
 

Μοίρες, 4 Απριλίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

ΕΕππιισσττρροοφφήή  ααπποοσσττοολλήήςς  ΣΣααμμααρρεειιττώώνν  ΔΔιιαασσωωσσττώώνν  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ..  ΜΜοοιιρρώώνν  ααππόό  ττοο  ννηησσίί  ττηηςς  

ΜΜυυττιιλλήήννηηςς  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εβδομαδιαία αποστολή του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Μυτιλήνη. Στην 

αποστολή συμμετείχε ο Εθελοντής Σαμαρείτης Διασώστης Κώστας Φουντουλάκης, ο οποίος 

επισκέφθηκε το νησί για τέταρτη φορά!   

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ίδιος έχει παραμείνει στη Μυτιλήνη εκπροσωπώντας το Τμήμα Ε.Ε.Σ. 

Μοιρών συνολικά επί 7 εβδομάδες, εφαρμόζοντας στην  πράξη τις αρχές και τις αξίες του 

Ερυθροσταυρικού Κινήματος, μα πάνω από όλα την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. 

Επέστρεψε το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 φέρνοντας μαζί του έντονες εικόνες και 

αναμνήσεις. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την εκδήλωση της μεταναστευτικής κρίσης και θέλοντας 

να συμβάλει ενεργά στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, είχε και εξακολουθεί να έχει 

ενεργό παρουσία και δράση στα νησιά του ανατολικού αιγαίου, τις πύλες εισόδου των 

προσφυγικών ροών.  

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττρροοφφίίμμωωνν  

Το τμήμα Μοιρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ευχαριστεί όλους όσους πρόσφεραν 

από το υστέρημά τους τρόφιμα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τους Εθελοντές Σαμαρείτες, 

την Παρασκευή 31 Μαρτίου, στο Τυμπάκι και το Σάββατο 1η Απριλίου στις Μοίρες, κατά τη 

διάρκεια λαϊκής αγοράς.  



Τα τρόφιμα θα μοιραστούν τις Άγιες 

μέρες του Πάσχα σε οικογένειες της 

Μεσσαράς, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα, ώστε και αυτές να 

χαρούν με αξιοπρέπεια τις γιορτές. 

ΚΚααιι  σσεε  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  έέττοουυςς  

Ο Ε.Ε.Σ. Μοιρών καλεί οποιονδήποτε 

έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει 

σε αυτό το μεγάλο έργο, καθώς 

πάνω από 6-7 τόνοι τροφίμων 

διανέμονται συνολικά κάθε χρόνο σε 

οικογένειες της Μεσαράς από το 

Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών.  

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 και τηλεφωνικά 

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

2233οοςς  ΑΑγγώώννααςς  ΑΑννωωμμάάλλοουυ  ΔΔρρόόμμοουυ  ΚΚοουυδδοουυμμάά::  ΣΣττοο  ππλλεευυρρόό  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  γγιιαα  αακκόόμμηη  μμίίαα  χχρροοννιιάά  

οοιι  ΣΣααμμααρρεείίττεεςς  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΣΣ..  ΜΜοοιιρρώώνν  

  

Ο Δήμος Γόρτυνας και ο Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης  συνδιοργάνωσαν την Κυριακή 2 

Απριλίου, τον 23ο Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου & Πεζοπορίας Κουδουμά. Οι Εθελοντές 

Σαμαρείτες Διασώστες & Ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Μοιρών 

κλήθηκαν να καλύψουν υγειονομικά το αθλητικό αυτό γεγονός με τη συνεργασία 

ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.  

 



Ο αγώνας 

Πάνω από 45 Εθελοντές Σαμαρείτες κινητοποιήθηκαν προκειμένου να υλοποιήσουν την 

υγειονομική κάλυψη μιας από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις σε πανελλήνιο 

επίπεδο, στην οποία λαμβάνουν μέρος αθλητές μαραθωνίου από όλη την Ελλάδα, σε μια 

διαδρομή 22.5χλμ., με πολλές εναλλαγές. 

Σε όλη την διαδρομή υπήρχαν ανά δύο χλμ Εθελοντές Σαμαρείτες με υγειονομικό 

εξοπλισμό για να καλύψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο τραυματισμού κάποιου αθλητή. 

Επιπλέον, το υπηρεσιακό όχημα ήταν σε συνεχή κίνηση σε όλη τη δύσκολη αυτή ορεινή 

διαδρομή, με αφετηρία τις Στέρνες και με τερματισμό τη Μονή Κουδουμά.  

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν δημόσια το Σώμα 

Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. Μοιρών για τη σημαντική 

παρουσία και την ουσιαστική συνεισφορά του στη διοργάνωση. 

Δίπλα και στον Ορειβατικό Σύλλογο Μοιρών 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών 

Μοιρών ακολούθησε έπειτα από κάλεσμα του Ορειβατικού Συλλόγου Μοιρών τους 

ορειβάτες μέσα από το φαράγγι που οδηγεί στην Ιερά Μονή Κουδουμά. 

*** 

 


