
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Α΄-   Έρανος  Ερυθρού Σταυρού  
 
Το σχολείο μας, στα πλαίσια του εθελοντισμού, λαμβάνει μέρος στον παγκύπριο έρανο 
του Ερυθρού Σταυρού που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την ευκαιρία της 
Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθρού Σταυρού από τις 8 Μαΐου μέχρι τις 22 Μαΐου. Στο 
διάστημα αυτό, αν και εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να αποστείλετε με το παιδί σας το 
ποσό που θέλετε, βοηθώντας το έτσι να κατανοήσει την έννοια της κοινωνικής 
αλληλοβοήθειας.  Τα δελτάρια είναι στην τιμή των 2 ευρώ. 
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός έχει βοηθήσει έμπρακτα 
αρκετά παιδιά του σχολείου μας. Ανοίξτε κι εσείς την πόρτα της καρδιάς σας στον 
παγκύπριο έρανο του Ερυθρού Σταυρού. Ακόμη και η πιο μικρή εισφορά είναι μεγάλη 
και μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ζωής κάποιου συνανθρώπου μας. 
 

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ, ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!                    ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ! 
 

Από το σχολείο 
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