
Coca-Cola 3Ε: Παροχή βοήθειας στους διασώστες και σε 
κατοίκους στην Κύπρο 

 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Κύπρο ανταποκρίθηκε άμεσα στις ενέργειες ανακούφισης 
των πληγέντων από την καταστροφική έκρηξη στη ναυτική βάση στο βόρειο τμήμα της 
χώρας τη Δευτέρα 11 Ιουλίου. 
 
Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από την έκρηξη η οποία 
έπληξε επίσης και τον παρακείμενο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της νήσου.   
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πρώτες ενέργειες ανακούφισης υπό το 
συντονισμό του Ερυθρού Σταυρού, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εξωτερικών 
συμπεριέλαβαν την αποστολή 900 λίτρων εμφιαλωμένου νερού Κύκκος και 350 λίτρων 
χυμού πορτοκαλιού Λανίτης στους διασώστες και τους τοπικούς κατοίκους που επλήγησαν.  
 
Ήταν ζωτικής σημασίας οι διασώστες να έχουν άμεση πρόσβαση σε πόσιμο νερό 
προκειμένου να μην αφυδατωθούν καθώς η Κύπρος βίωνε κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες 
κοντά στους 40oC που προκαλούσαν πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις. Μια τέτοια φωτιά 
προκάλεσε την έκρηξη όταν έφτασε σε μια αποθήκη της ναυτικής βάσης όπου φυλάσσονταν 
πυρομαχικά που προορίζονταν για τη Μέση Ανατολή και είχαν κατασχεθεί.  
 
Τα προϊόντα διανεμήθηκαν σε εκατοντάδες εθελοντές που κινητοποιήθηκαν βάσει του 
εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης ενώ προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να συλλέξουν τις 
σορούς των νεκρών αλλά και στο μεγάλο αριθμό ατόμων των γειτονικών περιοχών που 
επλήγησαν.  
 
Ο Μηνάς Αγγελίδης, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Κύπρο, δήλωσε: 
«Συμμεριζόμαστε την οδύνη των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών από αυτήν 
την καταστροφική έκρηξη. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις απαιτήσεις που 
ανακύπτουν στην περιοχή και θα παρέχουμε κάθε πρόσθετη βοήθεια σύμφωνα με τις 
ανάγκες».  
 
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτει σχέδια ανακούφισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε 
κάθε χώρα δραστηριοποίησής της, με αποτέλεσμα τη γρήγορη κινητοποίηση και την άμεση 
παροχή βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη. Επίσης, η εταιρεία συνεργάζεται με 
οργανισμούς αποκατάστασης σε τοπικό επίπεδο και, εφόσον είναι απαραίτητο, με διεθνείς 
οργανισμούς, όπως τον Ερυθρό Σταυρό, με τον οποίο έχει επίσημη συνεργασία. 
 
Τα τελευταία χρόνια, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει συμμετάσχει σε διάφορες ενέργειες 
ανακούφισης, μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα το 2007 και τη Ρωσία το 
καλοκαίρι του 2010, μετά από το σεισμό στο Αμπρούτσο της Ιταλίας το 2009 και τις 
πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική Ευρώπη το 2010, παρέχοντας κάθε είδους βοήθεια, 
από οικονομική υποστήριξη μέχρι τη διάθεση τροφίμων και φαρμάκων και την κινητοποίηση 
του προσωπικού της για εθελοντική συμβολή στο έργο του Ερυθρού Σταυρού. 
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