
Hangang 
Limited Edition

Η Oris συνεχίζει την αποστολή της να φέρει 
την "Αλλαγή προς το καλύτερο'' 

συνεργαζόμενη με τη Seoul KFEM, μέρος 
της Ομοσπονδίας της Κορέας για τα 

περιβαλλοντικά κινήματα 
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Αποτελεί πηγή μεγάλης ενθάρρυνσης για την 
Oris ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ρωτούν 
για τον τρόπο που μπορούν να συνεργαστούν 
μαζί της ώστε να αντιστραφούν οι επιζήμιες 
επιπτώσεις που έχει επιφέρει η ανθρωπότητα 
στο περιβάλλον τα τελευταία 50 χρόνια. 

Η καμπάνια «Αλλαγή για το καλύτερο» εστιάζει 
σε έργα που καθαρίζουν, προστατεύουν και 
αποκαθιστούν το νερό σε όλο τον κόσμο. Το 
νερό είναι η πηγή ζωής - το μέλλον μας 
εξαρτάται από αυτό. 

Η εταιρία διαθέτει πλέον ένα δίκτυο 
συνεργασιών σε όλο τον κόσμο με μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που εργάζονται 
ακούραστα για να φέρουν αυτήν την αλλαγή. 
Έχουν συγκεντρωθεί πόροι και έχει 
δημιουργηθεί ενδιαφέρον για θέματα που 
αποτελούν πραγματική απειλή για το νερό μέσω 
μιας σειράς καταδυτικών, Limited Edition, Oris 
Aquis ρολογιών. Η αναζήτηση συνεργατών και 
έργων που μπορούν να υποστηριχθούν από την 
Oris συνεχίζεται. Αυτό είναι το σωστό. 

Φέτος, η Oris συνεργάζεται με τον πρωτοπόρο 
οργανισμό Seoul KFEM, μέρος της Κορεατικής 
Ομοσπονδίας για Περιβαλλοντικά Κινήματα, και 
παρουσιάζει το Oris Hangang Limited Edition,

ένα limited edition ρολόι που μέσω των 
χρωμάτων του φέρνει στο φως την κατάσταση 
του ποταμού Hangang στη Νότια Κορέα. Ο 
ποταμός Hangang είναι ο δεύτερος 
μεγαλύτερος και πιο σημαντικός ποταμός της 
Νότιας Κορέας, καθώς τροφοδοτεί νερό στους 
10 εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας 
της χώρας, της Σεούλ. Αλλά η χρόνια 
παραμέληση του ποταμού, έχει οδηγήσει σε 
βρωμιά, μόλυνση και απελπιστική ανάγκη 
αποκατάστασης. 

"Κάθε χρόνο που περνάει, έχουμε όλο και 
περισσότερο πάθος για το σκοπό μας", 
αναφέρει ο Co-CEO της Oris, Rolf Studer. "Η 
προστασία του παγκόσμιου νερού είναι 
κρίσιμη, υπάρχει όμως η δυνατότητα να 
δουλέψουμε ολοι μαζί. Αυτό είναι το 
ουσιαστικό μήνυμα πίσω από το Oris Hangang 
Limited Edition, αλλά και κάθε κομμάτι που 
δημιουργούμε με τους συνεργάτες μας.” 

"Η προστασία του παγκόσμιου 
νερού είναι κρίσιμη, υπάρχει 

όμως η δυνατότητα να 
δουλέψουμε ολοι μαζί." 

Η  αποστολή μας 
συνεχίζεται 
Σκοπός της Oris είναι να φέρει την ''αλλαγή 
προς το καλύτερο'', καθώς σχεδιάζει να 
βοηθήσει παγκοσμίως στην καθαριότητα, 
την προστασία και την αποκατάσταση του 
νερού, την πηγή της ζωής. Αυτό τον χρόνο, 
κατευθύνεται ανατολικά στην Νότια Κορέα. 
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"Ο ποταµός 
Hangang 

αποτελεί ζωτική 
πηγή νερού για 

10 εκατοµµύρια 
ανθρώπους που 

ζουν στην 
πρωτεύουσα 

της Νότιας 
Κορέας" 

Άνθρωπινη δύναμη  
Αργότερα αυτή τη χρονιά, 

εκατοντάδες εθελοντές 
θα συγκεντρωθούν για να 

συλλέξουν ρύπους από 
τον ποταµό Hangang 

Ανεξάρτητα από το ποιοι είµαστε ή πόσο 
µεγάλοι είµαστε, το να καθαρίσουμε μόνοι 
μας τα παγκόσμια νερά είναι πολύ µεγάλο 
έργο. Πρέπει να συνεργαστούµε για να 
φέρουµε την “Αλλαγή προς το καλύτερο”. Η 
Oris είναι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώνει µια νέα συνεργασία µε τον 
οργανισμό Seoul KFEM, µέρος της 
Οµοσπονδίας της Κορέας για Περιβαλλοντικά 
Κινήµατα, και τη µεγαλύτερη περιβαλλοντική 
µη κυβερνητική οργάνωση της Νότιας Κορέας. 

