ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
2020
I.

Η Ταυτότητα μας

Βρισκόμαστε στην Κύπρο από το 1926 και λειτουργούμε, ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που είμαστε, στα
πλαίσια του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, 104(Ι)/2017 και του Καταστατικού μας του 2003. Ως
κίνημα στοχεύομε στην ενθάρρυνση κάθε έργου ανθρωπισμού και φιλανθρωπίας για μετριασμό του
ανθρώπινου πόνου και στην προαγωγή της εν γένει υγείας του κοινού χωρίς καμιά διάκριση, κοινωνική,
φυλετική ή οποιαδήποτε άλλη. Γι’ αυτό και το λογότυπο μας «Στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας».
Ο Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη είναι συνδεδεμένος με το παγκόσμιο κίνημα St. John Order που
εδρεύει στο Λονδίνο και το οποίο αριθμεί παρουσία σε 42 χώρες ενώ παράλληλα είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Johanniter International (JOIN) με έδρα τις Βρυξέλλες. Μέλη της JOIN αποτελούν
16 εθνικοί εθελοντικοί οργανισμοί από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες όπως και το Οφθαλμολογικό
Νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ.
II.

Η Οργανωτική μας Δομή

Η αρχή η οποία καθορίζει τους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας και γενικά κάθε θέμα που σχετίζεται με το
Τάγμα είναι η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έξι (6) Επιτρόπους με το δικαίωμα τους να
διορίζουν μέχρι και τέσσερα (4) μέλη δίχως όμως αυτά να έχουν δικαίωμα ψήφου. Η Διοικούσα Επιτροπή
κατά το επισκόπηση έτος αποτελείτο από τους:
κ. Πάνος Κουτουρούσης
κ. Ανδρέας Χειμαρίδης
Δρ. Γεώργιος Παντέλας
κ. Ανδρέας Σκοτεινός
Δρ. Ανδρέας Τάνος
Δρ. Πάνος Κωνσταντινίδης
Μέλη της Επιτροπής κατά την ίδια περίοδο διορίστηκαν οι:
Δρ. Άννα Νουσκά,
κ.

(μέχρι 4 Ιουνίου,2020)

Γιώργος Φλωρίδης,

Δρ. Πέτρος Μάτσας
κα Ευαγγελία Γεωργακάκη

(από 30 Ιανουαρίου,2020)

Παράλληλα με την Διοικούσα Επιτροπή υπάρχουν άλλα δύο συλλογικά όργανα. Το Συμβουλευτικό Σώμα, το
οποίο ασχολείται με θέματα ευρύτερης πολιτικής και το οποίο επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στη εκλογή των
μελών της Διοικούσας Επιτροπής και η Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται θεμάτων που
άπτονται των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τάγματος. Επιπρόσθετα υπάρχουν οι Επαρχιακές
Επιτροπές η σύνθεση των οποίων φαίνεται στο Παράρτημα.
Οι κυρίες Χριστιάνα Νικοδήμου Γρηγορίου και Σκεύη Θουκυδίδου (μέχρι τον Μάρτιο 2020) απετέλεσαν το
Διοικητικό Προσωπικό του Τάγματος.

III.

Η Συμβολή μας

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της πάνω στο Τάγμα κατά το υπό
επισκόπηση έτος και συνεπώς στις δραστηριότητες του. Οι δυσμενείς επιπτώσεις παρουσιάστηκαν στις
δραστηριότητες κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες και εθελοντισμού αλλά και στην οικονομική του
ευρωστία. Η τριμηνία Μαρτίου-Μαΐου 2020 και ο Δεκέμβριος ήταν ουσιαστικά νεκρές περίοδοι ενώ τα
Γραφεία του Τάγματος υπολειτουργούσαν. Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος ήταν ως συνήθως χαμηλών
δραστηριοτήτων.
Σε επίπεδο Διοικούσας Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις (4) μόνο συνεδρίες – μία του Δεκέμβριου
ακυρώθηκε σε σύγκριση με 7 τον προηγούμενο χρόνο. Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και οι Επαρχιακές
Επιτροπές.
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την Διοικούσα Επιτροπή ήταν:


