
 

 

 

 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Καβάλα, 3 Ιουλίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καβάλας κατά τον μήνα Ιούνιο 

Το Σώμα Εθελοντών  Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καβάλας 

ξεκίνησε από το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, μετά από αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, υγειονομικές 

καλύψεις στο πάρκο του Φαλήρου και στις παραλιακές οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Ερυθρού Σταυρού. Στόχος 

της δράσης είναι η προστασία και η παροχή πρώτων βοηθειών στους συμπολίτες μας, λόγω της αυξημένης κίνησης 

και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην παραπάνω περιοχή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι 

Εθελοντές Σαμαρείτες με πεζοπόρες περιπολίες και τον απαραίτητο εξοπλισμό ήταν εκεί και στις 24, 27 & 28 Ιουνίου 

και θα συνεχίσουν την παρουσία τους στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας μέχρι το τέλος Ιουλίου, μεριμνώντας για 

την ασφάλεια των συμπολιτών μας.   

Επίσης, με λαμπρότητα και επισημότητα το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2020 κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο 

πλαίσιο του εορτασμού της 107ης Επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913 από τη βουλγάρικη κατοχή 

και την ένωσή της με τον εθνικό κορμό της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις συνέπεσαν με τον εορτασμό του Πολιούχου της 

Καβάλας, του Απόστολου Παύλου.  

«Το παρών» σε όλες τις εκδηλώσεις έδωσαν οι  Εθελοντές  Σαμαρείτες  και οι Εθελόντριες Νοσηλευτικής του 

Περιφερειακού Τμήματος Καβάλας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τόσο το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου 

στον πανηγυρικό εσπερινό που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου, όσο και στην Δοξολογία της 

επόμενης ημέρας, με την παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Στεφάνου, Προέδρου του Περιφερειακού 

Τμήματος Καβάλας. Στη Δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση που ακολούθησε στο Ηρώο της πόλης, 

παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο αρχηγός του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την κατάθεση στεφάνων 

στο Ηρώο της πόλης και την παρουσία στο λιμάνι της Καβάλας της πυραυλάκατου «Υποπλοίαρχος Μυκόνιος». 
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