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Αξιότιμα μέλη και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Η πολύπλευρη και ουσιαστική ενημέρωση των μελών για την τραγελαφική κατάσταση 

που επικρατεί τα τελευταία τρία χρόνια στην Κεντρική Διοίκηση, αποτελεί προϋπόθεση 

για τη δική σας συμμετοχή-συμβολή στην αναγκαία αλλαγή πορείας των πραγμάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται: 

1) Ακύρωση των προηγούμενων εκλογών λόγω παρατυπιών, γεγονός που οδήγησε σε 

παραιτήσεις πολλών εκλεγμένων και αναπληρωματικών μελών του ΚΔΣ. 

2)  Άρνηση του σημερινού προέδρου να παραιτηθεί και να οδηγήσει το Σωματείο σε 

άμεσες εκλογές για την αποκατάσταση της νομιμότητας, γεγονός που οδήγησε σε 

αλλεπάλληλες δικαστικές διενέξεις και διορισμό προσωρινής διοίκησης στον Ε.Ε.Σ. 

3) Έκδοση νέας δικαστικής απόφασης τον Ιανουάριο του 2022 που υποχρέωσε το ΚΔΣ 

να προχωρήσει σε εκλογές «εντός πενταμήνου», γεγονός που οδήγησε, στην λήξη της 

προθεσμίας, να προκηρύξουν αρχαιρεσίες για τη Κυριακή 29 Μαϊου. 

Μετά από όλα αυτά θα ανέμενε κανείς ότι ο διορισμένος πρόεδρος θα κατέβαλλε κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την πιστή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού αναφορικά με 

τις αρχαιρεσίες, έτσι ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συμμετοχή, όσο το δυνατόν 

περισσότερων μελών, σε μια καθαρή, ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των 

νέων αιρετών οργάνων της Διοίκησης, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. 

Ατ’ αυτού προχώρησε πρόσφατα σε αναστολή της λειτουργίας πέντε(5) περιφερειακών 

τμημάτων, ενώ ανακοίνωσε χωρίς δημόσια αιτιολόγηση ότι: «για διάφορους λόγους δεν θα 

διεξαχθούν εκλογές και σε άλλα επτά Περιφερειακά Τμήματα (Άγιοι Θεόδωροι Βύρωνας 

Έδεσσα, Ελληνικό-Αργυρούπολη, Σάμος, Κάρπαθος & Καρπενήσι).  

Ταυτόχρονα όρισε τη 12η Μαϊου, ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής 

για τα έτη 2020 & 2021 (ενώ για την ταμειακή τακτοποίηση των μελών θα μπορούσε να 

ορισθεί η ημέρα των εκλογών),  γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη πρωθύστερη διαγραφή 

τους και ως εκ τούτου τον αποκλεισμό πολύ μεγάλου αριθμού μελών από την εκλογική 

διαδικασία της 29ης Μαϊου. 

Είναι γνωστό ότι, το 2019, ο Ε.Ε.Σ προχώρησε σε ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμό του 

Καταστατικού λειτουργίας, κάνοντας καθοριστικό άνοιγμα προς την κοινωνία και δίνοντας 

τη δυνατότητα «του εκλέγειν και εκλέγεσθαι» σε όλα τα τακτικά μέλη και τους Εθελοντές. 
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 Παρόλα αυτά, φαίνεται δυστυχώς ότι δεν κατάφερε να απαγκιστρωθεί από τη νοοτροπία 

κάποιων που εξακολουθούν να θεωρούν «κληρονομικό προνόμιο» τη αδιάλειπτη παρουσία 

τους στην Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Τις τελευταίες ημέρες, συνεχώς, γινόμαστε αποδέκτες επιστολών διαμαρτυρίας απλών 

μελών ή/και υποψηφίων για το ΚΔΣ, για αντικαταστατικές ενέργειες (καθώς και για 

μαζικές εγγραφές νέων μελών), που εφόσον βέβαια αποδειχθούν, εμφανώς υπονομεύουν το 

αδιάβλητο και των προσεχών εκλογών. Μάλιστα για τα ζητήματα αυτά, απλά μέλη του 

Ε.Ε.Σ. έχουν προχωρήσει στην ανάληψη δικαστικών πρωτοβουλιών (ασφαλιστικά μέτρα 

εναντίον του προέδρου) για τη διασφάλισή του κύρους των εκλογών. 

