
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Καβάλα, 7 Ιουνίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ μηνόσ Μαΐου 

Συνεχίςτθκαν οι δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ και τον μινα Μάιο. Πιο 
ςυγκεκριμζνα: 

Τθν Παγκόςμια Ημζρα Ερυκροφ Σταυροφ και Ερυκράσ Ημιςελινου τίμθςε, ςτισ 8 Μαΐου, το 
Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Καβάλασ με τουσ εκελοντζσ του, τον Πρόεδρο του Περιφερειακοφ 
Συμβουλίου, Μθτροπολίτθ Φιλίππων Νεαπόλεωσ και Θάςου κ. Στζφανο, τα μζλθ του και τισ τοπικζσ 

αρχζσ, τον Αντιπεριφερειάρχθ και το Διμαρχο τθσ πόλθσ. Από το Ηρϊο τθσ πόλθσ, όπου κυμάτιηαν οι 
ςθμαίεσ του Ερυκροφ Σταυροφ, ζςτειλαν το μινυμά τουσ για τθν μεγάλθ προςφορά του κινιματοσ, τον 
ιδρυτι του, Ερρίκο Ντυνάν, και τουσ ςυνεχιςτζσ του ζργου του, τουσ εκελοντζσ, που το υπθρετοφν μζχρι 
και ςιμερα απανταχοφ τθσ γθσ. 

Κάκε Σάββατο και κατά το μινα Μάιο, το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν 
του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ ςυνζχιςε να δίνει δυναμικά το «παρϊν» ςτθ Λαϊκι αγορά 
τθσ πόλθσ. Το Σάββατο, 22 Μαΐου 2021, οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ παρευρζκθκαν για τελευταία φορά, 
μετά από ζνα διάςτθμα επτά μθνϊν αδιάλειπτθσ παρουςίασ, ςτο χϊρο τθσ Λαϊκισ αγοράσ Καβάλασ. Στο 
διάςτθμα αυτό, οι εκελοντζσ πρόςφεραν τισ υπθρεςίεσ τουσ, ςε άριςτθ ςυνεργαςία με τουσ 
επαγγελματίεσ και τουσ καταναλωτζσ τθσ λαϊκισ αγοράσ και ςυχνά, ςε δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, 
αντιμετϊπιςαν αποτελεςματικά περιςτατικά που προζκυψαν κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ.  

Τθν Δευτζρα, 14 Μαΐου 2021, μετά από πρόςκλθςθ τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Καβάλασ προσ τισ 
εκελοντικζσ ομάδεσ τθσ πόλθσ, εκπρόςωποσ των εκελοντϊν Σαμαρειτϊν ςυμμετείχε ςτθν ενθμζρωςθ 
που ζγινε από το Διοικθτι τθσ Πυροςβεςτικισ και παρουςίαςε τισ δράςεισ που πρόκειται να γίνουν από 
το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, κατά τθν αντιπυρικι περίοδο 2021. 

Τθν Κυριακι, 23 Μαΐου 2021, το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν και ο Τομζασ Υγείασ, ζλαβαν μζροσ, μετά 
από πρόςκλθςθ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ, ςτισ εκδθλϊςεισ μνιμθσ που 
πραγματοποιικθκαν για τθ γενοκτονία των Ελλινων του Πόντου. 

Τζλοσ, τθ Δευτζρα 24 Μαΐου 2021, οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, Διαςϊςτεσ και Ναυαγοςϊςτεσ, του 
Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ, παρευρζκθκαν ςτο φουαγιζ του Αμφικεάτρου «Γεϊργιοσ Παυλίδθσ» και 
κάλυψαν υγειονομικά τθν διεξαγωγι rapid test, που ζγιναν δωρεάν ςτο γενικό πλθκυςμό τθσ πόλθσ, ςε 
μία προςπάκεια να περιοριςτεί ο ιόσ Sars-Cov-2. 
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