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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Hermes και το Ειδικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου,  
τιμούν την παγκόσμια ημέρα καθαρισμού ακτών 

  

Θέλοντας να τιμήσουν την παγκόσμια ημέρα καθαρισμού ακτών, η Hermes και το 

Ειδικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου, οργάνωσαν από κοινού, εκδήλωση καθαρισμού 

τμήματος παραλίας που εφάπτεται των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αεροδρομίου 

Λάρνακας. Η εκδήλωση, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν ενταγμένη στις 

πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος που διοργανώνει ο Διεθνής Όμιλος 

διαχείρισης Αεροδρομίων Vantage και ο οποίος, αποτελεί έναν από τους μετόχους 

της Hermes Airports.  

 

Στον καθαρισμό της παραλίας, εκτός από τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Αγίου 

Λαζάρου και το προσωπικό της Hermes, συμμετείχαν επίσης εθελοντές και από την 

υπόλοιπη κοινότητα των αεροδρομίων, όπως η εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

επίγειας εξυπηρέτησης Swissport και η Cyprus Airports Food & Beverage. Την 

εκδήλωση στήριξαν επίσης η εταιρεία λεωφορείων Kapnos, ο Δήμος Λάρνακας και η 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών και τεχνολογίων περιβάλλοντος Hellenic Tzilalis Ltd.   

 

Σε δηλώσεις του, ο Ανώτατος Διευθυντής της Hermes, κ Wes Porter, εξέφρασε τις 

θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν στην εκδήλωση 

και σημείωσε ότι «είναι πραγματικά απερίγραπτο το συναίσθημα ηθικής 

ικανοποίησης και ευφορίας που δημιουργεί στον καθένα από μας, όταν του δίνεται η 

ευκαιρία να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Πολύ περισσότερο φέτος, 

που έχουμε την τιμή να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση από κοινού με το Ειδικό 

Σχολείο Αγίου Λαζάρου».  

 

Ως αποτέλεσμα της εκδήλωσης καθαριότητας που οργάνωσε η Hermes, εκτιμάται ότι 

συγκεντρώθηκαν απορρίμματα συνολικού βάρους που ξεπερνά τα 25 κιλά. Οι 

εθελοντές αφαίρεσαν από την παραλία, πλαστικές σακούλες και μπουκάλια, 

τενεκεδάκια αναψυκτικών, αποτσίγαρα αλλά και πάρα πολλά χαρτιά. Αρκετά υλικά 

στάλθηκαν από τη Hermes για ανακύκλωση.     

http://www.hermesairports.com/
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