
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Μοίρεσ, 13 Δεκεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συλλοφή τροφίμων από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

Με ιδιαίτερθ χαρά παραλάβαμε πρόςφατα από τισ κεντρικζσ αποκικεσ του Ελλθνικοφ 

Ερυκροφ Σταυροφ μια παλζτα με τρόφιμα προσ διανομι ςε ευάλωτεσ οικογζνειεσ τθσ 

Μεςςαράσ, μετά από αίτθμα του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρών και προςωπικζσ 

ενζργειεσ του Προζδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αυγερινοφ Αντώνιου. 

Παράλλθλα, για δζκατθ ςυνεχι χρονιά ςυνεχίηουμε τθν προςπάκεια να διατθρθκεί ο 

κεςμόσ ςθσ ςυλλογισ τροφίμων από τα ςχολεία τθσ Μεςςαράσ για τον ίδιο ςκοπό. Το 

Περιφερειακό Τμιμα του Ε.Ε.Σ. Μοιρών, όπωσ και τα προθγοφμενα χρόνια, προςπακεί να 

ςυλλζξει και να διαμοιράςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςε οικογζνειεσ που τα ζχουν 

πραγματικι ανάγκθ και κυρίωσ ςτισ οικογζνειεσ με μικρά παιδιά. Με τθ βοικεια όλων των 

κατοίκων και των φορζων τθσ περιοχισ τθσ Μεςςαράσ θ προςπάκεια για ανακοφφιςθ 

αυτών των οικογενειών, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (5 ι και 6 φορζσ ετιςια) ζχει γίνει 

πλζον πραγματικότθτα και είμαςτε πλζον πεπειςμζνοι ότι θ αποςτολι μασ κα επιτφχει και 

φζτοσ. Ασ τονιςτεί ότι δεν ζχει ςθμαςία πόςα τεμάχια από το αιτοφμενο είδοσ τροφίμων κα 

φζρει ο κάκε μακθτισ ι πολίτθσ. Σθμαςία ζχει θ χαρά τθσ ςυνειςφοράσ ςτο ιερό αυτό 

κακικον όλων μασ προσ το ςυνάνκρωπο. 

Το χρονοδιάγραμμα των εργαςιών προβλζπει να παραληφθοφν τα είδη τροφίμων από 

τουσ μαθητζσ ςτην ζδρα μασ (παλιό οικοτροφείο αρρζνων ςτισ Μοίρεσ - ανοικτά 



Δευτζρα, Τετάρτη, Παραςκευή 17:30 – 20:00) ζωσ την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ώςτε να 

γίνει η ςυςκευαςία τουσ και μετά η διανομή τουσ. 

Ο Ε.Ε.Σ. Μοιρών καλεί οποιονδιποτε ζχει τθ δυνατότθτα, να ςυνειςφζρει ςε αυτό το 

μεγάλο ζργο, κακώσ μοιράηονται πάνω από επτά τόνοι τροφίμων ςυνολικά κάκε χρόνο ςε 

οικογζνειεσ τθσ Μεςαράσ κακώσ επίςθσ περίπου 50-60 παιχνίδια τα Χριςτοφγεννα και 

αρκετά ςχολικά είδθ κάκε Σεπτζμβριο. Οποιοςδιποτε επικυμεί να ςυνδράμει, μπορεί να 

επικοινωνιςει με τον Ε.Ε.Σ. Μοιρών, τθλεφωνικά ςτο 2892023199 κάκε Δευτζρα – Τετάρτθ 

- Παραςκευι μετά τισ 19.00 το βράδυ, ι ςτα mail : 

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

Τα τρόφιμα ςυλλζγονται μια φορά το χρόνο από τουσ μακθτζσ των ςχολείων του Δ. 

Φαιςτοφ και Γόρτυνασ, μια φορά το χρόνο από προςφορζσ των τοπικών καταςτθμάτων 

εμπορίασ ειδών διατροφισ και κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ από προςφορζσ ςυμπολιτών 

μασ. Τα παιχνίδια, που μοιράηονται τα Χριςτοφγεννα και τα ςχολικά είδθ, που μοιράηονται 

κατά τθν ζναρξθ εκάςτου ςχολικοφ ζτουσ ςυλλζγονται αποκλειςτικά από προςφορζσ 

ςυμπολιτών μασ. Ευχαριςτοφμε όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ Μεςςαράσ κακώσ φυςικά και τον 

Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., Dr. Αυγερινό Αντώνιο από καρδιάσ. 
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