
 

Μοίρες, 11 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: "Δράσεις Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών" 

Παρόντες οι Εθελοντές Σαμαρείτες κι αυτό το Πάσχα στην Ιερά Μονή Καλυβιανής 

Την παραμονή αλλά και το βράδυ της Αναστάσεως, όπου η προσέλευση των πιστών ήταν 
πολύ μεγάλη, οι Εθελοντές Σαμαρείτες του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών βρέθηκαν στην Ιερά 
Μονή Καλυβιανής, με σκοπό να στηρίξουν για άλλη μία χρονιά εθελοντικά την εύρυθμη 
λειτουργία της κυκλοφορίας στον χώρο του Μοναστηριού. 

 

Υγειονομική κάλυψη 24ου Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου Κουδουμά 

Ο Δήμος Γόρτυνας και ο Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης συνδιοργάνωσαν την περασμένη 
Κυριακή 1 Απριλίου τον 24ο Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά όπου είχαν 
καλέσει τους Εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες και Ναυαγοσώστες του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών για να καλύψουν υγειονομικά το αθλητικό αυτό γεγονός. 

Πάνω από 45 Εθελοντές Σαμαρείτες συμμετείχαν στην υγειονομική κάλυψη του αγώνα. Οι 
περισσότεροι από αυτούς βρέθηκαν από την προηγούμενη μέρα του αγώνα στον 
Κουδουμά, με σκοπό να οργανώσουν τον τρόπο κάλυψης της διαδρομής. Στο συγκεκριμένο 
αγώνα λαμβάνουν μέρος αθλητές μαραθωνίου απ' όλη την Ελλάδα, σε μια απόσταση 22,5 
χλμ. με πολλές εναλλαγές, γεγονός που τον έχει καθιερώσει σε μια από τις σημαντικότερες 
αθλητικές διοργανώσεις σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Σε όλη τη διαδρομή υπήρχαν ανά δύο χλμ. Εθελοντές Σαμαρείτες με υγειονομικό 
εξοπλισμό, προκειμένου να καλύψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο τραυματισμό αθλητή. 
Παράλληλα σε συνεχή κίνηση καθ' όλη τη διαδρομή βρισκόταν και το υπηρεσιακό όχημα, 
καθώς πρόκειται για μια δύσκολη ορεινή διαδρομή με 9χλμ. ανηφόρα και 13,5 χλμ. 
κατηφόρα, σε χωματόδρομο με πολλές στροφές. Η διαδρομή ξεκινούσε από τις Στέρνες με 
τερματισμό τη Μονή Κουδουμά. 



Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν αρκετές φορές δημόσια 
το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος Ε.Ε.Σ. 
Μοιρών για την σημαντική παρουσία τους και την ουσιαστική συνεισφορά τους στην 
εκδήλωση αυτή κάθε χρόνο.  

 
 «Πασχαλινά πακέτα αγάπης» από τον Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

Και φέτος το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος 
Ε.Ε.Σ. Μοιρών ξεκίνησε την «εκστρατεία» συλλογής και διανομής βασικών αγαθών 
διατροφής συμμετέχοντας έτσι στην κοινή προσπάθεια ανακούφισης των καθημερινών 
αναγκών των οικονομικά ευάλωτων συνανθρώπων μας για τις Άγιες μέρες του Πάσχα.   

Πρόκειται για μια προσπάθεια, η οποία έχει καθιερωθεί ως θεσμός και πραγματοποιείται 
αρκετές φορές το χρόνο, ιδιαίτερα τις γιορτινές ημέρες όπως είναι αυτές του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων. 

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο 31 Μαρτίου, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών 
διένειμε συνολικά σε τριάντα πέντε (35) οικογένειες της Μεσσαράς «πακέτα αγάπης». Κάθε 
πακέτο είχε συνολικά 25 κιλά τρόφιμα με βασικά είδη πρώτης ανάγκης όπως ρύζι, 
μακαρόνια, όσπρια, γάλα, αλεύρι, τοματοπολτό, λάδι, παξιμάδι, φρυγανιές, ένα κοτόπουλο, 
αλλά και παιχνίδια για τις οικογένειες με παιδιά.  

Η επιλογή των οικογενειών έγινε μετά από διασταύρωση πληροφοριών ενώ προτεραιότητα 
δόθηκε στις οικογένειες με μικρά παιδιά που είχαν το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει όλους όσους 
προσέφεραν από το υστέρημά τους, είτε αυτοί ήταν ανώνυμοι συμπολίτες είτε 
επιχειρηματίες της περιοχής. 

Ο Ε.Ε.Σ. Μοιρών εύχεται Χρόνια Πολλά σε όλους και καλεί οποιονδήποτε έχει τη 
δυνατότητα να συνεισφέρει σε αυτό το μεγάλο έργο. Να τονίσουμε ότι κάθε χρόνο 
μοιράζονται πάνω από 8 με 9 τόνοι τροφίμων συνολικά, σε οικογένειες της Μεσαράς.  

Τα τρόφιμα συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κάθε Παρασκευή μετά τις 8 το 
βράδυ στην έδρα του Ε.Ε.Σ., στο παλιό οικοτροφείο αρρένων στις Μοίρες. Οποιοσδήποτε 
επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ε.Ε.Σ. Μοιρών τηλεφωνικά στο 28920 23199 ή 
στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mires@samarites.gr. 

  

 


