
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020 

Αγαπητές Ερυθροσταυρίτισσες και αγαπητοί Ερυθροσταυρίτες, 

Η παραστατική απεικόνιση των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε καθιστά ανάγλυφη 

την αποδοτικότητα και την πρόοδο του Εθνικού μας Συλλόγου. 

Αντανακλώντας και καθρεπτίζοντας τα προοδευτικά βήματα που υλοποιήσαμε, 

στηριζόμενοι πάντα σε σωστές αρχές και μεθόδους, οδηγηθήκαμε σε μία ακμάζουσα οδό  

προς όφελος του Ε.Ε.Σ. 

Ξεκινώντας την θητεία μας ως νέα Διοίκηση του Ε.Ε.Σ, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μία 

κατάσταση που είχε φέρει τον Ερυθρό Σταυρό στην πιο δυσχερή θέση της ιστορίας του, σε 

μια πρωτόγνωρη κατάσταση που η αβεβαιότητα, η αποδυνάμωση και η υποβάθμιση του 

Οργανισμού κατείχαν κυριαρχικό ρόλο. 

Τα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, που είχαν εξαρχής επιβληθεί από την Διεθνή 

Ομοσπονδία, ενέτειναν στο μέγιστο βαθμό δυσκολίας το  έργο που κληθήκαμε να φέρουμε 

εις πέρας. Τα καθορισμένα όρια λειτουργίας, η διαμόρφωση και τήρηση ενός 

συμφωνημένου και επιβεβλημένου πλαισίου αλλαγών και δράσεων μας επίτασσε έναν 

έντονο, συστηματικό, επίμοχθο και φορτισμένο αγώνα. 

Βασικός προσανατολισμός μας η αναγκαία επίλυση του μείζονος θέματος της άρσης από το 

καθεστώς απένταξης του Ε.Ε.Σ  από την Διεθνή Κοινότητα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου. 

Με εντατικούς ρυθμούς και υπευθυνότητα τείναμε τις προσπάθειές μας στην συγκρότηση 

του «Οδικού Χάρτη» που μας είχε αποδοθεί από την Δ.Ο.Ε.Σ προκειμένου να 

ευθυγραμμίσουμε και εναρμονίσουμε τον Ε.Ε.Σ με τα Διεθνή πρότυπα. 

Αναπτύσσοντας στον μέγιστο βαθμό την δύναμή μας, που είναι το ανθρωπιστικό 

εθελοντικό μας δίκτυο, ξεκινήσαμε την δημιουργία ενός ενιαίου Τομέα  Εθελοντισμού. 

Συμβάλλαμε στην μείωση των τρωτών σημείων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την 

διοικητική υποστήριξη των εθελοντών. Συγκροτούμε ένα ενιαίο κανονισμό εθελοντών  

προτάσσοντας το κοινό όφελος πάνω από το ευνοούμενο ατομικό. 

Υλοποιείται και συνεχίζεται σε πλήρη εξέλιξη η επανεκπαίδευση των Εθελοντών του Ε.Ε.Σ. 

Στόχος είναι όλα τα Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ, στο πλαίσιο ενός πλάνου ανάκαμψης 

να έχουν ενεργούς εθελοντές, με επικαιροποιημένη γνώση, βασιζόμενη σε σύγχρονες 

μεθόδους και «εργαλεία» ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και ανάγκες 

της εποχής μας. 

Το πλάνο ανάκαμψης που παρουσιάσαμε προέβλεπε τη σύνταξη του νέου κανονισμού 

λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συντείναμε τις 

εργασίες μας για να επιτύχουμε την αναμόρφωση, τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια 

των Τμημάτων μας, εξασφαλίζοντας στους πολίτες όλης της επικράτειας πρόσβαση στο 

παρεχόμενο ανθρωπιστικό έργο του Ε.Ε.Σ. 



Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας ώστε να επιτευχθεί η εξυγίανση του Ε.Ε.Σ. 

