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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος
πανελλήνιος έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που στοχεύει,
όπως κάθε χρόνο, στην ευρεία ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση
της ελληνικής κοινωνίας για την ενίσχυση του πολύπλευρου
ανθρωπιστικού του έργου.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εδώ και 130 χρόνια ήταν και είναι
παρών σε όλες τις δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας
προσφέροντας αρωγή και υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη. Από
τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι τις πρόσφατες καταστροφικές
πυρκαγιές, οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσέφεραν
τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση και εμπνεόμενοι από τα ιδεώδη του
ανθρωπισμού, της αμεροληψίας και της αλληλεγγύης χωρίς σύνορα.
Κατά τη διάρκεια του εράνου, oι Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού θα
χτυπήσουν τις πόρτες και τις καρδιές μας, και θα μας υπενθυμίσουν ότι
ο καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει έμπρακτα στο έργο του
Συλλόγου. Η ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας είναι κάθε χρόνο
πολύ θερμή αποδεικνύοντας ότι και η πιο μικρή συνεισφορά μπορεί να
μεταφραστεί σε μεγάλη πράξη. Η συνδρομή των πολιτών στον έρανο
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί πολύτιμο στήριγμα και
έμπρακτη αναγνώριση για το ανθρωπιστικό έργο του αλλά και απόδειξη
ότι η αλληλέγγυα προσφορά είναι έμφυτη στην ελληνική κοινωνία.
Η συγκινητική συνδρομή των Ελλήνων πολιτών στον έρανο την χρονιά
που πέρασε έδωσε τη δυνατότητα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να
υλοποιήσει σημαντικές ενέργειες αλληλεγγύης. Παράλληλα, ενισχύθηκαν
οι Τομείς Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών Διασωστών οι οποίοι μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν άμεσες και
σημαντικές παρεμβάσεις στη δύσκολη καθημερινότητα πολλών
συνανθρώπων μας, αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως
στην περίπτωση των πυρόπληκτων περιοχών της Ηλείας και της
Εύβοιας.

Με κύριο σκοπό την ανακούφιση του πόνου και με έντονο το αίσθημα
της ευθύνης μπροστά στις πολυδιάστατες ανοιχτές πληγές της
σύγχρονης πραγματικότητας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι και θα
είναι παρών, με τη δική σας αρωγή, όσο υπάρχουν άνθρωποι.

