
 

 

Κατερίνη, 12 Δεκεμβρίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Υγειονομική Κάλυψη 13ου Χειμωνιάτικου Ενιπέα και 4ων Ολύμπιων 
Μοναπατιών – Potentilla από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης 

Την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες «13ος Χειμωνιάτικος 
Ενιπέας» και «4α Ολύμπια Μονοπάτια - Potentilla», από την Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία «Μαραθώνιος Ολύμπου». 

Ο «Χειμωνιάτικος Ενιπέας» είναι αγώνας ορεινού τρεξίματος, με εκκίνηση και τερματισμό το 
ανοικτό θεατράκι στο πάρκο του Λιτόχωρου. Η διαδρομή του αγώνα εκτείνεται σε 22,5 
χιλιόμετρα με θετική υψομετρική διαφορά 1650 μέτρα, στο ομορφότερο φαράγγι της χώρας 
μας, στους πρόποδες του μυθικού βουνού του Ολύμπου. Το ελάχιστο υψόμετρο της 
διαδρομής είναι 235 μέτρα και το μέγιστο 1.041. Το μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής (85%, 
περίπου 19χλμ.) αποτελείται από μονοπάτια,  ενώ το υπόλοιπο μοιράζεται σε τσιμεντόδρομο 
και άσφαλτο. Το χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της προσπάθειας ήταν 5 ώρες. 

 



Ο αγώνας «4α Ολύμπια Μονοπάτια - Potentilla», αγώνας ορεινού τρεξίματος μήκους περίπου 
11 χλμ., ξεκίνησε ένα τέταρτο μετά την εκκίνηση του Χειμωνιάτικου Ενιπέα. Ο αγώνας αφορά 
σε μια μέτριας δυσκολίας διαδρομή, με σχετικά ήπιες κλίσεις και μοιράζεται σε μονοπάτια, 
χωματόδρομο και άσφαλτο. Η διαδρομή του αγώνα έχει ως εκκίνηση και τερματισμό το 
σημείο τερματισμού του Χειμωνιάτικου Ενιπέα (θεατράκι του πάρκου Λιτοχώρου).   

Η διοργάνωση φέτος φιλοξένησε περίπου 750 αθλητές (635 στον αγώνα του «Χειμωνιάτικου 
Ενιπέα» και 150 στον αγώνα «Ολύμπια Μονοπάτια»), από την Ελλάδα και από πολλές χώρες 
της εξωτερικού όπως Κύπρος, Γερμανία, Ολλανδία, Αλβανία, Βέλγιο, Λίβανος, Καναδάς, οι 
οποίοι απόλαυσαν μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη ημέρα δίπλα στο φαράγγι του Ενιπέα και το 
μοναδικό οικοσύστημα του Ολύμπου. 

Δυναμική ήταν για ακόμα μία χρονιά η παρουσία του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, το οποίο 
ανέλαβε την Υγειονομική-Διασωστική κάλυψη της διοργάνωσης καθώς και την οργάνωση και 
διεκπεραίωση των επικοινωνιών. Με δεκαέξι (16) υγειονομικές ομάδες πλήρως εξοπλισμένες 
με άρτιο υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κατανεμημένες σε όλο το μήκος της 
διαδρομής, με τρεις σταθμούς επικοινωνιών R/Τ, κέντρο επιχειρήσεων και δυο σταθμούς 

Πρώτων Βοηθειών στο Μοναστήρι και στον τερματισμό του αγώνα, στελεχωμένους με 
Ιατρούς, εξασφαλίστηκε η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα του Χειμωνιάτικου Ενιπέα με τη 
συμμετοχή 46 Διασωστών, ενώ για τα Ολύμπια Μονοπάτια χρησιμοποιηθήκαν 14 Διασώστες  
κατανεμημένοι σε επτά υγειονομικές ομάδες κατά το μήκος της διαδρομής, 
αντιμετωπίζοντας άμεσα και αποτελεσματικά κάθε περιστατικό που προέκυψε. 

Ευχάριστη έκπληξη για τους Διασώστες αποτέλεσε η παρέμβαση 
του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Μαμαντόπουλου 
Ανδρέα, ο οποίος από το άλλο άκρο της Ελλάδας, τη μακρινή 
Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης, δια μέσου του Ραδιοδικτύου του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνεχάρη το Σώμα Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης για την 
άψογη προετοιμασία και εκτέλεση της αποστολής που ανέλαβε, για 
την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων και ευχήθηκε προς 
όλους τους Εθελοντές καλή δύναμη, υγεία και κουράγιο για τη 
συνέχεια του εθελοντικού τους έργου.  

 



Η Εθελοντική Διοίκηση του Τμήματος συγχαίρει όλους τους Εθελοντές και Εθελόντριες για 
την άψογη παρουσία και τον επαγγελματισμό τους, όπου χρειάστηκε να επέμβουν, ώστε να 
στεφθεί με επιτυχία μια ακόμη απαιτητική κάλυψη. 

Ευχαριστεί δε ιδιαίτερα την οργανωτική επιτροπή του “OLYMPUS MARATHON” για την 
πολυετή άριστη συνεργασία και εμπιστοσύνη που δείχνει στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κατερίνης, καθώς και για τη σημαντική υλικοτεχνική βοήθεια 
που παρέχει. 

*** 


