
                                                                                
                                                                      

Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου από το 1859 έως τις μέρες μας 
      

  

  

Η ιστορία μίας Ιδέας  

Σολφερίνο, Βόρεια Ιταλία, 24 Ιουνίου 1859. Τα Γαλλικά και τα Αυστριακά  στρατεύματα διεξάγουν μια 
αιματηρή μάχη. Στο τέλος της ημέρας σχεδόν 40.000  στρατιώτες κείτονται νεκροί ή τραυματίες 
εγκαταλελειμμένοι στο πεδίο τη  μάχης.  Οι ιατρικές υπηρεσίες δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν την 
κατάσταση ενώ οι  στρατιώτες δεν είχαν καμία ειδική προστασία.  

Ο Ερρίκος Ντυνάν, ένας Ελβετός επιχειρηματίας,  
καθώς ταξιδεύει στην περιοχή φτάνει στο 
Σολφερίνο ώρες μετά το τέλος της μάχης. Το 
θέαμα του προκαλεί αποστροφή… 

 

 
Αυτό είναι 

αποκρουστικό! 

 

Δεν μπορεί να γίνει  
τίποτα για  αυτό. 

Έτσι είναι ο πόλεμος! 

Ο Ντυνάν, πείθοντας τους 
ντόπιους να φροντίσουν όλους τους 
τραυματίες και τους Γάλλους  και τους 
Αυστριακούς, οργανώνει την παροχή 
πρώτων βοηθειών. 

Στον πόνο 
είμαστε όλοι 

αδέλφια.. 

 
?..
. 

Ε! Εσύ εκεί!  
Ποιο το νόημα  
όλων αυτών; 

Αφήστε με να σας εξηγήσω        
Συνταγματάρχα. 

??!!! 

Νικήσαμε και τώρα εσείς  
περιθάλπτετε τους εχθρούς μας… 

Αυτό είναι προδοσία, κύριε! 

…και πώς σκοπεύετε να 
αποκτήσετε τους 

επιδέσμους και τα φάρμακα 
που χρειάζεστε; 

Είμαι έτοιμος να τα πληρώσω 
μόνος μου! Ωστόσο, υπάρχει 
κάτι που μπορεί να κάνεις… 

Απελευθερώσετε τους Αυστριακούς 
γιατρούς, τους νοσοκόμους και τους 
χειρουργούς που έχετε αιχμαλωτίσει 
και στείλτε τους σε εμένα!  

Μίλα! Τι χρειάζεσαι; 

Α! Αυτό μόνο; Το 
αίτημά σου είναι 

παράτολμο 
Ντυνάν! Μμμ, δεν 
είναι κακή ιδέα. 
Θα δω τι μπορώ 

να κάνω.   

Σας ευχαριστώ, Συνταγ- 
ματάρχα. Το μόνο που με  
ενδιαφέρει είναι η φρο- 
ντίδα των τραυματιών.  



(1) Αυτό οδήγησε στην δημιουργία των Εθνικών Συλλογών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. 
(2) Αυτό αποτέλεσε τη βάση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΔΑΔ) 

To 1863 Ο Ντυνάν και 
τέσσερις ακόμη πολίτες της 
Γενεύης ίδρυσαν τη Διεθνή 
Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού 

(ΔΕΕΣ): 

Είναι ένας 
οραματιστής! 

Πίσω στην πατρίδα του τη Γενεύη ο Ντυνάν δεν ξεχνά. Το 1862 δημοσιεύει το βιβλίο  
«Ανάμνηση από το Σολφερίνο», το οποίο εμπεριέχει δυο βασικές ιδέες:  
-Ίδρυση, σε καιρό ειρήνης, επιτροπών βοηθείας για την εκπαίδευση εθελοντών,  
οι οποίοι θα φροντίζουν τους τραυματίες κατά την διάρκεια του πολέμου(1). 
- Σύναψη διεθνούς συμφωνίας για την αναγνώριση και προστασία αυτών των επιτροπών(2).  

 
Όχι ! Έχει δίκιο 

Κάτι πρέπει να γίνει. 

 

Αυτό θα είναι ένα οικουμενικό 
συμβούλιο για την προστασία 
του προσωπικού των Στρατιω- 
τικών ιατρικών μονάδων  
στο πεδίο της μάχης.   

Έτσι δεν θα  
δέχονται επίθεση.   

Και όλοι οι τραυματίες θα δέ-
χονται την ίδια φροντίδα aνε-
ξάρτητα από την πλευρά στην 
οποία ανήκουν!  

