Διδυμότειχο, 3 Ιανουαρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ.
Διδυμοτείχου: Υγειονομική κάλυψη Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου "Σαν
Παραμύθι..." και διανομή τροφίμων σε ευάλωτους συμπολίτες μας

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού
Τμήματος Διδυμοτείχου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανέλαβε την υγειονομική κάλυψη
του χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ…» στο Σουφλί.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε, από τις 23/12/17 έως και τις
26/12/17, με πρωτοβουλία του «Συλλόγου Εθελοντών και Νεολαίας Σουφλίου: ΚινήΣου»,
σε συνεργασία με τους συλλόγους «Εν Λευκώ», «Θρακική εστία», «ΝοιάΖΩμαι», «Νήμα
Ζωής», τοπικούς συλλόγους, το ΚΑΠΗ Σουφλίου και με τη Συνδιοργάνωση του Δήμου
Σουφλίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η κάλυψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του Συλλόγου «ΚινήΣου».
Η θεματολογία του πάρκου ήταν βγαλμένη από τα παραμύθια. Στόχος των επισκεπτών,
μικρών και μεγάλων, ήταν να καταφέρουν να μετατρέψουν σε «καλούς»… όλους τους
«κακούς ήρωες» των παραμυθιών, δείχνοντάς τους αγάπη, αλλά και με μια μικρή δόση
χριστουγεννιάτικης μαγείας!
Οι δραστηριότητες και τα διαδραστικά θεματολογικά εκθέματα περιελάμβαναν το
ταχυδρομείο των ξωτικών, το σπίτι της Σταχτοπούτας, το καράβι του Πίτερ Πάν, το

Μαγεμένο Δάσος, το σπίτι των LooneyTunes (με τη συμβολή του συλλόγου ΑΜΕΑ «Νήμα
Ζωής»), το ζαχαρόσπιτο, τα παραδοσιακά Χριστούγεννα στο σπίτι του Τζίβρε, τα 101 Σκυλιά
της Δαλματίας (με τη συμβολή του φιλοζωικού συλλόγου «ΝοιάΖΩμαι»).
Την εκδήλωση επισκέφτηκαν πάνω από 5.000 επισκέπτες από την περιοχή της Θράκης.
Οι 7 Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ε.Ε.Σ., που συμμετείχαν στην κάλυψη,
ανταπεξήλθαν με επιτυχία σε όλα τα περιστατικά που προέκυψαν.

Επίσης, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Διδυμοτείχου,
σε συνεργασία με την XVI M/K MΠ "Διδυμοτείχου", σούπερ μάρκετ και επιχειρηματίες της
περιοχής, συγκέντρωσε και διένειμε τρόφιμα για 8η συνεχή χρονιά σε πολίτες που τα έχουν
ανάγκη.

Η περιοχή δράσης περιλάμβανε την πόλη του Διδυμοτείχου, αλλά και χωριά από την
ευρύτερη περιφέρεια.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε από τις 18/12/17 έως και τις 31/12/17.

