
 

Χανιά, 19 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Υγειονομική κάλυψη Λαμπαδηδρομίας και Μαραθωνίου Κρήτης από το 
Σώμα Εθελοντών, Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χανίων" 

 

Το Σάββατο 14 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε ο προπομπός του Κρητικού Μαραθωνίου, η 

λαμπαδηδρομία για την αφή της ιερής φλόγας των αγώνων. Η λαμπαδηδρομία 

πραγματοποιήθηκε σε δύο διαδρομές, από το Καστέλλι Κισσάμου και από τον Φρε 

Αποκορώνου. Η φλόγα κατέληξε στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, όπου βρισκόταν ο Βωμός 

για την επίσημη έναρξη των αγώνων. Παρόντες για να καλύψουν και τις δύο διαδρομές ήταν 

οι  Εθελοντές  Σαμαρείτες Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Χανίων και του Τμήματος Ε.Ε.Σ.  Κισσάμου, στις αντίστοιχες διαδρομές. 

Την αμέσως επόμενη ημέρα, 15 Απριλίου, έλαβε χώρα ο  3ος Μαραθώνιος Κρήτης,  ο οποίος 

είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου, 

Ειρηναίου Γαλανάκη.  Στη διοργάνωση  συμμετείχαν αθλητές απ' όλες τις γωνιές της Ελλάδας, 

καθώς και 50 αθλητές από 15 χώρες του εξωτερικού. Εκτός της διαδρομής του Μαραθωνίου, 

αθλητές πήραν μέρος στις διαδρομές των 10 χιλιομέτρων (στη μνήμη του Σμηναγού  Κώστα 

Ηλιάκη), των 5 χιλιομέτρων και τέλος των 2,5 χιλιομέτρων. Με την παρουσία τους τίμησαν την 

διοργάνωση, τόσο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Αρχιναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, όσο και οι 

Δήμαρχοι της περιφέρειας Χανίων. Νικητής του Μαραθωνίου στέφθηκε ο Νεοζηλανδός Paul 

Martelleti, με δεύτερο τον περσινό νικητή Μανώλη Σηφάκη. 

 



Σε συνεργασία για άλλη μια φορά με το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καστελλίου, μία άρτια οργανωμένη 

ομάδα 77 Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Χανίων, παρίστατο καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων με ποδήλατα, μηχανοκίνητες μονάδες,  

σταθερά σημεία και σκάφος στην περιοχή του παλιού λιμανιού, το οποίο κάλυπτε από 

θαλάσσης το πέρασμα των αθλητών, έτοιμοι πάντα να αναλάβουν κάθε περιστατικό στο οποίο 

θα χρειαζόταν να παρασχεθούν Πρώτες Βοήθειες. Η συνεργασία των Εθελοντών μας με τα 

μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων για την ιατρική και υγειονομική κάλυψη ήταν για ακόμη 

μία φορά άψογη και αποτελεσματική.  

  

 

  