Ένα από τα έργα της KFEM της Σεούλ είναι ο 
καθαρισµός και η προστασία του ποταµού 
Hangang, που διασχίζει την πρωτεύουσα της 
Νότιας Κορέας. Ο ποταµός είναι µια ζωτική 
πηγή νερού για τα 10 εκατοµµύρια άτοµα που 
ζουν εκεί, αλλά χρόνια παραµέλησης έχουν 
µειώσει δραµατικά την ποιότητα του νερού. 

Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, η 
Oris θα υποστηρίξει µια σειρά "ηµερών 
καθαρισµού" που έχει προγραµµατίσει η 
Seoul KFEM για αυτή τη χρονιά. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των ηµερών, εκατοντάδες 
ντόπιοι εθελοντές θα εργαστούν κατά µήκος 
του ποταµού για να συλλέξουν σκουπίδια, 
πλαστικά και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Οι 
εκδηλώσεις θα βοηθήσουν επίσης στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη σηµασία του 
καθαρού νερού στη Σεούλ. 

Για να ενισχύσει την ευρύτερη αποστολή του 
οργανισµού για την προστασία του ποταµού, 
η Oris παρουσιάζει επίσης το Oris Hangang 
Limited Edition. Οι πωλήσεις του ρολογιού, 
περιορισµένης έκδοσης 2.000 κοµµατιών, θα 
βοηθήσουν στη χρηµατοδότηση του έργου 
καθαρισµού του Hangang. 

Το ρολόι (σελ. 11) βασίζεται στο υψηλής 
απόδοσης Aquis καταδυτικό ρολόι και μοιρά-

Time to
clean up  

Το νέο καταδυτικό Oris Limited 
Edition υποστηρίζει ένα project 
που έχει ως βάση τη Σεούλ, και 
στοχεύει στο να καθαρίσει τον 
ισχυρό ποταµό Hangang της 
Νότιας Κορέας 

 ζεται το ίδιο προφίλ λειτουργικότητας και 
απόδοσης. ∆ιαθέτει κάσα από ανοξείδωτο 
ατσάλι 43,50 χιλιοστών µε περιστρεφόµενη 
στεφάνη µονής κατεύθυνσης για ασφαλή 
καταγραφή των χρόνων κατάδυσης. 

Το βαθύ πράσινο χρώµα τόσο της κεραµικής 
στεφάνης όσο και του καντράν είναι 
εµπνευσµένα από τα νερά που βρίσκονται στις 
πηγές του Hangang.  

Το Oris Hangang Limited Edition είναι 
αδιάβροχο έως και τα 30 bar (300 µέτρα) και 
λειτουργεί µε αυτόµατο µηχανισµό, που 
παρέχει στο ρολόι τη δυνατότητα εμφάνισης 
δευτερολέπτων και ηµεροµηνίας. Το πίσω 
μέρος της κάσας είναι διακοσµηµένο µε ένα 
χάρτη της πορείας του ποταµού Hangang σε 
όλη την Κορέα, ενώ αναγράφει και τον limited 
edition σειριακό αριθμό.
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Changing 
the flow
Ο Yun Hwan Cho της Σεούλ 
KFEM (Κορεατική Οµοσπονδία 
για Περιβαλλοντικά Κινήματα) 
εξηγεί το τολµηρό όραµα πίσω 
το έργο καθαρισµού του 
ποταµού Hangang 

Τι είναι η Κορεατική Ομοσπονδία για 
Περιβαλλοντικά Κινήματα (KFEM); 
Η Κορεατική Οµοσπονδία για Περιβαλλοντικά 
Κινήµατα (KFEM) είναι µια µη κυβερνητική 
οργάνωση και ένα βασικό περιβαλλοντικό 
κίνηµα. Οι αξίες µας είναι η ζωή, η ειρήνη, η 
οικολογία και η συµµετοχή. Το παράρτημα 
της KFEM στη Σεούλ άνοιξε το 1993. 