1864: Υιοθετείτε η «Σύμβαση για την 
Βελτίωση των Συνθηκών των 

Τραυματιών στο Στρατό Ξηράς» 

Το 1876 η Τουρκία αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την Ερυθρά 
Ημισέληνο, θεωρώντας ότι αυτή ταιριάζει περισσότερο στον 

                                                             πολιτισμό της. 
της. 

Το 1901, το πρώτο βραβείο Νόμπελ 
Ειρήνης απονέμεται στον Ερρίκο Ντυνάν. 

Ο αριθμός των συρράξεων αυξάνεται 
αποδεικνύοντας τη σχετικότητα της κεντρικής 
του ιδέας: τη διατήρηση της αξίας του 
ανθρωπισμού κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Εμφανίζονται γραπτοί κανόνες που 
αφορούν στις μεθόδους διεξαγωγής 
πολέμου. Η Σύμβαση της Χάγης του 
1907 απαγορεύει τη χρήση δηλητη-
ριωδών όπλων και την εκτέλεση των 
στρατιωτών που έχουν παραδοθεί. 

42ενεργοί Εθνικοί Σύλλογοι 
εμφανίζονται μέχρι τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 
(1914 – 1918) 



…παρά τα οδοφράγματα και τα πολεμικά μέτωπα, 

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου η σύγχρονη βιομηχανία είναι σε θέση 
να παράγει όπλα σε τέτοιες ποσότητες, που θα 

μπορούσαν να σκοτώσουν εκατομμύρια 
στρατιώτες και αμάχους. Το αέριο χρη-
σιμοποιείται επίσης σε ευρεία κλίμακα. 

Μερική εθελοντές 
προσφέρουν βοήθεια 
στην πρώτη γραμμή. 

Άλλοι συγκεντρώνουν 
δέματα με ρουχισμό, 
τρόφιμα, καπνό, φάρμακα 
ακόμα και γυαλιά. 

Η ΔΕΕΣ διανέμει 
εκατομμύρια γράμματα και 

δέματα στους φυλακισμένους. 

 
Ο πόλεμος τελειώνει το 1918, αλλά ακολουθεί  

μια θανατηφόρα επιδημία: 

 
Η Ισπανική γρίπη σκοτώνει 

περισσότερους ανθρώπους από όσους 
χάθηκαν σε τέσσερα χρόνια πολέμου! 

Θα πρέπει 
να φρον - 
τίσουμε 

τους 
μετατο- 

πισμένους.  

Το 1919, οι Εθνικοί Σύλλογοι ιδρύουν μια «Ομοσπονδία»  
για να συντονίσουν το έργο τους. 

…να 
αντιμετωπί- 

σουμε την 
πείνα 

και τις 
επιδημίες… 

  

 …να 
ανοικοδομή- 

           σουμε 
τις  

υπηρε
σίες      

υγείας! 

Το Κίνημα εξαπλώνεται και γίνεται Παγκόσμιο. 

…πάρα τα οδοφράγματα και τα πολεμικά μέτωπα, 



Νέες συρράξεις στην Ισπανία, την Αιθιοπία και την 
Κίνα. Οι επιθέσεις καυτά των άμαχων είναι συχνές. Αυτές οι αιματηρές 

συρράξεις προμηνύουν 
τις μαζικές 

καταστροφές του 
Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου (1939 – 1945). 

Οι αιχμάλωτοι πολέμου 
λαμβάνουν πάνω από 36 
εκατομμύρια δέματα και 120 
εκατομμύρια γράμματα. 

Αντιπρόσωποι της ΔΕΕΣ επισκέπτονται αιχμαλώτους πολέμου 
σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, για να διαπιστώσουν αν οι αιχ-         

μάλωτοι πολέμου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με    
       τη Σύμβαση της Γενεύης του 1929.  

 

Ωστόσο, κανένας δεν μπο-
ρεί να προβλέψει την 
εσκεμμένη εξόντωση εκα-
τομμυρίων ανθρώπων κατά 
τη διάρκεια του πολέμου, 
όπως των Εβραίων. Ο κόσ-
μος φτάνει σε νέα επίπεδα 
βαρβαρότητας…  

Το 1949,τα Κράτη αναθεωρούν τις υπάρχουσες Συνθήκες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου  
και υιοθετούν μια νέα Σύμβαση για την προστασία των αμάχων σε περίοδο πολέμου. Αυτές είναι οι 
Τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης που βρίσκονται σε ισχύ μέχρι σήμερα. 

