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Για 9η συνεχή χρονιά, οι άνθρωποι της ΑΒ Βασιλόπουλος δήλωσαν εθελοντές σε μια πρωτοβουλία - 
θεσμό για την εταιρεία, την Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ, όπου με σύνθημα #allazoumesinithies, 5.000 
εθελοντές από 305 καταστήματα αφιέρωσαν τις δράσεις τους στο περιβάλλον. 
 
Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική εκστρατεία Let’s Do it Greece και την περιβαλλοντική οργάνωση 
iSea, οι εθελοντές – εργαζόμενοι της ΑΒ είχαν μια κοινή αποστολή: να κάνουν τις γειτονιές της Ελλάδας 
πιο όμορφες και πιο καθαρές, μειώνοντας, ταυτόχρονα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο χάρτη της 
Ελλάδας! 
 
Μέσα από δράσεις καθαρισμού ακτών και χώρων πρασίνου, «131 γειτονιές σε όλη την Ελλάδα 
“άλλαξαν” από τους ανθρώπους μας, την Κυριακή 16 Ιουνίου, οι οποίοι κατάφεραν να συγκεντρώσουν 
παραπάνω από  10 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων το 80% αντιστοιχεί σε πλαστικό. Για όλους 
εμάς στην ΑΒ, κάθε γειτονιά είναι ξεχωριστή και πολύτιμη. Είναι εκεί όπου βρισκόμαστε καθημερινά. 
Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά μας. Για τον λόγο αυτό, φέτος δηλώσαμε εθελοντές για ένα έργο αξίας. Ένα 
έργο προσφοράς από όλους εμάς αφιερωμένο στον άνθρωπο και το περιβάλλον», δήλωσε η Όλγα 
Μιχαλοπούλου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ ο Νίκος Κιούσης, 
Ιδρυτής και Πανελλαδικός Συντονιστής της Περιβαλλοντικής Εκστρατείας Let’s Do it Greece 
συμπλήρωσε «Η φανταστική ομάδα της ΑΒ σήμερα απέδειξε πως οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από τις 
πιο απλές ιδέες». 
 
Με αφορμή την επέτειο των 80 χρόνων, η ΑΒ Βασιλόπουλος σχεδίασε και υλοποίησε δυο ειδικές 
δράσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα στους πρόποδες του Υμηττού στην θέση Πατητήρι, καθώς και στην 
παραλία Καλογριά, στην Πάτρα, υπό την καθοδήγηση της Let’s Do it Greece και της iSea. Πιο 
συγκεκριμένα, οι εθελοντές της ΑΒ, που συμμετείχαν στη δράση στον Υμηττό, ανέλαβαν τον καθαρισμό 
έκτασης 30 στρεμμάτων από 250 κιλά απορριμμάτων και ξερών χόρτων στην περιοχή “Ανθεστήρια”, το 
πότισμα 1.000 νεαρών δενδρυλλίων από πρόσφατες αναδασώσεις στο εκκλησάκι Αγίας Ειρήνης και τη 
φροντίδα ενός χώρου αναψυχής και σημαντικού πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας. Αντίστοιχα, 
στην Πάτρα «Συνέβαλαν στον καθαρισμό 2 χλμ. ακτογραμμής ενός προστατευόμενου βιότοπου, από 
όπου συνέλεξαν 350 κιλά απορριμμάτων. Ταυτόχρονα ευαισθητοποιήθηκαν για την υιοθέτηση 
προσωπικών φιλοπεριβαλλοντικών συνηθειών στην καθημερινότητά τους», ανέφερε η Αναστασία 
Χαρίτου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων του Πυλώνα “Άνθρωπος και Υδάτινα Οικοσυστήματα” της 
περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea. 
 
Για ακόμα μία χρονιά, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετέφερε το μήνυμα να αλλάξουμε συνήθειες για ένα 
καλύτερο αύριο και έκανε τη διαφορά σε εκατοντάδες γειτονιές σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όλοι μαζί 
#allazoumesinithies και στον Εθελοντισμό. 
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