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Τίτλος: "Επιστροφή στην κανονικότητα και διεξαγωγή αρχαιρεσιών:  Το 

μεγάλο διακύβευμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού"  

 

Αγαπητές Ερυθροσταυρίτισσες & Αγαπητοί Ερυθροσταυρίτες, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά συγκίνηση συμμετέχω στην  εκπαιδευτική-

ενημερωτική διημερίδα που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Αγίου 

Νικολάου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,  οι εργασίες της οποίας 

πρόκειται να κορυφωθούν με την εκδήλωση Ορκωμοσίας των νέων 

Εθελοντών Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών-

Διασωστών & Ναυαγοσωστών. Η ενεργός στήριξη της Περιφέρειας 

Κρήτης, του Δήμου Αγίου Νικολάου, του τοπικού ΤΕΙ και του ΙΕΚ, 

αντανακλά την γενικότερη εκτίμηση που χαίρει ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός στην μεγαλόνησο, αφού ιστορικά το σωματείο μας βρισκόταν, 

βρίσκεται και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή κάθε ανθρωπιστικής, 

φιλανθρωπικής και εθελοντικής δράσης.   

 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι επειδή με ένα εκτενές δίκτυο δραστήριων 

Περιφερειακών Τμημάτων, όπως αυτό του Αγίου Νικολάου, ο εθνικός 

μας Ερυθρός Σταυρός έχει μια τεράστια κοινωνική και φιλανθρωπική 

προσφορά στην Κρήτη. Την πρωτοβουλία αυτή του δυναμικού 

Περιφερειακού Τμήματος του Αγίου Νικολάου στήριξε το προηγούμενο 



 

 

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια ανέλαβε τη σκυτάλη το 

πρόσφατα διορισθέν Συμβούλιο, το οποίο εκτιμά ιδιαίτερα το έργο που 

επιτελεί ο Ερυθρός Σταυρός στην Κρήτη υπέρ των ευάλωτων ομάδων 

του πληθυσμού. 

 

Με την ευκαιρία λοιπόν της ημερίδας αυτής θεώρησα πρέπον όχι μόνο 

να τιμήσω τις εκδηλώσεις σας αλλά και να ενημερώσω τις εθελόντριες, 

τους εθελοντές, τις ερυθροσταυρίτισσες και τους ερυθροσταυρίτες για 

το νέο μας Διοικητικό Συμβούλιο.  

 

Ως γνωστόν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,  που ιδρύθηκε το 1877 και 

συγκροτήθηκε ως σωματείο το 1914, υπηρέτησε με μεγάλη επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα τις επτά Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματός μας, δηλ. 

του Ανθρωπισμού, της Αμεροληψίας, της Ανεξαρτησίας, του 

Εθελοντισμού, της Ενότητας, της Ουδετερότητας και της 

Παγκοσμιότητας. Εξίσου γνωστή είναι η πλούσια ανθρωπιστική 

προσφορά και το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο του σε όλες τις 

δύσκολες στιγμές της Πατρίδας μας, στους Βαλκανικούς Πολέμους, 

στην Μικρασιατική Εκστρατεία, αλλά ιδίως στα χρόνια της κατοχής και 

του εμφυλίου πολέμου. Πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί στην 

αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφών, όπως των σεισμών, 

πλημμυρών, πυρκαγιών κλπ., ενώ γύρω στους 12.000 εθελοντές απ΄ 

όλους τους Τομείς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ανθρωπιστικών και 

διασωστικών αποστολών του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος αναπτύσσει 

σημαντική και αξιόλογη δράση  στο προσφυγικό και μεταναστευτικό 

ζήτημα που καλείται να χειριστεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.  

 

Και όμως δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες το 

κορυφαίο αυτό σωματείο της χώρας, που εξακολουθεί να χαίρει της 

απεριόριστης εκτίμησης και της αγάπης του συνόλου του ελληνικού 

πληθυσμού, αντιμετωπίζει σοβαρά δομικά, διοικητικά και οικονομικά 



 

 

προβλήματα. Από το 2013 ο Ε.Ε.Σ. διοικείται από προσωρινά Συμβούλια, 

που διορίζονται με αποφάσεις δικαστηρίων. Η απόφαση του 

μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 44/2018, που όρισε το σημερινό 

Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το 12 του είδους του. Για πέντε ολόκληρα 

χρόνια, από το 2013 έως το 2018,  αλλεπάλληλες διορισμένες διοικήσεις 

του Ε.Ε.Σ. δεν κατάφεραν να  βρουν ένα κοινώς αποδεκτό τρόπο για τη 

διενέργεια αρχαιρεσιών μέσω των οποίων θα αποκατασταθεί η 

κανονικότητα και η δημοκρατική τάξη.   

