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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Το φεστιβάλ αγώνων Frozen Peaks, είναι κάτι περισσότερο από μια αθλητική 

διοργάνωση, είναι ένα ιστορικό, πολιτισμικό, φυσιολατρικό και αθλητικό γεγονός 

ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια μοντέρνα δράση σύγχρονου 

εναλλακτικού τουρισμού.  

Οι εκδηλώσεις « FROZEN PEAKS – 2022» διεκδικούν μια παγκόσμια πρωτοτυπία, 

διότι συνδυάζουν τον αθλητισμό, με την πλούσια ιστορία, με την ποικιλία των 

οικοσυστημάτων και τον πολιτισμό ενός κλειστού οροπεδίου, που όμοιο του δεν 

συναντάται πουθενά.  

 Μετά την απολύτως επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα Lisse την ημέρα της 

επετείου της Μάχης των Οχυρών, ακολουθούν οι παρακάτω αγώνες :  

Α) HEROES 46+ km, 15 Μαϊ 2022. 

Β) HIGHLAND 99 km, 13 Μαϊ 2022, D+ 6.429 (το D δηλώνει την υψομετρική 

διαφορά).  

Γ) PANORAMA 269 km, 12  Μαϊ 2022, D+12.659, από τον Όρβηλο μέχρι το 

Φαλακρό και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.  

 

Οι διαδρομές των αγώνων, διασχίζουν τα οχυρά της Γραμμής Μεταξά.  

Συνδιοργανωτής των Frozen Peaks είναι ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, ενώ 

αξιοσημείωτη είναι και η υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Δράμας.  

Οι αγώνες Panorama, Highland και Heroes, έχουν πιστοποιηθεί από τη διεθνή 

ομοσπονδία ορεινού τρεξίματος (International Trail Running Association). Όλοι οι 

αγώνες συμπεριλαμβάνονται στο calendary του ΣΕΓΑΣ, ενώ έχουν τεθεί και υπό την 

Αιγίδα του Υπουργείων Τουρισμού και Εθνικής Άμυνας.  

Οι αγώνες θα πλαισιωθούν και από τις παρακάτω εκδηλώσεις :  

- Ξεναγήσεις στο Lisse. 

- Πυρρίχιος χορός προς τιμήν των αθλητών, κατά την διάρκεια των απονομών των 

αγώνων Highland και Panorama, το Σάββατο 14 Μαϊ στην πλατεία του Νευροκοπίου 

και στη συνέχεια ποντιακή βραδιά. Οι Αθηναίοι χόρευαν Πυρρίχιο στα Παναθήναια, 

ενώ υπάρχουν πολλές μαρτυρίες που συνδέουν τον χορό αυτό με την περιοχή του 

Πόντου.  

Φιλοδοξία όλων των συντελεστών των αγώνων και του συνόλου της κοινωνίας του 

τόπου μας είναι, οι αγώνες να καταστούν ένα διεθνές φεστιβάλ αθλητισμού και 
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ιστορίας, το οποίο συνεργαζόμενο με μεγάλους οργανισμούς θα προάγει τον 

άνθρωπο, την ελευθερία, το πνεύμα φιλίας και την αγάπη για την φύση. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.frozenpeaks.gr  

                                            

 

http://www.frozenpeaks.gr/

