
 

 

 

 

 

 
 

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

Μοίρεσ, 7 Οκτωβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρών, μηνόσ Σεπτεμβρίου 

Με προγραμματιςμζνεσ αλλά και ζκτακτεσ δράςεισ, πάντα προςθλωμζνεσ ςτθν 
ανακοφφιςθ του ανκρϊπινου πόνου ςυνεχίςτθκαν οι δράςεισ των εκελοντϊν του 
Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν και τον μινα Σεπτζμβριο. 

 Διανομι ειδϊν διατροφισ και ςχολικϊν ειδϊν, ςε 55 περίπου πολυμελείσ οικογζνειεσ 
τθσ Μεςςαράσ, που αντιμετωπίηουν προβλιματα διαβίωςθσ και ςυντιρθςθσ, το 
Σαββατοκφριακο 3 και 4 Σεπτζμβρθ. 

 Συμμετοχι ςτθν πολυιμερθ επιχείρθςθ ζρευνασ και διάςωςθσ του Γερμανοφ 
ορειβάτθ, ςτισ 5 Οκτϊβρθ, ςτθν νότια μεριά του Ψθλορείτθ, επιχείρθςθ που ζλθξε 

άδοξα μετά από μια εβδομάδα, με τθν εφρεςθ τθσ ςοροφ του, μετά από μια εβδομάδα 
περίπου, από ντόπιο περιπατθτι. 

 Υποδοχι, ςτισ 6 Σεπτζμβρθ, ςτουσ Καλοφσ Λιμζνεσ και φιλοξενία, ςτο κλειςτό 
γυμναςτιριο Μοιρϊν, των 63 προςφφγων από Συρία και Λίβανο. Η φιλοξενία των 

προςφφγων διιρκθςε ζωσ τισ 12 Σεπτζμβρθ, με το βάροσ τθσ απαραίτθτθσ παροχισ 
Πρϊτων Βοθκειϊν και διανομισ ανκρωπιςτικοφ υλικοφ να αναλαμβάνεται εξ 
ολοκλιρου από τουσ εκελοντζσ του Τμιματοσ, γεγονόσ που εκτιμικθκε ιδιαίτερα από 
τισ τοπικζσ αρχζσ. 

 Υγειονομικι κάλυψθ τθσ εκδιλωςθσ προλθπτικισ ιατρικισ, διοργάνωςθσ «Το 
Χαμόγελο του Παιδιοφ», ςτθν πλατεία Μοιρϊν, ςτισ 14 και 15 Σεπτεμβρίου. 

 Υγειονομικι κάλυψθ αιμολθψίασ και ςυλλογι τροφίμων τθσ παράλλθλθσ δράςθσ 
Εκελοντιςμοφ με τον Πολιτιςτικό Σφλλογο Τυμπακίου ςτο Τυμπάκι, ςτισ 16 

Σεπτεμβρίου. 
 Πιςτοποιθμζνο 12ωρο ςεμινάριο εκμάκθςθσ Πρϊτων Βοθκειϊν, ςε 13 ςυμπολίτεσ 

μασ, ςτθν ζδρα του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν, ςτισ 24 και 25 
Σεπτεμβρίου. 

 Υγειονομικι κάλυψθ των αγϊνων δρόμου «Festos Run», με ςυμμετοχι άνω των 270 
ακλθτϊν όλων των θλικιϊν, ςτισ 25 Σεπτεμβρίου, ςτο Καλαμάκι Δ Φαιςτοφ. 

 Υγειονομικι κάλυψθ ςυναυλίασ με φιλανκρωπικό ςκοπό, ςτον Ζαρό Δ. Φαιςτοφ, ςτισ 
25 Σεπτεμβρίου. 

 Παρουςίαςθ Πρϊτων Βοθκειϊν ςε μακθτζσ του Λυκείου Μοιρϊν, ςτισ 30 
Σεπτεμβρίου, από πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι του ΠΤ Μοιρϊν.  

Οι εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν κα ςυνεχίηουν να προςφζρουν 
ανιδιοτελϊσ όπου υπάρχει ανάγκθ, ςε όποια δράςθ χρειάηεται με επίκεντρο τον άνκρωπο. 
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