ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Hermes συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια
προστασίας του περιβάλλοντος
Την δέσμευση της για την προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της βιωσιμότητας και της αειφορείας του τουρισμού της
Κύπρου επαναβεβαίωσε η Hermes Airports και το προσωπικό της, τιμώντας για άλλη
μια φορά την παγκόσμια ημέρα καθαρισμού ακτών. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στις
πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος που διοργανώνει ο Διεθνής Όμιλος
διαχείρισης Αεροδρομίων Vantage, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μετόχους της
Hermes Airports.
Σταθερός σύμμαχος της Hermes, ήταν και φέτος το Κέντρο Α.Μ.Ε.Α. ‘Αγιος Λάζαρος,
το οποίο συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία καθαριότητας της ακτής στην περιοχή
Μενεού. Το παρών τους έδωσαν επίσης εθελοντές από την κοινότητα του
αεροδρομίου
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εξυπηρέτησης Swissport και LGS, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών
Airtrans Εxpress (UPS) και η εταιρεία που διαχειρίζεται τα καφεστιατόρια των
κυπριακών αεροδρομίων Cyprus Airports Food & Beverage. Την εκδήλωση στήριξαν
επίσης η εταιρεία λεωφορείων Kapnos, ο Δήμος Λάρνακας και η εταιρεία παροχής
Περιβαλλοντικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών Hellenic Tzilalis Ltd.
Σε δηλώσεις της, η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes, κυρία Ελένη
Καλογήρου, συνεχάρη τους συμμετέχοντες στην εκστρατεία η οποία, όπως
σημείωσε, «έχει πλέον καταστεί θεσμός για το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας». Η
κυρία Καλογήρου υπενθύμισε επίσης «την υποχρέωση που αναλογεί στον καθένα
απο εμας, να επιδεικνύει εμπράκτως την αγάπη του για το περιβάλλον,
προφυλάσσοντας το από ενέργειες που οδηγούν στη ρύπανση και την καταστροφή
του».
Η κυρία Καλογήρου εξέφρασε επίσης «θερμές ευχαριστίες προς όλους τους
εθελοντές και ιδιαίτερα προς τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Αγίου Λαζάρου που μας
τίμησαν για άλλη μια φορά με την παρουσία τους».
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Από την εκστρατεία καθαριότητας, εκτιμάται ότι συγκεντρώθηκαν απορρίμματα
συνολικού βάρους που ξεπερνά τα 20 κιλά. Οι εθελοντές συνέλλεξαν πλαστικές
σακούλες και μπουκάλια, τενεκεδάκια αναψυκτικών, αποτσίγαρα και πάρα πολλά
χαρτιά. Αρκετά υλικά στάλθηκαν από τη Hermes για ανακύκλωση.
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