Τι περιλαμβάνει η δουλειά σας;  
∆ουλεύω στην Seoul KFEM, το παράρτημα 
της Κορεατικής Οµοσπονδίας για 
Περιβαλλοντικά Κινήµατα στη Σεούλ . Κυρίως, 
δηµιουργώ καµπάνιες που εµπλέκουν την 
κοινότητα και ενθαρρύνουν τους ντόπιους 
στη συνεργασία. Οργανώνουμε επίσης ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις µελλοντικές 
γενιές: περιλαμβάνει δεντροφύτευση σε δάση 
και χρήση δημοφιλούς µουσικής για την 
επικοινωνία περιβαλλοντικών ζητηµάτων. 

Πως χρηματοδοτείται η Seoul KFEM; 
Επειδή είµαστε ΜΚΟ δεν λαµβάνουµε 
χρηµατοδότηση από την κυβέρνηση. Αντ' αυτού, 
βασιζόµαστε σε δωρεές και προγράµµατα 
συνεργασίας, όπως αυτό µε την Oris. 

Ποιο είναι το όραμα της Seoul KFEM; 
Το όραµά µας είναι η Σεούλ να µετατραπεί σε µια 
βιώσιµη πόλη. Για το σκοπό αυτό, έχουµε πέντε 
βασικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη επικεντρώνεται 
στον ποταµό Hangang. Απαιτούµε ένα τέλος στην 
ανεύθυνη ανάπτυξη κατά µήκος του ποταµού και 
το να ανοίξει ξανά μία λειτουργική πλωτή 
διαδρομή, με την κατεδάφιση ενός από τα 
φράγµατα που την εμποδίζουν. Η δεύτερη είναι η 
διάσωση των τοπικών δασών και η ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας. Τρίτη είναι η εξάλειψη των 
πλαστικών απορριµµάτων. Τέταρτη είναι η 
αναστροφή της κλιµατικής αλλαγής µέσω της 
χρήσης ασφαλούς, καθαρής ενέργειας. Και η 
πέµπτη πρωτοβουλία είναι να καθαρίσουµε τον 
αέρα µας, µειώνοντας την κυκλοφοριακή 
ρύπανση. 

Γιατί ο ποταμός Hangang είναι τόσο 
σημαντικός; 
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο ποταµός 
διασχίζει µόνο την πρωτεύουσα, αλλά είναι ο 
δεύτερος µεγαλύτερος ποταµός στην Κορέα και 
µεταφέρει περισσότερο νερό από οποιονδήποτε 
άλλο ποταµό στη χώρα. Είναι επίσης ένας 
φυσικός θησαυρός και φιλοξενεί πολλά φυτά 
και ζώα. 

Από πού προέρχεται η ρύπανση; 
Στη δεκαετία του 1980, υποβρύχια φράγµατα 
χτίστηκαν κάτω από τις γέφυρες Gimpo και 
Jamsil, µπλοκάροντας µέρος του ποταµού. Ο 
ρυθµός ροής του νερού µειώθηκε σηµαντικά, 
οδηγώντας στη συσσώρευση πράσινων φυκών. 
Κάνουµε εκστρατεία για να ανοίξουν ξανά αυτά 
τα σημεία. 

A clearer view
Yun Hwan Cho (above) is campaigning to reduce  
pollution and clean up Korea’s Hangang River
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Ποιο είναι το όραμά σας για τον ποταμό 
Hangang; 
Το 2010, η Seoul KFEM παρουσίασε ένα όραµα: 
«Η παιδική χαρά του ποταµού Hangang», «µια 
κοινότητα για ασφαλή ποδηλασία» και «αστική 
κηπουρική». Εργαζόµαστε επίσης υπέρ των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
κατασκευάζοντας δύο ηλιακούς σταθµούς 
παραγωγής ενέργειας και δημιουργώντας 
διάφορα έργα για τη μόλυνση, που στοχεύουν 
στη μείωση της ποσότητας λεπτής σκόνης, 
αέριου ραδονίου, πλαστικού µίας χρήσης και 
αχύρου στο περιβάλλον µας, στοιχεία που 
συνδέονται στενά µε κοινωνικά ζητήµατα στη 
Σεούλ. Προς το παρόν, το ποτάµι είναι βρώµικο 
και η ρύπανση του νερού κάνει τον αέρα να 
µυρίζει. Θέλουµε η περιοχή να γίνει ένας 
ασφαλής, όµορφος χώρος αναψυχής για τους 
ανθρώπους της Σεούλ. 

