
 

Χανιά, 21 Ιουνίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Τριήμερο υγειονομικών καλύψεων από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χανίων" 

 

Το τρίμερο Παρασκευής, Σαββάτου & Κυριακής 15-16 & 17 Ιουνίου 2018 ήταν ιδιαίτερα 

πλούσιο σε υγειονομικές καλύψεις για το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χανίων. 

Τις ημέρες αυτές πραγματοποιήθηκε στα Χανιά το Πανευρωπαϊκό τουρνουά beach handball 

στην παραλία των Αγ. Αποστόλων, με διοργανωτή το Σύλλογο Ωρίωνα και συνδιοργανωτές 

τον Δήμο Χανίων και την Αντιπεριφέρεια  Δυτικής Κρήτης. Ομάδες απ' όλη την Ελλάδα, την 

Κύπρο, την Ρουμανία κ.α προσέφεραν πλούσιο θέαμα στους εκατοντάδες θεατές που 

παρακολούθησαν τους αγώνες. Η διοργάνωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη και σε αυτό 

συνέβαλε η ομάδα των Εθελοντών του Ε.Ε.Σ. Χανίων που ήταν παρούσα καθ' όλη την 

διάρκειά του τουρνουά προσφέροντας τις Υπηρεσίες της σε διάφορα περιστατικά. 

 



Το Holi fest στα Χανιά με εντυπωσιακά χορευτικά και happening προσέλκυσε το Σάββατο, 

πλήθος κόσμου, μικρών και μεγάλων. Το χρωματιστό φεστιβάλ προσέφερε χαμόγελα σε 

συνανθρώπους μας που το είχαν πραγματικά ανάγκη, διαθέτοντας μέρος των εσόδων στα 

φιλανθρωπικά ιδρύματα της πόλης (ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, ΕΛΕΠΑΠ, ΚΗΦΑΜΕΑ). Το 

Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών έδωσε φυσικά και εκεί το "παρών" βοηθώντας όπου υπήρχε 

ανάγκη! 

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καράνου άφησε και φέτος το στίγμα του με την «γιορτή 

κερασιού». Στο όμορφο χωριό του Ομαλού, ένα παραδοσιακό γλέντι με πολλές εκπλήξεις 

περίμενε τον κόσμο που κατέφτασε απ' όλη την περιφέρεια Χανίων και τη φετινή χρονιά. 

Βοηθός στην ομαλή διεξαγωγή του ήταν και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Χανίων, 

συμμετέχοντας σε μια όμορφη βραδιά που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους 

παρευρισκομένους! 

Η 6η Λειβαδούρια Φυσιολατρική Διαδρομή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του 

Αποκόρωνα, την Κυριακή 17 Ιουνίου. Όπως κάθε χρόνο, το Σώμα μας είχε αναλάβει την 

Πρωτοβοηθητική και Υγειονομική κάλυψη της δράσης αυτής. Κατά την διάρκεια της 

διαδρομής οι περιπατητές επισκέφτηκαν επιμορφωτικούς σταθμούς. Έναν από αυτούς τους 

σταθμούς κάλυψαν και εθελοντές – εκπαιδευτές του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χανίων 

πληροφορώντας τους συμμετέχοντες σε θέματα τραυματισμών και στην αντιμετώπιση 

περιστατικών σε υπαίθριες δραστηριότητες.  

 

Ευχαριστούμε όλους τους διοργανωτές για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Χανίων και ευχόμαστε να 

συνεχίσουμε την καλή αυτή συνεργασία μας και σε επόμενες εκδηλώσεις. 

 


