
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Χαλκίδα, 5 Αυγοφςτου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Χαλκίδασ 

Υγειονομική κάλυψη τησ εκδήλωςησ «Γιορτή Χαλκίδασ» 

Ο Πανευβοϊκόσ Σφλλογοσ «Καλόσ Σαμαρείτθσ», με τθ ςτιριξθ του Διμου Χαλκιδαίων - 

Δ.Ο.Α.Π.Π.Ε.Χ, πραγματοποίθςε εκδιλωςθ, ςτισ 24 Ιουλίου 2022, με ϊρα ζναρξθσ 9.00 μ.μ. 

Η βραδιά, που είχε ςκοπό τθν αναβίωςθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ, ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ 

τθσ πολιοφχου τθσ πόλθσ, είχε απόλυτθ επιτυχία. Οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ του 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Χαλκίδασ ανταποκρίκθκαν άριςτα και αποτελεςματικά ςτα 

περιςτατικά που προζκυψαν, παραδίδοντασ μακιματα ανκρωπιάσ αγάπθσ, ςτιριξθσ και 

αλλθλεγγφθσ. 

Υγειονομική κάλυψη εκδηλϊςεων για την εορτή τησ Αγίασ Παραςκευήσ 

Στισ 25 και ςτισ 26 Ιουλίου 2022, πραγματοποιικθκαν εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ με τθν 

ευκαιρία τθσ πολιοφχου τθσ πόλθσ, Αγίασ Παραςκευισ. Μζςα ςε κλίμα κατάνυξθσ και 

κρθςκευτικισ ευλάβειασ, ςτισ 25 Ιουλίου, πραγματοποιικθκε θ περιφορά τθσ εικόνασ, 

ςυνοδεία των τοπικϊν αρχϊν και των εκελοντϊν του Σϊματοσ Σαμαρειτϊν και του Τομζα 

Κοινωνικισ Πρόνοιασ. Παράλλθλα, ςτον προαφλιο χϊρο του Ιεροφ Ναοφ τθσ Αγίασ 

Παραςκευισ ςτικθκε ςτακμόσ Πρϊτων Βοθκειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν επειγόντων 

περιςτατικϊν. 



Υγειονομική κάλυψη τησ εκδήλωςησ «Νφχτα χωρίσ ατυχήματα» 

Το Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Οδικισ Αςφάλειασ (Ι.Ο.Α.Σ.) «Πάνοσ Μυλωνάσ», ςτο πλαίςιο 

δράςεων που υλοποιεί, για τθν πρόλθψθ και μείωςθ των τροχαίων δυςτυχθμάτων ςτθ 

χϊρα μασ, διοργάνωςε και φζτοσ, ςτισ 23 Ιουλίου και ϊρα 22.00, τθν εκδιλωςθ «Νφχτα 

χωρίσ Ατυχιματα». Το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, ςε ςυνζχεια τθσ εποικοδομθτικισ 

ςυνεργαςίασ με το εν λόγω ινςτιτοφτο, βοικθςε αποτελεςματικά ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ 

τθσ εκδιλωςθσ, καλφπτοντασ με απόλυτθ ευςυνειδθςία και άκρατο επαγγελματιςμό τα 

περιςτατικά που προζκυψαν. Η βραδιά ζκλειςε με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ για τουσ 

εκελοντζσ, που για άλλθ μια φορά παρζδωςαν μακιματα αγάπθσ ςτιριξθσ & 

αλλθλεγγφθσ.   

Υγειονομική κάλυψη ςυναυλίασ 

Στισ 23  Ιουλίου 2022, ο πολυχϊροσ τζχνθσ «Δρϊμενα», διοργάνωςε ςτο Φροφριο 

Κανικου, ςυναυλία με τον κορυφαίο τραγουδιςτι Βαςίλθ Παπακωνςταντίνου. Η ςυμβολι 

και θ παρουςία των εκελοντϊν υπιρξε κακοριςτικι για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ 

εκδιλωςθσ. Οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ ζδωςαν δυναμικά το παρϊν, μζςα ςτο κατάμεςτο 

Φροφριο, προςφζροντασ τισ πολφτιμεσ υπθρεςίεσ τουσ και ςυνδράμοντασ 

αποτελεςματικά, αποδεικνφοντασ  για άλλθ μια φορά  το υψθλό επίπεδο εξειδίκευςθσ και 

τεχνογνωςίασ που κατζχουν, ςε οποιοδιποτε περιςτατικό προζκυψε. 

Υγειονομική κάλυψη του 2ου Φεςτιβάλ Μικραςιατικϊν γεφςεων 

Στισ 15, 16 και 17 Ιουλίου 2022, ο Σφλλογοσ Αρτακθνϊν-Κυηικθνϊν διοργάνωςε τριιμερο 

Φεςτιβάλ Μικραςιατικϊν Γεφςεων, ζχοντασ πάντα ςτόχο μζςα από τθν κουηίνα των 

αλθςμόνθτων πατρίδων, τθν προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου. Η 

ςυμβολι και θ παρουςία των εκελοντϊν υπιρξε κακοριςτικι για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ 

εκδιλωςθσ. Οι εκελοντζσ του Σϊματοσ Σαμαρειτϊν και Του Τομζα Υγείασ, μζςα ςε κλίμα 

άψογθσ ςυνεργαςίασ, για άλλθ μια φορά ζδωςαν δυναμικά το παρϊν καλφπτοντασ με 

απόλυτθ επιτυχία τα περιςτατικά που προζκυψαν. 

*** 


