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To the members of the Hellenic Red Cross 

Geneva, 18 May 2018 

Dear friends and colleagues, 

Weare writing to you on behalf of the International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies (IFRC) in advance of the upcoming General Assembly of the Hellenic Red Cross 
(HRC) on 3 June 2018. 

In recent years, the IFRC and its member National Societies worldwide have expressed great 
concern regarding the situation of your National Society. As a large and caring family under 
the banner of the Red Cross and Red Crescent, the Federation feels and shares the difficulties 
of any of its members, It also takes and expresses its collective pride in the Hellenic Red Cross 
volunteers who, in a very difficult situation and a longstanding migration crisis, have provided 
exceptional support to vulnerable people arriving in Greece. 

We recognise that the HRC has been affected by a complex institutional, financial and 
operational crisis for many years, and that this has had severe implications on its image and 
capacity to fulfil its mission. We see that the challenges you are facing are the result of internal 
disputes, and the fact that reforms to modernize your organisation are long overdue. 

The HRC statutes which are currently in force date from 1965, and are the oldest in the Red 
Cross and Red Crescent Movement. Since the resignation of the Executive Board in 2012, the 
HRC has seen no less than ten caretaking boards, all appointed by court decisions. The Hellenic 
Red Cross has been and is subject to more than 36 court cases (some of these addressed the 
same issues but reached different outcomes). Its estimated debt of over 55 million euros 
increases by 3 million euros every year. We have seen previous leaders of the HRC engaged in 
unethical and potentially criminal behaviour: this is unacceptable as it discredits the work of 
the HRC of volunteers and is an act against our Fundamental Principles. It goes without saying 
that the persons responsible for the current situation in the HRC should not stand for elections 
and be your future leaders. The HRC is in need of a new, visionary, transparent leadership of 
unquestionable integrity, which can lead by example and enjoy the trust of all the people we 
serve as well all components of the Movement. 

After several attempts to support the HRC to meet its extensive current challenges, the 
Governing Board of the IFRC opened a case for breach of integrity in 2013. After a series of 
failures to find a way out, it decided (at its meeting of September 2017) to suspend the Hellenic 
Red Cross if it is not able to fulfil its obligations by March 2018. Your interim Board has 
therefore prepared a plan of action, which the IFRC considered serious and realistic. (Your 
upcoming General Assembly of 3 June 2018 is part of that process.) We are pleased to see 
light at the end of the tunnel, and it is now your collective responsibility to move things further 
forward. 
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Your General Assembly is governed by the 1965 Statutes which are not suitable for a modem, 
21 st Century organisation. The reason for this is that the review of those statutes carried out in 
2015 was suspended by a court decision which must of course be obeyed. 

As a result, many of your wonderful volunteers - so admired by the entire Red Cross Red 
Crescent Movement - are not in fact members of the HRC, and nor are they allowed to elect 
and be elected to the leadership of the organisation. That is why we call on the General 
Assembly to adopt a decision whereby the Board which will be elected in June 2018 is a 
transitional board only, with a limited mandate to prepare and adopt new statutes. We expect 
that - after a fully-fledged membership campaign that would allow HRC to become open to all 
- the June 2018 Transitional Board will then organize elections in October 2018 which are 
governed by the new statutes. All this is part of the plan of action approved by the IFRC 
Governing Board, and failing to implement it in timely manner, again lead to the suspension 
ofthe HRC. However, it is not only the process which counts but we will need to be convinced 
that the HRC will find its way out of the existing crisis. 

IFRC supports you, and trusts that you will step up to and own the future of the HRC. The 
HRC is a valued part of the IFRC family; The spirit of the Red Cross is very much reflected in 
your country, and should be reflected in the integrity of the leadership you are about to elect 
and the work of your National Society. The IFRC is there to support your decision-making. It 
sincerely wishes to avoid having to go ahead and suspend the HRC, thereby losing one of its 
valued members. 

