
 

 

 

 
 

 

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

Καβάλα, 19 Ιουλίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Καβάλασ μηνόσ Ιουνίου 

Οι εκελοντζσ του Τομζα Σαμαρειτϊν και οι εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. 
Καβάλασ ςυμμετείχαν ςε πλικοσ δράςεων κατά τον μινα Ιοφνιο 2021. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

 Στισ 2 και ςτισ 20 Ιουνίου κάλυψαν υγειονομικά τουσ δφο τελευταίουσ, για τθν φετινι ςεηόν, αγϊνεσ 
ποδοςφαίρου εντόσ ζδρασ του Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ, ςτο γιπεδο Ανκι Καραγιάννθ. Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν άριςτθ 
ςυνεργαςία τουσ παράγοντεσ του Α.Ο. Καβάλασ. 

 Στισ 13 Ιουνίου, μετά από αίτθμα του Δθμοτικοφ Σχολείου Αμυγδαλεϊνα και με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα 
Ποδθλατοδρομίασ, οι εκελοντζσ παρείχαν Πρϊτεσ Βοικειεσ ςτθν ποδθλατοδρομία που ζγινε από τουσ μακθτζσ 
του ςχολείου και τουσ γονείσ τουσ ςτθ διαδρομι Αμυγδαλεϊνα-Δάτου. 

 Στισ 20 Ιουνίου, μετά από αίτθμα των ςυντονιςτϊν του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Νευροκοπίου και ζγκριςθ 
από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Ε.Ε.Σ., οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ του Π.Τ. Καβάλασ ςτιριξαν τον ορεινό αγϊνα 
δρόμου 46,7χλμ. (frozenpeaks) που πραγματοποιικθκε ςτα οχυρά τθσ περιοχισ του Κ. Νευροκοπίου. Τθ 
διοργάνωςθ κάλυψαν υγειονομικά εκελοντζσ Σαμαρείτεσ από τα Περιφερειακά Τμιματα του Νευροκοπίου, τθσ 
Δράμασ, τθσ Καβάλασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ και πρόςφεραν τισ Πρϊτεσ Βοικειεσ ςε ακλθτζσ που ζλαβαν μζροσ.  

 Τθν Κυριακι 20 Ιουνίου, οι εκελοντζσ του Τομζα Υγείασ και του Σϊματοσ Σαμαρειτϊν του Τμιματοσ Καβάλασ 
κάλυψαν υγειονομικά τθ ςυναυλία των Χειμερινϊν Κολυμβθτϊν, που πραγματοποιικθκε ςτο Ακόντιςμα τθσ Νζασ 
Καρβάλθσ, ςτο πλαίςιο του καλοκαιρινοφ φεςτιβάλ που διοργανϊνει ο Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ τθσ περιοχισ. Στον 
ίδιο χϊρο, ςτισ 22 και ςτισ 26 Ιουνίου, κάλυψαν υγειονομικά τισ εκδθλϊςεισ που ζλαβαν χϊρα εκεί. 

 Στισ 25 Ιουνίου, μετά από αίτθμα του  Διμου Καβάλασ, οι εκελοντζσ του Τμιματοσ κάλυψαν υγειονομικά το 
διαδραςτικό παιχνίδι, για παιδιά θλικίασ 6-15, που διοργάνωςε ο Διμοσ Καβάλασ και ςυντόνιςε το Σφςτθμα 
Προςκόπων, ςτο πλαίςιο των εορταςτικϊν εκδθλϊςεων για τθν απελευκζρωςθ τθσ πόλθσ «Ελευκζρια 2021». 

 Το Σάββατο 26 Ιουνίου, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων «Ελευκζρια 2021» οι εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ 
ςυμμετείχαν ςτθν ζπαρςθ τθσ ςθμαίασ και ςτθν κατάκεςθ ςτεφάνων ςτον χϊρο του Παλιοφ Υδραγωγείου. 

  Τθν Κυριακι, 27 Ιουνίου 2021, εκελοντζσ Σαμαρείτεσ και εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ κάλυψαν υγειονομικά, 
ζπειτα από αίτθμα του Διμου Παγγαίου, το Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Στίβου Παμπαίδων - Παγκοραςίδων Κ16 
ςτο ανοιχτό Στάδιο τθσ Ελευκεροφπολθσ. Οι ακλθτζσ ιταν εκατοντάδεσ και πολλά τα περιςτατικά, τα οποία οι 
εκελοντζσ αντιμετϊπιςαν ςε ςυνεργαςία με το γιατρό που ιταν ςτο χϊρο.  

 Τθν ίδια θμζρα οι εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ πρόςφεραν Πρϊτεσ Βοικειεσ ςτθν ςυναυλία του Φοίβου 
Δελθβοριά, ςτο φεςτιβάλ του Ακοντίςματοσ. 

 Οι εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ ςυμμετείχαν, τθ Δευτζρα 28 Ιουνίου, ςτον πανθγυρικό εςπερινό που ζγινε ςτον 
κακεδρικό Ναό του Αποςτόλου Παφλου, με αφορμι τον εορταςμό του πολιοφχου τθσ Καβάλασ και τθν Τρίτθ 29 
Ιουνίου, ζλαβαν μζροσ ςτθ κεία λειτουργία και δοξολογία και ςτθν κατάκεςθ ςτεφάνων ςτο Ηρϊο τθσ πόλθσ, με 
αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ 108 χρόνων από τθν απελευκζρωςθ τθσ πόλθσ. 

 Τζλοσ, όλο τον μινα Ιοφνιο οι εκελοντζσ Σαμαρείτεσ και οι εκελόντριεσ του Τομζα Υγείασ παρείχαν, κατά τισ 
απογευματινζσ ϊρεσ, Πρϊτεσ Βοικειεσ ςτθν παραλιακι ηϊνθ τθσ πόλθσ, μετά από αίτθμα τθσ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ Καβάλασ. 
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