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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 6η Προσκυνηματική Διαδρομή

προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021, η 6η Προσκυνηματική

Διαδρομή προς τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσσο, ένας σημαντικός πλέον θεσμός που συνειδητά

στηρίζει τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Με περισσότερους από 250 προσκυνητές και εθελοντές να λαμβάνουν μέρος στην διαδρομή,

η πεζοπορία ξεκίνησε λίγο μετά τις 08:00πμ από τον Νέο Παγώντα και διεξήχθη σε

διαμορφωμένο και σηματοδοτημένο δασικό μονοπάτι μήκους 15,3 χλμ. Η μεταφορά των

συμμετεχόντων έγινε με μισθωμένα λεωφορεία της Π.Ε. Εύβοιας με την τήρηση όλων των

υγειονομικών μέτρων, ενώ κατά μήκος της διαδρομής διανεμήθηκαν αναμνηστικές μπλούζες

και καπέλα, δυναμωτικές τροφές, νερό και χυμοί.

Η διοργάνωση είχε όπως κάθε χρόνο τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, Ιστιαίας και

Β. Σποράδων, των Δήμων Διρφύων - Μεσσαπίων, Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και

Ιστιαίας - Αιδηψού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της

Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας, του Δασαρχείου και του ΕΚΑΒ Χαλκίδας.

Καθοριστική για την οργάνωση, την ασφάλεια και την ποιότητα της διαδρομής ήταν η

συνεργασία και η παρουσία σε κάθε βήμα μας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Στερεάς

Ελλάδας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας,

της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των εθελοντικών μας

συλλόγων και συγκεκριμένα: του Συλλόγου Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας και

Διάσωσης Ψαχνών, της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας, της Εθελοντικής Ομάδας

Δασοπροστασίας και Διάσωσης Προκοπίου, της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR-312, του

Εθελοντικού Σώματος Δασοπροστασίας και Διάσωσης Ερέτριας, των Εθελοντών Σαμαρειτών

και της Λέσχης Τετρακίνησης Εύριπος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, με το πέρας της διαδρομής, δήλωσε:



«Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που με τη συμμετοχή τους στην 6η

Προσκυνηματική Διαδρομή, πρόσθεσαν ακόμα έναν κρίκο στην προσπάθεια μας να

ανεβάσουμε ψηλότερα τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία προς τιμή του Αγίου της Εύβοιας.

Και ειδικά η φετινή διοργάνωση είχε έναν ακόμα συμβολικό χαρακτήρα. Μία προσευχή για τη

βόρεια Εύβοια, για όλα αυτά που χάθηκαν και θέλουμε να τα δούμε να ξαναγεννηθούν, για

τους συμπολίτες μας που τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζονται τη στήριξη όλων μας.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εθελοντές μας που για ακόμα μια φορά έδωσαν

την ψυχή τους για μια άρτια διοργάνωση, με πολύ μεράκι και επαγγελματισμό. Ανανεώνουμε

το ραντεβού μας για τον προσεχή Μάιο.»