Once again, we call on the sense of responsibility of every single delegate of the General 
Assembly of the Hellenic Red Cross to safeguard its future, and to honour its long history, its 
great achievements, and the remarkable job done by its volunteers. 

Francesco Rocca 



Προς τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Γενεύη, 18 Μαΐου 2018 

 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
 
Σας γράφουμε εκ μέρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου (ΔΟΕΣ ) ενόψει της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
(Ε.Ε.Σ.) στις 3 Ιουνίου 2018. 
 
Τα τελευταία χρόνια, η ΔΟΕΣ και οι Εθνικοί Σύλλογοι - μέλη  σε όλο τον κόσμο έχουν εκφράσει την 
μεγάλη ανησυχία τους σχετικά με την κατάσταση του Εθνικού Συλλόγου σας. Η ΔΟΕΣ, ως μια μεγάλη 
οικογένεια που νοιάζεται για τα μέλη της, υπό τη σκέπη του εβλήματος του Ερυθρού Σταυρού και 
της Ερυθράς Ημισελήνου, αντιλαμβάνεται και μοιράζεται το βάρος των δυσκολιών που μπορεί να 
επωμίζεται κάποιο μέλος της. Επίσης δηλώνει περήφανη για τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, οι οποίοι, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και κατά τη διάρκεια μιας μακροχρόνιας 
μεταναστευτικής κρίσης, έχουν παράσχει εξαιρετική υποστήριξη σε ευάλωτα άτομα που φτάνουν 
στην Ελλάδα. 
 
Αναγνωρίζουμε ότι η εικόνα του Ε.Ε.Σ. και η ικανότητά του να εκπληρώσει την αποστολή του έχει 
πληγεί από μια πολύπλοκη θεσμική, οικονομική και επιχειρησιακή κρίση που μαίνεται εδώ και 
πολλά χρόνια.  Βλέπουμε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε είναι αποτέλεσμα των εσωτερικών 
διαφορών καθώς επίσης και των καθυστερήσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσής σας. 
 
Το καταστατικό του Ε.Ε.Σ. που ισχύει σήμερα χρονολογείται από το 1965 και είναι από τα 
παλαιότερα στο Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Από την παραίτηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου το 2012 μέχρι σήμερα, ο Ε.Ε.Σ. έχει γνωρίσει τουλάχιστον δέκα διορισμένα 
Διοικητικά Συμβούλια κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και έχει εμπλακεί σε περισσότερες από 36 
δικαστικές υποθέσεις - κάποιες από αυτές για τα ίδια θέματα - με αποφάσεις που αντιφάσκουν 
μεταξύ τους. Το εκτιμώμενο χρέος που ανέρχεται σε πάνω από  55 εκατομμύρια ευρώ αυξάνεται 
κάθε χρόνο κατά 3 εκατομμύρια ευρώ. Έxουμε δει προηγούμενες ηγεσίες του να εμπλέκονται σε 
ανήθικες και ενδεχομένως εγκληματικές συμπεριφορές κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο καθώς 
αποτελεί δυσφήμηση για το έργο των εθελοντών του και μια πράξη ενάντια στις θεμελιώδεις αξίες 
μας. Είναι αυτονόητο ότι τα άτομα που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση στον Ε.Ε.Σ. δεν θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ούτε να συμμετέχουν στην μελλοντική ηγεσία της 
οργάνωσης. Ο Ε.Ε.Σ. έχει ανάγκη από μα νέα ηγεσία με όραμα, που θα λειτουργεί  με διαφάνεια, θα 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, θα είναι υπεράνω κάθε υποψίας ή υπόνοιας για παραβίαση της 
αρχής της ακεραιότητας και θα χαίρει της εμπιστοσύνης των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων 
καθώς και ολόκληρου του Κινήματος.  
 
