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Από ηηο 15 Οθησβξίνπ έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009 πξαγκαηνπνηείηαη θαη 
θέηνο ν Παλειιήληνο Έξαλνο ηνπ Ειιεληθνύ Εξπζξνύ Σηαπξνύ, 
θαιώληαο όινπο καο λα αλνίμνπκε ηελ θαξδηά καο θαη λα ζπλδξάκνπκε 
ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επνύισζε ησλ πιεγώλ ηνπ θόζκνπ. 
 
Σην πιαίζην ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε 
θαη θηλεηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηελ αλαθνύθηζε ηνπ 
αλζξώπηλνπ πόλνπ, ν Ειιεληθόο Εξπζξόο Σηαπξόο πξαγκαηνπνηεί γηα 
κηα αθόκε ρξνληά ηνλ εηήζην Παλειιήλην Έξαλν, ζπληάζζνληαο ηηο 
δπλάκεηο ηνπ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ Εξάλνπ κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε 
ηνπ πνιύπιεπξνπ αλζξσπηζηηθνύ έξγνπ ηνπ Ε.Ε.Σ. 
 
Γηα πεξηζζόηεξα από 130 ρξόληα ν Ειιεληθόο Εξπζξόο Σηαπξόο 
ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε ην Κξάηνο πξνζθέξνληαο 
ρσξίο δηάθξηζε βνήζεηα, ππνζηήξημε θαη αλαθνύθηζε όζν ππάξρνπλ 
άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε. Καιιηεξγώληαο ην αίζζεκα ηεο 
ζπιινγηθήο πξνζθνξάο θαη πξνάγνληαο ηελ αμία ηνπ εζεινληηζκνύ, ν 
ΕΕΣ βξίζθεηαη πάληα παξώλ πξνζθέξνληαο βνήζεηα, ππνζηήξημε θαη 
αλαθνύθηζε κε γλώκνλα ηα ηδαληθά ηνπ αλζξσπηζκνύ, ηεο ακεξνιεςίαο 
θαη ηεο αιιειεγγύεο ρσξίο ζύλνξα.  
 
Κάζε ρξόλν, ρηιηάδεο άλζξσπνη, άπνξνη, πξόζθπγεο, παηδηά, 
ειηθησκέλνη, θξαηνύκελνη θαη αγλννύκελνη βξίζθνπλ θξνληίδα, αξσγή 
θαη πεξίζαιςε κέζα από ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δνκέο ηνπ ΕΕΣ. Κάζε 
ρξόλν πξαγκαηνπνηνύληαη πεξίπνπ 28.000 εκβνιηαζκνί, πάλσ από 
14.000 πξόζθπγεο βξίζθνπλ βνήζεηα, πεξίπνπ 15.000 παηδηά 
εμεηάδνληαη, πάλσ από 4.000 ειηθησκέλνη ιακβάλνπλ θξνληίδα θαη 
κνηξάδνληαη 20.000 γεύκαηα αγάπεο. Κάζε ρξόλν όηαλ θαη όπνηε 
ππάξμεη αλάγθε ν ΕΕΣ πξνζηξέρεη, όπσο έθαλε ζηηο πξόζθαηεο 
ππξθαγηέο, ή ζε πεξηπηώζεηο πιεκκπξώλ, ζεηζκώλ θιπ. 
 
Όια απηά γίλνληαη πξαγκαηηθόηεηα ράξε ζηελ αληδηνηειή πξνζθνξά ησλ 
10.500 Εζεινληώλ ηνπ ΕΕΣ θαη ράξε ζηελ αλεθηίκεηε ζπκπαξάζηαζε 
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 



 

 

 
 
Η κηθξή ζπλεηζθνξά όισλ καο είλαη κηα κεγάιε πξάμε αγάπεο θαη 
αλζξσπηζκνύ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Εξάλνπ, νη πεξίπνπ 5.000 εζεινληέο ηνπ Εξπζξνύ 
Σηαπξνύ, νη νπνίνη ζα θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε, ζα ρηππήζνπλ ηηο πόξηεο 
καο θαη ζα καο ζπκίζνπλ όηη ζηε δύζθνιε επνρή πνπ δνύκε ππάξρεη 
απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα, θαη όηη κπνξνύκε λα ζπλεηζθέξνπκε ζε έλα 
θαιύηεξν θόζκν. Αο δειώζνπκε παξόληεο ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα! 
 
Όπσο θάζε ρξόλν, ζεκαληηθή αλακέλεηαη λα είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά 
θνξέσλ ηόζν ηνπ δεκόζηνπ όζν θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ θάζε 
ρξόλν πξνζθέξνπλ πνιύηηκε ππνζηήξημε ζηνλ Ειιεληθό Εξπζξό 
Σηαπξό ζπλδξάκνληαο ζηνλ Παλειιήλην Έξαλν. 
 
Αο βνεζήζνπκε όινη από ηελ θαξδηά καο γηα λα επνπισζνύλ νη πιεγέο 
ηνπ θόζκνπ. 
 
 
 


