
H Coca-Cola υποστηρίζει την πράσινη εκπαίδευση 

 

Ολοκληρώθηκε η χορηγία του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2010 
στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης από το Ίδρυμα της  Coca-Cola 

 
Συνεπής στη δέσμευσή της για προστασία του περιβάλλοντος, η The Coca-Cola Company, 
ολοκλήρωσε τη χορηγία του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2010 της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. 
Τρίτσης», στο Ίλιον, μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματός  της (The Coca-Cola 
Foundation).   
 
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τελευταίους 
πνεύμονες πρασίνου στην Αττική, συμμετείχαν σχεδόν 5.000 μαθητές από 124 δημόσια και 
ιδιωτικά σχολεία. Οι μαθητές περιήγηθηκαν σε ειδικά μονοπάτια μέσα στη φύση, 
ενημερώθηκαν για την μοναδική βιοποικιλότητα του πάρκου και την άγρια ζωή που 
φιλοξενεί (177 είδη πουλιών) και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές εργασίες που τους 
βοηθήσαν να κατανοήσουν το ρόλο του καθενός προσωπικά στην προστασία του Πλανήτη 
μας. 
 
Τους μαθητές συμπλήρωσαν και ακόμα 1.000 ενήλικες με ενημερωτικές επισκέψεις που 
διοργανώθηκαν από άλλους φορείς κατά τη διαρκεια του χρόνου, καθώς  και πάνω από 
3.000 μικροί και μεγάλοι που συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού, και εθελοντικές δράσεις για την προστασία της 
μοναδικής φύσης του Πάρκου.  
 
Όπως δήλωσε  η Νεκταρία Μητράκου, Διευθύντρια Εταιρικής Φήμης και 
Επικοινωνίας της Coca-Cola: «Η πρωτοβουλία αυτή, κάνει πράξη τη φιλοσοφία της Coca-
Cola, "Live Positively", δηλαδή τη δέσμευσή μας να κάνουμε τη θετική διαφορά στον τρόπο 
που εργαζόμαστε και ζούμε, ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να είναι αναπόσπαστο στοιχείο κάθε 
μας δράσης». 
 
Τα δύο τελευταία χρόνια, τo Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola 
Hellas & Coca-Cola Τρία Έψιλον) στηρίζει ευρύτερα το Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» μέσω εκδηλώσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων 
εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους συμβάλλουν στην προστασία του Πάρκου με 
εθελοντικές δράσεις όπως καθαρισμός, βάψιμο κτιρίων, σκάλισμα και  συντήρηση περιοχών 
του Πάρκου, με τη σημαντική συνεργασία διαφόρων ΜΚΟ. 
 
Ο Διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, κ. Ξενοφώντας Κάππας, 
δήλωσε σχετικά: «H υποστήριξη του έργου μας από εταιρείες με υψηλή κοινωνική 
ευαισθησία όπως η Coca-Cola, είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να μπορέσουμε να 
διευρύνουμε τη δραστηριότητά μας και να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό σχετικά με 
την αξία του περιβάλλοντος και της προστασίας του». 


