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               Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

 

Σε διαρκή πορεία ανόδου, ανανέωσης και ανασυγκρότησης των υγειών 

του δυνάμεων βρίσκεται τα τελευταία δυόμιση χρόνια ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός, επιτυγχάνοντας να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις 

της εποχής και τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Το «άνοιγμα» στην 

κοινωνία και η προσφυγική κρίση ήταν τα δύο μεγάλα «στοιχήματα»                   

για τη νέα Διοίκηση του ιστορικού Οργανισμού, που τα κέρδισε χάρη                  

στη σκληρή δουλειά και τη γενναιόδωρη προσφορά των εθελοντών                   

και των στελεχών του.  

 

Την επανεκκίνηση του αναγεννημένου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

έχουν αγκαλιάσει κρατικοί φορείς, που εκπαιδεύονται στις πρώτες 

βοήθειες από τον Ε.Ε.Σ, μεγάλοι κλαδικοί σύλλογοι, που 

αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο του συνεργάζονται στενά μαζί του, 

αλλά και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, που συσπειρώνεται δίπλα του 

για να αντιμετωπίσει τα δεινά της οικονομικής κρίσης. 

 

Κατά την έξαρση της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης  ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός εργάστηκε ως επίσημος αρωγός της πολιτείας                        

για την κάλυψη επειγουσών αναγκών προσφύγων και μεταναστών. 

 

Από το Μάιο του 2015, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία                

με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, 

έχει θέσει σε εφαρμογή την Επιχείρηση Έκτακτης Ανάγκης παρέχοντας 

έως σήμερα καίριες υπηρεσίες σε όλη την χώρα.  
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 - Πραγματοποιήθηκαν μαζικοί εμβολιασμοί προσφυγόπουλων σε                          

Ν. Καβάλα, Επανομή, Λουτρά Βόλβης κ.α. των οποίων ο αριθμός                          

των δόσεων ανήλθε στις 9.200.  

 

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου σε κεντρικό 

σημείο της Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση προσφύγων.  

 

- Έχουν ήδη διανεμηθεί περισσότερα από 1.450.000 πακέτα 

ανθρωπιστικής βοήθειας με προϊόντα πρώτης ανάγκης και 

προσωπικής υγιεινής και παρασχέθηκαν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας και Α' Βοηθειών σε πάνω από 93.000 ωφελούμενους.  

 

- Προσφέρθηκαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών προσφύγων σε πάνω από 79.000 

ωφελούμενους. 

 

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών (RFL) εξέτασε 

περισσότερα από 18.000 αιτήματα για επανένωση ανθρώπων                           

που έχασαν κάθε επαφή με άτομα του οικογενειακού τους 

περιβάλλοντος, ενώ σε περισσότερους από 107.000 πρόσφυγες 

εξασφαλίστηκε πρόσβαση σε πληροφορίες ή διευκόλυνση της 

επικοινωνίας (μέσω της διανομής τηλεφωνικών καρτών για δωρεάν 

κλήσεις, εγκαταστάσεις wifi spots). 

 

Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προωθεί τις δράσεις του                  

για την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας, την οποία υπηρετεί εδώ και 

140 χρόνια, μέσω των πολλαπλών προγραμμάτων του.  Στις 2.100 

ανέρχονται οι συμπολίτες μας που έλαβαν χρηματική ενίσχυση τον 

περασμένο χειμώνα.  

 

Ο ενδυναμωμένος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, απαλλαγμένος                       

από νοοτροπίες και αγκυλώσεις του παρελθόντος, είναι προφανές,                     

ότι ενοχλεί μεμονωμένα άτομα με αήθη κίνητρα. Με αφορμή τις δήθεν 
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καταγγελίες τριών πρώην εθελοντών του Τμήματος Λάρισας και σχετικά 

με τα όσα ανυπόστατα ανέφεραν, σας επισημαίνουμε τα εξής: 

 

1. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) και εν προκειμένω στον Τομέα 

Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών, η εθελοντική δράση 

διέπεται από συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνες δεοντολογίας,                           

που εξασφαλίζουν τόσο την ποιότητα του ανθρωπιστικού έργου,                      

όσο και το ιδεολογικό περιεχόμενό του, το οποίο είναι εναρμονισμένο                    

με τις Αρχές του Ερυθροσταυρικού Κινήματος.  Οι ποινές προσωρινής 

παύσης που επιβλήθηκαν στην προηγούμενη εθελοντική Διοίκηση                      

της Λάρισας αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των Καθηκόντων των 

στελεχών του Τομέα καθώς και  των εγκεκριμένων κανονισμών,                            

που διέπουν τις Εθελοντικές Διοικήσεις και το σύνολο των Εθελοντών. 

