
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Σφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων χζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κατερίνθ, 6 Ιουλίου 2022 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Τγειονομική κάλυψη των αγϊνων τησ 18ησ διοργάνωςησ του OLYMPUS MARATHON 2022, από 

το ϊμα Εθελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ 

Σμήματοσ Ε.Ε.. Κατερίνησ 

Το τριιμερο, Παραςκευι ζωσ Κυριακι, 24-26 Ιουνίου, πραγματοποιικθκε με απόλυτθ επιτυχία, θ “18η 

Διοργάνωςη του OLYMPUS MARATHON 2022” θ οποία περιλάμβανε φζτοσ 5 διαφορετικοφσ αγϊνεσ 

ορεινοφ τρεξίματοσ, με κορυφαίο τον “OLYMPUS MARATHON”.  

“18οσ OLYMPUS MARATHON” 

Ο Olympus Marathon πραγματοποιικθκε το Σάββατο 25 Ιουνίου, με αφετθρία τθν ιςτορικι πόλθ του Δίου 

Πιερίασ. Σε ζνα εκ φφςεωσ απαιτθτικό αγϊνα, 524 ακλθτζσ από τθν Ελλάδα και από διάφορεσ χϊρεσ του 

κόςμου, βρζκθκαν ςτθν εκκίνθςθ ςτισ 6:05, ακολουκϊντασ μια ανθφορικι διαδρομι 21 χιλιομζτρων για 

να φτάςουν ςτα 2.600 μ. υψόμετρο, ςτο Οροπζδιο των Μουςϊν. Στθ ςυνζχεια διζςχιςαν τα "Ζωνάρια", 

ακριβϊσ κάτω από τον Θρόνο του Δία και ξεκίνθςαν τθν κατάβαςθ, περνϊντασ από το καταφφγιο "Σπιλιοσ 

Αγαπθτόσ", τα "Πριόνια" και το φαράγγι του Ενιπζα, για να τερματίςουν ςτο Λιτόχωρο μετά από μια 

ςυναρπαςτικι διαδρομι 43 χιλιομζτρων και 3.350μ.  θετικήσ υψομετρικήσ διαφοράσ.  

Για τθν ιςτορία, νικθτισ του αγϊνα αναδείχκθκε ο κορυφαίοσ ακλθτισ Miguel Angel Heras Hernández 

(Ιςπανία) με χρόνο 04:54:20, δεφτεροσ τερμάτιςε ο πολυνίκθσ ακλθτισ Δθμιτρθσ  Θεοδωρακάκοσ 

(Ελλάδα)  με χρόνο 05:00:39, ενϊ τρίτοσ ιταν ο David Prades (Ιςπανία) με χρόνο 05:03:32. 

48 Εκελοντζσ του Σϊματοσ Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του ΠΤ Ε.Ε.Σ. 

Κατερίνθσ, με  τθ ςυνδρομι  1 Εκελοντι του Τομζα Υγείασ του Τμιματοσ Κατερίνθσ, 3 Εκελοντϊν του 

Τμιματοσ Λάριςασ και 5 Εκελοντϊν του Τμιματοσ Θεςςαλονίκθσ παρείχαν  τθν υγειονομικι και 

διαςωςτικι κάλυψθ του 18ου Olympus Marathon. 

Με Κζντρο Επιχειρήςεων και Τγειονομικό ταθμό ςτον τερματιςμό του αγϊνα, 15 υγειονομικζσ ομάδεσ 

κατά μήκοσ τησ διαδρομήσ, πζντε (5) ταθμοφσ  Αϋ Βοηθειϊν, 4 εθελοντζσ Ιατροφσ και πζντε (5) 



ταθμοφσ  Επικοινωνιϊν Ρ/Σ,  (καταφγιο Πετρόςτρουγκασ, Οροπζδιο Μουςϊν, καταφφγιο Σπιλιοσ 

Αγαπθτόσ, Πριόνια, Λιτόχωρο), το ϊμα Εθελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του 

Ελληνικοφ Ερυθροφ ταυροφ Κατερίνησ, με τθ ςυνδρομι εκελοντϊν από τον Σομζα Τγείασ του Ε.Ε.. 

Κατερίνησ, του ΠΣ Θεςςαλονίκησ και ΠΣ Λάριςασ, διαχειρίςτθκε όλα τα περιςτατικά με απόλυτθ 

επιτυχία. 

Παράλληλοι αγϊνεσ διοργάνωςησ  - “ Olympus Vertical, Olympus ULTRA, Κόψη των Αετϊν, Melindra 

Trail, Olympus mini / kids / juniors / Special Race. 

