
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019 

Αγαπητές Ερυθροσταυρίτισσες και αγαπητοί Ερυθροσταυρίτες.  

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, είχα τονίσει ότι καθίσταται αποστολή υψίστης σημασίας η 

επανένταξη του οργανισμού μας στους κόλπους της Διεθνούς κοινότητας, καθώς η 

ταυτότητά μας ως Οργανισμός συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού κι Ερυθράς Ημισελήνου και η σύμπλευσή μας 

καθίσταται  επιτακτική. 

Με βαθιά συγκίνηση, έχοντας εκπληρώσει το στοιχειώδες χρέος μας έναντι της 

εμβληματικής προσφοράς και της ιστορίας του Ε.Ε.Σ, βρίσκομαι στην ευχάριστη 

θέση να σας ανακοινώσω (και πάλι) επίσημα την επανένταξη του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού στην Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς 

Ημισελήνου, ξεκινώντας μια νέα πορεία συμπόρευσης και συνδημιουργίας, 

προκειμένου να διεκδικήσει ο Ε.Ε.Σ την ιστορική προοπτική που του αναλογεί. 

Είναι ένα χρέος το οποίο εγώ και η διοίκησή μου εκπληρώνουμε έναντι των 

εργαζομένων, των εθελοντών και των χιλιάδων μελών του Ε.Ε.Σ, ανοίγοντας ένα 

καθοριστικής σημασίας κεφάλαιο και αναβαθμίζοντας ουσιωδώς την θέση του Ε.Ε.Σ 

στο διεθνές στερέωμα. 

Ο Ε.Ε.Σ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πολύ μεγάλη κρίση, όχι μόνο προβληματικών 

καταστάσεων, αλλά και ηθικών αξιών, που ήταν αβέβαιες ως προς την έκβασή τους 

και τον χειρισμό τους, με σοβαρότερη από όλες την αναστολή μας από την Διεθνή 

Κοινότητα του Ερυθρού Σταυρού τον Οκτώβριο του 2018. 

Αγωνιστήκαμε να στοχοποιηθούν τα προβλήματα και οι αστοχίες του παρελθόντος,  

στις πραγματικές τους διαστάσεις, ανακαλύψαμε τις αιτίες που οδηγούσαν στον 

μαρασμό αυτόν τον λαμπρό οργανισμό και με πίστη σε ένα υγιές όραμα ξεκινήσαμε 

μια κοπιώδη πορεία για να αναληφθεί προς την άνοδο και την κορυφή ο 

ανθρωπιστικός μας οργανισμός. 

Με επίγνωση των ευθυνών και αίσθηση χρέους προς την ιστορία του Ε.Ε.Σ 

κληθήκαμε να λάβουμε αποφάσεις. Ή θα αιχμαλωτιζόμασταν στις πρακτικές του 

σκοτεινού και δυσοίωνου παρελθόντος ή θα αποδεχόμασταν την πρόκληση και με 

πνεύμα ορθολογισμού θα διανοίγαμε το πεδίο της οριστικής απελευθέρωσης από 

τα καταδικαστικά δεσμά του παρελθόντος.  

Θέλουμε να κάνουμε γνωστό, ότι δεχθήκαμε και δεχόμαστε, ένα ανελέητο 

πόλεμο από τους γνωστούς εξουσιομανείς στους κόλπους του Ερυθρού Σταυρού. 



Με ανάρμοστες υβριστικές ψευδείς κατηγορίες, με την διακίνηση 

ανεπιβεβαίωτων και ύποπτων ως την προέλευσή τους πληροφοριών, με 

υπόσκαψη του παραγόμενου έργου, με δυσάρεστες εμφιλοχωρήσεις και με 

κατασπίλωση των υπεράνθρωπων προσπαθειών μας, τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό, προσπάθησαν να αποκαθηλώσουν μια δημοκρατικά 

εκλεγμένη Διοίκηση και να υποθάλψουν όποιες προσπάθειες γινόταν για την 

άρση της αναστολής.  

Εμείς όμως επιλέξαμε το μέλλον, το υγιές αύριο. Θέλαμε να επιτύχουμε μόνο με το 

παραγόμενο  ανθρωπιστικό μας έργο και  όχι με μηχανορραφίες και σκευωρίες. 

Ανάγοντας την εργασία σε λειτούργημα, εμπνεύσαμε και οπλίσαμε στο δυναμικό 

μας την πεποίθηση, ότι η εργασία είναι ο στυλοβάτης μιας πολιτισμένης και 

σύγχρονης κοινωνίας και ότι όλοι μας οφείλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό 

προκειμένου να προάγουμε και να εξυψώσουμε τον Ε.Ε.Σ. 

Αξιοποιήσαμε στο έπακρο τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας, 

υλοποιήσαμε και εφαρμόσαμε πορίσματα και αναπτυξιακές πρακτικές ενισχύοντας 

τις ανθρωπιστικές μας δράσεις. Με μια ολομέτωπη διείσδυση των τεχνολογικών 

εφαρμογών στους τομείς δράσης μας και με την ίδρυση νέων δομών κατορθώσαμε 

να αναμορφώσουμε και να εκλεπτύνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, 

συμβάλλοντας  αποφασιστικά σε όλους τους τομείς ανθρωπιστικών δράσεων.  

Και επιτύχαμε τον στόχο μας. Με την άρση της αναστολής ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός επέστρεψε στην μεγάλη οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς 

Ημισελήνου. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδιάς την Διεθνή Ομοσπονδία για την 

υποστηρικτική της παρουσία καθ` όλη την διάρκεια των προσπαθειών μας και 

ιδιαίτερα όλους αυτούς που πίστεψαν στις δυνάμεις μας και αγωνίστηκαν μαζί μας 

για να γραφεί μια νέα σελίδα στην ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Η συγκινητική, άκρως εντυπωσιακή, ολόθερμη υποδοχή τόσο εκ μέρους του  

Προέδρου της Δ.Ο.Ε.Σ όσο και των 192 εκπροσώπων των Εθνικών Συλλόγων, από  

όλο τον κόσμο, αποτελεί για μας το ηθικό εφαλτήριο της συνεχούς τιτάνιας   

προσπάθειας αναγέννησης του πολύπαθου Οργανισμού μας. 

Σας διαβεβαιώνω, ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά, ώστε να 

δημιουργήσουμε ένα αρραγές μέτωπο συνευθύνης και θέτοντας ως αφετηρία την  

πρόσφατη επιτυχία, θα αγωνιστούμε και για άλλα μεγάλα επιτεύγματα που θα 

αποφέρουν ευημερία και επιτυχία στην μεγάλη πορεία του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού για την κατάκτηση του μέλλοντος που του αναλογεί και του αρμόζει. 

Με ερυθροσταυρικούς χαιρετισμούς 

Dr. Aντώνιος Αυγερινός 

Πρόεδρος   Ε.Ε.Σ.  


