
Κατερίνη, 8 Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υγειονομική κάλυψη του 16ου OLYMPUS MARATHON από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης 

Το τριήμερο 28, 29 & 30 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 16η Διοργάνωση "OLYMPUS MARATHON", η 
οποία περιλαμβάνει 5 διαφορετικούς αγώνες ορεινού τρεξίματος, καθώς και παιδικούς αγώνες, με 
κορυφαίο τον μαραθώνιο "OLYMPUS MARATHON", ο οποίος μπήκε από το 2017 στο καλεντάρι του 
παγκόσμιου πρωταθλήματος MIGU RUN SKYRUNNER WORLD SERIES. 

Περισσότεροι από 630 αθλητές από την Ελλάδα και από 24 χώρες του κόσμου, εκ των οποίων  πολλοί με 
παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, βρέθηκαν στην εκκίνηση και έτρεξαν στα μονοπάτια του μυθικού βουνού, 
τιμώντας με την παρουσία τους τον αγώνα. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, με τη 
σημαντική συνδρομή εθελοντών από τα Τμήματα Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αθήνας, Ν. Σμύρνης, Ναυπλίου, 
Κορίνθου, Πάτρας, Ρεθύμνου και Ηρακλείου κάλυψε υγειονομικά τους αγώνες αντιμετωπίζοντας όλα τα 
περιστατικά που προέκυψαν με απόλυτη επιτυχία. 

Συνολικά συμμετείχαν 135 Εθελοντές με Κέντρο Επιχειρήσεων και Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, 22 
υγειονομικές ομάδες κατά μήκος της διαδρομής, με πέντε (5) Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών 
στελεχωμένους με εθελοντές Ιατρούς και πέντε (5) Σταθμούς Επικοινωνιών Ρ/Τ,  (Πετρόστρουγκα, 
Οροπέδιο, Μπαλκόνι, Πριόνια, Λιτόχωρο).  

Η Εθελοντική Διοίκηση του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμότατα 
τους Εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες που συμμετείχαν στην τριήμερη διοργάνωση. Με το ήθος που τους 
διακατέχει, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, τον "επαγγελματισμό" τους, όπου χρειάστηκε να επέμβουν, 
την υπομονή και την αντοχή που επέδειξαν κατάφεραν να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία η ιδιαίτερα 
απαιτητική υγειονομική και διασωστική κάλυψη της διοργάνωσης του 16ου OLYMPUS MARATHON. 

Επίσης, επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή του Olympus Marathon 
για την άψογη διοργάνωση και να την ευχαριστήσει για τη μακροχρόνια εμπιστοσύνη που δείχνει στο Σώμα 
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την ανάθεση της 
Διασωστικής - Υγειονομικής κάλυψης του κορυφαίου αυτού ορεινού αγώνα στην Ελλάδα. 
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