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Η Περιφερειακή Επιτροπή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νέας Σμύρνης καλεί
όλους τους κάτοικους της περιοχής μας να ενισχύσουν οικονομικά το έργο του
Ε.Ε.Σ. και αναζητεί εθελοντές για να τεθούν επικεφαλής των ομάδων του ετήσιου
Εράνου του Ε.Ε Σταυρού που θα διεξαχθεί από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 14
Δεκεμβρίου στη Νέα Σμύρνη. Αναλυτικά σε ανακοίνωσή του αναφέρεται:
Αγαπητοί Συμπολίτες και Συμπολίτισσες,
Όλοι γνωρίζουμε τη μεγάλη, τοπική, εθνική και διεθνή προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Αποτελεί την ελπίδα και την ανακούφιση των συνανθρώπων μας που πάσχουν
εξαιτίας των πολέμων, των φυσικών καταστροφών, της αρρώστιας και της πείνας.
Η περίοδος που διέρχεται η Χώρα μας είναι μια από τις πιο σκληρές και επώδυνες. Γι αυτό
σήμερα χρειάζεται επείγουσα επιστράτευση όλων των Φιλανθρωπικών δυνάμεων και
απαιτείται μεγάλη εγρήγορση και Εθελοντική συμμετοχή, για τη στήριξη των αδυνάτων και
πασχόντων συνανθρώπων μας.
Η Περιφερειακή Επιτροπή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νέας Σμύρνης, αναγνωρίζει τις
οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών σας. Γνωρίζει όμως και την εσωτερική διάθεση των
Νεοσμυρνιών για συμμετοχή και προσφορά «Τώρα που η χρεία το καλεί». Γι αυτό σας
προσκαλεί κι εφέτος να λάβετε ενεργό μέρος στη διεξαγωγή του ετήσιου Εράνου του Ε.Ε
Σταυρού στην πόλη μας. Ζητεί από τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά, να προσφέρετε
τη βοήθεια σας, με τη
συμβολική
οικονομική συνεισφορά σας, αλλά και όσοι μπορείτε να διαθέσετε χρόνο
τεσσάρων ωρών
και
μόνο για μια μέρα
, για να τεθείτε επικεφαλής των ομάδων εθελοντών Μαθητών. Η προσωπική αυτή παρουσία
σας θα έχει μεγάλη σημασία και θα είναι πολύτιμη, για την επιτυχία του σκοπού.
Εφέτος, ο Έρανος θα γίνει στις κατωτέρω ημερομηνίες:
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012
Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012
Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012
Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2012
Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2012
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Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 και
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012
Χώρος συγκέντρωσης: Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 2ας Μαΐου
8(Κεντρική πλατεία), ώρα
08:30
Δηλώσεις συμμετοχής: 9310446 (κ. Σκλιβάγκος)- 9320552, 6976631764(κ. Αλπέντζος)9350273(κ. Αγγελόπουλος)- 9339057(κ.Τάτσιος)- 9321662(κ. Κοκκινόπουλος).
Σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε θερμά.
Με Ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Σκλιβάγκος

Γαβριήλ Αλπέντζος
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