Ακόμα και οι 
πόλεμοι έχουν 

όρια! 

Το Δ.Α.Δ. βασίζεται σε δύο               
θεμελιώδεις αρχές: 

Οι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν 
μέρους σε εχθροπραξίες θα  
πρέπει να προστατεύονται. 

1 

Οι επιλογές των όπλων  
και των μεθόδων  

διεξαγωγής πολέμου  
είναι περιορισμένες. 

2 
Το 1977 δύο Πρωτόκολλα 

προστίθενται στις συμβάσεις της 
Γενεύης ενώ ένα Τρίτο Πρωτόκολλο 
το 2005 δίνει τη δυνατότητα στους 

Εθνικούς Συλλόγους να χρησιμοποιούν 
και ένα πρόσθετο έμβλημα: τον 

Ερυθρό Κρύσταλλο. 



Η ΔΕΕΣ προστατεύει και βοηθά  
τα θύματα του πολέμου…  

Αν ένας μαχητής 
παραδοθεί θα πρέπει                   
ν   να αντιμετωπιστεί 

  με αξιοπρέπεια. 

Τα θύματα του πολέμου λαμβάνουν φαγητό και 
όλα τα αναγκαία είδη για την επιβίωση τους. 

Υπάρχουν 
αρκετά για 

όλους! 

Ακούσαμε ότι κάποιοι από τους πολεμιστές σας 
έκαψαν ένα χωριό κοντά στο ποτάμι. 

Θα 
τιμωρήσουμε 
οποιονδήποτε  

ευθύνεται. 

…και εξηγεί σε όλους τους μαχητές  
ους κανόνες που πρέπει να υπακούν. 

Ομάδες ιατρών 
χειρουργούν τα θύματα  
της πρώτης γραμμής.  

Διεθνές 
Αντιπρόσωποι 
σκάβουν 
πηγάδια… 

…και εμβολιάζουν τα 
ζωντανά. 

Κέντρα ορθοπεδικής 
χειρουργικής φρον- 
τίζουν όσους έχουν 
χάσει κάποιο μέλος 
από τις νάρκες. 

Βλέπεις, μπορείς να 
το κάνεις! 

Οικογένειες που χωρίστηκαν εξαιτίας του πολέμου 
χρησιμοποιούν δορυφορικά τηλέφωνα ή στέλνουν 

γραπτά μηνύματα μέσω του Ερυθρού Σταυρού για να 
έρθουν πάλι σε επαφή. 

Επιτέλους! 

Η ΔΕΕΣ αναζητά τους αγνοούμενους και τους 
επανασυνδέει με τις οικογένειές τους. 

Θα πρέπει να σας υπενθυ- 
μίσω ότι τα βασανιστήρια  
και η κακοποίηση απα- 

       γορεύονται. 

Όπου είναι απαραίτητο οι διεθνείς αντιπρόσωποι προσπαθούν να 
βελτιώσουν τις στοιχειώδεις συνθήκες κράτησης. 

Με αυτό τον τρόπο 
σκοπεύουμε να 

ανακαινίσουμε τα 
κελιά. 

Κατά τη διάρκεια μιας σύρ- 
ραξης η ΔΕΕΣ διασφαλίζει, 
ότι η σωματική και ψυχολογι-
κη ακεραιότητα των συλληφ- 
θέντων στρατιωτών και των 
πολιτικών κρατουμένων 
γίνεται σεβαστή. 



Εργαζόμενη ως ουδέτερος μεσολαβητής, η ΔΕΕΣ μπορεί να βοηθήσει στο επαναπατρισμό  

των αιχμαλώτων πολέμου και των πολιτικών κρατουμένων μετά το τέλος της σύρραξης. 

Για τη ΔΕΕΣ, οι εθελοντές των Εθνικών Συλλόγων παίζουν ζωτικό ρόλο, επειδή γνωρίζουν την κατάσταση 
στην περιοχή όταν η βία βρίσκεται σε έξαρση, ενώ είναι οι μόνοι που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα θύματα. 

Όμως υπάρχει και κάτι πέρα από τον πόλεμο, οι φυσικές 
καταστροφές πλήττουν εκατομμύρια  

ανθρώπους κάθε χρόνο. 
…συμπεριλαμβανο- 

μέννων και των  
σεισμών. 

Οι κλιματικές αλλαγές 
επιδεινώνουν τις 
επιπτώσεις της 
ξηρασίας, των 

τυφώνων και των 
πλημμυρών. 

