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2ος ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ANGELAKOS (HELLAS) S.A.

Save Our Seas (Σώστε τις θάλασσές μας) ήταν το σύνθημα του φετινού καθαρισμού παραλιών που πραγματοποιήθηκε στις 

Οινούσσες την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017, με πρωτοβουλία της Angelakos (Hellas) S.A. και σε συνεργασία με τον Δήμο 

Οινουσσών.  

Συνεχίζοντας την περσινή επιτυχημένη δράση, μέλη της εταιρείας  

ταξίδεψαν στις Οινούσσες προκειμένου να καθαρίσουν τις δυτικές 

παραλίες του νησιού, στις οποίες εκατοντάδες ντόπιοι 

παραθεριστές και τουρίστες απολαμβάνουν τα μπάνια τους κατά 

την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.   

(Εικόνα 1) Εθελοντές έξω από το Δημαρχείο Οινουσσών πριν τον 

καθαρισμό.  

 

 

Η Αngelakos (Hellas) S.A. εκπροσωπήθηκε από τον κ. Δημήτρη 

Αγγελάκο, τον Καπτα-Παναγιώτη Ανδριώτη, την κα. 

Χρυσάνθη Ανδριώτη, την κα. Σεβαστή Θεοδωράκα, την κα. 

Αλίκη Ιωαννίδη, τον κ. Ιωάννη Χονδροδήμα και την κα. 

Βασιλική Πάλλη. Την ανωτέρω ομάδα πλαισίωσαν μαθητές του 

Γυμνασίου Οινουσσών, σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού 

Ναυτικού Οινουσσών, Δημοτικοί Σύμβουλοι και το προσωπικό 

καθαριότητας του Δήμου (Εικόνα 1). 

 (Εικόνα 2) Μαθητές του Γυμνασίου καθαρίζουν την παραλία 

«Κακοπετριά».  

Έτσι, 62 εθελοντές συμμετείχαν σε αυτήν την δράση καθαρίζοντας 7 παραλίες και περίπου 800μ. ακτογραμμής, 

συλλέγοντας 100 σακούλες απορριμμάτων, κυρίως μπουκάλια γυάλινα και πλαστικά, λάστιχα, σχοινιά και δίχτυα 

ψαρέματος, κουτιά αναψυκτικών, πλαστικές σακούλες κ.α. (Εικόνες 2, 3).                                                                           

Σκοπός της εταιρείας είναι να ευαισθητοποιηθούμε ακόμη 

περισσότερο όλοι μας όσον αφορά στην προστασία του 

περιβάλλοντος και των θαλασσών, που είναι προς όφελος όλων. 

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους 

εθελοντές ήταν παιδιά ηλικίας 12-20 ετών, το οποίο αποτελεί 

ένδειξη ότι η νέα γενιά ενδιαφέρεται για την φύση και θέλει να 

διατηρεί τις θάλασσες καθαρές. Ιδιαίτερα δε, το γεγονός ότι 28 από 

τους εθελοντές ήταν σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού 

Ναυτικού αποδεικνύει ότι τα μελλοντικά στελέχη της ναυτιλίας 

δείχνουν ενδιαφέρον για να μην μολυνθούν οι θάλασσες.  

 

(Εικόνα 3) Σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών καθαρίζουν την παραλία «Άγιος Ιωάννης». 

Η Angelakos (Hellas) S.A. θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι βοήθησαν σε αυτήν την δράση και ενημέρωσε όλους τους 

παρευρισκόμενους ότι πρόθεση της εταιρείας είναι να συνεχισθεί αυτή η πρωτοβουλία σε ετήσια βάση.  


