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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας για το μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021

Συνεργασία Π.Τ. Ε.Ε.Σ Καρδίτσας και της ομάδας μπάσκετ «Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ»
Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας του του Π.Τ.Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας με την ομάδα
καλαθοσφαίρισης της πόλης μας «Α.Σ. Καρδίτσας Βιολογικό Χωριό». Ήδη από τον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στο
νέο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας, εθελοντές του Τμήματος βρίσκονται σε ετοιμότητα στις κερκίδες του
γηπέδου για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, αν παραστεί ανάγκη, αλλά και να συνδράμουν στο Ιατρικό επιτελείο
της ομάδας, εφόσον τους ζητηθεί. Η συνεργασία θα συνεχιστεί για όλη την αγωνιστική περίοδο και ελπίζουμε και
μελλοντικά. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια του «Α.Σ. Καρδίτσας Βιολογικό Χωριό»
να προβιβαστεί στη μεγάλη κατηγορία του Ελληνικού Μπάσκετ αλλά και γενικά να προωθήσει το άθλημα της
καλαθοσφαίρισης στην περιοχή της Καρδίτσας. Ευελπιστούμε η συνεργασία μας να επεκταθεί, πέραν της
υγειονομικής κάλυψης, και σε άλλους τομείς, όπως στην εκπαίδευση, στις πρώτες βοήθειες και την
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αλλά και γενικότερα στην προώθηση του εθελοντισμού στην πόλη μας.

Δέματα "αγάπης" σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας
Το κοινωνικό του πρόσωπο δείχνει για ακόμη μία φορά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μοιράζοντας δωρεάν τρόφιμα
σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Καρδίτσας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Περιφερειακό
Τμήμα προσέφερε (110) δέματα σε οικογένειες της πόλη μας. Τα τρόφιμα προέρχονται από συλλογικές δράσεις του
Τμήματος, τη σημαντική ποσότητα υλικής βοήθειας που μεταφέρθηκε από τις Κεντρικές Αποθήκες του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, την πολύτιμη προσφορά των σουπερ μάρκετ της πόλης, καθώς και τη βοήθεια όλων των
καταναλωτών, που συνεχίζουν να στηρίζουν το εθελοντικό έργο του Ε.Ε.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι υπάλληλοι και
οι εθελοντές του τμήματος ευχαριστούν θερμά όλους όσοι βοήθησαν στο να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
δεματοποίησης, τα οποία προσφέρθηκαν στις οικογένειες.
Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, με υγεία και αγάπη!
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