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες 
υγιεινής, αντιμετωπίζουν δυσκολία στην απόκτηση αρκετού 
πόσιμου νερού, ενώ η ιατρική  περίθαλψη είναι ελλιπής. 



Η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία διαδέχθηκε την 
Ομοσπονδία που ιδρύθηκε το 1919, συντονίζει το έργο των Εθνικών Συλλόγων, τους βοηθά να 
προετοιμάζονται και να αντιμετωπίζουν επιδημίες και καταστροφές, φυσικές και μη. 

Το AIDS 
εξαπλώ- 
νεται… 

…σε όλο 
τον κόσμο… …καταστρέφοντας 

ολόκληρες 
κοινότητες. 

Ανθρώπινες ζωές απει- 
λουνται από φαινομε- 
νικά ασήμαντες 
ασθένειες. 

Απομακρυνθείτε 
Από την ακτή! 

Έρχεται τσουνάμι! 

 
 
Οι Εθνικοί  
Σύλλογοι 
επενδύουν 
σημαντικά στην  
εκπαίδευση 
πρώτων 
βοηθειών. 

 
Σε κατάσταση 

έκτακτης 
ανάγκης, 

απλές 
πράξεις 
μπορούν 

να σώσουν 
ανθρώπινες 

ζωές. 

Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου ακολουθεί αρχές 
που κερδίζουν το σεβασμό και την εμπιστοσύνη όλων. 

Μια σημαντική αρχή είναι η  
αρχή της ουδετερότητας 
γιατί δεν παίρνει θέση…  

…τα μέλη της θα πρέπει να έχουν 

πρόσβαση σε όλους όσους έχουν 
ανάγκη. 

 

 
Το Κίνημα θα πρέπει  
να είναι ανεξάρτητο  

και να μην υποκύπτει  
στην πολιτική πίεση  

ή την πίεση της  
κοινής γνώμης. 

Αμερόληπτο σημαίνει ότι προσπαθεί να 
βοηθήσει τους πάντες ξεκινώντας από 
εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

Και χωρίς να κάνει διάκριση φυλής, θρησκείας, 
πολιτικών πεποιθήσεων ή κοινωνικής θέσης. 



Για να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια παρέχεται σε όλους, θα πρέπει να 
υπάρχει μόνο ένας Εθνικός Σύλλογος σε κάθε χώρα.  

Με το να παραμένει ανοιχτός προς όλους, κάθε 
εθνικός Σύλλογος αποφεύγει τον πειρασμό να 
παρέχει βοήθεια σε μία μόνο ομάδα. 

Εκατομμύρια εθελοντές, οι περισσότεροι νέοι 
σε ηλικία, συγκροτούν το μεγαλύτερο 

ανθρωπιστικό κίνημα στο κόσμο.  
Το κίνητρο τους δεν είναι το κέρδος,  

αλλά η επιθυμία για ανακούφιση  
του πόνου όσων βρίσκονται  

σε ανάγκη. 

Οι Εθνικοί  
Σύλλογοι έχουν 
το καθήκον να 

αλληλοβοη- 
θούνται. 

    Το Κίνημα στοχεύει στην προστασία της ζωής και         
 της υγείας και στην  
                                προώθηση του  
                                  σεβασμού του  
                            ατόμου. Υποστηρίζει… 

 
…την αμοιβαία 
κατανόηση, την 
φιλία τη συνεργασία 
και τη διατήρηση 
της ειρήνης μεταξύ 
των λαών.  
 

 
Το Κίνημα αποτελείται από τη ΔΕΕΣ, 

 τη Διεθνή Ομοσπονδία και  
185 Εθνικούς Συλλόγους (2007). 

 

0939/001 ©ICRC,  11 2007 
 
                     International Committee of the Red Cross 
                     19, avenue, de la Paix  
                     1202 Geneva, Switzerland 
                     T + 41 22 734 60 01   F + 41 22 733 20 57 
                     E-mail: shop.gva@icrc.org 
                     www.icrc.org  
Μετάφραση στα Ελληνικά – Επιμέλεια: 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ε.Ε.Σ.  

 
                 International Federation 
                 Of Red Cross and Red Crescent Societies 
 
International Federation of Red Cross  
and Red Crescent Societies 
PO Box 372, 1211 Geneva 19, Switzerland  
T +41 22 730 42 22   F + 41 22 733 03 95 
E-mail: secretariat@ifrc.org 
www.ifrc.org 
  

mailto:shop.gva@icrc.org

