
IKEA: Παραχώρησε έλατα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   
 

 

Η ΙΚΕΑ του Ομίλου FOURLIS, παραχώρησε στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 1.400 έλατα με στόχο να 

γίνει ακόμα πιο πράσινη η πλαγιά στη θέση «Ράχη» Δίρφυρος στην Εύβοια.  

 

Η δενδροφύτευση διοργανώθηκε με τη συνδρομή της διοίκησης της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του 

Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, της Δασικής Υπηρεσίας Ν. Εύβοιας, του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου 

Χαλκίδας και τη συμμετοχή εθελοντών 60 ενηλίκων και 120 παιδιών ηλικίας από 5 έως 14 ετών. Η 

δράση είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και τα παιδιά την βίωσαν πολύ κέφι και χαρά. Βοήθησαν να γίνει 

ακόμα πιο πράσινος ο χώρος φυτεύοντας δέντρα με τις υποδείξεις των έμπειρων γεωτεχνικών των 

υπηρεσιών που ήταν παρόντες, γνώρισαν την αξία του εθελοντισμού και της δενδροφύτευσης. Τα 

παιδιά θα επισκέπτονται τα δέντρα που φύτεψαν και θα μεγαλώνουν παράλληλα μαζί τους ώστε να τα 

φροντίζουν και να τα καμαρώνουν. 

 

Με τη παρουσία τους τίμησαν και συμμετείχαν ενεργά οι κύριοι Φάνης Σπανός Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Εύβοιας και ο Γιώργος Ψαθάς δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 

Η Άντα Γιαννεσκή Communication Manager της ΙΚΕΑ δήλωσε «Το όραμα της ΙΚΕΑ είναι να 

δημιουργούμε μια καλύτερη ζωή στο σπίτι για τους πολλούς του κόσμου. Παράλληλα φροντίζουμε 

συνεχώς για τη προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων αλλά και για τον ίδιο τον 

άνθρωπο. Έτσι, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Μετά από έρευνα 

παραχωρήσαμε στη Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας 1.400 έλατα για να φυτευτούν σε χώρο που 

μπορούσε να τα απορροφήσει και να γίνουν κομμάτι από το δάσος της περιοχής. Την Κυριακή που μας 

πέρασε διοργανώθηκε η δενδροφύτευσε των ελάτων που είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα αφού την 

αγκάλιασαν μικροί και μεγάλοι εθελοντές. Η ΙΚΕΑ του Ομίλου FOURLIS, στηρίζει έμπρακτα τον 

εθελοντισμό, τη προσφορά, την ομαδικότητα και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος, είμαστε 

ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα είμαστε κομμάτι της αναδάσωσης ενός πνεύμονα οξυγόνου και πρασίνου 

που είναι η θέση «Ράχη» Δίρφυρος 

 

 

 
πηγή: businessnews.gr 

12/04/2017 