 

Επειδή επιθυμώ η ομιλία μου αυτή να έχει ενωτικό και εποικοδομητικό 

χαρακτήρα θα με επιτρέψετε να μην αναφερθώ στο παρελθόν και ιδίως 

στους λόγους που οδήγησαν τον Ε.Ε.Σ. σε αδιέξοδα αλλά και 

συνέβαλαν στο να σύρεται στα δικαστήρια. Αντιθέτως θέλω να δώσω 

σήμερα ένα μήνυμα ελπίδας και αγωνιστικότητας και κυρίως να σας 

υποσχεθώ ότι, εμπνεόμενος από τις αρχές του ερυθροσταυρικού 

κινήματος και την αγάπη μου προς την πατρίδα, θα δώσω ένα σκληρό 

αγώνα τους επόμενους μήνες  για να αποκατασταθεί το κύρος και η 

αίγλη του Ε.Ε.Σ. τόσο στην ελληνική  κοινωνία όσο και στο εξωτερικό.  

 

Ουσιαστικά η ενεργός εμπλοκή μου με τα θέματα του Ερυθρού Σταυρού 

χρονολογείται από τον διορισμό μου ως  Πρέσβυ-Μόνιμο Αντιπρόσωπο 

της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη και στους λοιπούς Διεθνείς 

Οργανισμούς στη Γενεύη τον Ιανουάριο του 2013.  Μεταξύ  των 

Οργανισμών αυτών διαπιστεύθηκα στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού 

Σταυρού και στη Διεθνή Ομοσπονδία των εθνικών Συλλόγων Ερυθρού 

Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.  Επιπλέον η θητεία μου συνέπεσε με 

την περίοδο έναρξης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπισε ο 

Ε.Ε.Σ. με τη Διεθνή Ομοσπονδία, όταν το σωματείο μας βρέθηκε για 

πρώτη φορά αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της  αποπομπής του από την 

Ομοσπονδία με την αιτιολογία ότι δεν τηρεί το καταστατικό και τις Αρχές 

που διέπουν την οικογένεια του  Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.  



 

 

 

Είναι παράδοξο ότι στην Ελλάδα λίγοι φαίνεται να αντιλαμβανόντουσαν 

και να αντιλαμβάνονται την οξεία κρίση στις σχέσεις του Ε.Ε.Σ. και της 

Δ.Ο.Ε.Σ. και τον επικείμενο κίνδυνο αποπομπής του, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Η ζοφερή αυτή κατάσταση και ο διεθνής διασυρμός του 

Ε.Ε.Σ., που ξεκίνησε με την απώλεια ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της 

Δ.Ο.Ε.Σ., έφθασε πλέον σε κρίσιμο σημείο.  Έτσι, η κατάσταση έφθασε 

στο απροχώρητο στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, όταν με την απόφαση 

17/02/24 του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας  

δόθηκε μια τελευταία παράταση-ανάσα για περίοδο έξι μηνών, 

συγκεκριμένα έως τις 8 Μαρτίου 2018, προκειμένου να διενεργηθούν 

δημοκρατικές εκλογές και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στον Ε.Ε.Σ. Αν 

μέχρι την ημερομηνία αυτή, δηλαδή προχθές, δεν υπήρχε εκλεγμένη 

αιρετή διοίκηση τότε θα εφαρμοζόταν αυτόματα η εκτέλεση της 

απόφασης αναστολής συμμετοχής του Ε.Ε.Σ. στη Διεθνή Ομοσπονδία.  

 

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η παράταση αυτή επιτεύχθηκε μόνο 

μετά την ενεργό παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης και τη δέσμευσή 

της να συνδράμει ουσιαστικά στην επίλυση του σοβαρού αδιεξόδου. Το 

τοπίο όμως στον Ε.Ε.Σ. παρέμεινε θολό, καθώς δεν διενεργήθηκαν, για 

μια ακόμη φορά, εκλογές και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 

Σεπτεμβρίου 2017-Φεβρουαρίου 2018.  

