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Μεγάλη "οικογενειακή" επιτυχία για τις δυο αδελφές Κατερίνα και Νικολέτα 
Μπερδούση αλλά και για τον Αρκαδικό στίβο!!! 
 
Μετά από τη μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Μπερδούση στους Βαλκανικούς αγώνες 
στο Eskisehir της Τουρκίας το προηγούμενο σαββατοκύριακο όπου κατέκτησε 2 
χάλκινα μετάλλια σε 1500m και 3000m - και μετά από την κατάκτηση του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Π/Κ στις Σέρρες στα 3000m και την 4η θέση στα 
1500m την ίδια χρονική στιγμή της Νικολέτας Μπερδούση- ήρθε η στιγμή να ανέβουν 
και μαζί οι δυο αδερφές στο βάθρο των νικητριών!!! 
Πιο συγκεκριμένα, το σαββατοκύριακο στις 30/6 με 1/7 διεξάγονταν στη Λάρισα οι 
αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ε/Ν όπου και συμμετείχαν οι δυο 
αθλήτριες του ΓΣ Αρκαδίας και αδελφές Κατερίνα Μπερδούση και Νικολέτα 
Μπερδούση, η μεν Κατερίνα στα 1500μ και στα 3000μ η δε Νικολετα στα 3000μ. 
Ο πρώτος αγώνας από τους δυο λοιπόν ξεκίνησε το Σάββατο 30/6 στα 1500μ για την 
Κατερίνα Μπερδούση και αφού πήρε την πρωτοπορία, οδήγησε την κούρσα με 
άνεση και μεγάλη διαφορά (περίπου 60-70μ) από τη δεύτερη, τερματίζοντας πρώτη 
με χρόνο 4'36"14 κερδίζοντας το χρυσό Πανελλήνιο μετάλλιο στην κατηγορία της. 
Την επόμενη μέρα έλαβε μέρος και στον αγώνα των 3000μ. όπου συμμετείχε όμως 
και η μικρή της αδελφή Νικολέτα Μπερδούση λαμβάνοντας μέρος στη μεγαλύτερη 
κατηγορία των Νεανίδων (ενώ ανήκει πρώτη χρονιά από δυο στην κατηγορία των 
Κορασίδων). 
Και αυτός ο αγώνας λοιπόν ξεκίνησε, με την Κατερίνα να κάνει έναν μοναχικό αγώνα 
κορυφής στην πρώτη θέση και να τερματίζει αβίαστα με άνεση και διαφορά περίπου 
100μ. από την 2η και 3η αθλήτρια που ακολουθούσαν που όμως στην προκειμένη 
περίπτωση η μια ήταν η μικρή της αδελφή Νικολέτα. 
Έτσι λοιπόν "συναντήθηκαν" και ανέβηκαν και οι δυο αδελφές στο βάθρο των 
νικητριών, η μεν Κατερίνα για το χρυσό μετάλλιο η δε Νικολέτα για το χάλκινο 
έχοντας επιτύχει και νέο ατομικό ρεκόρ από τον προηγούμενο αγώνα της στις 
Σέρρες. (10'29"93 από 10'30"14). 
 
Εδώ σημειώνεται ότι η Νικολέτα με τη νίκη που έκανε το προηγούμενο 
σαββατοκύριακο στην κατηγορία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Παίδων/Κορασίδων στις Σέρρες στα 3000μ. επιλέχθηκε από τον Ομοσπονδιακό 
προπονητή της Εθνικής Ελληνικής ομάδας Στίβου να εκπροσωπήσει τη χώρα μας 
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων στα 3000μ, που θα γίνει στο 
Βελιγράδι της Σερβίας στα μέσα Ιουλίου !!!  
 



 


