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ΑΓΩΝΔ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΟΤ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΚΑΡΑΣΔ
Σην θιεηζηό γπκλαζηήξην Ακπληαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αγώλεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Κππέιινπ Καξάηε έγρξωκωλ δωλώλ Βόξεηαο θαη Κεληξηθήο
Διιάδαο παίδωλ - θνξαζίδωλ & εθήβωλ, λεαλίδωλ & λέωλ αλδξώλ λέωλ
γπλαηθώλ, αλδξώλ – γπλαηθώλ. Οη αγώλεο δηνξγαλώζεθαλ από ηελ
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Καξάηε, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη
ηνπ Αζιεηηθνύ Σπιιόγνπ «Μαθεδνλνκάρνο Δνξδαίαο».
Η δηνξγάλωζε μεθίλεζε ην Σάββαην κε ηελ παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ
Ακπληαίνπ, θ. Μάθε Ιωζεθίδε, ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Παγθόζκηαο
Οκνζπνλδίαο Καξάηε, θ. Γηώξγνπ Γεξόιπκπνπ, εθπξνζώπωλ ζπιιόγωλ θαη
ηνπηθώλ θνξέωλ, θαζώο θαη πνιιώλ γνλέωλ ηωλ αζιεηώλ θαη θίιωλ ηνπ
αζιήκαηνο.
Τν Σαββαηνθύξηαθν πνπ καο πέξαζε, 14 θαη 15 Μαΐνπ, ην Γεκνηηθό Αζιεηηθό
Κέληξν ηνπ Ακπληαίνπ γέκηζε κε ηηο θωλέο ηωλ λεαξώλ αζιεηώλ θαη
αζιεηξηώλ, ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα δηάθξηζε, αιιά θαη ηελ κεηαμύ ηνπο
επγελή άκηιια. Χαξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν είλαη όηη ππήξμαλ πάλω από 350
ζπκκεηνρέο θαη απνλεκήζεθαλ 200 πεξίπνπ κεηάιιηα. Σηνπο αγώλεο
ζπκκεηείραλ αγόξηα θαη θνξίηζηα από όιε ηελ Κεληξηθή θαη Βόξεηα Διιάδα,
θαζώο θαη από ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, πνπ κάιηζηα ζεκείωζαλ
ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο θάλνληάο καο όινπο ππεξήθαλνπο.
Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ην Ακύληαην ήηαλ ην γεγνλόο όηη ηνπο αγώλεο
παξαθνινύζεζαλ πεξίπνπ 2.000 άηνκα, θπξίωο γνλείο ηωλ κηθξώλ αζιεηώλ.
Η δηνξγάλωζε ζηέθζεθε κε επηηπρία θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο εμέθξαζαλ
ηόζν νη δηνξγαλωηέο όζν θαη νη λεαξνί αζιεηέο.
Γξαθείν Τύπνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ
Δπιρσμάπςξμςαι:
1. Χαιοεςιρμόπ Δημάουξσ Αμσμςαίξσ
2. Φχςξγοατικό σλικό από ςημ εκδήλχρη
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Αγαπηςέπ τίλεπ, αγαπηςξί τίλξι,
Σαπ καλχρξοίζχ ρςξ Αμύμςαιξ και ρςξ Δημξςικό Σςάδιξ ςηπ πόληπ. Η
επιλξγή ςηπ πόληπ ςξσ Αμσμςαίξσ για ςη διεναγχγή ςχμ Αγώμχμ ςξσ
Πεοιτεοειακξύ Κσπέλλξσ Καοάςε Βόοειαπ και Κεμςοικήπ Δλλάδαπ μαπ
υαοξπξιεί ιδιαίςεοα.
