώνες στίβου υλοποιήθηκαν στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης και 
διήρκησαν από τις 16:00 – 20:00. Τα αγωνίσματα στα οποία συμμετείχαν οι αθλητές 
ήταν στην κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ στα 100μ – 400μ – 800μ – ΜΗΚΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ, στην 
κατηγορία  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ στα 200μ – 400μ - 100 εμπ  - ΜΗΚΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ, στην 
κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ στα 80μ - 300 εμπ – 4 Χ 80 και στην κατηγορία                                          
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ στα 80μ – 1000μ – 80 εμπ - 300 εμπ – 4 Χ 80. 

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 17 αθλητικά σωματεία από τη Μακεδονία και τη 
Θεσσαλία με περισσότερους από 200 αθλητές όπου σημειώθηκαν αρκετές 
αξιόλογες επιδόσεις. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης, 
κατόπιν πρόσκλησης της διοργάνωσης, ανέλαβε για ακόμα μία χρονιά την 
υγειονομική κάλυψη των αγώνων, παρέχοντας ασφάλεια στους μικρούς και 
μεγάλους αθλητές.  

 

 


