Δελτίο Τύπου
Η AstraZeneca προστατεύει το περιβάλλον… με πράξεις
και «προσθέτει» οξυγόνο με τη φύτευση 411 δέντρων
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020 – 411 νεαρά δέντρα φυτεύτηκαν στις 23 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της
βιοφαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του εταιρικού περιβαλλοντικού
προγράμματος «Προστατεύουμε το περιβάλλον…με πράξεις».
Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η νοηματική σύνδεση των 4 μαθηματικών πράξεων (πρόσθεση,
αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) με 4 ετήσιες δράσεις («πράξεις») περιβαλλοντικής προστασίας.
Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε το 2019 με την «αφαίρεση» της ρύπανσης από τις ακτές,
καθώς οι εργαζόμενοι της εταιρείας πραγματοποίησαν δράση καθαρισμού ακτών σε 5 περιοχές της
Ελλάδας.
Η φετινή δράση ήταν αφιερωμένη στην αξία της δεντροφύτευσης και στη συμβολή των δασών στην υγεία
των ανθρώπων και του πλανήτη μας. Με κεντρικό μήνυμα ««Προσθέτουμε οξυγόνο!», η εταιρεία
υποστήριξε τη διενέργεια αναδάσωσης στον Νέο Βουτζά Αττικής σε συνεργασία με την περιβαλλοντική
οργάνωση we4all. Μέλη της οργάνωσης προχώρησαν στη φύτευση 200 δεντρυλλίων σε δασική έκταση
που είχε πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2018. Μολονότι οι εργαζόμενοι στην AstraZeneca δεν
είχαν φυσική παρουσία στο σημείο για λόγους αποτροπής μετάδοσης της νόσου COVID-19, απέδειξαν
έμπρακτα την περιβαλλοντική ευσυνειδησία τους, με έναν πρωτότυπο και συμβολικό τρόπο: την ίδια ημέρα
και ταυτόχρονα με τη δράση αναδάσωσης, οι 211 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα υποστήριξαν την
ενέργεια από το σπίτι τους, μεταφυτεύοντας ένα νεαρό δέντρο ελιάς στο μπαλκόνι ή τον κήπο τους.
Σημειώνεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποσταλεί ταχυδρομικά σε κάθε εργαζόμενο ένα δενδρύλλιο
ελιάς, με οδηγίες για τη μεταφύτευση και τη φροντίδα της.
Υπολογίζεται ότι τα 411 δενδρύλλια που φυτεύτηκαν στο πλαίσιο της δράσης θα απορροφούν κατά μέσο
όρο 2.933 kg διοξείδιο του άνθρακα ανά έτος, απελευθερώνοντας παράλληλα στην ατμόσφαιρα 15.600 kg
οξυγόνου, το οποίο θα αυξάνεται καθώς θα αναπτύσσονται με το πέρασμα των χρόνων.
Η κα Γιώτα Κοτσεκίδου, External Affairs Director της AstraZeneca Ελλάδας δήλωσε: «Στην
AstraZeneca έχουμε δεσμευτεί για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων
μας, λαμβάνοντας υπόψη μας τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον. Όλοι μας μπορούμε να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, διότι όταν ο
καθένας μας κάνει μια μικρή πράξη για την προστασία του περιβάλλοντος σήμερα, όλοι μαζί μπορούμε να
κάνουμε τη διαφορά για ένα καλύτερο μέλλον. Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τις αρχές της
περιβαλλοντικής στρατηγικής μας ώστε να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά μας στο
περιβάλλον».
Εκ μέρους της περιβαλλοντικής οργάνωσης we4all, η Chief Operations Officer, Βάσια Καλλιμάχου
ανέφερε: «Το περιβάλλον είναι ο χώρος στον οποίο ζούμε και αναπνέουμε και η προστασία του μας αφορά
όλες και όλους. Επειδή επεμβαίνουμε στο περιβάλλον καθημερινά, έχουμε ως υποχρέωση να το
βελτιώνουμε και να βοηθούμε στην ανάκαμψή του. Με τη σωστή νοοτροπία και τα κατάλληλα εργαλεία, οι
επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, μπορούν να κάνουν καθημερινά πιο μεγάλη και ισχυρή τη
θετική αυτή αλλαγή. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό κάθε επιχείρηση να εφαρμόζει ορθές
περιβαλλοντικές πρακτικές, αλλά να προωθεί τη νοοτροπία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στους
εργαζομένους της».
Επισημαίνεται ότι η AstraZeneca έχει υιοθετήσει μία παγκόσμια στρατηγική για την αναδάσωση με σκοπό
να συμβάλλει στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Προς την κατεύθυνση αυτή,

συνεργάζεται με περιβαλλοντικές οργανώσεις σε αρκετές χώρες του κόσμου, με στόχο τη φύτευση 50
εκατομμυρίων δέντρων έως το 2025.
****
Σχετικά με την AstraZeneca
Η AstraZeneca είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, η οποία εστιάζεται στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και
εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κυρίως για τη θεραπεία νόσων σε τρία θεραπευτικά πεδία – Ογκολογία,
Καρδιαγγειακά Νοσήματα, Νεφρικές παθήσεις & Μεταβολικά Νοσήματα και Αναπνευστικές παθήσεις. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται, επίσης, επιλεκτικά στους τομείς αυτοάνοσων, νευρολογικών και λοιμωδών νοσημάτων. Η
AstraZeneca ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα της
φάρμακα χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για την
AstraZeneca μπορείτε να βρείτε εδώ.
Σχετικά με τη we4all
Η περιβαλλοντική οργάνωση we4all στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων με όραμα τη δημιουργία μιας
παγκόσμιας κίνησης που θα δράσει με αποτελεσματικό και οργανωμένο τρόπο για την αποκατάσταση των δασών και
την ανάκαμψη των δασικών οικοσυστημάτων Αφορμή για τη δημιουργία της οργάνωσης υπήρξαν οι καταστροφικές
πυρκαγιές στο Μάτι, τον Μαραθώνα και τον Νέο Βουτζά το καλοκαίρι του 2018.
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