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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Πακέτα αγάπης και ανθρωπιάς» από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών  

When the idea is loaded....if people want... nothing is impossible!!! 

Πριν μερικά χρόνια είπαμε ότι θα το προσπαθούσαμε... 

Με τη συνδρομή όλης της Μεσσαρίτικης κοινωνίας το καταφέρνουμε!!! 

Άλλη μια παράδοση ειδών διατροφής πραγματοποιήθηκε, το Σαββατοκύριακο 30 & 31 Μαΐου, σε 

46 πολυμελείς οικογένειες της Μεσσαράς, από τους Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Μοιρών. 

Η προσπάθεια ανακούφισης των καθημερινών αναγκών των οικονομικά ασθενέστερων 

συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα των οικογενειών με μικρά παιδιά, θα συνεχίζεται όπου υπάρχει 

ανάγκη και για όσο οι Μεσσαρίτες μας δίνουν δύναμη, στηρίζοντας την προσπάθειά μας αυτή. 

Ειδικότερα πραγματοποιούνται: 

- 1 διανομή ανά 2 ή 2,5 μήνες, 

- 40 έως 50 οικογένειες ή αλλιώς 250 περίπου ωφελούμενοι κάθε φορά, 

- σχολικά είδη κάθε Σεπτέμβριο, 

- Χριστουγεννιάτικα εορταστικά παιχνίδια, 

- πολυάριθμες παραδόσεις, σε συμπολίτες μας εβδομαδιαία, ειδών ρουχισμού 

Με αμέτρητη και ανιδιοτελή αγάπη, η ανάγκη για προσφορά συνεχίζεται... 

Τα τρόφιμα συλλέγονται μια φορά το χρόνο από τους μαθητές των σχολείων του Δ. Φαιστού και 

Γόρτυνας, μια φορά το χρόνο από τις προσφορές των τοπικών καταστημάτων εμπορίας ειδών 

διατροφής και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από προσφορές συμπολιτών μας. 

Τα παιχνίδια, που μοιράζονται τα Χριστούγεννα και τα σχολικά είδη, που μοιράζονται κατά την 

έναρξη εκάστου σχολικού έτους συλλέγονται αποκλειστικά από προσφορές συμπολιτών μας. 

Προς το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι δεν μπορούμε να παραλάβουμε άλλα είδη 

ρουχισμού. 

Ο Ε.Ε.Σ. Μοιρών καλεί οποιονδήποτε έχει τη δυνατότητα, να συνεισφέρει σε αυτό το μεγάλο 

έργο, καθώς μοιράζονται πάνω από επτά τόνοι τροφίμων από τον Ε.Ε.Σ. Μοιρών συνολικά κάθε 

χρόνο, σε οικογένειες της Μεσαράς, καθώς επίσης και περίπου 50-60 παιχνίδια τα Χριστούγεννα, 

καθώς και αρκετά σχολικά είδη κάθε Σεπτέμβριο. 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συνδράμει, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ε.Ε.Σ. Μοιρών, 

τηλεφωνικά στο 28920 23199, κάθε Παρασκευή μετά τις 8 το βράδυ, ή στα email : 

mires@samarites.gr & moires.dpt@redcross.gr 

Ευχαριστούμε ΟΛΟΥΣ από καρδιάς... 

*** 