η κριτική θεώρηση των ετοιμασθέντων από το Υπουργείο Υγείας (i) Νομοσχεδίου για τις πρώτες
Βοήθειες, και (ii) Τροποποιητικού Νόμου για τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή και η στη συνέχεια
υποβολή των σχετικών εισηγήσεων μας,



ο ορισμός και στη συνέχεια η κοινοποίηση στο εν λόγω Υπουργείο των εκπροσώπων του Τάγματος
στην Επιτροπή που θα ασχοληθεί με τα πιο πάνω Νομοθετήματα,



η σύνταξη και επικαιροποίηση των ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων σ’ ότι σχετίζεται με την κατάρτιση
στις Πρώτες Βοήθειες ενόψει της πανδημίας. Συναφώς υπήρξε συνεργασία με ιατρούς, ιολόγους και
την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,



η υιοθέτηση του πλαισίου συνεργασίας με την Αρχή Αδειών Κύπρου, το Υφυπουργείο Τουρισμού,
το ΚΕΒΕ, την Hermes Airport και την Αστυνομία Κύπρου για σύντομη κατάρτιση των
Επαγγελματιών Οδηγών Ταξί σε προκαθορισμένους θεματικούς τομείς μεταξύ των οποίων και οι
πρώτες βοήθειες. Η συνεισφορά του Τάγματος θα είχε μορφή εθελοντισμού πλην όμως η πανδημία
οδήγησε σε ματαίωση την πρωτοβουλία αυτή.



η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων και η έναρξη της συνεργασίας και με την Ελληνική Τράπεζα,



η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το 2019. Σημειώνεται ότι οι
νέοι Ελεγκτές του Τάγματος είναι Διεθνής Οίκος οι BakerTilly.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας πάνω στις δραστηριότητες κατάρτισης είναι ευδιάκριτες. Έτσι
παρατηρείται μία μείωση των ατόμων που καταρτίστηκαν απευθείας από το Τάγμα της τάξης του 38,94%,
ήτοι από 1592 σε 972 άτομα ενώ η μείωση στον αριθμό των σειρών μαθήματων που εφαρμόστηκαν
ανήλθε στο 25,29%. Από 170 σε 126. Η σύγκριση των πιο πάνω αριθμών φανερώνει την μείωση του μέσου
αριθμού ατόμων που παρακολούθησαν την κάθε σειρά μαθημάτων.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις παρουσιάστηκαν στα Προγράμματα Πρώτες
Βοήθειες στην Εργασία –Επείγοντα Περιστατικά με ή χωρίς Απινίδωση (ΠΒΕ-ΕΠ/ΑΕΑ), Χρήση Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) και Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
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(ΠΒΕ). Αξιοσημείωτο είναι ότι τα

προγράμματα αυτά είναι εκείνα για τα οποία υπάρχουν σχετικές νομικές πρόνοιες, κάτι που φανερώνει τις
αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας πάνω στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου.
Δυστυχώς

