
 

 

Μοίρες, 17 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Διανομή σαράντα πακέτων ανθρωπιάς και αγάπης από το Σώμα Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Μοιρών  

Με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μοιράστηκαν από το Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Μοιρών σαράντα πακέτα με 

είδη σίτισης αλλά και παιχνίδια, σε οικονομικά ευάλωτες οικογένειες που η κρίση έχει μπει 

πλέον για τα καλά στα σπίτια τους. Η επιλογή των οικογενειών πραγματοποιήθηκε με την 

συνεργασία των εργαζομένων των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων Φαιστού και 

Γόρτυνας με γνώμονα την οικονομική δυσχέρεια και ευπάθεια στην οποία βρίσκονται, καθώς 

και την ύπαρξη ανήλικων μελών. 

Η διανομή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου και κάθε πακέτο περιείχε είδη 

διατροφής μακράς διαρκείας συνολικού βάρους από 20 έως 30 κιλά περίπου (ανάλογα την 

κάθε οικογένεια). Μοιράστηκαν επίσης παιχνίδια για όλα τα παιδάκια των οικογενειών, 

Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, δωρεά αρτοποιείων της περιοχής που στηρίζουν το έργο του 

Ε.Ε.Σ., καθώς και συσκευασμένο λάδι, προσφορά τοπικών ελαιουργείων. Για όλους τους 

χορηγούς θα γίνει εκτενής αναφορά σε ξεχωριστό δελτίο τύπου. 

Σύμμαχοι στην πρόσφατη αυτή ενέργεια ήταν όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της 

περιοχής του Δήμου Φαιστού, οι οποίοι όπως κάθε Χριστούγεννα, παρότρυναν τους μαθητές 

να μάθουν να προσφέρουν μέσω του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης συνεισφέροντας 

έμπρακτα στην κοινωνία. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 

κάλεσμα του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών, ενώ σε κάθε σχολείο ζητήθηκε διαφορετικό είδος 

τροφίμων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση. Το αποτέλεσμα ήταν για άλλη μια φορά 

πραγματικά εντυπωσιακό. 

Η διανομή τροφίμων σε οικογένειες που έχουν ανάγκη είναι μια πρωτοβουλία που οι 

Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών επιθυμούν να συνεχίσει να γίνεται 

κάθε δίμηνο, κάτι το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία τα τρία τελευταία χρόνια, ώστε να 

μπορέσουν να προσφέρουν χαρά ανακουφίζοντας σε ένα βαθμό τις οικογένειες που 

πραγματικά το έχουν ανάγκη.  



Λόγω του ότι οι ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς δυστυχώς ολοένα και 

αυξάνονται, η ανάγκη για την παροχή τέτοιου είδους βοήθειας σε οικογένειες είναι 

επιτακτική. Συνεπώς, για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία και σε πιο μεγάλη 

συχνότητα, το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών καλεί όλους να συνεισφέρουν με όποιον 

τρόπο μπορούν, προσφέροντας ο καθένας από το υστέρημά του έστω και λίγο, το οποίο για 

κάποιον άλλο μπορεί να είναι τεράστιο.  

Τρόφιμα, παιχνίδια για μικρά παιδιά και επίσης παιδικά και ανδρικά παπούτσια στα οποία 

υπάρχει ανάγκη, συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην έδρα του 

Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών, στο παλιό οικοτροφείο αρρένων στις Μοίρες. 

Επίσης ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

προς διανομή σε οικογένειες λόγω πληρότητας της αποθήκης ιματισμού.  

Οποιοσδήποτε επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει με το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mires@samarites.gr και τηλεφωνικά στο 28920 23199 κάθε 

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μετά τις 7:30 το βράδυ. 


