
 

 

 

 

 

 
 

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

Θεςςαλονίκη, 14 Ιουλίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράςεισ του Σϊματοσ Σαμαρειτϊν του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. 

Θεςςαλονίκησ 

Αγρυπνία για την Ιερά Μνήμη του Αγίου Παϊςίου 

Το Σϊμα Εθελοντϊν Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν Θεςςαλονίκησ, τη 

Δευτζρα 11 Ιουλίου 2022, ανζλαβε την υγειονομική κάλυψη τησ  Αγρυπνίασ για την Ιερά 

Μνήμη του Αγίου Παΐςιου, ςτο Ιερό Ηςυχαςτήριο Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ςτη 

Σουρωτή Θεςςαλονίκησ. Η πρόςκληςη ζγινε από την Ηγουμζνη του Ιεροφ Ηςυχαςτηρίου, 

προσ το Σϊμα Εθελοντϊν Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν Θεςςαλονίκησ. 

Συνολικά, δζκα εθελοντζσ Σαμαρείτεσ βρζθηκαν ςτο Ιερό Ηςυχαςτήριο, που βρίςκεται ο 

τάφοσ του Αγίου και  τελζςθηκε η Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία για τη μνήμη του 

Αγίου Παϊςίου από τισ απογευματινζσ ϊρεσ τησ 11ησ Ιουλίου μζχρι τισ πρϊτεσ πρωινζσ 

ϊρεσ τησ 12ησ Ιουλίου.  Κατά τη διάρκεια τησ Αγρυπνίασ, χιλιάδεσ πιςτοί από διάφορα 

μζρη τησ χϊρασ και από το εξωτερικό επιςκζφτηκαν το Ιερό Ηςυχαςτήριο και για τισ 

ανάγκεσ τησ υγειονομικήσ κάλυψησ προετοιμάςτηκε ςταθμόσ Πρϊτων Βοηθειϊν, με 

πλήρη εξοπλιςμό και κινητζσ ομάδεσ, ςτα ςημεία αναμονήσ των προςκυνητϊν. Τα 

περιςτατικά που ςυνζβηςαν αντιμετωπίςτηκαν άμεςα με πλήρη επιτυχία από τουσ 

εθελοντζσ Σαμαρείτεσ.  Η Ηγουμζνη και οι μοναχζσ τησ αδελφότητασ του Ιεροφ 

Ηςυχαςτηρίου, για μία ακόμα χρονιά, υποδζχτηκαν και ευχαρίςτηςαν τουσ εθελοντζσ 

Σαμαρείτεσ για την υποςτήριξη και παρουςία, καθόλη τη διάρκεια τησ Ιεράσ Αγρυπνίασ. 



Υγειονομική κάλυψη τησ καταςκήνωςησ του Σϊματοσ Ελληνικοφ Οδηγιςμοφ 

Το Σϊμα Εθελοντϊν Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν Θεςςαλονίκησ ανζλαβε 

την υγειονομική κάλυψη τησ Καταςκήνωςησ του Σϊματοσ Ελληνικοφ Οδηγιςμοφ, ςτα 

Χάνια Πηλίου, το διάςτημα 04-10 Ιουλίου 2022. Η πρόςκληςη ζγινε από το Σϊμα 

Ελληνικοφ Οδηγιςμοφ, από το τοπικό τμήμα Θεςςαλονίκησ. Στην καταςκήνωςη 

ςυμμετείχαν παιδιά και ςτελζχη του Σϊματοσ Ελληνικοφ Οδηγιςμοφ, από διάφορα μζρη 

τησ Ελλάδοσ. Σε όλη τη διάρκεια τησ  καταςκήνωςησ βρζθηκαν δφο εθελόντριεσ 

Σαμαρείτιςεσ του Σϊματοσ Εθελοντϊν Σαμαρειτϊν Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν 

Θεςςαλονίκησ οι οποίεσ ήταν ςε διαρκή ετοιμότητα, με πλήρη εξοπλιςμό και 

αντιμετϊπιςαν επιτυχϊσ όλα τα περιςτατικά που ςυνζβηςαν ακόμα και κατά τη διάρκεια 

τησ νφχτασ. 

*** 


