
 

Χανιά, 10 Απριλίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2017" 

  

Την Κυριακή 9 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 2ος Μαραθώνιος 
Κρήτης, αφιερωμένος στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου 
Ειρηναίου Γαλανάκη. Φέτος ο αγώνας δρόμου των 10 χλμ ήταν αφιερωμένος στη μνήμη 
του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη. 

Η μεγάλη αυτή γιορτή άρχισε από την προηγούμενη ημέρα με τη λαμπαδηδρομία η οποία 
ξεκίνησε ταυτόχρονα από τα 2 άκρα του νομού Χανίων, το Νεοχώρι Αποκορώνου, τον 
τόπο που γεννήθηκε ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ειρηναίος και την Κίσσαμο, τόπο όπου 
εκοιμήθη. Ο βωμός άναψε στην Αγορά των Χανίων και την εκδήλωση πλαισίωσαν η 
Φιλαρμονική του δήμου Χανίων και τα χορευτικά συγκροτήματα του συλλόγου 
βρακοφόρων Χανίων και του χορευτικού συλλόγου Ψηλορείτης ενώ τραγούδησαν τα 
συγκροτήματα Μαρσύας και Dragons. 

Περισσότεροι από 4.000 δρομείς στα αγωνίσματα των 2,5 χλμ, 5 χλμ, 10 χλμ, του 
Μαραθωνίου δρόμου αλλά και της συμμετοχικής ποδηλατοδρομίας, ανέδειξαν το δρομικό 
αυτό γεγονός ως τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Κρήτης. Οι συνδιοργανωτές, ο 
ΣΔΥΧ, οι Δήμοι του νομού Χανίων και η Αντιπεριφέρεια κατάφεραν να συνεργαστούν 
άψογα ενώ η αθρόα συμμετοχή του κόσμου κατά μήκος της διαδρομής απέδειξε την 
επιτυχία του όλου εγχειρήματος. 

Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Χανίων με τη συμβολή Σαμαρειτών Κισσάμου, συνολικά 85 εθελοντές, καθώς και 
εθελοντριών του Τμήματος Νοσηλευτικής Χανίων στελέχωσαν τους σταθμούς Πρώτων 
Βοηθειών μαζί με ιατρούς εθελοντές του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων ενώ παράλληλα 



κάλυψαν και άλλα σημεία της διαδρομής με πλήρη υγειονομικό διασωστικό και 
επικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και τέσσερις απινιδιστές. Ταυτόχρονα σε όλο το μήκος 
της διαδρομής υπήρχαν έξι ποδηλατικές ομάδες, τρεις ομάδες με μηχανές και μια 
ναυαγοσωστική ομάδα. 

Ο Ε.Ε.Σ. αντιμετώπισε επιτυχώς τα όποια περιστατικά προέκυψαν. Οφείλουμε σαν Τμήμα 
Χανίων να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων και στην κ. Βούλα 
Ορφανουδάκη, συντονίστρια υγειονομικών Υπηρεσιών και για την φετινή άψογη 
συνεργασία, στο ΣΥΦΑΧ για την πολύτιμη συμβολή του, όπως επίσης και στην Ομάδα 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων για την άριστη συνεργασία. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πιστός στις αξίες και τα ιδανικά του εθελοντισμού θα δώσει 
το "παρών" και την επόμενη χρονιά στην αντίστοιχη διοργάνωση αλλά και όπου αλλού 
παραστεί ανάγκη. 

 


