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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 

Η AXIA Ventures Group προσφέρει χέρι βοήθειας στην αναδάσωση των περιοχών 
που επλήγησαν από καταστροφική πυρκαγιά στην Κύπρο 

 
Λευκωσία, Κύπρος, 17 Νοεμβρίου 2016 – Η AXIA Ventures Group (“AXIA”) ανακοινώνει ότι 
οργάνωσε και συμμετείχε σε μια πρωτοβουλία δεντροφύτευσης στην περιοχή Σολέας στο 
βουνό του Τροόδους που έχει πληγεί σοβαρά από την καταστροφική πυρκαγιά του 
καλοκαιριού του 2016. Η αναδάσωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, 2016 με 
την υποστήριξη του Τμήματος Δασών της Κύπρου. 
 
Πάνω από 18km² καταπράσινου δάσους κάηκαν κατά τη διάρκεια της άγριας φωτιάς που 
ξέσπασε στην περιοχή της Σολέας τον Ιούνιο του 2016. Από εκείνη τη στιγμή και για πέντε 
συνεχόμενες ημέρες, 66 οχήματα, 20 αεροσκάφη, περισσότερα από 400 μέλη του 
προσωπικού του Τμήματος Δασών και περίπου 1,400 εθελοντές προσέφεραν ζωτικής 
σημασίας βοήθεια στη μάχη με τις φλόγες. 
 
Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, το Τμήμα Δασών ετοίμασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
δράσης έτσι ώστε να επαναφέρει ζωή στο δάσος. Μέσω αυτού του σχεδίου, η AXIA ανάλαβε 
την πρωτοβουλία να συμμετάσχει στις προσπάθειες αναδάσωσης με περισσότερους από 35 
εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών και φίλων, βοηθώντας το Τμήμα Δασών 
να κάνει και πάλι το δάσος πράσινο. Η ομάδα της Axia φύτεψε περισσότερα από 100 πεύκα,  
συκομουριές και πλάτανους θέλοντας να περάσει το έντονο μήνυμα ότι, παρόλο που 
απαιτούνται αρκετά χρόνια για να αποκατασταθεί ένα δάσος μετά από μια καταστροφή, 
μονάχα λίγη βοήθεια από όλους μας είναι ικανή να δημιουργήσει μεγάλη θετική επίδραση! 
 
Ο κ. Σταύρος Αγρότης, Διευθυντής του τμήματος Capital Markets της AXIA, δήλωσε τα εξής: ‘’Η 
βοήθεια και η συμβολή σε εκδηλώσεις που έχουν μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο είναι 
υψίστης σημασίας για την AXIA. Η ακεραιότητα και η δέσμευση της Εταιρείας να 
δημιουργεί αξία για τους πελάτες της ως μακροπρόθεσμος στρατηγικός τους εταίρος 
εκτείνεται και κάτω από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της AXIA. Επιδιώκουμε να 
δημιουργούμε και να επιστρέφουμε αξία οργανώνοντας, υποστηρίζοντας και συμμετέχοντας 
σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική συνεισφορά. Είναι με μεγάλη μας χαρά που 
έχουμε προσφέρει χέρι βοήθειας στις δράσεις αναδάσωσης του Τμήματος Δασών για την 
αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά με την ελπίδα 
της δημιουργίας ενός νέου, καταπράσινου δάσους για τις επόμενες γενιές’’. 
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Σχετικά με την AXIA Ventures Group Ltd 
 
Η AXIA Ventures Group Ltd (‘’AXIA’’), θυγατρική της AXIA Financial Group (‘’AFG’’), είναι 
ιδιωτική επενδυτική τράπεζα η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες 
επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις 
αγορές κεφαλαίου. Η AXIA εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που 
κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με πολλές 
χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Η AXIA έχει παρουσία στη Λευκωσία (Κεντρικά 
Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Λισαβόνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (Θυγατρική) και στο 
Λονδίνο (Γραφείο αντιπροσωπείας). Η AXIA είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της AXIA Capital 
Markets, LLC, μιας χρηματιστηριακής εταιρείας καταχωρημένης με την Securities and 
Exchange Commission (SEC) και μέλος του Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) και 
του Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την AXIA και τις υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AXIA στο 
http://www.axiavg.com.  
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