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Χανιά, 12 Ιουνίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Υποστήριξη 69 προσφύγων από εθελοντές και στελέχη των Περιφερειακών 
Τμημάτων Ε.Ε.Σ. Χανίων και Καστελίου" 

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, περισυλλέχθηκαν από το Λιμενικό Σώμα 69 πρόσφυγες 
Ιρακινής και Ιρανικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων 16 παιδιά. Το ιστιοφόρο το 
οποίο τους μετέφερε υπέστη βλάβη και έτσι ανέλαβαν οι λιμενικές αρχές να τους 
μεταφέρουν με τρία πλωτά σκάφη μέχρι το λιμάνι του Καστελίου. Η κινητοποίηση 
των Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χανίων ήταν κάτι περισσότερο από άμεση, καθώς το Τμήμα ήταν 
ήδη ενημερωμένο από τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας άφιξης τους, 
μέσω κλίσης του ΛΣ, καταδεικνύοντας έτσι το μέγεθος της ετοιμότητας και το 
αξιόμαχο του Τμήματος. 

Ο αρχικός προορισμός των μεταναστών ήταν η Παλαιόχωρα, αλλά τελικά λόγω 
καιρού το σκάφος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Κισσάμου, οπότε και ανέλαβε το 
Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καστελίου, συνεπικουρούμενο από το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χανίων 
(Σαμαρείτες και Κοινωνική Λειτουργός). Στη συνεχεία οι μετανάστες μεταφέρθηκαν 
στα Χανιά, σε κλειστό κολυμβητήριο και εκεί ανέλαβε το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χανίων μαζί 
με τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας και Νοσηλευτικής του Τμήματος όλες τις 
λεπτομέρειες και την οργάνωση της διαμονής τους. 



Με απόφαση του αστυνομικού διοικητή 
και των εμπλεκόμενων δημοτικών 
υπηρεσιών, στο χώρο της φιλοξενίας 
μπορούσαν να προσέρχονται μόνο ο 
Ερυθρός Σταυρός, γιατροί και το Χαμόγελο 
του Παιδιού. Το Τμήμα Χανίων του Ε.Ε.Σ. 
με το δυναμικό του είχε την ευθύνη για 
την υγειονομική κάλυψη (Α' βοήθειες) του 
πληθυσμού και τη συνεργασία με τους 
γιατρούς για τα περιστατικά που έχρηζαν 
παρακολούθησης, καθώς και την ευθύνη της διανομής των γευμάτων και 
οποιουδήποτε άλλου υλικού (υγειονομικού, παιχνιδιών, ειδών ιματισμού κλπ). 

Οι πρόσφυγες παρέμειναν στο συγκεκριμένο χώρο μέχρι και την Παρασκευή 1 
Ιουνίου όπου και αναχώρησαν για κέντρα μεταναστών της κεντρικής Ελλάδας. 

 
                                    

 