 

2. Οι παραπάνω εθελοντές χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους                      

ως «κορυφαίους εκπαιδευτές», τη στιγμή που τα τελευταία 4 χρόνια 

σκόπιμα δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία εκπαιδευτική δράση και                            

με την προκλητική αδράνειά τους έχουν στερήσει από το ταμείο του 

Σώματος αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία του.  Ταυτόχρονα                        

με αήθεις δημοσιεύσεις κατασκευασμένων φωτογραφιών, τις οποίες 

διοχετεύουν στα διάφορα Μέσα Kοινωνικής Δικτύωσης λοιδορούν                         

τη διοίκηση, τους εργαζόμενους, καθώς και συναδέλφους τους 

εθελοντές, κατά παράβαση κάθε δεοντολογικής συμπεριφοράς και 

σεβασμού των κανόνων του Σώματος Σαμαρειτών. 

 

3. Η συγκεκριμένη ομάδα εθελοντών της Λάρισας εξακολουθεί να 

αυτοπαρουσιάζεται μέχρι σήμερα με ιδιότητες και αξιώματα του ΕΕΣ,                   

ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει πλέον κανέναν θεσμικό ρόλο σε 

αυτόν. Επίσης εδώ και χρόνια κάποιοι εξ αυτών εμφανίζονταν ως μέλη 

άλλης, δικής τους νεοσύστατης ομάδας, στην οποία 

δραστηριοποιούνταν σφετεριζόμενοι προφανώς την πολύτιμη γνώση 

που απέκτησαν στον Ερυθρό Σταυρό. Βάσει της υπ. Αρ. 14/99 εγκυκλίου 

του ΕΕΣ οι εθελοντές, που είναι αρχηγοί ή υπαρχηγοί, δεν είναι 
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δεοντολογικό να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και σε παρεμφερείς 

οργανώσεις, διότι πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος και η επέμβασή 

τους σε περίπτωση κινητοποίησης επείγουσας ανάγκης. 

 

4. Όλα τα θέματα, που μπορεί να ανακύψουν σε έναν μεγάλο 

Οργανισμό όπως ο Ε.Ε.Σ., αντιμετωπίζονται πάντοτε με σεβασμό στην 

ιεραρχία και συζητούνται κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις των 

εθελοντών. Οι επικεφαλής του κάθε Σώματος είναι εξουσιοδοτημένοι, 

μεταξύ άλλων καθηκόντων, να μεταφέρουν τα ερωτήματα αλλά και τα 

αιτήματα των εθελοντών προς την ανώτερη Διοίκηση του Τομέα και όχι 

στα Δ.Σ. των τοπικών τμημάτων, τα οποία  είναι αναρμόδια. 

 

5. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, ενώ γνωρίζουν τα ανωτέρω, 

επικαλούνται έγγραφο διαμαρτυρίας το οποίο ουδέποτε προώθησαν 

ιεραρχικά στα κατάλληλα θεσμικά όργανα, όπως είχαν καθήκον                            

να πράξουν, κατά παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας.  Αποκρύπτουν 

σκόπιμα δε ότι συνέταξαν το έγγραφο αυτό με διαδικασίες αμφιβόλου 

κύρους. 

 

Επίσης, καταγγέλλουν τη μη επαρκή κάλυψη των υγειονομικών 

υπηρεσιών στη Λάρισα, όταν αυτοί οι ίδιοι αποφάσισαν να μη 

συμμετέχουν σε αυτές, αιτιάζοντας απαράδεκτα πως δεν θέλουν                           

να συνεργαστούν με τη νέα εθελοντική διοίκηση και χωρίς                                           

να αντιλαμβάνονται πως με αυτόν τον τρόπο καταπατούν βάναυσα                      

την αρχή του Εθελοντισμού και του Ανθρωπισμού στις οποίες δώσανε 

Υπόσχεση και πως έτσι αναιρούνται εκκωφαντικά τα ηθικά κίνητρά τους. 


