
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκληρώθηκε η Περιβαλλοντική απόΔραση Attica Group 

Νάξος, 13 & 14 Νοεμβρίου 2021 

“Πλέουμε μαζί” για την προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών μας 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Υπευθυνότητας της Attica Group “ΠΛΕΟΥΜΕ ΜΑΖΙ” και με στόχο 

την περαιτέρω συνεισφορά του Ανθρώπινου Δυναμικού μας σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, 

ολοκληρώθηκε η 1η από μία σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν για την απορρύπανση των βυθών 

και την προστασία της θαλάσσιας ζωής των νησιών μας σε συνεργασία με την Aegean Rebreath. 

Ο πρώτος σταθμός των περιβαλλοντικών μας αποΔράσεων ήταν η Νάξος, όπου το Σάββατο 13 και 

την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, οι 31 εθελοντές - εργαζόμενοί μας μαζί με τους 29 εθελοντές της Aegean 

Rebreath και του Συλλόγου «Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου» σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και 

τη συμμετοχή νησιωτών και ομάδας του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών της Νάξου, διαπίστωσαν το 

μεγάλο πρόβλημα της οικολογικής επιβάρυνσης και εργάστηκαν συντονισμένα και αποτελεσματικά. 

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, εθελοντές δύτες της Aegean Rebreath και της Attica Group 

συνέλλεξαν και ταξινόμησαν 2.811 ανακυκλώσιμα προϊόντα καθημερινής χρήσης, 5,5 σάκους με 

πλαστικές σακούλες, 1 σάκο με σχοινιά και 40 κιλά δίχτυα από τον παράκτιο καθαρισμό της παραλίας 

Λαγκούνα και από το βυθό του αλιευτικού καταφυγίου στη Χώρα της Νάξου. 

Η απόΔραση ολοκληρώθηκε με την εγκαινίαση ενός Σταθμού Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων 

βάζοντας τη βάση για την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού για 

τον περιορισμό του προβλήματος. 

Στόχος του προγράμματος είναι να εμφυσήσουμε την αξία της εθελοντικής προσφοράς στους 

εργαζομένους μας, να έρθουμε πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, 

να συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη των νησιών μας για ένα καλύτερο σήμερα και ένα ακόμη καλύτερο αύριο για όλους μας. 

 

https://www.aegeanrebreath.org/
https://www.aegeanrebreath.org/


 

 

 

Η Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE 

STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 πλοία που 

προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 

71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά 

αυτοκίνητα ετησίως. 

 

Καλλιθέα, 25 Νοεμβρίου 2021 
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