
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κατερίνθ, 17 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υγειονομική κάλυψη  των αγϊνων «15οσ Χειμωνιάτικοσ Ενιπζασ» και «6α Ολφμπια Μονοπάτια 
(Viola striis-notata)» από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Κατερίνησ 

Ζπειτα από τθν περςινι ματαίωςθ, τθν Κυριακι 12 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιικθκαν ο “15οσ Χειμωνιάτικοσ 
Ενιπζασ”, ο οποίοσ παραδοςιακά πραγματοποιείται κάκε χρόνο τθν 2θ Κυριακι του Δεκεμβρίου και ο  αγϊνασ “6α 
Ολφμπια Μονοπάτια (Viola striis-notata)”, από τθν Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία «Μαρακϊνιοσ Ολφμπου». 

Εκκίνθςθ και τερματιςμόσ και των δφο αγϊνων ορεινοφ τρεξίματοσ, ιταν το ανοικτό κεατράκι του Δθμοτικοφ Πάρκου 
Λιτόχωρου Πιερίασ.  Η διαδρομι του “15ου Χειμωνιάτικου Ενιπζα” εκτείνεται ςε  22,5 km, +1.500 μζτρα υψομετρικι 
διαφορά, ςτο ομορφότερο φαράγγι τθσ χϊρασ μασ, ςτουσ πρόποδεσ του μυκικοφ βουνοφ, του Ολφμπου.  Ο δεφτεροσ 
αγϊνασ τησ διοργάνωςησ, “6α Ολφμπια Μονοπάτια (Viola striis-notata)”, αφιερωμζνοσ ςτο μοναδικό οικοςφςτθμα 
του Ολφμπου  και ιδιαίτερα ςτα ενδθμικά φυτά του από όπου παίρνει και το όνομα του κάκε χρόνο, είναι μικουσ 11 km 
+540 μζτρα υψομετρικι διαφορά.  

Με βάςθ το υγειονομικό πρωτόκολλο και ςτουσ δφο αγϊνεσ, ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ςυμμετοχϊν ιταν 300 ακλθτζσ 
ανά αγϊνα. Στθν αφετθρία, ζπειτα από ακυρϊςεισ ακλθτϊν τθ τελευταία ςτιγμι, βρζκθκαν τελικά περίπου 475 ακλθτζσ 
(250 ςτον αγϊνα του “Χειμωνιάτικου Ενιπζα” και 225 ςτον αγϊνα “Ολφμπια Μονοπάτια”,  από όλα τα μζρθ τθσ  
Ελλάδασ και από χϊρεσ του εξωτερικοφ. Η εκκίνθςθ για το “Χειμωνιάτικο Ενιπζα” δόκθκε ςτισ 9:30, με γκρουπ των 50 
ακλθτϊν να ξεκινοφν ανά δζκα λεπτά ενϊ μία ϊρα αργότερα, με τον ίδιο τρόπο ξεκίνθςε και ο αγϊνασ “Ολφμπια 
Μονοπάτια”. Σφμμαχοσ του αγϊνα αποδείχτθκε  ο καιρόσ, κακϊσ τελικά ζκανε το “χατίρι” ςτουσ ακλθτζσ και επιςκζπτεσ 
ϊςτε τθν θμζρα του αγϊνα να απολαφςουν με αίκριο καιρό τισ μοναδικζσ εικόνεσ του Ολφμπου, με τισ χιονιςμζνεσ 
κορυφζσ του να δεςπόηουν ςτο τοπίο. 

Για ακόμα μία χρονιά, το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ Τμιματοσ 
ΕΕΣ Κατερίνθσ, ιταν δίπλα ςτουσ δρομείσ που αγαποφν τουσ αγϊνεσ ορεινοφ τρεξίματοσ. Αναλαμβάνοντασ τθν 
Υγειονομικι-Διαςωςτικι κάλυψθ τθσ διοργάνωςθσ κακϊσ και τθν οργάνωςθ και διεκπεραίωςθ των επικοινωνιϊν, 
εξαςφάλιςαν τθν αςφάλεια των ακλθτϊν αντιμετωπίηοντασ άμεςα και αποτελεςματικά κάκε περιςτατικό που 
προζκυψε. Με ςαράντα Εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, με άρτιο υγειονομικό και διαςωςτικό εξοπλιςμό, κατανεμθμζνουσ ςε 
ομάδεσ ςε όλο το μικοσ τθσ διαδρομισ των αγϊνων, με 3 Στακμοφσ  Επικοινωνιϊν R/Τ,  Κζντρο Επιχειριςεων και 2 
Στακμοφσ Πρϊτων Βοθκειϊν ςτθ κζςθ “Μοναςτιρι” και ςτον τερματιςμό του αγϊνα, ςτελεχωμζνουσ με Ιατροφσ, 
εξαςφαλίςτθκε θ ομαλι διεξαγωγι των αγϊνων. 

Η Εκελοντικι Διοίκθςθ του Τμιματοσ, ςυγχαίρει κερμά όλουσ τουσ Εκελοντζσ και Εκελόντριεσ για τθν άψογθ παρουςία 
τουσ. Με το ικοσ που τουσ διακατζχει, τθν υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ, τον “επαγγελματιςμό” τουσ όπου χρειάςτθκε 
να επζμβουν, γεγονόσ που αναγνωρίςτθκε από ακλθτζσ και διοργανωτζσ, τίμθςαν και τιμοφν κακθμερινά τον Ελλθνικό 
Ερυκρό Σταυρό. 

Επίςθσ, επικυμεί να εκφράςει τα κερμά ςυγχαρθτιρια ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι και ςε όλουσ τουσ εκελοντζσ του 
Olympus Marathon, για τθν ακόμα μία επιτυχθμζνθ διοργάνωςθ, θ οποία είναι αποτζλεςμα εξαιρετικισ προςπάκειασ 
και δουλειάσ πολλϊν μθνϊν και να τθν ευχαριςτιςει για τθν υλικοτεχνικι ςτιριξθ και τθν πολυετι άριςτθ ςυνεργαςία 
και εμπιςτοςφνθ που δείχνει ςτο Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Ε.Ε.Σ. Κατερίνθσ. 
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