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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

GreenAthlon 2θ Κοινι Περιβαλλοντικι Δράςθ Μελών GREEN ANGELS
Η Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων Επιχειριςεων, GREEN
ANGELS, ςε ςυνεργαςία με το Διμο Παπάγου-Χολαργοφ και το Δθμοτικό Οργανιςμό
Ακλθτιςμοφ, Πολιτιςμοφ και Περιβάλλοντοσ (ΔΟΠΑΠ), πραγματοποίθςε με μεγάλθ
επιτυχία τθν Κυριακι 25 Φεβρουαρίου 2018 τθν 2θ Κοινι Περιβαλλοντικι Δράςθ
Μελών GREEN ANGELS με τίτλο “GreenAthlon”. Η δράςθ ςυγκζντρωςε περιςςότερουσ
από 500 ςυμμετζχοντεσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ εργαηόμενοι των Εταιρειϊν - Μελϊν
τθσ κοινότθτασ, μακθτζσ των ςχολείων του Διμου, κάτοικοι τθσ περιοχισ, πρόςκοποι
αλλά και πλθκϊρα περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων.
Η μεγάλθ αυτι πρωτοβουλία τθσ κοινότθτασ, με κεντρικό ςφνκθμα «Δίνουμε Ανάςα
ςτον Υμθττό μασ», εντάςςεται ςτο γενικότερο ςχεδιαςμό τθσ για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ και ζδωςε ανάςα ηωισ ςτθ δαςικι περιοχι τθσ Αγίασ Ελαιοφςασ ςτουσ
πρόποδεσ του Υμθττοφ με τθν δενδροφφτευςθ άνω των 500 δενδρυλλίων, ενϊ
ςυνδυάςτθκε με διαδρομι περιπάτου μζςα από τα αςφάλτινα και χωμάτινα
μονοπάτια.
Τθν πρωτοβουλία πλαιςίωςαν και αγκάλιαςαν με τθ ςυμμετοχι τουσ πολλά από τα
Μζλθ τθσ Κοινότθτασ όπωσ θ Prime Marine, θ Εκνικι Αςφαλιςτικι, θ Ευρωπαϊκι Πίςτθ,
θ Eurocert, τα Εκπαιδευτιρια Νζα Γενιά Ζθρίδθ, κ.α. Η δράςθ αξιολογικθκε από το
ςφνολο των ςυμμετεχόντων ωσ μία πολφ ςθμαντικι πρωτοβουλία και ολοκλθρϊκθκε με
τθν προτροπι για κεςμοκζτθςι τθσ και επανάλθψθ αντίςτοιχων δράςεων ςτο άμεςο
μζλλον.
Μεγάλοι υποςτθρικτζσ τθσ πρωτοβουλίασ ιταν τα Εκπαιδευτιρια Νζα Γενιά Ζθρίδθ
που διζκεςαν τα απαραίτθτα ποφλμαν για τθν επιςτροφι των ςυμμετεχόντων ςτον
χϊρο τθσ αφετθρίασ τθσ διαδρομισ, τα Super Market Σκλαβενίτθσ για τθν προςφορά
και διάκεςθ μπουκαλιϊν νεροφ και άλλων χριςιμων υλικϊν, κακϊσ επίςθσ και θ
εταιρεία Dole που προςζφερε μπανάνεσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Οι General Community Managers τθσ Κοινότθτασ, κ. Θεοφάνθσ Ξουλεισ και Δρ.
Ανδρζασ Τυράκθσ διλωςαν: «Ωσ GREEN ANGELS νιϊθουμε πολφ χαροφμενοι που τόςοσ
κόςμοσ αγκάλιαςε τη διοργάνωςη “GreenAthlon”. Πρόκειται για μια καινοτόμο ιδζα η
οποία δεςμευόμαςτε ότι θα γίνει θεςμόσ τα επόμενα χρόνια. Ευχαριςτοφμε θερμά το
Δήμο Παπάγου Χολαργοφ και το Δήμαρχο κ. Ηλία Αποςτολόπουλο για την άψογη
ςυνδιοργάνωςη και την υποςτήριξη τησ πρωτοβουλίασ μασ».
Ο Διμαρχοσ Παπάγου-Χολαργοφ κ. Ηλίασ Αποςτολόπουλοσ ςε δικζσ του δθλϊςεισ
τόνιςε: «Το 1ο GreenAthlon ςτζφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η ςυμμετοχή ήταν
ςυγκινητική και τισ εντυπϊςεισ ζκλεψαν οι μαθητζσ και οι πρόςκοποι τησ πόλησ μασ.
Μασ ζβαλαν τα γυαλιά ςτον περίπατο μζςα ςτο δάςοσ και ζδωςαν ρεςιτάλ ςτη δράςη
δενδροφφτευςησ μζςα ςτη βροχή. Μία περιβαλλοντική δράςη ςτον Υμηττό μασ,
εξελίχθηκε για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε μια πραγματικά διδακτική και ζντονη
εμπειρία. Ωσ Δήμοσ θα θζλαμε να ευχαριςτήςουμε την κοινότητα των GREEN ANGELS
για τη ςυνδιοργάνωςη του GreenAthlon 2018, ανανεϊνοντασ το ραντεβοφ μασ για την
επόμενη χρονιά».
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H Πρότυπθ Ελλθνικι Κοινότθτα Περιβαλλοντικά Υπεφκυνων Επιχειριςεων, GREEN
ANGELS, αποτελεί μια πρωτοβουλία τθσ ICAP Group και τθσ GREENiT ENVIRONMENTAL
που ςτοχεφει ςε μια κοινωνία Μειωμζνου Περιβαλλοντικοφ Αποτυπϊματοσ. Η
κοινότθτα υλοποιεί ενζργειεσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, μζςω εξειδικευμζνων ομάδων
εργαςίασ, που εςτιάηουν ςε κζματα ςτρατθγικισ, διαδικαςιϊν, βελτίωςθσ κόςτουσ και
κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ και τελεί υπό τθν Αιγίδα τόςο του Υπουργείου
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ όςο και του Ομίλου Χρθματιςτθρίων Ακθνϊν ενϊ
ςυνεργάηεται με τισ ςθμαντικότερεσ Περιβαλλοντικζσ Οργανϊςεισ & Φορείσ ΕΚΕ,
πανελλαδικά.
Φωτογραφίεσ Δράςθσ
Μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από το άλμπουμ μασ ςτο Facebook:
https://goo.gl/1vEMYt
Λογότυπο GREEN ANGELS
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
http://dir.icap.gr/mailimages/GA.jpg
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