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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καβάλας κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2021 

Πολλές ήταν οι δράσεις, στις οποίες έλαβαν μέρος οι εθελοντές του Π.Τ. Καβάλας του Ε.Ε.Σ. κατά τον μήνα Δεκέμβριο. 

Πιο συγκεκριμένα,  

- Το Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021 οι εθελοντές Σαμαρείτες κάλυψαν υγειονομικά στο Δημοτικό 

κλειστό γυμναστήριο των Ποταμουδίων τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ των ομάδων ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-

Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ και ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ. Στον ίδιο χώρο παρευρέθηκαν και την 

Κυριακή 05/12/21, δίνοντας τις πρώτες βοήθειες στον αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ και ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.Γ.Σ.  

- Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου οι εθελοντές  Σαμαρείτες και οι εθελόντριες του 

Τομέα Υγείας κάλυψαν υγειονομικά στο κλειστό γυμναστήριο «Αλεξάνδρα Δήμογλου» τους αγώνες 

καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο μεταξύ των ομάδων Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ-Α.Σ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΒΟΛΟΥ και Α.Ο. 

ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.  

-  Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου οι εθελόντριες του Τομέα Υγείας σε συνεργασία με τους εθελοντές 

Σαμαρείτες πραγματοποίησαν συλλογή τροφίμων σε μεγάλα super market της πόλης. Οι πολίτες 

της Καβάλας πρόσφεραν απλόχερα τρόφιμα και  είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία οι εθελοντές τα 

μοίρασαν εν όψει των γιορτών σε οικογένειες και άτομα που έχουν ανάγκη.   

- Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου οι εθελοντές του Π.Τ. Καβάλας μετά από αίτημα της Πολιτιστικής Στέγης 

Κρηνίδων, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση «Γλυκά Χριστούγεννα στις Κρηνίδες» στην πλατεία 

Πελεκανίδη. Μεγάλος αριθμός συλλόγων της ευρύτερης περιοχής και πλήθος κόσμου πλαισίωσαν 

τις χριστουγεννιάτικες δράσεις της εκδήλωσης και οι εθελοντές του Π.Τ. Καβάλας συνέβαλαν με την 

παρουσία τους στην ασφαλή διεξαγωγή της. 

- Τέλος, στις 23 Δεκεμβρίου οι εθελοντές Σαμαρείτες, μετά από αίτημα της Δημωφέλειας του Δήμου 

Kαβάλας,  κάλυψαν υγειονομικά τον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου Christmas  run. Ο αγώνας έγινε 

στο κέντρο της πόλης με σκοπό τα έσοδα από την συνδρομή των πολιτών που πήραν μέρος  σε 

αυτόν να διατεθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Οι εθελοντές Σαμαρείτες ήταν εκεί, για να 

προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους πολίτες, που ντυμένοι με σκούφους και γενειάδες του Αϊ 

Βασίλη έτρεξαν για το «Χαμόγελο του Παιδιού». 


