
 

 

Προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 

Γενεύη, 5 Απριλίου 2019 

 

Αγαπητά Μέλη του Κ.Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 

 

Δια της παρούσης σας απευθύνομαι εκ μέρους της Επιτροπής Συμμόρφωσης & Διαμεσολάβησης 
της ΔΟΕΣ για την Ελλάδα, μετά την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και τις εκλογές. 

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης & Διαμεσολάβησης, παρακολουθεί την υπόθεση από τις αρχές του 
2013 και μπορούμε να δηλώσουμε ασφαλώς, ότι οι τελευταίοι πέντε μήνες επέδειξαν 
σημαντικές θετικές εξελίξεις, οι οποίες δεν είχαν παρατηρηθεί τα προηγούμενα έτη. 

Ο Ε.Ε.Σ. μπόρεσε να επικαιροποιήσει το καταστατικό του Εθνικού Συλλόγου, να διαβουλευθεί με 
την Κοινή Επιτροπή Καταστατικού του Κινήματος, να εγκριθεί το καταστατικό από τη Γ.Σ. του 
Δεκεμβρίου και να επικυρωθεί από το Δικαστήριο, έτσι ώστε να είναι σε ισχύ ένα σύγχρονο 
καταστατικό.  

Πραγματοποιήσατε μια σπουδαία καμπάνια εγγραφής μελών και τώρα ο Εθνικός σας Σύλλογος 
διαθέτει πάνω από 17.000 μέλη, συγκριτικά με τα λιγότερα από τα 3.000 μέλη των τελευταίων 
15 ετών. Για πρώτη φορά, όλοι οι υπέροχοι εθελοντές σας απέκτησαν τη δυνατότητα ιδιότητας 
μέλους στον Ε.Ε.Σ. και έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων. 

Πραγματοποιήσατε μια πολύ επιτυχημένη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα, 
αλλά παράλληλα και σε περισσότερα από 80 Περιφερειακά Τμήματα του Εθνικού σας Συλλόγου. 
Αυτή είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και αξίζει επευφημία. 

Συγχαίρουμε το προηγούμενο Συμβούλιο υπό την ηγεσία του Προέδρου Μαμαντόπουλου για 
αυτά τα επιτεύγματα. Φυσικά, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν και τα Συμβούλια των 
Περιφερειακών Τμημάτων, οι εθελοντές και το αφοσιωμένο προσωπικό του Ε.Ε.Σ. 

Ελπίζω πραγματικά, ότι το νέο ΔΣ θα ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο στον Ε.Ε.Σ. και θα καθοδηγήσει 
τον Εθνικό Σύλλογο στα επόμενα βήματα. Η οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς 
Ημισελήνου το αναμένει αυτό από εσάς. Το νέο ΚΔΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
διαδικασία αλλαγής, η οποία είναι απαραίτητη για τον Ε.Ε.Σ. Οι εκλογές αποτελούν ένα 
σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι το τέλος του δρόμου. 



Για άλλη μια φορά, επικαλούμαι την αίσθηση ευθύνης κάθε μέλους του ΔΣ του Ε.Ε.Σ., να 
συνεργαστεί ως ομάδα και να προοδεύσει στο δύσκολο μελλοντικό του έργο. 

Η Ομάδα της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαμεσολάβησης δεσμεύεται να σας στηρίξει. 
Σχεδιάζουμε να σας επισκεφτούμε και να σας συναντήσουμε στις 20 Μαίου 2019. Ελπίζουμε, 
μέχρι τότε το ΔΣ σας να σχεδιάσει ένα ρεαλιστικό οδικό χάρτη για το πλάνο ανάκαμψης του 
Εθνικού Συλλόγου, ο οποίος θα αντιμετωπίζει την οργανωσιακή κρίση του Ε.Ε.Σ. 
συμπεριλαμβάνοντας -χωρίς να περιορίζεται στην οικονομική κατάσταση- και στην 
οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και εκσυγχρονισμό.   

 

Ελπίζουμε σύντομα να δούμε ουσιαστικές και μακροχρόνιες εξελίξεις. 

Με εκτίμηση, 

 

Δρ. Wolfgang Kopetzky  
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To the Board Members of the  

Hellenic Red Cross 

Geneva, 5 April 2019 

 

Dear Board members of the Hellenic Red Cross, dear friends and colleagues, 

 

I am writing to you on behalf of the Compliance and Mediation (CMC) Panel for Greece of the 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), following the 

Extraordinary General Assembly of the Hellenic Red Cross (HRC) and the elections.  

The CMC panel has been following the case since the very beginning on 2013 and we can safely 

declare that the last five months have registered significant positive developments not seen in the 

previous years.  

HRC was able to review the statutes of the National Society, consult with the Joint Statutes 

Commission of the Movement, adopt them in a General Assembly early December, register them in 

the court and have now modern statutes in force.  

You conducted an important membership campaign and now your National Society has over 17 000 

members compare to less than 3 000 in the last 15 years. For the first time, all your wonderful 

volunteers were able to join the membership of the HRC and have a say in the decision-making.  

You conducted a very successful General Assembly on the 31 March 2019, in Athens and in parallel 

in more than 80 branches of the National Society. This is an extraordinary effort and worth of applaud.   

We congratulate the previous Board under the leadership of President Mamadopoulos for those 

achievements. It is of course necessary mentioning the boards of the branches, the volunteers and the 

dedicated staff of the HRC.  

I really do hope that the new Board will strengthen the leadership role in the HRC and will guide the 

National Society in the next steps. The Red Cross Red Crescent family expects that from you. The 

new board should be able to deliver the change process necessary to the HRC. The elections are just 

one, very important step in the right direction but not the end of the road.  

Once again, I call on the sense of responsibility of every single Board member of the HRC to work 

together as a team and progress in the difficult work ahead.  
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The CMC panel is committed to support you. We plan to visit the HRC and meet with you all, on 20 

May 2019. We hope by then your board would have been able to design a realistic road map towards 

the recovery plan for the National Society that should tackle the complex organisation crisis of the 

HRC including but not limited to the financial situation, the organisational efficiency and 

modernisation etc.  

We hope soon to see substantial and long-lasting developments 

Sincerely 

 

Dr Wolfgang Kopetzky 

 

 

 