Τθν Παραςκευι, 24 Ιουνίου,  πραγματοποιικθκαν οι  παιδικοί αγϊνεσ Olympus Mini / Kids / Juniors / 

Special Race και ο Olympus Vertical, ο αγϊνασ του «Κάθετου Χιλιόμετρου». Στον αγϊνα ςυμμετείχαν 40 

ακλθτζσ και διζνυςαν ςε 4,25 χλμ. (λιγότερο από 5χλμ. που ορίηουν οι διεκνείσ προδιαγραφζσ), χίλια 

μζτρα (1000) κετικισ υψομετρικισ διαφοράσ, ςτο γνωςτό μονοπάτι του Ολφμπου «Γουμαροςτάλι», με 

τθν κάλυψθ 12  Διαςωςτϊν. 

Εκτόσ από τον Olympus Marathon των 43Km, το Σάββατο 25 Ιουνίου, πραγματοποιικθκε και ο 

“3οσ  OLYMPUS ULTRA” μικουσ 70 km και θετικήσ υψομετρικήσ διαφοράσ 5.550μ., με αφετθρία το Δίον 

Πιερίασ, ϊρασ ζναρξησ 00:00 τα μεςάνυχτα και χρονικό όριο τερματιςμοφ τισ 19 ϊρεσ.  

Στον αγϊνα ςυμμετείχαν 83 ακλθτζσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό και διζςχιςαν τον Βόρειο Όλυμπο, 

πζραςαν από τθ δεφτερθ ψθλότερθ κορυφι του, το “χολιό” ςτα 2911μ. για να καταλιξουν ςτο Λιτόχωρο 

περνϊντασ μζςα από το φαράγγι του Ενιπζα.  

Η 18θ διοργάνωςθ ολοκλθρϊκθκε τθν Κυριακι 26 Ιουνίου με τουσ ορεινοφσ αγϊνεσ «Κόψη των Αετϊν, 

μήκουσ 14km και  Melindra Trail, μήκουσ 5km.».  Και ςτουσ δφο αγϊνεσ ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 

500 ακλθτζσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, με 40 Εκελοντζσ του Σϊματοσ τθσ Κατερίνθσ να καλφπτουν 

υγειονομικά και διαςωςτικά τουσ αγϊνεσ, κατανεμθμζνοι ςε ομάδεσ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ και με 

πλιρθ υγειονομικό ςτακμό ςτον τερματιςμό. 

υνολικά ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ τησ τριήμερησ διοργάνωςησ ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 1.200 

αθλητζσ από 25 χϊρεσ και για την υγειονομική-διαςωςτική κάλυψη απαιτήθηκαν εξήντα (60) Εθελοντζσ 

αμαρείτεσ-Διαςϊςτεσ. 

Η Εκελοντικι Διοίκθςθ του Τμιματοσ Κατερίνθσ, επικυμεί να ευχαριςτιςει από καρδιάσ όλουσ τουσ 

Εκελοντζσ που ςυμμετείχαν ςτθν τριιμερθ διοργάνωςθ. Με τθν διάκεςθ για προςφορά που τουσ 

διακατζχει, τθν υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ, τον “επαγγελματιςμό” τουσ όπου χρειάςτθκε να 

επζμβουν, κακϊσ είχαν να αντιμετωπίςουν πλθκϊρα περιςτατικϊν, τρία (3) εκ των οποίων χρειάςτθκαν 

διακομιδι με αςκενοφόρο ςτο Γενικό Νοςοκομείο Κατερίνθσ, τθν υπομονι και αντοχι που επζδειξαν με 

αντίπαλο τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ των αγϊνων, κατάφεραν να ςτεφκεί με απόλυτθ επιτυχία θ ιδιαίτερα 

απαιτθτικι υγειονομικι και διαςωςτικι κάλυψθ τθσ διοργάνωςθσ του 18ου OLYMPUS MARATHON.  

Επίςθσ, επικυμεί να εκφράςει τα κερμά ςυγχαρθτιρια ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι του Olympus Marathon 

για τθν ακόμα μία φορά άψογθ διοργάνωςθ. Παράλλθλα κα ικελε να τθν ευχαριςτιςει για τθν εξαιρετικι 

ςυμπεριφορά απζναντι ςτουσ Εκελοντζσ κακϊσ για τθν μακροχρόνια εμπιςτοςφνθ που δείχνει ςτο Σϊμα 

Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ Κατερίνθσ.  

*** 


