
 

 

 
 

 

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

Μοίρεσ, 15 Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πακέτα αγάπησ και ανθρωπιάσ από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

Άλλθ μια παράδοςθ ειδϊν διατροφισ και παιχνιδιϊν ςτισ πολυμελείσ οικογζνειεσ τθσ 

Μεςςαράσ ετοιμάηεται να πραγματοποιθκεί το ερχόμενο Σαββατοκφριακο, 19 και 20 

Δεκεμβρίου, από τουσ Εκελοντζσ του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν, με τθ 

βοικεια των Μεςςαριτϊν. 

Τα τρόφιμα ςυλλζγονται, μια φορά το χρόνο από τουσ μακθτζσ των ςχολείων του Διμου 

Φαιςτοφ και Γόρτυνασ, μια φορά το χρόνο επίςθσ από τισ προςφορζσ των τοπικϊν 

καταςτθμάτων εμπορίασ ειδϊν διατροφισ και κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ από 

προςφορζσ πολιτϊν. Τα παιχνίδια, που μοιράηονται κάκε Χριςτοφγεννα και τα ςχολικά 

είδθ, που μοιράηονται κατά τθν ζναρξθ εκάςτου ςχολικοφ ζτουσ, ςυλλζγονται 

αποκλειςτικά από προςφορζσ πολιτϊν. Τθ φετινι, δφςκολθ λόγω του Covid-19, χρονιά θ 

ςυλλογι των τροφίμων από τα ςχολεία τθσ περιοχισ δεν ιταν δυνατι και κακϊσ τα 

αποκζματά μασ λιγοςτεφουν, απευκφνουμε ζκκλθςθ ςε όλουσ τουσ ςυντοπίτεσ και τουσ 

γονιοφσ των παιδιϊν ςτουσ οποίουσ ςυνικωσ απευκυνόμαςτε, να ςτθρίξουν ξανά τθν 

προςπάκειά μασ. Ο Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν καλεί οποιονδιποτε ζχει τθ δυνατότθτα, να 

ςυνειςφζρει ςε αυτό το μεγάλο ζργο, τθσ ςυλλογισ τροφίμων και παιχνιδιϊν, κακϊσ 

μοιράηονται πάνω από επτά τόνοι τροφίμων ςυνολικά κάκε χρόνο ςε οικογζνειεσ τθσ 

Μεςαράσ κακϊσ επίςθσ και περίπου 50-60 παιχνίδια τα Χριςτοφγεννα αλλά και αρκετά 

ςχολικά είδθ κάκε Σεπτζμβριο. 

Τα τρόφιμα ςτα οποία υπάρχει ανάγκθ είναι ρφηι, φαςόλια, ρεβφκια, φακζσ, 

τοματοπολτόσ, μακαρόνια, γάλα εβαπορζ  ενϊ παράλλθλα υπάρχει ζλλειψθ ςε παιχνίδια 

για αγόρια και κορίτςια άνω των 8 ετϊν. Μπορείτε να προςκομίςετε τα είδθ τροφίμων 

ι/και παιχνιδιϊν ςτθν ζδρα του Περιφερειακοφ Τμιματοσ Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν, ςτο παλιό 

οικοτροφείο αρρζνων τθσ Ι.Μ. Καλυβιανισ από Τρίτθ 15 Δεκεμβρίου μζχρι και Παραςκευι 

18 Δεκεμβρίου και ϊρεσ 18:00 ζωσ 20:00. 

Οποιοςδιποτε επικυμεί, μπορεί να επικοινωνιςει με τον Ε.Ε.Σ. Μοιρϊν τθλεφωνικά ςτο 

2892023199 κάκε Παραςκευι μετά τισ 8 το βράδυ, ι ςτα mail 

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