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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βράβευσε τους εθελοντές που συμμετείχαν στη 
μεταφορά πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προχώρησε την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, κατόπιν εντολής του Προέδρου 

Dr. Αντώνιου Αυγερινού, στη διαδικτυακή βράβευση των εθελοντών που συμμετείχαν στη δράση για 

τη μεταφορά ηλικιωμένων με κινητικά προβλήματα αλλά και μοναχικών πολίτων, προς και από τα 

εμβολιαστικά κέντρα του Νομού Αττικής, το διάστημα 15-19 Φεβρουαρίου. 

Πιο συγκεκριμένα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την κακοκαιρία «Μήδεια» και τη 

σφοδρή χιονόπτωση που προκάλεσε στην Αττική καθώς και τις χαμηλές θερμοκρασίες που 

επικρατούσαν εκείνες τις μέρες, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά κινητοποίησε τους 

εθελοντές και το προσωπικό του, αναλαμβάνοντας εκτάκτως από την Δευτέρα 15 έως και την 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, την μεταφορά πολίτων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, προς 

και από τα εμβολιαστικά κέντρα του Νομού Αττικής. Η μεταφορά τους έγινε με οχήματα του Ε.Ε.Σ, 

τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης της υγείας από την COVID-19. 

Συνολικά στη μεγάλη κινητοποίηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετείχαν 50 εθελοντές 

καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό του, ενώ το διάστημα που διήρκησε η δράση 

εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι από 400 συμπολίτες μας. 

Οι εθελοντές που συμμετείχαν στην εν λόγω δράση βραβεύτηκαν από τον Προέδρο του Ε.Ε.Σ Dr. 

Αντώνιο Αυγερινό, ο  οποίος τους συνεχάρη για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν, 

ενεργώντας μάλιστα κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από 

καρδιάς για την μεγάλη θυσία που πραγματοποιήσατε προκειμένου να ανταποκριθείτε με τον 

καλύτερο τρόπο σ' αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και εν μέσω αυτής της φοβερής πανδημίας. 

Νιώθω πραγματικά υπερήφανος. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό καινοτόμο, σύγχρονο, κοινωνικό και αλληλέγγυο. Θέλουμε και έχουμε ανάγκη από εθελοντές 

που θέτουν το εγώ κάτω από το εμείς, εθελοντές που θα καθοδηγούν, θα συμβουλεύουν και θα 

βοηθούν τους καινούριους ώστε να εμπεδώσουν το νέο μήνυμα που θέλουμε να διοχετεύσουμε 

παντού. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρέπει να γίνει ξανά το υπόδειγμα της ελληνικής κοινωνίας».  

 


