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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Kαβάλας για το μήνα Μάιο 

Οι Eθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καβάλας, το 
Σάββατο 2 Μαΐου 2020, συνέχισαν τη δράση τους στη λαϊκή αγορά της πόλης. Ενημέρωσαν τους καταναλωτές 
σχετικά με τα μέτρα υγιεινής και τη σωστή τοποθέτηση και αφαίρεση των ατομικών μέτρων προστασίας (μάσκας 
και γαντιών). Η ίδια δράση πραγματοποιήθηκε και τα επόμενα Σάββατα στις 9, 16 & 23 Μαΐου. 

- Στις 7 Μαΐου 2020, πραγματοποίησαν θερμομετρήσεις και κάλυψαν υγειονομικά την εθελοντική αιμοδοσία 
στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας «Γεώργιος Παυλίδης». 

- Στις 8 Μαΐου 2020 συμμετείχαν, με τηλεδιάσκεψη, στο Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Καβάλας, με θέμα την οργάνωση 
δράσεων για την αντιπυρική περίοδο 2020. 

- Το απόγευμα της ίδιας μέρας τίμησαν μαζί με τις εθελόντριες της Νοσηλευτικής την Παγκόσμια Ημέρα του 
Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, με δράσεις στο κέντρο της Καβάλας (φωταγώγηση κτιρίου 
Δημοτικής Καπναποθήκης με το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού, έπαρση της σημαίας του Ερυθρού Σταυρού 
στον Δημοτικό Κήπο της πόλης, ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα ατομικά μέτρα υγιεινής και προστασίας 
στην περίοδο της πανδημίας του  Covid-19. 

- Στις 23 Μαΐου 2020, πραγματοποίησαν σε συνεργασία με τις εθελόντριες της Νοσηλευτικής συλλογή και 
διανομή τροφίμων, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Καβάλας. 
- Στις 24 Μαΐου τίμησαν από κοινού με τις εθελόντριες της Νοσηλευτικής, παρουσία των επίσημων φορέων και 
αρχών της πόλης, την εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που 
διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. 

-  Στις 25 Μαΐου πήραν μέρος στη συνάντηση των εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας εθελοντικών ομάδων, που συγκάλεσε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Καβάλας. Στόχος της συνάντησης ήταν να οργανώσουν από κοινού με την Π.Υ. τη δράση τους κατά την 
αντιπυρική περίοδο 2020. 

- Το διήμερο 29 & 30 Μαΐου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος 
Καβάλας «Στέλλα Μανώλα Κούρτη» κάλυψαν υγειονομικά την εθελοντική αιμοδοσία, που έλαβε χώρα στο 
φουαγιέ του Αμφιθεάτρου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας «Γεώργιος Παυλίδης». 


