
 

Αθήνα, 20/11/2017 

Δελτίο Τύπου 

«Kindness Revolution: 1 μέρα, 2 πόλεις, 15 παράλληλες 

εθελοντικές δράσεις!» 

Η ethelon, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου, διοργανώνει το 

Kindness Revolution και σε καλεί να γίνεις εθελοντής. 

 

 

Η ethelon στις 5 Δεκεμβρίου, εμπνευσμένη από τη Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, διοργανώνει 

το Kindness Revolution όπου 250 εθελοντές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα βάλουν το δικό τους 

λιθαράκι για να φέρουμε την αλλαγή που θέλουμε να δούμε στο κόσμο μέσα από 15+ παράλληλες 

εθελοντικές δράσεις και να επηρεάσουμε θετικά την ζωή δεκάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας 

που το έχουν ανάγκη! 

Σε μία εποχή που πολλοί βλέπουν μία κοινωνία με προβλήματα, ο εθελοντισμός παίρνει θέση 

ώστε να δημιουργήσει ενεργούς πολίτες που αναλαμβάνουν δράση και δίνουν λύσεις. Μέσω του 

Kindness Revolution η ethelon θέλει να προωθήσει το πνεύμα προσφοράς και συνεργασίας και 

να φέρει την επανάσταση στις πράξεις αλληλεγγύης.  

Οι εθελοντικές δράσεις αφορούν όλους τους τομείς προσφοράς και θα είναι προσανατολισµένες 

στους Στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, καθώς οι στόχοι αυτοί 

αποτελούν τη βάση για τη µελλοντική διεθνή ανάπτυξη. 

Παραδείγματα δράσεων είναι ο καθαρισμός του κέντρου της Αθήνας από ταγκιές με το συνΑθηνά, 

η φροντίδα των αδέσποτων ζώων του Φιλοζωϊκού Σωματείου Νίκαιας – Κερατσινίου, Κοινωνικό 

Μαγείρεμα στο κέντρο της Αθήνας με τον «Άλλο Άνθρωπο» αλλά και την ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, 

η δημιουργία ενός πίνακα αφής και η φύτευση αρωματικών λουλουδιών στο Κέντρο Εκπαίδευσης 

και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), χριστουγεννιάτικο στόλισμα για τους ηλικιωμένους του 

Άσυλου Ανιάτων και της ΜΚΟ ΣυΖωή στη Θεσσαλονίκη αλλά και η δημιουργία Χριστουγεννιάτικων 

Καρτών, Θετικών Μηνυμάτων, ανάπλαση πρασίνου και πολλές ακόμα! 

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στο “The Cube Athens”, Κλεισόβης 8 Αθήνα και στο “WE”, Λεωφόρος 

3ης Σεπτεμβρίου και Λαμπράκη Γρηγορίου στη Θεσσαλονίκη τη Τρίτη 5 Δεκεμβρίου. 

Αν θέλεις και εσύ να συμμετέχεις στο Kindness Revolution μπορείς να μάθεις περισσότερα στο 

www.kindnessrevolution.gr και στο Facebook Page της ethelon! 

 

 

http://www.ethelon.org/
http://www.kindnessrevolution.gr/
http://www.facebook.com/Ethelon.org/

