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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το παιδί και η σημασία του αθλητισμού στη ζωή του το θέμα της 
ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από τον δήμο Ωραιοκάστρου 

  
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα 
στα πλαίσια του Λαϊκού Πανεπιστημίου από τον δήμο Ωραιοκάστρου και τον 
Σύλλογο Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας «Αριστοτέλης» στο δημοτικό 
κτίριο «Παύλος Μελάς» με θέμα «Παιδί και αθλητισμός». Στόχος της ημερίδας 
ήταν η ευαισθητοποίηση γονέων και παιδιών γύρω από θέματα που αφορούν  
την αθλητική εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή κ.α. 
 
Πρώτος εισηγητής στην ημερίδα ήταν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής 
Δημήτρης Σαλπιγγίδης, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως σε βιωματικές 
εμπειρίες. Ακολούθησε ο προπονητής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του 
ΠΑΟΚ Αλέξης Τασούλης ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για το γυναικείο 
ποδόσφαιρο στη χώρα μας ενώ από την πλευρά του ο διαιτητής ποδοσφαίρου 
Super League Πραξιτέλης Ζαχαριάδης τόνισε τη σημασία του αθλητισμού 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. 
  
Ο διατροφολόγος ειδικευόμενος σε αθλητές και υποψήφιος διδάκτωρ της 
Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ Αναστάσιος Βαμβάκης ανέλυσε το διατροφικό 
μοντέλο που πρέπει να ακολουθούν οι αθλητές ενώ οι καθηγήτριες φυσικής 
αγωγής Βάσω Λύσσα και Βασιλική Χατζηπαραδείση- Χατζηπέτρου 
αναφέρθηκαν στο ρόλο του σχολείου και τον αθλητισμό στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

Χαιρετισμό απεύθυναν οι:   

Πέτρος Αταμιάν – αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Νέας 
Γενιάς  



Θεόφιλος Σημαιοφορίδης – παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, πρόεδρος 
δημοτικού συμβουλίου δήμου Ωραιοκάστρου  
Νικόλαος Λοκοβίτης – εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα αθλητισμού  
Θεοφάνης Παπάς- αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας 
 
Το συντονισμό της συζήτησης έκανε ο δημοσιογράφος: Γιώργος Μπούζος 
ενώ την ημερίδα προλόγισε η υπεύθυνη του Συλλόγου Επιστημόνων 
Κεντρικής Μακεδονίας «Αριστοτέλης» Ελένη Γρομπανοπούλου η 
οποία τόνισε ότι ο πετυχημένος θεσμός του Λαϊκού Πανεπιστημίου θα 
συνεχιστεί και φέτος στο Ωραιόκαστρο με τη διοργάνωση ημερίδων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα με την επόμενη να προσανατολίζεται στις αρχές 
Ιανουαρίου.   
 
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Παναγιώτης Κοιτσίδης, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και πρόεδρος 
ΔΗ.Κ.Ε.Ω Ηλίας Ζιακούλης, η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΩ Χριστίνα Βαμβάκη 
–Λιμπατέ, οι δημοτικοί σύμβουλοι Θωμάς Δίγκαλης, Ηρακλής 
Τσακαλίδης και Ανέστης Πολυχρονίδης, ο πρόεδρος της δημοτικής 
κοινότητας Ωραιοκάστρου Μιχάλης Κουφουνάκης, ο πρόεδρος της 
δημοτικής κοινότητας Λητής Ευάγγελος Χατζηαντωνίου, ο ολυμπιονίκης 
της ενόργανης γυμναστικής Βασίλης Τσολακίδης, πρόεδροι και μέλη 
αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων κ.α. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η είσοδος ήταν δωρεάν για όλους τους δημότες, 
στους οποίους χορηγήθηκε βεβαίωση μετά το πέρας της ημερίδας ενώ το 
catering ήταν μια ευγενική χορηγία της εταιρείας «Χούτος Α.Ε.», την οποία και 
ευχαριστούμε θερμά.  

 
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας  

και δημοσίων σχέσεων 
 

 


