
 
 

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Υγειονομικές καλύψεις δράσεων από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χανίων 

Με τον πιο όμορφο και "γλυκό" τρόπο κλείνει αυτός ο χρόνος για το Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Χανιών παρέχοντας υγειονομικές καλύψεις στο "εργοστάσιο καραμέλας" και στο 

γνωστό σε όλους "Santa Run", που πλέον έχει γίνει θεσμός στην πόλη των Χανίων. 

Από τις 20 έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2018, στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς, άνοιξε τις 

πύλες του στο κοινό των Χανίων το πρώτο διαδραστικό εργοστάσιο καραμέλας! Με 

χειροποίητη καραμέλα, άφθονο μέλι και τα ιδιαίτερα προϊόντα της Κρητικής γης, μικρά 

και μεγάλα παιδιά ταξίδεψαν στον μαγικό κόσμο του πιο αγαπημένου γλυκού! Πλήθος 

επισκεπτών έζησαν από κοντά τη δημιουργία της καραμέλας, από την αρχή της έως και 

την στιγμή της κατανάλωσής της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, υπήρξε 

υγειονομική κάλυψη από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χανίων.  

Την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου, για όγδοη συνεχή χρονιά, έλαβε χώρα η καθιερωμένη 

πλέον Χριστουγεννιάτικη δράση "Santa Run", στην πόλη των Χανίων. Χιλιάδες πολιτών 

κάθε ηλικίας, έλαβαν μέρος για καλό σκοπό, καθώς τα χρήματα που συγκεντρώνονται, 

διατίθενται σε τέσσερα ιδρύματα των Χανίων - ΚΗΦΑΑΜΕΑ, ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη, 

ΕΛΕΠΑΠ και Ορίζοντας. 



Οι δρόμοι της παλιάς πόλης, οι πλατείες, το ενετικό λιμάνι και σχεδόν κάθε γωνιά της 

πόλης πλημμύρισαν από "Αγιοβασίληδες" και "ξωτικά", που έδωσαν ένα ξεχωριστό 

άρωμα στην ήδη γιορτινή ατμόσφαιρα. 

Φέτος, η υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία 

και την συμμετοχή τριών εθελοντών Σαμαρειτών από το Τμήμα της Κισσάμου και δύο 

εθελοντριών Νοσηλευτικής του Τμήματος Χανίων. Οι εθελοντές Σαμαρείτες βρίσκονταν 

αφενός σε σταθερούς σταθμούς σε όλη την διαδρομή, αφετέρου συμμετείχαν στην 

εκδήλωση με την ποδηλατική ομάδα του Τμήματος. Επίσης υπήρχε σταθμός Α’ 

βοηθειών στα στενά της Παλιάς πόλης, ενώ πραγματοποιούνταν και περιπολίες καθ’ 

όλη την διάρκεια του street party. 

Όλα κύλησαν ομαλά, και το ραντεβού διοργανωτών και συμμετεχόντων ανανεώθηκε 

για την επόμενη χρονιά. 

 

 

 

 

 


