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29 Μαΐου - Ημέρα Εθελοντισμού Εργαζομένων ΑΒ  

 

 Πάνω από 120 δράσεις και 3.000 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα! 
 
H ΑΒ, με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος Εθελοντισμού (2011) διοργανώνει σε 
συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που έχει καταστήματα σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, δράσεις εθελοντισμού για την Κυριακή, 29 Μαίου 2011.  
 
Στόχος των δράσεων αυτών είναι να δημιουργηθούν δεσμοί με τις τοπικές 
κοινότητες, να αυξηθεί το ομαδικό πνεύμα και να ενισχυθεί η εταιρική κουλτούρα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η πλειοψηφία των εργαζομένων της ΑΒ θα συμμετέχουν 
εθελοντικά στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  
 
Συγκεκριμένα, οι εθελοντές της ΑΒ ανά κατάστημα ή διεύθυνση έχουν έρθει σε 
επαφή με τοπικούς φορείς, ιδρύματα, γηροκομεία, ορφανοτροφεία και ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε ιδρύματος αφενός θα βοηθήσουν συλλέγοντας ρούχα, παπούτσια, 
παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη και τρόφιμα, αφετέρου θα βρεθούν οι ίδιοι για λίγες 
ώρες κοντά σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας.  Επίσης, έχουν έρθει σε 
επαφή με Δήμους ζητώντας ειδική άδεια για τον καθαρισμό πάρκων και ακτών. 
Υπολογίζεται πως την Κυριακή, 29 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν πάνω από 
120 δράσεις σε όλη την Ελλάδα με τουλάχιστον 3.000 εθελοντές!  
 
Ενδεικτικά, μερικοί από τους φορείς που θα βοηθηθούν είναι: Αλληλεγγύη 
Ζωής, σκοπός του οποίου είναι η κοινωνική φροντίδα ευπαθών ομάδων στη 
Θεσσαλονίκη, Κιβωτός του κόσμου, Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα, Γυναικείες Φυλακές στη 
Θήβα, Φωλιά Ελευσίνας, Χαρά κέντρο ειδικών ατόμων Παλλήνης, Εστία Ειδικής 
Επαγγελματικής Αγωγής, Ξενώνας SOS-ΕΛΙΖΑ, Χαμόγελο του Παιδιού σε Αθήνα και 
Κόρινθο, Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα,  Μέριμνα, 
Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, τα Γηροκομεία Αθηνών, Χαλκίδας, 
Κόκκινης Εκκλησιάς στην Καρδίτσα, Κωστοπούλειος Στέγη στις Σέρρες,  Τιάλειο στην 
Κοζάνη, Μ. Καλυβίων στα Τρίκαλα, Σύλλογος Βέροιας Πρωτοβουλία για το Παιδί, 
ΚΑΠΗ Αγίου Τρύφωνα στην Α. Γλυφάδα, Οίκος Ευγηρίας Θήβας, Ορφανοτροφεία 
Βόλου Άγιος Παντελεήμονας, Αγ. Άννας Κηφισιά, Ίδρυμα Χατζηκώστα, Ίδρυμα 
Αγκαλιά, Ενορία Αγ. Νικολάου στην Καλλιθέα, Φιλόπτωχο ταμείο Ιερού Ναού 
Φανερωμένης Χολαργού, Σχολή Κωφών Παιδιών Λυκόβρυσης, Ίδρυμα Αρωγή, 
Ίδρυμα Αριάδνη, Σπίτι Γαλήνης Χριστού,  Θάλπος και ΠΙΚΠΑ. Επίσης μερικοί από τους 
χώρους που θα καθαριστούν είναι: ο δασότοπος Μαίστρου, οι παραλίες Νικολέικα στο 
Αίγιο, Φαναριού στην Κομοτηνή, το Δημοτικό Πάρκο Αγ. Τριάδος στην Καλαμάτα, η 
νησίδα παραλιακής στη Γλυφάδα, παραλία στο Π. Φάληρο. 
 
Ακόμη έχουν προγραμματιστεί: συλλογή απορριμμάτων στη Δράμα, 
δενδροφύτευση σε συνεργασία με το δήμο στην Καστοριά, καλλωπισμό του 
περιβάλλοντα χώρου στον Προφήτη Ηλία στο Παγκράτι, στο πάρκο Ειρήνης στο 
Ρέντη, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Πτολεμαϊδα και ευπρεπισμός παιδικών 



εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων του νομού Φλωρίνης. 
 
Πιστεύω της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι πως οι εταιρείες έχουν τη δύναμη και 
την ευθύνη να επιφέρουν θετικές και μόνιμες αλλαγές στον κόσμο! 
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