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Ιωάννινα, 21 Φεβρουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δραστηριότητες Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων: υγειονομική 
κάλυψη αποκριάτικων εκδηλώσεων & 21ου Μπιζανίου Δρόμου" 

 

 

 

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων ανέλαβε την υγειονομική 
κάλυψη των αποκριάτικων εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τον Δήμο Ιωαννιτών. 
Συγκεκριμένα το πρωί οι Εθελοντές Σαμαρείτες βρέθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, στην 
πλατεία, στους πεζόδρομους της αγοράς και στην παραλίμνια περιοχή, όπου λάμβαναν χώρα 
διάφορα μουσικά και χορευτικά δρώμενα από πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, οι Εθελοντές κάλυψαν υγειονομικά τη συναυλία του 
συγκροτήματος Vegas, που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης και την 
οποία παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές, διασκεδάζοντας σε αποκριάτικους και όχι μόνο 
ρυθμούς. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ήταν για ακόμη μία φορά, οι εκφράσεις θαυμασμού και 
υποστήριξης για το έργο των εθελοντών τόσο από κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων, όσο 
και από τους επισκέπτες που βρέθηκαν στην πόλη για το τριήμερο της Αποκριάς. 

«21ος Μπιζάνιος Δρόμος» 

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων του κάλυψε υγειονομικά τον 
21ο Μπιζάνιο Δρόμο, ο οποίος διοργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια της πόλης των Ιωαννίνων. 
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Η συμμετοχή τόσο στον βασικό αγώνα, όσο και στους παιδικούς-μαθητικούς αγώνες ήταν 
πολύ μεγάλη. Ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τον καλό καιρό αλλά και από επισκέπτες που είχαν 
βρεθεί στην πόλη για το τριήμερο της αποκριάς, πολλοί από τους οποίους επέλεξαν να 
συμμετάσχουν και στους αγώνες. 

Ο βασικός αγώνας ξεκίνησε από τον Τύμβο των Μπιζανομάχων, στο ιστορικό Μπιζάνι, όπου 
πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες μάχες για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, με 
τερματισμό στην κεντρική πλατεία της πόλης, συνολικής απόστασης 11.500 μέτρων, σε 
δημόσιο δρόμο. Επίσης, πραγματοποιηθήκαν αγώνες τρεξίματος 1.000 μ. για μαθητές 
δημοτικών σχολείων, 1.900 μ. για μαθητές γυμνασίων και 2.700 μ. για μαθητές λυκείων. 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ιωαννίνων κάλυψε με 
απόλυτη επιτυχία τους αγώνες, με συνολική δύναμη 45 εθελοντών Σαμαρειτών, 
κατανεμημένους κατάλληλα σε όλο το μήκος του αγώνα, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ 
στον τερματισμό λειτούργησε σταθμός Πρώτων Βοηθειών, με τον Εθελοντή Ιατρό του 
Τμήματος. 

Ιδιαίτερα σημαντική για το άριστο αποτέλεσμα ήταν η συνεργασία με τους διοργανωτές των 
αγώνων και τον Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και με την Τροχαία Ιωαννίνων. 

 

 

 


