
 

 

 
 

 

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

Καβάλα, 10 Μαΐου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ, μηνόσ Απριλίου 

Συνεχίςτθκαν οι δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ και το μινα Απρίλιο. Συγκεκριμζνα:  

 Το Σάββατο 10, τθν Κυριακι 18 και το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, μετά από αίτθμα τθσ Π.Α.Ε. Α.Ο. 
Καβάλασ, το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ 
Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ, κάλυψε υγειονομικά τον αγϊνα ποδοςφαίρου που ζγινε, κεκλειςμζνων των 
κυρϊν, ςτο Δθμοτικό Στάδιο «Άνκθ Καραγιάννθ» μεταξφ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ο. Καβάλασ - Π.Α.Ε. 
Πιερικόσ, Π.Α.Ε. Α.Ο. Καβάλασ - Π.Α.Ε. ΑΕΠ Κ Κοηάνθσ, Π.Α.Ε. Α.Ο Καβάλασ – Π.Α.Ε. Βζροιασ, αντίςτοιχα. 
Μία ςυνεργαςία χρόνων ςυνεχίηεται και φζτοσ παρά τισ δυςκολίεσ που δθμιοφργθςε θ πανδθμία Covid-
19. 

 Τθν Τρίτθ 13, τθν Τετάρτθ 14, τθν Τρίτθ 20, τθν Τετάρτθ 21 και το Σάββατο 24 Απριλίου 2021, μετά από 
αίτθμα τθσ Π.Ε. Καβάλασ, οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, Διαςϊςτεσ και Ναυαγοςϊςτεσ και οι εκελόντριεσ 
του Τομζα Υγείασ, παρευρζκθκαν ςτθν αίκουςα «Νικόλαοσ Μάρτθσ» και κάλυψαν υγειονομικά τθν 
διεξαγωγι rapid test που ζγινε ςτο γενικό πλθκυςμό τθσ πόλθσ, ςε μία προςπάκεια να περιοριςτεί ο ιόσ 
Sars-Cov-2. Η προςζλευςθ του κόςμου ιταν ιδιαίτερα μεγάλθ, με τον αρικμό των δειγματολθψιϊν, 
ςυνολικά, να ξεπερνά τισ επτακόςιεσ. 

 Τθν Παραςκευι 16 και το Σάββατο 17 Απριλίου 2021, οι εκελοντζσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ 
βρζκθκαν για άλλθ μια φορά κοντά ςε άτομα και οικογζνειεσ που ζχουν ανάγκθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι 
εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκελοντζσ Σαμαρείτεσ, Διαςϊςτεσ και 
Ναυαγοςϊςτεσ του Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ πραγματοποίθςαν, ςε γνωςτό ςοφπερ μάρκετ τθσ πόλθσ, 
ςυλλογι τροφίμων και ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, με ςκοπό τθ διανομι τουσ ςε οικογζνειεσ που τα 
χρειάηονται. 

 Παράλλθλα, κάκε Σάββατο το Σϊμα Εκελοντϊν Σαμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του 
Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ ςυνεχίηει να δίνει το «παρϊν» ςτθ λαϊκι αγορά τθσ πόλθσ. 
Σκοπόσ είναι θ παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν και θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςχετικά με τθν προςταςία από 
τθν πανδθμία Covid-19. 

 Στισ 22 Απριλίου 2021, οι εκελοντζσ του Τμιματοσ παρζδωςαν τρόφιμα ςτο φουαγιζ του αμφικεάτρου 
«Γεϊργιοσ Παυλίδθσ», όπου γίνεται ςυλλογι τουσ από τθν Π.Ε. Καβάλασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
των Γευμάτων Αγάπθσ τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Φιλίππων Νεαπόλεωσ και Θάςου. 

 Στισ 23 Απριλίου 2021, οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ πιραν μζροσ ςτο Συντονιςτικό Τοπικό όργανο του 
Διμου, με κζμα τον ςχεδιαςμό δράςεων για τθν αντιπυρικι περίοδο 2021 και κατζκεςαν ςυγκεκριμζνεσ 
προτάςεισ επί του κζματοσ. 

 Τζλοσ, τθν Μ. Τετάρτθ, 28 Απριλίου 2021, οι εκελοντζσ του Τμιματοσ πραγματοποίθςαν διανομι 
τροφίμων ςε οικογζνειεσ τθσ πόλθσ, αποδεικνφοντασ, για άλλθ μία φορά, ότι οι εκελοντζσ του 
Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ βρίςκονται όπου υπάρχει ανάγκθ. 
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