
 

 

 

Κατερίνη, 18 Δεκεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Υγειονομικές καλύψεις από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών 
και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης" 

 
Την Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία ο «12ος 
Χειμωνιάτικος Ενιπέας», ο οποίος πραγματοποιείται κάθε χρόνο την 2η Κυριακή του Δεκεμβρίου 
και ο «2ος Melindra Trail», από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μαραθώνιος Ολύμπου». 

Ο «Χειμωνιάτικος Ενιπέας» είναι αγώνας ορεινού τρεξίματος στον όγκο του Ολύμπου, με εκκίνηση 
και τερματισμό το ανοικτό θεατράκι στο πάρκο του Λιτόχωρου. Η διαδρομή του αγώνα εκτείνεται 
σε 22,5 χιλιόμετρα με θετική υψομετρική διαφορά 1.650 μέτρα. 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 2ος Melindra Trail, αγώνας ορεινού τρεξίματος μήκους 5 km, ξεκίνησε ένα τέταρτο μετά την 
εκκίνηση του Χειμωνιάτικου Ενιπέα. Ο αγώνας αφορά σε μια εύκολη διαδρομή, με ήπιες κλίσεις 
και 180 μέτρα θετική υψομετρική διαφορά. Η διαδρομή του αγώνα έχει ως εκκίνηση και 
τερματισμό το σημείο τερματισμού του Χειμωνιάτικου Ενιπέα (στο θεατράκι του 
πάρκου Λιτόχωρου). Το ελάχιστο υψόμετρο της διαδρομής είναι 279 μέτρα και το μέγιστο 429. Η 
διαδρομή μοιράζεται σε μονοπάτια, χωματόδρομο και άσφαλτο.   

Η διοργάνωση φέτος φιλοξένησε περίπου 750 αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (600 στον 
αγώνα του «Χειμωνιάτικου Ενιπέα» και 150 στον αγώνα «Melindra Trail»),  οι οποίοι απόλαυσαν 
μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη ημέρα δίπλα στο φαράγγι του Ενιπέα. 

Ευχάριστη έκπληξη για τους εθελοντές αποτέλεσε η τηλεφωνική παρεμβολή του Προέδρου του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντωνίου Αυγερινού κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος 
συνεχάρη το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης και ιδιαίτερα τον Αρχηγό του κ. Δημήτριο Κατιρτζή, για την πολυετή 
προσφορά τους ενώ ευχήθηκε την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, μήνυμα το οποίο με 
τη συνδρομή του Κέντρου Επιχειρήσεων μεταδόθηκε σε όλες τις υγειονομικές ομάδες του αγώνα. 

Δυναμική ήταν για ακόμα μία χρονιά η παρουσία του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, το οποίο ανέλαβε την Υγειονομική-Διασωστική 
κάλυψη της διοργάνωσης καθώς και την οργάνωση και διεκπεραίωση των επικοινωνιών. Με 
δεκαέξι (16) ομάδες, πλήρως εξοπλισμένες με άρτιο υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, 
κατανεμημένες σε όλο το μήκος της διαδρομής, με τέσσερις (4) Σταθμούς  Επικοινωνιών R/Τ,  
Κέντρο Επιχειρήσεων και δύο (2) Υγειονομικούς Σταθμούς Πρώτων Βοηθειών στον τερματισμό του 
αγώνα και στο Μοναστήρι, καθώς και με την παρουσία δύο (2) Ιατρών, εξασφαλίστηκε η ομαλή 



διεξαγωγή των αγώνων και αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά κάθε περιστατικό που 
προέκυψε. 

Η Εθελοντική Διοίκηση του Τμήματος, συγχαίρει όλους τους Εθελοντές και Εθελόντριες για την 
άψογη παρουσία και την αποτελεσματικότητά τους όπου χρειάστηκε να επέμβουν, ώστε να 
στεφθεί με επιτυχία μια δύσκολη και 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 Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, στο οποίο τα τελευταία χρόνια αναθέτει την Διασωστική-
Υγειονομική Κάλυψη του Χειμωνιάτικου Ενιπέα αλλά και του κορυφαίου ορεινού αγώνα στην 
Ελλάδα, του Olympus Marathon, καθώς και για την σημαντική υλικοτεχνική βοήθεια που παρέχει.  

  

  