Μετά από αρκετές προσπάθειες να υποστηρίξουμε τον Ε.Ε.Σ. προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
τεράστιες τρέχουσες προκλήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕΣ άνοιξε μια υπόθεση για 
παραβίαση της αρχής της ακεραιότητας το 2013. Μετά από μια σειρά αποτυχημένων προσπαθειών 
για την εξεύρεση λύσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕΣ αποφάσισε (κατά τη συνεδρίασή του τον 
Σεπτέμβριο του 2017) να προχωρήσει στην εφαρμογή καθεστώτος αναστολής του Ε.Ε.Σ. από το 
Κίνημα έαν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Έτσι το προσωρινό 



Διοικητικό σας Συμβούλιο προετοίμασε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο η ΔΟΕΣ έκρινε ως σοβαρό και 
ρεαλιστικό και η επικείμενη Γενική Συνέλευσή σας στις 3 Ιουνίου του 2018, αποτελεί μέρος αυτής της 
διαδικασίας. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε φως στο τούνελ και τώρα είναι πλέον δική σας ευθύνη 
να προχωρήσετε μπροστά. 
 
Η Γενική σας Συνέλευση διέπεται από το καταστατικό του 1965, που δεν είναι κατάλληλο για έναν 
σύγχρονο οργανισμό του 21ου αιώνα. Αυτό συμβαίνει διότι η αναθεώρηση του καταστατικού αυτού 
που διεξήχθη το 2015, αναβλήθηκε με δικαστική απόφαση, η οποία φυσικά πρέπει να τηρηθεί. 
 
Ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους θαυμάσιους εθελοντές σας - που αποτελούν αντικείμενο 
θαυμασμού για ολόκληρο το Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου - δεν είναι 
στην πραγματικότητα μέλη του Ε.Ε.Σ., ούτε έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν στην ηγεσία του 
οργανισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλούμε τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση με 
την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί τον Ιούνιο του 2018, θα είναι μόνο ένα 
μεταβατικό συμβούλιο, με περιορισμένη εντολή να προετοιμάσει και να υιοθετήσει το  νέο 
καταστατικό. Αναμένουμε ότι  - μετά από μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ένταξης νέων μελών που θα 
επιτρέψει στον ΕΕΣ να είναι ανοιχτός  σε όλους - το Μεταβατικό Συμβούλιο του Ιουνίου 2018, θα 
διοργανώσει εκλογές σύμφωνα με το νέο καταστατικό τον Οκτώβριο του 2018. 
 
Η ΔΟΕΣ σας υποστηρίζει και πιστεύει ότι θα προχωρήσετε στις κατάλληλες ενέργειες που θα 
εγγυηθούν το μέλλον του Ε.Ε.Σ. Ο Ε.Ε.Σ. αποτελεί ένα αξιόλογο μέλος της μεγάλης οικογένειας της 
ΔΟΕΣ. Το πνεύμα του Ερυθρού Σταυρού αντικατοπτρίζεται έντονα στη χώρα σας και θα πρέπει 
εξίσου να αντικατοπτρίζεται τόσο στη νέα ηγεσία όσο και στο έργο του Εθνικού Συλλόγου σας.  Η 
ΔΟΕΣ θα βρίσκεται πάντα εδώ για να σας υποστηρίζει στη λήψη αποφάσεων και εύχεται να μην 
χρειαστεί να προχωρήσει στην εφαρμογή καθεστώτος αναστολής  για τον Ε.Ε.Σ. και ως συνέπεια να 
χάσει έτσι ένα από τα αξιόλογα μέλη του. 
 
Για άλλη μια φορά, καλούμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ε.Σ. να εργαστούν με αίσθημα 
ευθύνης προκειμένου να διαφυλάξουν το μέλλον της οργάνωσης, να τιμήσουν τη μακρά ιστορία του 
Εθνικού Συλλόγου καθώς επίσης τα μεγάλα επιτεύγματα και την αξιοθαύμαστη δουλειά των 
εθελοντών του. 
 
 
Francesco Rocca 
Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 
 
(Ανεπίσημη μετάφραση) 
 
 
 
 
 
 