 

Σχεδόν ένα μόνο μήνα πριν την ημερομηνία λήξης της 

προσυμφωνημένης περιόδου χάριτος, στις 8 τρέχοντος, το Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε νέα διοίκηση στην οποία ανέθεσε να 

επιμεληθεί εντός προθεσμίας 4 μηνών τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς 

ανάδειξη αιρετού Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Η εντολή υπήρξε 

γενική και αόριστη καθιστώντας το έργο της νέας διοίκησης τιτάνιο. 

 



 

 

 Έχοντας διατελέσει ΕxΟfficio συνομιλητής από την θέση του Μονίμου 

Αντιπροσώπου με την ηγεσία της Διεθνούς Ομοσπονδίας και λόγω της  

εντρύφησής μου τα τελευταία χρόνια στα θέματα του Ε.Ε.Σ. κλήθηκα να 

αναλάβω το δύσκολο έργο της προεδρίας του σημερινού ΚΔΣ, το οποίο 

αποτελείται από 21 επιφανείς προσωπικότητες από διάφορους τομείς 

της ελληνικής κοινωνίας. Η παρουσία μου στην προεδρία του ΚΔΣ έχει, 

θεωρώ, προστιθέμενη αξία, καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας μου 

στην Γενεύη συνεργάστηκα στενά και ανέπτυξα σχέση εμπιστοσύνης και 

εκτίμησης με την παρούσα ηγεσία της Δ.Ο.Ε.Σ.  

 

Υπό όρους αρραγούς ενότητας, κοινός στόχος του συνόλου των 

μελών της νέας διοίκησης είναι η διεξαγωγή εκλογών το ταχύτερο 

δυνατό. Άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία των μελών, με πρώτο τον 

ομιλούντα, έχουν δηλώσει ότι αποκλειστικός σκοπός τους είναι να 

οδηγήσουν τον Ε.Ε.Σ. στην κανονικότητα των αιρετών διοικήσεων και δεν 

τρέφουν καμία πρόθεση ή φιλοδοξία να διεκδικήσουν μελλοντικά οφίκια 

στις τάξεις των σωματείου μας. Άλλωστε φρονώ ότι δεν είναι 

δημοκρατικό για κάποιον που διορίστηκε στην προεδρία του ΚΔΣ για να 

οδηγήσει τον Ε.Ε.Σ. σε εκλογές, να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες και τα 

προνόμια που παρέχει το προσωρινό αυτό αξίωμα προκειμένου να 

αναδειχθεί αιρετός πρόεδρος.  

 

Στο μεταξύ άρχισαν οι επίπονες διαπραγματεύσεις με τον Διεθνή 

Οργανισμό και την προηγούμενη βδομάδα είχαμε αλλεπάλληλες 

συνομιλίες στα γραφεία του Ε.Ε.Σ. στην Λυκαβηττού 1 προκειμένου να 

πείσουμε την Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαμεσολάβησης της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας ότι η πρόθεσή μας να προχωρήσουμε με την 

εκλογική διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν είναι ειλικρινής και αμετάκλητη. 

Μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία το γεγονός ότι η Επιτροπή Συμμόρφωσης 

και Διαμεσολάβησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας εκτίμησε την 

επιχειρηματολογία μας με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Ε.Σ. να μην 



 

 

εφαρμόσει την ειλημμένη απόφαση άμεσης αποπομπής του Ε.Σ.Σ., την 

προηγούμενη Πέμπτη 8 Μαρτίου . Αυτή υπήρξε μια πρώτη νίκη αν και η 

Δ.Ο.Ε.Σ. αναμένει μέχρι την επόμενη Παρασκευή 16 Μαρτίου να 

αποσταλεί στην Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διαμεσολάβησης 

συγκεκριμένος και λεπτομερής οδικός χάρτης βάσει του οποίου θα 

διεξαχθούν οι εκλογές. Ομάδα διαπρεπών νομικών, σε συνεργασία με 

τους νομικούς της Δ.Ο.Ε.Σ., ήδη μελετούν και καταβάλλουν εργώδεις 

προσπάθειες για να εξευρεθεί ο κατάλληλος και νόμιμος τρόπος 

διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. 

