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Προς: Τον Υπουργό Υγείας 

Θέµα: «Απειλείται µε ‘’Grexit’’ ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» 

 Την οριστική αποβολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) από τους κόλπους της 
Διεθνούς Οµοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών/Ερυθράς Ηµισελήνου ανακοίνωσαν την 
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στελέχη του κλιµακίου της Διεθνούς Οµοσπονδίας στον 
πρόεδρο και τα µέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου (ΚΔΣ) του ΕΕΣ, κατά τη 
διάρκεια της προγραµµατισµένης συνάντησης των δύο µερών, στην Αθήνα. Αιτία για 
την οριστική αποβολή του ΕΕΣ από τη Διεθνή Οµοσπονδία είναι το γεγονός, ότι η 
διοίκηση έχει παραβιάσει όλες τις εθνικές και διεθνείς συµφωνίες. 

Δραµατικές εποµένως είναι οι εξελίξεις στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) καθώς 
µπαίνουν και πάλι στο µικροσκόπιο της Διεθνούς Οµοσπονδίας Ερυθρών Σταυρών/
Ερυθράς Ηµισελήνου (ΔΟΕΣ) οι πράξεις και οι παραλείψεις της διοίκησής του. Η 
πορεία της ελληνικής οργάνωσης προς την "κάθαρση" είναι µάλλον αδιέξοδη και το 
καθεστώς αναστολής ή και αποβολής από το διεθνές κίνηµα προδιαγράφεται στον 
ορίζοντα. Εάν τεθεί σε καθεστώς αναστολής ο ΕΕΣ δεν θα έχει πλέον δικαίωµα 
ψήφου στα όργανα της Διεθνούς Οµοσπονδίας και θα ανασταλούν όλα τα εν εξελίξει 
προγράµµατα της οργάνωσης στην Ελλάδα.  

Η ελληνική οργάνωση ενηµερώθηκε και τον περασµένο Απρίλιο από τον Πρόεδρο της 
Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ηµισελήνου, Francesco 
Rocca, πως θα τεθεί εκτός ΔΟΕΣ αν δεν υλοποιήσει τρεις υποχρεώσεις: Πρώτον, να 
προκηρύξει εκλογές στις 3 Ιουνίου 2018 (όπως έκανε). Δεύτερον, να αλλάξει το 
Καταστατικό ώστε να µπουν ελεύθερα νέοι εθελοντές µε δικαιώµατα «εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι» και τρίτον να ξαναγίνουν πάλι εκλογές µε το νέο Καταστατικό µέχρι τον 
Οκτώβριο 2018.  



Από τις εκλογές της 3ης Ιουνίου εξελέγη το 25µελές ΔΣ του Οργανισµού που 
συγκροτήθηκε σε σώµα. Το Διοικητικό Συµβούλιο ήταν µεταβατικό συµβούλιο, µε 
περιορισµένη εντολή να προετοιµάσει και να υιοθετήσει το νέο καταστατικό αλλά και 
να προκηρύξει και να διοργανώσει τις εκλογές. Το καταστατικό του ΕΕΣ, που ισχύει 
σήµερα, χρονολογείται από το 1965 και είναι από τα παλαιότερα στο Κίνηµα του 
Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ηµισελήνου. Το Καταστατικό έπρεπε να είχε 
κατατεθεί τον Ιούνιο και το αργότερο µέχρι τον Σεπτέµβριο 2018, να εγκριθεί και από 
την Καταστατική ΓΣ του ΕΕΣ, ώστε να εγγραφούν νέα µέλη και να γίνουν οι εκλογές 
µέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2018, ωστόσο δεν έγινε κάτι τέτοιο.  

Μέλη του ΔΣ είχαν επισηµάνει τους προβληµατικούς χειρισµούς της διοίκησης και 
είχαν ζητήσει επανειληµµένως πρόσβαση στα πρακτικά του ΚΔΣ. Μάλιστα, φαίνεται 
πως είχαν ενηµερώσει αρµοδίως και τη ΔΟΕΣ πως δεν είχε τεθεί σε συζήτηση στις 
Ηµερήσιες Διατάξεις του ΚΔΣ η έγκριση του νέου Καταστατικού, η καταστατική 
Γενική Συνέλευση, η καµπάνια για την προσέλκυση νέων µελών, η οργάνωση των 
εκλογών του Οκτωβρίου 2018 και πως το χρονοδιάγραµµα των δεσµεύσεων της 
διοίκησης του ΕΕΣ ξεχείλωνε επικίνδυνα, ωστόσο όλοι ήλπιζαν να αποφευχθεί η 
χειρότερη εξέλιξη για τον ΕΕΣ, η αποβολή του από το Διεθνές Κίνηµα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρµόδια υπουργός: 

- Ποια η θέση του Υπουργείου σας για το συγκεκριµένο θέµα;  

- Ποιος ο σχεδιασµός για την αποτροπή αποβολής του ΕΕΣ από το διεθνές κίνηµα; 

- Ποιες οι ενέργειες του Υπουργείου σας προκειµένου ο ΕΕΣ να ανακτήσει και πάλι 
τη χαµένη του διεθνή αξιοπιστία και ασφαλώς να µην χαθεί το δικαίωµα ψήφου 
στη Διεθνή Οµοσπονδία;  
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