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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μηνύματα ενότητας και αλληλεγγύης από τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους προς 
τους οδικούς μεταφορείς για την υπεράνθρωπη προσπάθεια εφοδιασμού της αγοράς 

υπό τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί ο COVID-19 

 

Απέναντι σε ένα κοινό πρόβλημα και έχοντας έναν κοινό σκοπό, οι άνθρωποι μένουν 
ενωμένοι  και αυτό ακριβώς αποδεικνύεται με το μήνυμα αλληλεγγύης και 
αναγνώρισης των προσπαθειών, που έστειλαν η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ και η ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ 
προς τους μεταφορείς, οι οποίοι δίνουν πραγματικά έναν άνισο αγώνα για την ομαλή 
τροφοδοσία της αγοράς με τα είδη πρώτης ανάγκης, υπό τις εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημικής κρίσης του COVID-19! 

Η ΟΦΑΕ αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
μεταφορικές εταιρείες αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών, και την ανάγκη 
για την τόνωση του ηθικού τους, έστειλε ένα μήνυμα για συμπαράσταση στην 
HELLASTRON, η οποία εκπροσωπεί τις εταιρείες που διαχειρίζονται την λειτουργία 
των αυτοκινητοδρόμων στο εθνικό οδικό δίκτυο. Οι αυτοκινητόδρομοι είναι για τους 
μεταφορείς κυριολεκτικά ο χώρος εργασίας τους και θεωρήθηκε αυτονόητο πως 
αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στις οδικές 
μεταφορές. 

Η ανταπόκρισή τους υπήρξε άμεση και θετική, καθώς η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, που 
λειτουργεί το οδικό τμήμα Αθηνών-Πατρών εμφάνισε στις φωτεινές πινακίδες 
σήμανσης το εμψυχωτικό μήνυμα «Ευχαριστούμε Μεταφορείς που φροντίζετε για την 
επάρκεια των αγαθών», ενώ αντίστοιχα η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, που είναι υπεύθυνη 
για την λειτουργία της γέφυρας Ρίο-Αντίριο, πέρασε το ίδιο μήνυμα μέσα από τα 
κανάλια επικοινωνίας που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Το μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας που πέρασε η Hellastron και τα μέλη της, έτυχε 
μεγάλης αποδοχής τόσο στην ελληνική αγορά οδικών μεταφορών, όσο και στην 
διεθνή καθώς η IRU το διέδωσε σε όλο τον κόσμο ως ένδειξη καλή πρακτικής σε 
περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ΟΦΑΕ και τους μεταφορείς, στην Hellastron και στις 
εταιρείες διαχείρισης και λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων. Όλοι μαζί μπορούμε 
περισσότερα και τελικά οι δυσκολίες θα μας βρουν πιο δυνατούς και ενωμένους! 
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