Επομένως δικαιολογημένα όλοι μας αναρωτιόμαστε: «προς τι αυτή η διαπάλη, η ένταση 

και η αντιπαλότητα» που οδηγούν στη καταρράκωση του κύρους του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, στην αμαύρωση της εθελοντικής συμμετοχής και προσφοράς και τελικά στη 

σταδιακή υπονόμευση της δυνατότητας του Εθελοντικού κινήματος να δράσει έγκαιρα και 

αποτελεσματικά, προσφέροντας ανακούφιση στον πάσχοντα συνάνθρωπο. 

 Και υπογραμμίζω ιδιαίτερα «την υπονόμευση της δυνατότητας προσφοράς», δεδομένου 

ότι αν διαβάσει κανείς την τελευταία διαθέσιμη έκθεση των ορκωτών λογιστών (του 2019) 

για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου μας θα οδηγηθεί σε οδυνηρές διαπιστώσεις 

(http://www.redcross.gr/default.asp?pid=171&la=1) (για χρέη πολλών εκατομμυρίων 

σε τράπεζες με την υποθήκευση του κτιρίου της κεντρικής διοίκησης, χρέη ασφάλισης των 

εργαζομένων, δικαστικές αγωγές εναντίον του ΕΕΣ για διεκδίκηση αποζημίωσης δεκάδων 

εκατομμυρίων, κλπ). Ενώ, για τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουν αναρτηθεί οι αντίστοιχες 

εκθέσεις και επομένως δεν γνωρίζουμε την σημερινή οικονομική κατάσταση του ΕΕΣ. 

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι, 

Η εκλογική διαδικασία δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα αξιολόγησης της πορείας που 

ακολούθησε το ιστορικό μας Σωματείο τα τελευταία χρόνια, αποτίμησης της σημερινής του 

κατάστασης και ανάδειξης της μελλοντικής του πορείας. 

Η συμμετοχή κάθε μέλους στις εκλογές είναι πράξη ευθύνης. Η ψήφος του αποτυπώνει 

την βούληση της δικής του προσωπικότητας και το εκλογικό αποτέλεσμα θα αποτελέσει 

τον οδοδείκτη της νέας πορείας του Σωματείου μας.  

Πιστεύω ότι ηθικό χρέος και κοινό μας καθήκον είναι να άρουμε το σημερινό διοικητικό 

και οικονομικό αδιέξοδο και να διασφαλίσουμε το παρόν, αλλά και το μέλλον του Ε.Ε.Σ. 

  



Προσωπικά δεσμεύομαι ότι, με την παρουσία μου στο ΚΔΣ, θα υπηρετήσω αταλάντευτα 

την προοπτική οικονομικής εξυγίανσης και αναγέννησης του σωματείου μας, συμβάλλοντας 

στη δημιουργία ενός κλίματος ενότητας, συναντίληψης, συνεννόησης και αποτελεσματικής 

δράσης, εστιάζοντας κυρίως στη παροχή των αναγκαίων τεχνικών και οικονομικών δυνατο-

τήτων στα περιφερειακά μας τμήματα για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της αποστολής 

όλων των εθελοντών μας. 

Με βαθειά προσήλωση στις βασικές αρχές του εθελοντικού κινήματος και με σύγχρονες 

αντιλήψεις θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε στις αναγκαίες δομικές προσαρμογές μέσα 

στη διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα της εποχής μας, ώστε να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις, ανταποκρινόμενοι με 

επάρκεια στις αυξανόμενες ανάγκες των συνανθρώπων μας. 

Σε αυτές τις εκλογές δεν αναμετρώνται ούτε τα κόμματα ούτε ομάδες συμφερόντων.  

Αναμετράται το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και το ελπιδοφόρο μέλλον του Ε.Ε.Σ., με το 

ζοφερό παρόν. Αναμετρώνται οι αρχές και οι αξίες του εθελοντικού μας κινήματος με τη 

στρεβλή φιλοδοξία και τον αυτοσκοπό της άσκησης εξουσίας. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και με τη ηθική δέσμευση 

ότι θα προσδώσω ουσιαστικό περιεχόμενο και δημιουργική αξία 

στο σταυρό προτίμησης που θα εμπιστευτείτε στο πρόσωπό μου. 

 

 

Αχιλλεόπουλος Πέτρος 

Μέλος παραρτήματος Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας 

 
  Συνοπτικό βιογραφικό: 

  