καμμιά δραστηριότητα

κατάρτισης

δεν πραγματοποιήθηκε

στις

Επαρχίες

Πάφου και

Αμμοχώστου, ενώ για πρώτη φορά η Λάρνακα έχει υπερκεράσει την Λεμεσό σ΄ ότι αφορά των αριθμό των
σειρών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν, 34 σε σύγκριση με 26. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τον αριθμό
των εκπαιδεθεύντων όπου η Λεμεσός υπερτερεί, 229 έναντι 215 της Λάρνακας. Ένα συγκεκαλυμμένο
στοιχείο στο σημείο αυτό είναι η στενότητα χώρου που παρουσιάζουν τα Γραφεία του Τάγματος στην
Λάρνακα. Η στενότητα αυτή σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις χώρου λόγω κορωνοϊού οδήγησε στην
διοργάνωση σειρών μαθημάτων με μικρότερο αριθμό συμμετοχών.
Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι Ανεξάρτητες Ταξιαρχίες όπου παρατηρείται μείωση (i) των ατόμων που
καταρτίστηκαν στις πρώτες βοήθειες από 2511 σε 1045, δηλαδή μείωση της τάξης του 58,38% και (ii) του
αριθμού των σειρών προγραμμάτων από 234 σε 105, μείωση 55,13%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις
παρατηρήθηκαν ως αναμένετο λόγω μεγέθους, στις περιπτώσεις της Αστυνομίας Κύπρου και της Αρχής
Ηλεκτρισμού ενώ η μόνη περίπτωση όπου παρατηρήθηκε οριακή αύξηση ήταν εκείνη της Αστυνομίας των
Βρεττανικών Βάσεων.
Σημειώνεται ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου καμμιά δραστηριότητα υλοποιήθηκε όπως της Τράπεζας
Κύπρου, παρά τον σχετικό προγραμματισμό που έγινε και την μετέπειτα λόγω κορωνοϊού ακύρωση και των
Τμημάτων Δασών και Οδικών Μεταφορών.
Στα αρνητικά αναφέρεται και η ακύρωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους Εκπαιδευτές Πρώτων
Βοηθειών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, κάτι που είχε επιβληθεί ως εκ της πανδημίας. Η συνεργασία του
Τάγματος με τις Ιδιωτικές Σχολές Μέσης Παιδείας επίσης ακολούθησε καθοδική πορεία. Από 174 νεαρά
άτομα το 2019 μειώθηκαν σε 44 το 2020.
Σ’ ότι σχετίζεται με την κατάρτιση εκπαιδευτών υλοποιήθηκε μία σειρά στις αρχές του έτος για τις ανάγκες
της Αστυνομίας Κύπρου, ενώ δεύτερη που προγραμματίστηκε για την Πυροσβεστική Υπηρεσία ακυρώθηκε
την τελευταία στιγμή λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας.
IV.

Εμείς και το Περιβάλλον

Εκ των πραγμάτων την πανδημία είχε δυσμενείς επιπτώσεις και πάνω στις δραστηριότητες υφής
Δημοσίων Σχέσεων, ιδιαίτερα νέες δραστηριότητες που έτυχαν επεξεργασίας από τις Επαρχιακές
Επιτροπές. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν η δωρεάν διοργάνωση διαλέξεων προς το κοινό με αντικείμενο τις
πρώτες βοήθειες, η πραγματοποίηση δενδροφυτεύσεων, η παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούντα άτομα, η
ανάπτυξη συνεργασίας με Δήμους, η προσφορά δώρων σε παιδιά του Μακάρειου Νοσοκομείου κατά τις
εορτές των Χριστουγέννων, η εμπέδωση και επισημοποίηση της συνεργασίας του Τάγματος με το Κέντρο
Αιμοδοσίας, κ.α. Παρά τα ανωτέρω όμως η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία
τον ετήσιο αποκριάτικο της χορό, ενώ εκείνη της Λάρνακας υλοποίησε για άλλη μια φορά την ετήσια
αιμοδοσία της, κάτι που έχει πλέον καταστεί θεσμός. Για πρώτη φορά η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
διοργάνωσε εκδήλωση αιμοδοσίας με στόχο και η δραστηριότητα αυτή να καταστεί θεσμός και να
πραγματοποιείται την ημέρα που εορτάζει ο πολιούχος άγιος της πόλης Τριφύλλιος.
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Στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων σημειώνεται η ακύρωση λόγω κορωνοϊού της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης

της JOIN που θα εγίνετο στη Λεμεσό με οικοδεσπότη το Τάγμα. Αντί αυτής έγινε

τηλεδιάσκεψη κατά την οποία λήφθηκαν εκείνες των αποφάσεων οι οποίες επιβάλλοντο από νομικές
πρόνοιες. Το Τάγμα εκπροσώπησε στην τηλεδιάσκεψη ο πρόεδρος του κ. Κουτουρούσης.
Ταυτόχρονα συνεχίστηκαν οι επαφές σε υπηρεσιακό επίπεδο με την Γραμματεία του St John Order και του
St. John Ambulance ενώ πέντε μέλη του Τάγματος έγιναν δεκτά στις τάξεις του Order, μάλιστα δύο από
αυτά ως Officers. Τούτο λόγω της πολύχρονης και ουσιαστικής συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων
του Τάγματος.