Γιαςί ςξ Αμύμςαιξ είμαι έμαπ ςόπξπ όπξσ ξ αθληςιρμόπ έυει βαθιέπ οίζεπ. Από
εδώ νεκίμηρε ξσριαρςικά ςξ υάμςμπξλ ρςημ Δλλάδα και σπάουξσμ ακόμη
ξμάδεπ πξσ ποχςαγχμιρςξύμ ρε παμελλήμιξ επίπεδξ. Από εδώ ποξέουξμςαι
και ξι μεγάλεπ επιςσυίεπ ςξσ ςζξύμςξ, με ςημ πλέξμ ποόρταςη επιςσυία ςηπ
καςάκςηρηπ ςξσ Παμεσοχπαψκξύ Ποχςαθλήμαςξπ από ςξμ αθληςή ςξσ
Φίλιππξσ Αμσμςαίξσ, ςξσ Ηλία Ηλιάδη. Σςξ ρςάδιξ ασςό έυξσμ τιλξνεμηθεί
ρημαμςικξί αγώμεπ και έυξσμ δημιξσογηθεί μεγάλα οεκόο.
Αγαπηςξί αθληςέπ,
Δλπίζχ ξ ςόπξπ μαπ μα δώρει ρε όλξσπ ραπ ςη θεςική εμέογεια πξσ
υοειάζερςε για μα νεπεοάρεςε ςιπ μέυοι ρήμεοα επιδόρειπ ραπ. Γιαςί ασςόπ
είμαι ξ ρςόυξπ ςξσ αθληςιρμξύ: μα νεπεομάμε κάθε μέοα ςιπ επιδόρειπ μαπ,
μα γιμόμαρςε ρσμευώπ καλύςεοξι!
Δύυξμαι ςη ρσμευή βελςίχρη όλχμ ραπ όυι μόμξ ρςιπ αθληςικέπ επιδόρειπ. Τα
διδάγμαςα ςξσ αθληςιρμξύ μα ςα ανιξπξιήρεςε ρε όλξ ςξ τάρμα ςηπ
κξιμχμικήπ ζχήπ. Γιαςί ξ ςελικόπ ρςόυξπ ςηπ εμαρυόληρηπ με ςξμ αθληςιρμό
είμαι η καλλιέογεια παιδείαπ με σφηλέπ αουέπ και ανίεπ: άμιλλα, εσ
αγχμίζερθε, αδελτξρύμη! Σςα αθλήμαςα πξσ ποξέουξμςαι από ςημ Αμαςξλή,
όπχπ είμαι ςξ Καοάςε, κάπξιεπ ανίεπ είμαι πιξ έμςξμεπ: ερχςεοική ιρξοοξπία,
αγάπη για ςξμ ρσμάμθοχπξ, όνσμρη ςξσ πμεύμαςξπ! Όλα ρςξυεύξσμ ρςη
βελςίχρη ςξσ ερχςεοικξύ μαπ κόρμξσ παοάλληλα με ςη ρχμαςική άρκηρη.
Σε ςελική αμάλσρη, ερείπ ςα μιάςα ςηπ υώοαπ μαπ πξσ αρυξλξύμςαι με ςξμ
αθληςιρμό, είρςε η ελπίδα. Δρείπ νέοεςε από ςημ αθληςική ραπ πείοα όςι
μόμξ η ποξρήλχρη ρςξ ρςόυξ και η ρκληοή δξσλειά τέομξσμ απξςέλερμα.

Οι ποξηγξύμεμεπ γεμιέπ παοαδίδξσμε μία ξικξμξμία πξσ έυει πάοει ςξμ
καςήτξοξ και μία κξιμχμία κξσοαρμέμη, με αουέπ πξσ αμτιρβηςξύμςαι
εσθέχπ. Ωπ κξιμχμία, ποέπει μα αμςιρςοέφξσμε ςξ κλίμα! Έυξσμε ςη
δσμαςόςηςα μα επιρςοέφξσμε ρςιπ επιςσυίεπ και εύυξμαι ασςό μα νεκιμήρει
ασςέπ ςιπ ημέοεπ, από ασςό ςξ ρςάδιξ, με μεγάλεπ επιςσυίεπ ςχμ αθληςώμ
πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξσπ Αγώμεπ Πεοιτεοειακξύ Κσπέλλξσ Καοάςε.
Θέλχ μα εσυηθώ ρςξμ καθέμα ραπ νευχοιρςά: καλή επιςσυία, ρςξσπ
ρημεοιμξύπ αγώμεπ και ρςη ζχή.

