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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Δράσεις των εθελοντών του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Καβάλας κατά τον μήνα Ιούλιο  

 

Συνεχίστηκαν οι δράσεις των εθελοντών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ.  Καβάλας  και 

τον  μήνα Ιούλιο. 

• Οι εθελόντριες του Τομέα Υγείας και οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες κάλυψαν 

υγειονομικά τις συναυλίες που  πραγματοποιήθηκαν στο Ακόντισμα της Ν. Καρβάλης   

στο πλαίσιο του  καλοκαιρινού φεστιβάλ κατά τις ημερομηνίες 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 

10, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 30 Ιουλίου.  

• Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καβάλας συνεχίζει και φέτος τη συνεργασία του με το 

Δήμο Καβάλας και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, καλύπτοντας υγειονομικά τις θεατρικές και 

μουσικές παραστάσεις που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 

64ου φεστιβάλ Φιλίππων στον χώρο του 

αρχαίου θεάτρου Φιλίππων και στο 

Φρούριο της Καβάλας, έπειτα από 

αίτημα των φορέων του φεστιβάλ  και 

έγκριση από την Κεντρική Διοίκηση του 

Ε.Ε.Σ. Πιο συγκεκριμένα,  οι εθελοντές  

Σαμαρείτες και οι εθελόντριες του 

Τομέα υγείας ήταν παρόντες για να 

προσφέρουν πρώτες βοήθειες  στις 

θεατρικές παραστάσεις και τις 

συναυλίες  που έλαβαν χώρα στις 03, 

10, 17, 18, 20, 21, 24 και 31 Ιουλίου στο 

αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Οι 

εθελόντριες του Τομέα Υγείας κάλυψαν 

υγειονομικά και τις παραστάσεις στο 

Φρούριο της πόλης που 

πραγματοποιήθηκαν στις 22, 25 & 29 

Ιουλίου. 



• Στις 23 & 30 Ιουλίου οι εθελοντές Σαμαρείτες κάλυψαν υγειονομικά τον αγώνα βόλλεϋ 

γυναικών του Α.Ο. Καβάλας στο κλειστό γήπεδο της Καλαμίτσας και στις 28 Ιουλίου, μετά 

από αίτημα του Προϊσταμένου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Καβάλας και 

έγκριση από την Κεντρική Διοίκηση του Ε.Ε.Σ., πήραν μέρος σε συνεργασία με την 

Αστυνομία στην αναζήτηση 26χρονου αγνοούμενου άντρα στον ορεινό όγκο της 

περιοχής του Ζυγού –Κρυονερίου. 

• Στις 24-28 Ιουλίου εθελόντρια του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. 

Καβάλας συμμετείχε στην 2η πανελλήνια εκπαίδευση εκπαιδευτών  για ανάδειξη 

Εκπαιδευτών Βασικής Εκπαίδευσης  του Ενιαίου Τομέα Εθελοντισμού. Η εκπαίδευση 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με εξαιρετική οργάνωση και επιτυχία και είχε την 

αμέριστη στήριξη  του  Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Δρ. Αντώνιου Αυγερινού. 

• Τέλος, στις 30 Ιουλίου σε συνεργασία με τον αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

πραγματοποιήθηκε επίδειξη πρώτων βοηθειών σε παιδιά ηλικίας 6-15 ετών από 

εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Καβάλας στο πλαίσιο του προγράμματος 

Summer Camp  2021 στον πολυχώρο Vranas Resort 
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