
 

 

 

 
 

 

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

Καβάλα, 13 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021 

Πολλζσ ιταν οι δράςεισ, ςτισ οποίεσ ζλαβαν μζροσ οι εκελοντζσ του Π.Σ. Καβάλασ του Ε.Ε.. κατά τον μινα  Νοζμβριο. 
Πιο ςυγκεκριμζνα:  

 Σθν Παραςκευι 05 και το άββατο 06 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιικθκε ςτο φουαγιζ του αμφικεάτρου ''Γεϊργιοσ 
Παυλίδθσ'' τθσ Π.Ε. Καβάλασ το 66ο διιμερο αιμοδοςίασ του υλλόγου Εκελοντϊν Αιμοδοτϊν και Δωρθτϊν Οργάνων 
ϊματοσ τζλλα Μανϊλα-Κοφρτθ. Οι εκελοντζσ αμαρείτεσ ζδωςαν δυναμικά το ''παρϊν'', καλφπτοντασ υγειονομικά 
τθ δράςθ και αιμοδοτϊντασ και οι ίδιοι, ςυνεχίηοντασ ζτςι μία παράδοςθ ςυνεργαςίασ με τον φλλογο.  

 Σο άββατο 06/11/21 οι εκελοντζσ αμαρείτεσ κάλυψαν υγειονομικά ςτο Δθμοτικό κλειςτό γυμναςτιριο των 
Ποταμουδίων τον αγϊνα μπάςκετ μεταξφ των ομάδων ΑΣΕΡΑ ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΝΕΡΡΑΙΚΟ Γ.Μ.. τον ίδιο χϊρο 
παρευρζκθκαν και τθν Κυριακι 07/11/21, δίνοντασ τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτον αγϊνα μεταξφ των ομάδων ΑΣΕΡΑ 
ΚΑΒΑΛΑ-ΑΠΙ Α.Π.. ΞΑΝΘΗ.  

 Σθν Κυριακι 07/11/2021 οι εκελοντζσ αμαρείτεσ και οι εκελόντριεσ του Σομζα Τγείασ ζδωςαν το «παρϊν» ςτο 
Βεροφλειο ςτάδιο και πρόςφεραν τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτουσ μικροφσ ακλθτζσ που ςυμμετείχαν ςτον φιλανκρωπικό 
αγϊνα ποδοςφαίρου «Αγϊνασ Αγάπθσ». Ο αγϊνασ διοργανϊκθκε από τθν εταιρεία Μαςοφτθσ Α.Ε. και τα ζςοδα 
διατζκθκαν ςτον φλλογο για τα παιδιά με αυτιςμό. Σθν ίδια θμζρα οι εκελοντζσ αμαρείτεσ κάλυψαν υγειονομικά τον 
αγϊνα μπάςκετ με αμαξίδιο μεταξφ των ομάδων Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ-ΗΡΟΔΙΚΟ που πραγματοποιικθκε ςτο κλειςτό 
γυμναςτιριο Αλεξάνδρα Διμογλου. 

 Σθν Δευτζρα 08/11/21 οι εκελοντζσ αμαρείτεσ κάλυψαν υγειονομικά ςτο κλειςτό γυμναςτιριο Αλεξάνδρα 
Διμογλου τουσ αγϊνεσ καλακοςφαίριςθσ των προγραμμάτων για μακθτζσ και μακιτριεσ «Σρίποντα ςτα ςχολεία» και 
«Herworld, herrules» τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Καλακοςφαίριςθσ. 

  Σο αββατοκφριακο 13 &  14 Νοεμβρίου  οι εκελοντζσ αμαρείτεσ παρευρζκθκαν ςτο κλειςτό γυμναςτιριο των 
Ποταμουδίων και κάλυψαν υγειονομικά τουσ αγϊνεσ καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των ομάδων Αςτζρασ Καβάλασ- Κ.Α.Ο. 
Δράμασ ςτο Εφθβικό Πρωτάκλθμα καιΑςτζρασ Καβάλασ- Ροφπελ Α.Γ.. ιδθροκάςτρου ςτο Πρωτάκλθμα Ανδρϊν 
αντίςτοιχα , παρζχοντασ τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτουσ ακλθτζσ. 

 Σθν Κυριακι 21 Νοεμβρίου οι εκελόντριεσ του Σομζα Τγείασ ςυμμετείχαν ςτθν επίςθμθ δοξολογία ςτον Κακεδρικό 
Ιερό Ναό του Αποςτόλου Παφλου και ςτθν επιμνθμόςυνθ δζθςθ και κατάκεςθ ςτεφάνων ςτο Ηρϊο τθσ πόλθσ, ςτο 
πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ Ημζρασ των Ενόπλων Δυνάμεων.  

 τισ 24 Νοεμβρίου οι εκελοντζσ αμαρείτεσ του Περιφερειακοφ Σμιματοσ Καβάλασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ 
κάλυψαν υγειονομικά τθν αιμολθψία του υλλόγου Αιμοδοτϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων Καβάλασ. Η αιμοδοςία 
πραγματοποιικθκε ςτο φουαγιζ του Αμφικεάτρου τθσ Π.Ε. Καβάλασ ''Γεϊργιοσ Παυλίδθσ'' και μεγάλοσ αρικμόσ 
εκελοντϊν αιμοδοτϊν προςιλκε, για να προςφζρει αίμα και να ςϊςει ηωζσ, μεταξφ αυτϊν και οι ίδιοι οι εκελοντζσ 
αμαρείτεσ. Ευχαριςτοφμε για τθν άριςτθ ςυνεργαςία τον φλλογο Αιμοδοτϊν Δθμοςίων Τπαλλιλων Καβάλασ. 

 Σζλοσ, όλο τον μινα Νοζμβριο οι εκελόντριεσ του Σομζα Τγείασ και οι εκελοντζσ αμαρείτεσ ςυμμετείχαν, μετά από 
αίτθμα τθσΠεριφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ ςτθν διενζργεια των rapidtest που πραγματοποιοφνταν κακθμερινά ςτο 
φουαγιζ του Αμφικεάτρου τθσ Π.Ε. Καβάλασ. 
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