
      
 
 

Σελίδα 1 από 1 
 

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μια ροδιά σύμβολο για το μέλλον 

Με τη συμβολική φύτευση του δένδρου με τον αριθμό «2.000.000» σηματοδοτεί ο ΤΙΤΑΝ την 

επετειακή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για τον εορτασμό των        

70 χρόνων από την ίδρυσή της 

Μία δράση ιδιαίτερου συμβολισμού είναι η φύτευση της ροδιάς που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 

Μαΐου στην αυλή του 3ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου, σηματοδοτώντας τη συνεργασία του Τιτάνα με την 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η οποία γιορτάζει φέτος 70 χρόνια συνεχούς δράσης 

πανελλήνιας εμβέλειας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η ροδιά που φυτεύτηκε είναι το δέντρο με τον αριθμό «2.000.000». Τόσα είναι τα δέντρα που φυτεύτηκαν 

σε όλη την Ελλάδα μέχρι και το Σάββατο από τον Τιτάνα, στο πλαίσιο του θεσμού αποκατάστασης 

περιβάλλοντος και δενδροφυτεύσεων που υλοποιεί αδιάλειπτα από το 1971 σε λατομικούς χώρους, σε 

περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και σε διάφορους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας 

μας, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις σε θέματα βιοποικιλότητας και εφαρμόζοντας διεθνή 

πρότυπα και εργαλεία. 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται στενά εδώ και δεκαετίες με τον Τιτάνα και, όπως 

τόνισε στη σχετική εκδήλωση η αντιπρόεδρος της ΕΕΠΦ Αλέξια Νικηφοράκη, η δράση του στην 

αποκατάσταση λατομικών ζωνών αλλά και σε συνέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

αποτελούν παράδειγμα  για την σύγχρονη επιχειρηματικότητα που αντιλαμβάνεται ότι η αειφορία αποτελεί 

τη μόνη ασφαλή επιλογή για τον πλανήτη μας.  

Στο σημαντικό έργο της ΕΕΠΦ, της παλαιότερης και μίας από τις πλέον δραστήριες ελληνικές περιβαλλοντικές 

μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναφέρθηκε ο Κώστας Νικολάου, Διευθυντής του Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ 

Ευκαρπίας. Υλοποιώντας περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έργα και προγράμματα προστασίας της φύσης, η 

ΕΕΠΦ έχει ευαισθητοποιήσει και εκπαιδεύσει χιλιάδες μαθητές και εκατοντάδες εκπαιδευτικούς 

περιβάλλοντος σε συνεργασία με το FEE (Διεθνές Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), αλλά και 

χιλιάδες απλών πολιτών σε θέματα που αφορούν τη φυσική κληρονομιά της χώρας μας. Η πολύτιμη 

τεχνογνωσία της ΕΕΠΦ έχει αξιοποιηθεί στην εκπόνηση Τοπικών Μελετών για την προστασία της 

βιοποικιλότητας σε περιοχές που δραστηριοποιείται ο ΤΙΤΑΝ, με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Η εκδήλωση, με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Καθημερινότητας και της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων 

Δήμου Ωραιοκάστρου, έγινε στην αυλή του 3ου Γυμνασίου (με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας) και η 

ύψους δύο μέτρων ροδιά βρίσκεται από το Σάββατο υπό την προστασία της σχολικής κοινότητας που έχει 

διακριθεί για την ευαισθησία και τις πρωτοβουλίες της. 

Ο ΤΙΤΑΝ είναι ο μεγάλος χορηγός των φετινών εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της ΕΕΠΦ. 


