Η Attica Group και αυτή τη χρονιά κοντά στις Τοπικές Κοινωνίες
Αγαπητοί συνταξιδιώτες,
Με το μήνυμα «Δίνω ζωή στην ακτή μου», η Attica Group, πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει το φετινό καλοκαίρι τον καθαρισμό παραλιών
των νησιών της Νάξου και της Κρήτης, τηρώντας για άλλη μία φορά τη δέσμευση της να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των ελληνικών ακτών.
Στελέχη της εταιρείας, προσκαλούν τη νεολαία της Νάξου και του Ηρακλείου να μεταδώσουν από κοινού μέσα από την δράση τους ένα συμβολικό
μήνυμα ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς των ελληνικών ακτών, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στην προστασία του φυσικού
και πολιτισμικού πλούτου της Ελλάδας αλλά και στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Στις ακτές του «Αγίου Γεωργίου» και στη «Γκρόττα» στην Νάξο, όπως και σε αυτή της «Αμμουδάρας» στο Ηράκλειο, μεταβαίνουν εθελοντικά
οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries και της Super Fast Ferries ώστε μαζί με τη νεολαία να «δώσουν ξανά ζωή» στις περιοχές και να αποτελέσουν το ζωντανό παράδειγμα της δέσμευσης για ένα περισσότερο καθαρό, βιώσιμο και ανθρώπινο περιβάλλον.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια συνειδητή ατομική συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος χωρίς να εξαρτάται από
οδηγίες ή εντολές. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών και της νεολαίας η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί και το μέλλον της σε ένα κόσμο που θα
αφήσουμε εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να είναι μέλημα όλων μας. Με το πρόγραμμα «ΔΙΝΩ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΟΥ» η Attica Group και οι
άνθρωποί της συμμετέχουν στις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος στους προορισμούς που εξυπηρετεί η εταιρεία.
Σημειώνουμε ότι αυτή η ενέργεια εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Attica Group (Blue Star Ferries/ Superfast Ferries) για το 2009 ενώ θα έχει συνέχεια και την επόμενη χρονιά σε άλλες ακτές των νησιών μας. Είναι δέσμευση μας να
συμβάλλουμε στην προστασία των ελληνικών ακτών κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την συνένωση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