Τι θα περιλαμβάνει η συνεργασία με την Oris; 
Εκτός από το Limited Edition ρολόι, το οποίο θα 
βοηθήσει στη συγκέντρωση χρηµάτων για την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων µας, θα 
συνεργαστούμε επίσης στις µέρες καθαρισµού 
αργότερα μέσα στη χρονιά. Αναμένουμε 
εκατοντάδες εθελοντές να ενωθούν µαζί µας 
καθώς θα µαζεύουµε σκουπίδια από το ποτάµι. 
Στόχος είναι επίσης και η ευαισθητοποίηση για 
το πρόβληµα. Οι περισσότεροι πολίτες της 
Σεούλ δεν έχουν ιδέα για τον βαθμό ρύπανσης 
που προκαλούν τα σκουπίδια. Μετά τη συλλογή,   

ειδικοί για την ανακύκλωση θα µιλήσουν για το 
πώς να απορρίφθουν αυτά τα απόβλητα µε 
υπευθυνότητα. Θα δημιουργήσουμε επίσης 
περιβαλλοντικές καµπάνιες που θα εστιάζουν 
στη συνεργασία. Είναι λοιπόν µια σηµαντική και 
πολύ συναρπαστική στιγµή για το µέλλον της 
Σεούλ! 

Πώς μπορούν οι άνθρωποι να λάβουν μέρος 
στις εκδηλώσεις; 
Προσκαλούµε ήδη άτοµα να συμμετέχουν µέσω 
των ψηφιακών δικτύων της Seoul KFEM και στην 
ιστοσελίδα µας έχουµε ένα εργαλείο εγγραφής 
εθελοντών. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να 
συµµετέχουν µαζί µας! 

Τι αντίκτυπο περιμένετε να έχει η συνεργασία 
με την Oris στο έργο σας; 
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πολλές 
εκδηλώσεις καθαρισµού που να µπορούν να 
συµµετέχουν οι άνθρωποι και η 
ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα ρύπανσης 
των ποταµών είναι ακόμη χαµηλή. Είµαστε 
ενθουσιασµένοι για αυτήν τη συνεργασία, 
επειδή πολλοί γνωρίζουν ότι η Oris και η 
σύμπραξη μας θα βοηθήσουν στη µετάδωση του 
μηνύματος στους Κορεάτες της Σεούλ και ακόμη 
παρά πέρα. Μακροπρόθεσµα, είµαι βέβαιος ότι 
θα είναι η κινητήρια δύναµη και θα βοηθήσει 
στο να επιτύχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό 
µέλλον για τον ποταµό Hangang, την πόλη της 
Σεούλ και τους ανθρώπους της. 

Πρόσκληση σε δράση 
Η Oris θα λάβει µέρος στις 
εκδηλώσεις καθαρισµού της Σεούλ 
KFEM και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι 

"Οι 
περισσότεροι 
πολίτες της 
Σεούλ δεν 

έχουν ιδέα για 
τον βαθμό 

ρύπανσης που 
προκαλούν τα 
σκουπίδια." 
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Λεπτομέρειες

Κάσα Από ανοιξείδωτο ατσάλι, με 
περιστρεφόμενη στεφάνη με κεραμικό ένθετο 
Μέγεθος 43.50 χιλ (1.713 ίντσες)
Καντράν Πράσινο ντεγκραντέ
Φωσφορίζον Υλικό Δείκτες και ενδείξεις 
υπογραμμισμένα με Super-LumiNova®
Κρύσταλλο Ζαφειριού, θολωτό και στις δύο 
πλευρές, με εσωτερική αντιανακλαστική 
επίστρωση
Πίσω μέρος κάσας Από ανοξείδωτο ατσάλι, 
βιδωτή με ιδιαίτερη χάραξη της πορείας του 
ποταμού Hangang 
Κορώνα Βιδωτή, ασφαλείας, από ανοξείδωτο 
ατσάλι με προστασία
Δέσιμο Μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι, με 
αναδιπλούμενο κούμπωμα ασφαλείας με 
επέκταση
Στεγανότητα 30 bar (30 ΑΤΜ/300 m)

Μηχανισμός

Νούμερο Oris 743
Λειτουργίες Κεντρικοί δείκτες ωρών και 
λεπτών, συνεχόμενος δείκτης 
δευτερολέπτων στο 9, κυκλική ένδειξη 
ημερομηνίας με λευκό δείκτη, διορθωτής 
ημερομηνίας, λειτουργία fine timing και 
χρονόμετρο
Κούρδισμα Αυτόματο
Power reserve 38 ώρες
Limited edition 2,000 κομμάτι, με ειδικό 
κουτί παρουσίασης 
ΠΤΛ 2.400€

Hangang
Limited Edition
Βασισμένο στο υψηλής απόδοσης 
καταδυτικό ρολόι Aquis, αυτό το Limited 
Edition υποστηρίζει την αποστολή της 
Seoul KFEM για τον καθαρισµό, την 
προστασία και την αποκατάσταση του 
ποταµού Hangang 

743 7734 4187-Set
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