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Μοίρες, 1 Μαρτίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: 35 Πακέτα ανθρωπιάς και αγάπης μοίρασαν οι Εθελοντές Σαμαρείτες του 

Τοπικού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών 

Ενόψει της Σαρακοστής, το 

Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών και 

Ναυαγοσωστών και η 

Υπηρεσία Νοσηλευτικής 

του Τοπικού Τμήματος 

Ε.Ε.Σ. Μοιρών διένειμαν 

35 πακέτα αγάπης με 

τρόφιμα μακράς 

διάρκειας, σε οικογένειες 

που έχουν πληγεί καίρια 

από την οικονομική κρίση. 

Όραμα 

Πρόκειται για μία 

πρωτοβουλία, την οποία 

οι Εθελοντές Σαμαρείτες 

Διασώστες Μοιρών επιθυμούν να επαναλαμβάνουν κάθε δίμηνο, προκειμένου να 

προσφέρουν χαρά και ανακούφιση σε οικογένειες που πραγματικά το έχουν 

ανάγκη. 

Επιλογή δικαιούχων 

Η επιλογή των οικογενειών έγινε βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και 

κριτηρίων ευαλωτότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των μελών κάθε 

οικογένειας.  

Τα τρόφιμα 

Η διαλογή και η διανομή των τροφίμων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και το 

Σάββατο 24 και 25 Φεβρουαρίου.  

Τα τρόφιμα προήλθαν από δωρεές μαθητών σχολείων της Μεσσαράς, από την 

Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (έπειτα από πρωτοβουλία του 

Προέδρου Ε.Ε.Σ. Dr. Δρ Αντώνιου Αυγερινού), από δωρεές ιδιωτών συμπολιτών και 

επιχειρηματιών της περιοχής.  
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Έκκληση 

Λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς, 

είναι απαραίτητο ανάλογες πρωτοβουλίες να συνεχιστούν και να ενισχυθούν, 

ενόψει και της εορτής του Πάσχα. Για το λόγο αυτό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

καλεί όλους τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας να συνεισφέρουν με οποιοδήποτε 

τρόπο μπορούν.  

Το Τοπικό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών απευθύνει έκκληση σε σχολεία, φορείς, ιδιώτες, 

επιχειρήσεις, συλλόγους να προσφέρουν βοήθεια και στήριξη (λ.χ. τρόφιμα, όπως 

αλεύρι και όσπρια), γνωρίζοντας ότι κάθε χρόνο, οικογένειες της Μεσαράς 

λαμβάνουν πάνω από 9 τόνους τροφίμων από τον Ε.Ε.Σ. 

Τα είδη 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 το Τμήμα Ε.Ε.Σ. Μοιρών στο 

mires@samarites.gr και τηλεφωνικά στο 2892023199, κάθε Παρασκευή, μετά τις 8 

το βράδυ.  


