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Ένα ακόμη ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για τη ΓΕΦΥΡΑ 
 

Το τρίτο σε τέσσερα χρόνια βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, κατέκτησε 
πριν από λίγες μέρες η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., το οποίο και προστίθεται σε αυτά που είχε λάβει για την 
πλατφόρμα διάσωσης θαλάσσιων θηλαστικών «Κυανή Κοινωνία» το 2008 και την «Αντιστάθμιση 
Ρύπων CO2 & Οικο-οδήγηση» το 2009.  

Φέτος ήταν το «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011» για το καλύτερο «Επικοινωνιακό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικού 
Χαρακτήρα» και αφορούσε την εκστρατεία με τίτλο «ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ». Η 
συγκεκριμένη εκστρατεία είχε ως αφετηρία την περυσινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και το 
αντικείμενό της ήταν η διανομή από τα διόδια της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, χάρτινων ποτηριών επάνω 
στα οποία μπορούσε να διαβάσει κανείς το εξής κείμενο: 

«Κάποιοι έχουν την πολυτέλεια να σπαταλούν το νερό που τρέχει από τις βρύσες του σπιτιού τους. Είναι 
αυτοί που έχουν και νερό και σπίτι και βρύσες (και τουαλέτες όπου καταλήγει το 40% του νερού που 
σπαταλούν). Ένας στους πέντε ανθρώπους δεν έχει την πολυτέλεια να πίνει καθαρό νερό. Έξι χιλιάδες 
παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από ασθένειες που οφείλονται στην έλλειψη καθαρού νερού. Δύο στους 
τρεις ανθρώπους θα βρεθούν σε στέρηση καθαρού νερού έως το 2025. Η έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο 
νερό είναι συστατικό φτώχιας. Το νερό είναι συστατικό ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το νερό ανήκει σε 
όλους. Η αξιοπρέπεια σε αυτόν που δίνει ένα ποτήρι νερό στο διπλανό».  

Μαζί με κάθε χάρτινο ποτήρι, διανεμόταν και μία φιάλη φυσικού μεταλλικού νερού (0,5 lt) «ΚΡΙΝΟΣ» 
που προσέφερε η εταιρεία  «Ι.Κ. Αναστασόπουλος & Υιός Ο.Ε.». Οι δύο εταιρείες της Δυτικής Ελλάδας 
επιχείρησαν μαζί να αναδείξουν την κοινωνική σημασία του καθαρού νερού και ακόμη περισσότερο της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, που γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία. Η πρωτοτυπία της σύνδεσης οικολογίας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης σε ένα ενιαίο μήνυμα, ήταν αυτή που αποτέλεσε το βασικό κριτήριο 
βράβευσης.  
 
Στην εκδήλωση απονομής των βραβείων που έλαβε χώρα στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το βραβείο 
παρέλαβε εκ μέρους της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. ο κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος, συνοδευόμενος από τον ιδιοκτήτη και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Ι.Κ. Αναστασόπουλος & 
Υιός Ο.Ε. - ΚΡΙΝΟΣ», κ. Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο.  

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο κ. Π. Παπανικόλας δήλωσε: «Τα βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ έχουν για 
μας ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν -το 2008- ένα «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» το πρώτο βραβείο κοινωνικής 
υπευθυνότητας που κατακτήσαμε και αυτό που άνοιξε το δρόμο για μία σειρά πολλών άλλων 
διακρίσεων. Αποτελεί δε για μας δικαίωση, για τον πρόσθετο λόγο ότι επιβεβαιώνει τη συνειδητή επιλογή 
μας να αναδεικνύουμε την κοινωνική διάσταση σε κάθε είδους δράση εταιρικής ευθύνης. Δεν ξεχνάμε 
ότι σε μία περίοδο κλιματικής αλλαγής, οφείλουμε να δρούμε ταυτόχρονα και κατά της επιδείνωσης του 
κοινωνικού κλίματος, επιχειρώντας την ανάσχεση και των δύο».  

Ο κ. Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, με τη σειρά του δήλωσε τα εξής: «Ευχαριστώ τη ΓΕΦΥΡΑ 
Α.Ε. και τα στελέχη της που μας έδωσε την ευκαιρία για μια ανθρώπινη και περιβαλλοντική συνεργασία 
σε μια δράση που αφορούσε τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον. Ευχαριστώ τον  οργανισμό 
ECOCITY για την αναγνώριση των προσπαθειών μας καθώς και τα 5 παιδιά μου, την τρίτη γενιά που 
αναλαμβάνει ενεργή δράση στην εταιρεία μας, και μας  δίνει μια φρέσκια πνοή. Οι εταιρείες ΠΡΕΠΕΙ να 
σκεφτόμαστε το ταυτόχρονα κοινωνία και περιβάλλον». 

Υποστήριξη στην έρευνα για το καθαρό νερό 
Στην ίδια οπτική, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και παράλληλα με την εκστρατεία υποστήριξε την έρευνα που διεξάγει 
το ενδοπανεπιστημιακό δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών ΒΙΟΜΕΤ, τα ανησυχητικά αποτελέσματα της 
οποίας έγιναν αντικείμενο παρουσίασης στο πλαίσιο της ανοικτής ημερίδας «Υδάτινοι αποδέκτες & 
Δημόσια Υγεία». Όπως δείχνουν οι σχετικές μελέτες, οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται τα 
τελευταία χρόνια έχουν επιπτώσεις στη μετάδοση ασθενειών στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που 
μεταδίδονται με το νερό ή τον αέρα. Μετά το 1960 έχουν αυξηθεί τα περιστατικά ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από παθογόνους μικροοργανισμούς, οργανικά απόβλητα, ανόργανα χημικά, φυτικά 
θρεπτικά συστατικά, και ραδιενεργά συστατικά. Οι συνηθισμένες ασθένειες που μεταδίδονται στον 
άνθρωπο μέσω ρυπασμένου από βακτήρια πόσιμου νερού είναι: (α) τυφοειδής πυρετός, (β) χολέρα, (γ) 
βακτηριακή δυσεντερία, και (δ) εντερίτιδα. Πόσιμο νερό που έχει ρυπανθεί από ιούς είναι η αιτία των 
ασθενειών (α) λοιμώδους ηπατίτιδας που προκαλεί απώλεια όρεξης, κοιλιακούς πόνους, ίκτερο, 
πονοκέφαλο, και πυρετό, και (β) πολιομυελίτιδας που προκαλεί ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο, καταρροή, 
και δυσκαμψία του λαιμού. 
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