Αρ. Φακ :4.6.0
Ημερομηνία : 27 Ιανουαρίου , 2021
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ:

Δρ.

Μάρω Κοντού

Πρόεδρος

Δρ.

Χριστόδουλος Γιασεμίδης

Αντιπρόεδρος

κ.

Κυριάκος Κανταρής

Γραμματέας

κ.

Χριστόδουλος Μαυρίδης

Έφορος

κ.

Παναγιώτης Πατατάκος

Βοηθός Έφορος

Ελένη Ιωάννου

Μέλος

Δρ.

ΛΕΜΕΣΟΣ:

κ.

Παναγιώτης Αβραάμ

»

κ.

Χρίστος Γεωργίου

»

κα.

Δέσπω Παπαπροδρόμου

»

κα.

Μαρίνα Παρούτη

»

κα.

Μαρία Παυλίδου

»

κα.

Παναγιώτα Ανδρέου

»

κ.

Στέλιος Ανδρέου

»

Δρ.

Χριστίνα Γλυκύ

Πρόεδρος

κα.

Παυλίνα Κλεάνθους

Αντιπρόεδρος

κ.

Πολύβιος Νικολάου

Γραμματέας

κα.

Άντρη Ροδοσθένους

Ταμίας

κα.

Λένια Μηνά

Έφορος

κ.

Αντώνης Χριστοφή

Μέλος

κα.

Ελένη Αχιλλέως

»

κ.

Γιάννος Πουργούρης

»

κ.

Μιχάλης Μάρας

»

Μυρτώ Ευσταθίου

»

κ.

Περικλής Παπαστυλιανού

»

κα.

Αναστασία Γλυκύ

»

Δρ.
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ΛΑΡΝΑΚΑ:

ΠΑΦΟΣ:

ΑΜ/ΣΤΟΣ:

Δρ.

Ανδρούλα Χριστοδουλίδου

Πρόεδρος

Δρ.

Γιώργος Ολύμπιος

Αντιπρόεδρος

Δρ.

Γιώργος Αθανασίου

Γραμματέας

Δρ.

Εύη Βασιλείου

Ταμίας

κ.

Γιαννάκης Βασιλείου

Έφορος

κ.

Αντώνης Κωνσταντίνου

Βοηθός Έφορος

Δρ.

Μιχάλης Παπαμιχαλόπουλος

Μέλος

Δρ.

Πέτρος Γκιουτενιάν

»

Δρ.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος

Δρ.

Χρήστος Κοντός

Αντιπρόεδρος

κ.

Μιλτιάδης Γλυκής

Γραμματέας

κα.

Γεωργία Χαριδήμου

Ταμίας

κ.

Ανδρέας Νικολαϊδης

Έφορος

κ.

Λάκης Σωφρονίου

Μέλος

κ.

Γιάννης Γιάννη

»

κ.

Νεκτάριος Χριστοφή

»

κ.

Λουκάς Λουκά

»

Δρ. Σώτος Σύζινος

Πρόεδρος

κ.

Μιχάλης Γιατρού

Αντιπρόεδρος

κ.

Γιώργος Λέλλας

Γραμματέας

κ.

Πανίκος Κωνσταντή

Ταμίας

κα. Αγγέλα Κολοκούδια

Έφορος

κ.

Λουκάς Λουκά

Μέλος

κ.

Γιαννάκης Καπίλλας

»

κ.

Σταύρος Βασιλείου

»

κ.

Χρίστος Κούλας

»

Ετήσια Έκθεση 2020
Αρ. Φακ: 4.6.0
Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου, 2021
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