Επιλύσαμε πρακτικά θέματα και προβλήματα, προχωρήσαμε στην πρόσληψη Γενικού 

Διευθυντή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Ο.Ε.Σ, επικεντρωθήκαμε  στην επανεκπαίδευση 

υπαλλήλων, μεταλαμπαδεύοντας συστηματικές επιπρόσθετες γνώσεις επικεντρωμένης 

κατάρτισης ώστε το έμμισθο προσωπικό μας να μπορεί πλήρως να ανταποκριθεί στα νέα 

δεδομένα. 

Αγωνιστήκαμε με νέες δομές (Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων Προσφύγων, κτλ.) να 

διευρύνουμε το ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού και παράλληλα μέσα από τα 

προγράμματα και τις δομές να αποκαταστήσουμε την ευμάρεια και την οικονομική 

σταθερότητα στους κόλπους του Ε.Ε.Σ. 

Πετύχαμε την πλήρη ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας (κάτι που είχαμε δεσμευθεί  πριν τις 

εκλογές) του Προσωπικού και έπειτα από δέκα σχεδόν χρόνια κατορθώσαμε την πλήρη 

εξομάλυνσή της. 

Η εξασφάλιση  του σταθερού  προσανατολισμού μας,  υπαγόρευε την σύσταση νέου Τομέα 

Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Προγραμμάτων. 

Ένας Τομέας που συνετέλεσε τα μέγιστα, ώστε στο τέλος του έτους, να είμαστε στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επανένταξη του Ε.Ε.Σ  στους κόλπους της Διεθνούς 

Κοινότητας εξασφαλίζοντας την συμμετοχή μας στα προνόμια και τις ευκαιρίες που παρέχει 

η Διεθνής αναγνωρισιμότητα του Εθνικού μας Συλλόγου. 

Υπήρξαν, δυστυχώς, ελάχιστοι που προσπάθησαν να υπονομεύσουν την συλλογική μας 

προσπάθεια, επιχειρώντας, ακόμη και παρασκηνιακές επαφές με στελέχη της Δ.Ο.Ε.Σ. 

Ευτυχώς, τα κίνητρα και οι επιδιώξεις των συγκεκριμένων «κύκλων» έγιναν κατανοητά από 

όλους και οι κακόβουλες ενέργειές τους δεν τελεσφόρησαν. 

Είμαι πεπεισμένος ότι ο ερυθροσταυρικός «κόσμος» θα απομονώσει τέτοιες   

συμπεριφορές και δεν θα επιτρέψει σε ευτελή συμφέροντα να σταθούν εμπόδιο στην 

μεγαλειώδη και εμβληματική προσπάθεια ανάταξης του Ε.Ε.Σ. 

Δεσμευόμαστε ως Διοίκηση του Ε.Ε.Σ. ότι θα συνεχίσουμε με τις ίδιες ηθικές και 

πνευματικές αξίες, με συνέπεια, υπευθυνότητα και με τον ίδιο αποδοτικό τρόπο ώστε να 

θεμελιώσουμε την ευημερία και την πρόοδο στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 

Όλοι μαζί, ας εκλάβουμε την χρονική στιγμή που βρισκόμαστε σαν μια συνιστώσα 

κοινωνικής δυναμικής που με ρωμαλέο φρόνημα, θα καταβάλουμε έντιμες και μεθοδικές 

προσπάθειες για να πετύχουμε την υπέρβαση. Δεν μας λείπουν οι «άνθρωποι», ούτε οι 

ιδέες. 

Απλά, δημιουργούμε τις συγκυρίες ώστε όλοι μαζί ενσυνείδητα και ομόψυχα να 

κινητοποιηθούμε για να πραγματοποιήσουμε την μεγάλη Ερυθροσταυρική ανατροπή. 

Ευχαριστώ ολόψυχα όλους όσους βρίσκονται στο πλευρό μας. 

 

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς, 

Dr. Αντώνιος Αυγερινός 

Πρόεδρος Κ.Δ.Σ. / Ε.Ε.Σ. 


