
 

Μοίρες, 11 Απριλίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Πασχαλινά πακέτα αγάπης» από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

 

Και φέτος το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών Μοιρών του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησε «εκστρατεία» συλλογής και διανομής βασικών 

αγαθών διατροφής, συμμετέχοντας στην κοινή προσπάθεια ανακούφισης των οικονομικά 

αδύνατων συνανθρώπων μας, τις Άγιες μέρες του Πάσχα.   

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία έχει καθιερωθεί ως θεσμός και η οποία 

πραγματοποιείται αρκετές φορές το χρόνο και ιδιαίτερα τις γιορτινές ημέρες. 

Συλλογική προσπάθεια 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών διένειμε συνολικά, το Σάββατο και την Κυριακή 8 

και 9 Απριλίου, σε σαράντα (40) οικογένειες της Μεσσαράς «πακέτα αγάπης» γεμάτα 

αλληλεγγύη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Κάθε πακέτο περιείχε συνολικά 25 κιλά 

τρόφιμα (όπως ρύζι, μακαρόνια, όσπρια, γάλα, αλεύρι, λάδι, παξιμάδι κ.ά.), βασικά είδη 

πρώτης ανάγκης, αλλά και παιχνίδια για τις οικογένειες με παιδιά.  

Η επιλογή των οικογενειών έγινε με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.  

Συγκέντρωση τροφίμων 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει τους δεκάδες 

ανώνυμους συμπολίτες μας που προσέφεραν τρόφιμα στον «πάγκο» που είχαν στήσει οι 

Εθελοντές Σαμαρείτες στα παζάρια Τυμπακίου και Μοιρών. Ευχαριστεί, επίσης, τους 

δεκάδες συμπολίτες που έφεραν τρόφιμα απ’ ευθείας στο κτίριο του Ε.Ε.Σ. Μοιρών, τα 

σχολεία της Μεσσαράς, όπου οι μαθητές σε συνεργασία με τους δάσκαλους και καθηγητές 



τους συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό τροφίμων, καθώς και επιχειρηματίες της Μεσσαράς, οι 

οποίοι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουν να εμπιστεύονται και να στηρίζουν εμπράκτως το 

Τμήμα Μοιρών. 

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ. Μοιρών ευχαριστεί τους: 

 Αγροτικό Συνεταιρισμό Τυμπακίου 

 Φούρνο Αυγενάκη «Ερωφίλη» (Τυμπάκι) 

 Γαλιανό Φούρνο Φανουράκη (Μοίρες) 

 Φούρνο Γιαννακάκη (Τυμπάκι) 

 Φούρνο Γρινιαράκη (Τυμπάκι) 

 Φούρνο Δόξας Ανδρέας (Μοίρες) 

 Φούρνο Δόξας Δημήτρης (Καπαριανά) 

 Φούρνο Κουνδουράκη (Μοίρες) 

 Φούρνο Σαβοϊδάκη (Μοίρες) 

 Φούρνο Οικογένεια Τσικνάκη (Καλυβιανή) 

 Ζαχαροπλαστείο Κλάδος (Μοίρες) 

 Ζαχαροπλαστείο Κωνιωτάκης Τίτος (Τυμπάκι) 

 Αποθήκη Τροφίμων Υιοί Παπαδάκη (Καπαριανά) 

 Σ/Μ Αλεξανδράκης Μενέλαος (Μοίρες) 

 Σ/Μ Καδιανάκη (Μοίρες) 

 Σ/Μ Κωνσταντάκη (Βώρροι) 

 Σ/Μ Μακρυγιαννάκη (Μοίρες & Άγιοι Δέκα) 

 Σ/Μ Μαλεφιτσάκης (Τυμπάκι) 

 Σ/Μ Σαραντουλάκης (Τυμπάκι) 

 Σ/Μ Σκλαβενίτης (Τυμπάκι) 

 Σ/Μ Σταυριανάκη (Τυμπάκι) 

 Σ/Μ Χαλκιαδάκης (Καπαριανά) Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την μεγάλη προσφορά του.  

 Σ/Μ Χριστουλάκη (Τυμπακι) 

 Αλευρόμυλους Πατεράκης (Μοίρες) 

 Ελαιουργείο Καργάκη (Μοίρες) 

 Ελαιουργείο Πρωτογεράκη (Βώρροι) 

 Κρεοπωλείο Κουτεντάκης (Τυμπάκι) 

 Κρεοπωλείο Μουρτζής (Μοίρες) 

 Κρεοπωλείο Νικολούδης (Μοίρες) 

 Κοτόπουλα Χατζηδάκης Γ. (Καστέλι Μοιρών)  

Η ανάγκη για προσφορά συνεχίζεται 

Ο Ε.Ε.Σ. Μοιρών εύχεται Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλους και καλεί 

οποιονδήποτε έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει σε αυτό το μεγάλο έργο, καθώς 

συνολικά κάθε χρόνο διανέμονται πάνω από 6 με 7 τόνοι τροφίμων 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. Μοιρών, στο παλιό οικοτροφείο αρρένων. 

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

στο 2892023199, κάθε Παρασκευή μετά τις 8 το βράδυ, ή στο mires@samarites.gr. 

*** 

 


