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Δράσεις Π.Τ.Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων 

Υγειονομική κάλυψη στο 10ο Zagori Mountain Running 

Το Σάββατο και την Κυριακή 24 - 25 Ιουλίου 2021 διοργανώθηκε στο Ζαγόρι, η μεγαλύτερη 

γιορτή ορεινού τρεξίματος, το 10ο Zagori Mountain Running. Το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων κάλυψε υγειονομικά 

όλους τους αγώνες, με ομάδες πρώτων βοηθειών σε σημεία ανεφοδιασμού των αθλητών του 

αγώνα, με κινητή ομάδα διάσωσης, ενώ στο σημείο εκκίνησης/τερματισμού, λειτούργησε 

πλήρως οργανωμένος σταθμός πρώτων βοηθειών, ο οποίος στελεχώθηκε και από δύο 

εθελοντές Ιατρούς του Τμήματος. 

Οι Εθελοντές, συνέβαλλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα, προσφέροντας ένα πολύτιμο 

αίσθημα ασφάλειας στους αθλητές, οι οποίοι το αναγνώριζαν με κάθε ευκαιρία και 

αντιμετώπισαν με επιτυχία περισσότερα από 200 περιστατικά. 

Υγειονομική κάλυψη συναυλίας «Villagers of Ioannina City» 

Το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021 το Π.Τ. Ιωαννίνων ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη της 

συναυλίας του συγκροτήματος «Villagers of Ioannina City» που πραγματοποιήθηκε στο 

υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ. Οι VIC είναι ένα συγκρότημα που ξεκίνησε από τα Ιωάννινα, το 

οποίο συνδυάζοντας την πειραματική rock με την ηπειρωτική παραδοσιακή μουσική, 

κατάφερε να αγαπηθεί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξεσηκώνοντας σε κάθε ζωντανή 

εμφάνιση το κοινό. 



 

 

Υγειονομική κάλυψη της δράσης το «Ταξίδι» / ”Τhe Walk” 

Στις 27 και 28 Αυγούστου 2021, έλαβε χώρα 

στα Ιωάννινα η δράση το «Ταξίδι» / “The Walk”, 

το οποίο αντιπροσωπεύει το ταξίδι της 9χρονης 

Αμάλ, που ξεκίνησε από τη Συρία και διασχίζει 

την Ευρώπη, αναζητώντας τη μητέρα της στη γη 

που απλώνεται μπροστά της. Περπατάει από 

χώρα σε χώρα, γνωρίζει άλλα παιδιά και 

ανθρώπους, πάντα με την ελπίδα πως κάπου 

θα υπάρχει γι’ αυτήν το σπίτι που θα μείνει, θα 

μεγαλώσει, θα μορφωθεί και θα φτιάξει τον 

δικό της κόσμο. Η Μικρή Αμάλ, το όνομα της 

οποίας στη γλώσσα της σημαίνει «ελπίδα», 

είναι στην πραγματικότητα μία μεγάλη μαριονέτα με ύψος 3,5 μέτρα, η οποία 

αντιπροσωπεύει εκατομμύρια παιδιά-πρόσφυγες, πολλά από αυτά χωρισμένα από τις 

οικογένειές τους. 

Την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021, ξεκίνησε τη διαδρομή στην περιοχή του Κατσικά, από 

τον προσφυγικό καταυλισμό, προς το κέντρο των Ιωαννίνων. Το δρόμο της φώτισαν 

περισσότερα από 1.500 φωτεινά κουτιά με λέξεις και μηνύματα σε μία συμμετοχική 

εγκατάσταση. Το Σάββατο 28/08 η Αμάλ περιπλανήθηκε στην παραλίμνια περιοχή και στο 

κάστρο των Ιωαννίνων, καταλήγοντας στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιτς Καλέ, όπου ήταν 

η επίτιμη προσκεκλημένη σε μία μουσική παράσταση, ειδικά για αυτήν, εμπνευσμένη από 

το παραδοσιακό, πολυφωνικό, ηπειρωτικό τραγούδι. 

Το Π.Τ. Ιωαννίνων ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη του συνόλου των εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν. 

 


