
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

2ος Χριστουγεννιάτικος φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου 

«Οne Group One Crew» 

για την ενίσχυση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Η ΑΡΓΩ» 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Υπευθυνότητας της Attica Group «ΠΛΕΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» και με στόχο την 
περαιτέρω συνεισφορά του Ανθρώπινου Δυναμικού μας σε ανάγκες συνανθρώπων μας, διοργανώσαμε τον 
2ο αγώνα ποδοσφαίρου «One Group One Crew» με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και στόχο τη στήριξη του 
Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ». 
 
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, στο γήπεδο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος μεταξύ των ομάδων «Ξηράς» και «Θάλασσας» των εργαζομένων της Attica Group. Η λήξη 
του αγώνα βρήκε νικητές τα παιδιά και όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση, που 
αποτελεί ελάχιστο δείγμα αγάπης, συμπαράστασης, στήριξης κι ενίσχυσης της προσπάθειας που καταβάλλει 
το Σωματείο «Η ΑΡΓΩ» για την περίθαλψη, φροντίδα και εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες, που ανήκουν 
κατά κύριο λόγο και προτεραιότητα σε οικογένειες Ελλήνων Ναυτικών. 
 
Η διοργάνωση του 2ου φιλανθρωπικού αγώνα ποδοσφαίρου «One Group One Crew» αποτελεί τη συνέχεια 
της πρωτοβουλίας της Attica Group που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 με διπλό στόχο: αφενός την 
προσφορά στις οικογένειες ναυτικών με παιδιά με ειδικές ανάγκες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
παιδιών τους, αφετέρου την ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής υπευθυνότητας των εργαζομένων μας και 
την ανάδειξη της σημασίας της εθελοντικής προσφοράς. 
 
Το ποσό που συγκεντρώθηκε από τη συμμετοχή των εργαζομένων αλλά και την επιπρόσθετη οικονομική 
ενίσχυση από τον Όμιλο κατατέθηκε στο λογαριασμό του Σωματείου «Η ΑΡΓΩ», στην Εθνική Τράπεζα. 
 
Η Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR 
FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 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. 
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