Χωρίς καμιά διάθεση υπερβολής ή δραματοποίησης μπορώ να 

υποστηρίξω ότι καλούμεθα να βρούμε λύσεις μέσα σε λιγότερο από 4 

μήνες σε εκκρεμότητες και δυσλειτουργίες που ταλαιπώρησαν και 

ταλαιπωρούν τον Ε.Ε.Σ.  τουλάχιστον για τις τελευταίες τρεις  δεκαετίες. Οι 

εκλογές πρέπει να γίνουν μέχρι τις αρχές Ιουνίου. 

 

Ο σκοπός είναι ιερός και θα μου επιτρέψετε να πω εθνικός. Δεν 

μπορούμε να επιτρέψουμε να ταξιδέψει το σήμα του Eλληνικού Ε.Σ. στη 

Γενεύη. Δεν μπορούν να στερηθούν οι εθελοντές μας το εφαλτήριο για 

κοινωνική και φιλανθρωπική δράση που τους παρέχει αιώνες τώρα ο 

Ε.Σ. Πρέπει να απαλλαγούν οι εθελοντές από το να θεωρούνται 

συνυπεύθυνοι για ενέργειες των διοικήσεων. Δεν πρέπει οι ηγεσίες να 

στερούν από τους εθελοντές την ικανοποίηση να αισθάνονται ότι 

επιτελούν ανθρωπιστικό έργο. Ιδίως τις ημέρες μας που η χώρα μας 

αντιμετωπίζει μια οξύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση, με ένα 

καθημερινώς αυξανόμενο αριθμό ευάλωτων ομάδων. Στις ημέρες μας 

που στην Ελλάδα φθάνουν εκατοντάδες ανήμποροι πρόσφυγες και 

μετανάστες. Ασυνόδευτα παιδιά, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Δεν 

μπορεί να απαξιωθεί διεθνώς ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός και 

εθελοντικός οργανισμός της χώρας. Δεν μπορεί ο Ε.Ε.Σ. να είναι το μόνο 

εθνικό σωματείο μεταξύ των 190 οργανώσεων που αποβλήθηκε ποτέ 

από την Δ.Ο.Ε.Σ.  

 



 

 

Καλώς ή κακώς το αρμόδιο Πρωτοδικείο ανέθεσε στο σημερινό ΚΔΣ να 

χειριστεί το ζωτικό και καίριο αυτό εθνικό ζήτημα. Δεν υπάρχει άλλη 

ευκαιρία. Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια ομφαλοσκοπώντας. Κάτω 

από αυτές τις συνθήκες πρέπει το ερυθροσταυρικό κίνημα της Ελλάδος 

στο σύνολο του  να σταθεί συμπαραστάτης και αρωγός στην ύστατη 

προσπάθεια που δίδεται για να σωθεί το σωματείο μας από την διεθνή 

απομόνωση και τον oστρακισμό.  Οι αντιξοότητες είναι τεράστιες, αν 

λάβει κανείς υπόψη ότι ομάδα ισχυρών βορειοευρωπαϊκών Ε.Σ., που 

συγκαταλέγονται στις χώρες με μεγάλη επιρροή και αθρόα οικονομική 

ενίσχυση του Διεθνούς οργανισμού, πιέζουν για την έξωση του Ε.Ε.Σ., 

προκειμένου, όπως ισχυρίζονται, να αποτελέσει παράδειγμα προς 

αποφυγήν για τα υπόλοιπα μέλη.  

 

Παρά τις δυσοίωνες συνθήκες το ΚΔΣ και εγώ προσωπικά είμαστε 

έτοιμοι να δώσουμε τον αγώνα αυτό που θα καθορίσει το μέλλον του 

Ε.Ε.Σ. Στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό του σωματείου μας και 

συνεργαζόμαστε στενά με την Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού 

Σταυρού για την επίτευξη του στόχου αυτού. Πιστεύουμε ότι θα 

κερδίσουμε το ιστορικό αυτό στοίχημα αλλά χρειάζεται η ολόθερμη 

στήριξη και η ομοψυχία του ελληνικού ερυθροσταυρικού κινήματος. 

Μόνον ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή και θα 

οδηγήσουμε στην αναγέννηση του εθνικού μας φορέα στον οποίο 

αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.  Όποιος αγαπάει το Ε.Ε.Σ. λίγο παραπάνω 

από τον εαυτό του, ας έρθει να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια αυτή, 

εν όψει των εκλογών έκτακτης ανάγκης που προτιθέμεθα να 

διενεργήσουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2018. 

 

 

 

 

 


