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Αγαπθτζσ Ερυκροςταυρίτιςςεσ και αγαπθτοί Ερυκροςταυρίτεσ, 

 

Με ιδιαίτερθ χαρά και ικανοποίθςθ, ςασ ενθμερϊνω για τθν ζνταξθ 
του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ ςτο Μθτρϊο Μθ Κυβερνθτικϊν 
Οργανϊςεων του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. 

Η επιτυχία αυτι, επιτρζπει ςτον Ε.Ε.Σ. να ςυνεχίςει το ζργο και τισ 
δράςεισ του ςτον ιδιαίτερα κρίςιμο τομζα του προςφυγικοφ-
μεταναςτευτικοφ ηθτιματοσ και τθ ςυμμετοχι του ςε Ευρωπαϊκά και 
εγχϊρια Προγράμματα, κάτι που ςυνιςτά προχπόκεςθ επιβίωςισ του. 

Οφείλω να επιςθμάνω ότι θ ευτυχισ κατάλθξθ του παραπάνω 
ηθτιματοσ, δεν ιταν οφτε εφκολθ, οφτε αυτονόθτθ. Σε πολφ ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα, απαιτικθκε να αποκαταςτακοφν πλείςτεσ όςεσ 
ελλείψεισ, να ςυγκεντρωκεί πλειάδα πλθροφοριϊν και 
δικαιολογθτικϊν, αλλά και να επιλυκοφν ηθτιματα που χρόνιηαν επί 
πολλά ζτθ, όπωσ θ κατάρτιςθ οικονομικϊν ιςολογιςμϊν και εκκζςεων 
όλων των προθγοφμενων ετϊν. 

Απαιτικθκε, επίςθσ, θ διαρκισ και επίπονθ εναςχόλθςθ τθσ παροφςασ 
Διοίκθςθσ, ϊςτε να ξεπεραςτοφν όλα τα εμπόδια που παρουςιάςτθκαν 
ςτθν πορεία. 

Δυςτυχϊσ, τθν ϊρα που δίναμε τθ μάχθ για να αποτραπεί ο 
αποκλειςμόσ του μεγαλφτερου Ανκρωπιςτικοφ Οργανιςμοφ τθσ Χϊρασ, 
από τθν δυνατότθτα δραςτθριοποίθςθσ ςτο μείηον ηιτθμα τθσ 
μετανάςτευςθσ, θ γνωςτι, μικρι πλζον και δακτυλοδεικτοφμενθ 
ομάδα κιαςωτϊν του κακοφ παρελκόντοσ, πιςτι ςτθν εξυπθρζτθςθ 
ιδιοτελϊν ςυμφερόντων, προςπάκθςε χαιρζκακα να δυναμιτίςει τθν 
προςπάκεια πιςτοποίθςθσ του Ε.Ε.Σ., παροτρφνοντασ τουσ εκελοντζσ 
μασ να μθν υπογράψουν τισ ςυμβάςεισ παροχισ εκελοντικισ υπθρεςίασ 
που ςυνζταξε ο αρμόδιοσ Τομζασ του Ε.Ε.Σ., προκειμζνου να 
υποβλθκοφν ςτο Υπουργείο Μετανάςτευςθσ, ωσ απαραίτθτοσ όροσ 
πιςτοποίθςθσ του Οργανιςμοφ. 

Παρόλο που όλοι γνϊριηαν ότι αποκλειςτικι χρθςιμότθτα των 
ςυμφωνθτικϊν αυτϊν κα ιταν θ υποβολι τουσ ςτο Υπουργείο 
Μετανάςτευςθσ, οι γνωςτοί επιτιδειοι, προςπάκθςαν να πείςουν 



τουσ εκελοντζσ ότι τα ςυμφωνθτικά αυτά κα είχαν τάχα δυςμενείσ 
ςυνζπειεσ ςε βάροσ τουσ!  

Τθν ςκυτάλθ μάλιςτα πιραν και κάποιοι δικεν υπεραςπιςτζσ των 
εκελοντϊν που εμφανίςκθκαν διαμαρτυρόμενοι για επιμζρουσ όρουσ 
του ςυμφωνθτικοφ, ενϊ και αυτοί γνϊριηαν ότι θ υπογραφι των εν 
λόγω κειμζνων είχε εντελϊσ τυπικό χαρακτιρα και καμία μεταβολι 
τθσ κατάςταςθσ των εκελοντϊν μασ δεν κα επζφερε. Άλλωςτε, από 
τθν πρϊτθ θμζρα είχε ανακοινωκεί ότι τα κείμενα των ςυμβάςεων 
αυτϊν ιταν προςωρινοφ χαρακτιρα, όπωσ αποδείχκθκε ιδθ, αφοφ 
νζα κείμενα ςυμβάςεων εκπονικθκαν άμεςα και εςτάλθςαν ιδθ 
προσ υπογραφι, προφανϊσ ανεξάρτθτα από προςχθματικζσ 
διαμαρτυρίεσ. 

Ευτυχϊσ, οι εκελοντζσ του Ε.Ε.Σ., ςε πείςμα όςων επικυμοφν μζςω τθσ 
αποδόμθςθσ να τον οδθγιςουν ςτθν καταςτροφι, αντελιφκθςαν τθν 
αλικεια και ανταποκρίκθκαν άμεςα ςτο κάλεςμα τθσ Διοίκθςθσ και 
τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ. Υπζγραψαν τισ Συμβάςεισ Εκελοντικισ 
Εργαςίασ και ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ πιςτοποιικθκε από τθν 
Ελλθνικι Πολιτεία! Ήταν ζνα θχθρό μινυμα ότι ο Ερυκρόσ Σταυρόσ 
ανικει ςτουσ Εκελοντζσ του και ςτθν Ελλθνικι κοινωνία και όχι ςτο 
κλειςτό κλαμπ των Ολίγων, ςτουσ οποίουσ οι εκελοντζσ μασ ζδειξαν 
για ακόμα μια φορά και με τον πιο εμφατικό τρόπο τθν πόρτα τθσ 
εξόδου. 

Είμαι βζβαιοσ ότι ςιμερα, όλοι οι Ερυκροςταυρίτεσ με χαρά και 
ανακοφφιςθ βλζπουν τον Ε.Ε.Σ. να εκςυγχρονίηεται, να προοδεφει και 
να λειτουργεί επιτζλουσ με αδιάβλθτο τρόπο, δθμιουργϊντασ μαηί με 
τουσ χιλιάδεσ εκελοντζσ του ζναν ιςχυρό ρεφμα Ανκρωπιςμοφ ςτθν 
Ελλθνικι Κοινωνία. 

 

Με ερυκροςταυρικοφσ χαιρετιςμοφσ, 

Ο Πρόεδροσ του Ε.Ε.Σ. 
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