
 
 
 
 
 

 

11 αστικές δράσεις από την Praktiker Hellas, στο πλαίσιο του 

προγράμματος ευθύνης της 

«Οι Μάστορες της Πόλης μας»  

 

Ιωάννινα 

 

Τον Ιούνιο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στην πόλη των 

Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα των Paguristas και εθελοντές του 

Ερυθρού Σταυρού, προχώρησαν σε βελτιωτικές εργασίες στο νησάκι της λίμνης 

Ιωαννίνων για την ανάδειξη των ακόλουθων σημείων: στο σχολείο, στο σπίτι του Αλή 

Πασά, στο Εκκλησάκι και στην Παιδική χαρά, όπου πραγματοποίησαν καθαρισμό, βάψιμο 

και διαφόρων ειδών επισκευές. 

Την Κυριακή 23 Ιουνίου με τη συμμετοχή 70 ατόμων η δράση ολοκληρώθηκε με απόλυτη 

επιτυχία. 

_________________________________________________________________ 

Πάτρα 

 

Τον Ιούνιο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στην Πάτρα προχώρησαν 

σε καθαρισμό-καλλωπισμό της Πλατείας Παπαναστασίου, σε συνεργασία με την 

εθελοντική ομάδα των Patrinistas.  

Πιο συγκεκριμένα, οι «μάστορες» συγκέντρωσαν τα απορρίμματα, έβαψαν τα παγκάκια, τα 

πεζούλια της πλατείας, τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς (τσουλήθρες, κλπ ) & τα κάγκελα 

της πλατείας,  ενώ παράλληλα καλλώπισαν το φυσικό περίγυρο. 

Η δράση ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Κυριακή 30 Ιουνίου, κάνοντας χαρούμενους τους 

κατοίκους της περιοχής, με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 εθελοντών. 

 

_______________________________________________________________________ 

Αττική 

 

Μάνδρα 

 

Τον Ιούνιο οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στη Μάνδρα Αττικής 

βρέθηκαν στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας, όπου και καθάρισαν συγκεκριμένα 

σημεία, συλλέγοντας απορρίμματα & κόβοντας ξερά χόρτα. 

Οι εργασίες έγιναν την Κυριακή 16 Ιουνίου, από 10 εθελοντές εργαζόμενους με τη χρήση 

ειδικών εργαλείων, σε συντονισμό με το Δήμο Ελευσίνας. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Κολωνός 

 

Το Σεπτέμβριο οι εθελοντές «μάστορες» από τα υπόλοιπα καταστήματα Praktiker Αττικής 

(Ελληνικό, Ταύρος, Αιγάλεω & Μεταμόρφωση) και τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, 

βρέθηκαν στον Κολωνό για να συνεργαστούν με την εθελοντική ομάδα των Atenistas, 

που οργάνωσαν και συντόνισαν τη δράση, στη δημιουργία 2 πάρκων ‘τσέπης’. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη «χαρτογράφηση» από τους Atenistas των αναγκών της  

περιοχής που μπορούσαν να βελτιωθούν, ακολούθησε η κυριολεκτική μεταμόρφωση των 

αρχικών χώρων σε 2 πανέμορφα παρκάκια, μέσα από πολλές εργασίες: σκάψιμο και 

διαμόρφωση εδάφους με χώμα & χαλίκι, κλαδέματα & καθαρισμό πάσης φύσεως, 

φυτεύσεις αρωματικών φυτών και δέντρων, βάψιμο τοίχων & παγκακίων, κατασκευές σε 

νέα παγκάκια και άλλες ξύλινες δημιουργίες. 

 

Την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 ατόμων και με την 

άψογη συνεργασία όλων, η δράση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την υπόσχεση των 

πολιτών να αγαπούν και να προσέχουν τους νέους χώρους αναψυχής στην περιοχή τους.  

_____________________________________________________________________ 

Λάρισα 

Το Σεπτέμβριο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στη Λάρισα, 

προχώρησαν στον παραποτάμιο καθαρισμό του Πηνειού ποταμού, σε συνεργασία με το 

Δήμο Λάρισας. 

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, 30 εθελοντές εργαζόμενοι καθάρισαν τις 

κοίτες του ποταμού Πηνειού, από το σημείο των σκαλιών έως και την κεντρική γέφυρα του 

ποταμού, συλλέγοντας αρκετά μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και βοηθώντας, έτσι, 

στην ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του τοπίου. 

 

_______________________________________________________________________ 

Βόλος 

 

Το Σεπτέμβριο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στο Βόλο, ανέλαβαν 

τον καθαρισμό και τον καλλωπισμό της Πλατείας Καλλιθέας, σε συνεργασία με το Δήμο 

Βόλου.  

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, οι 30 εθελοντές εργαζόμενοι έβαλαν τα 

δυνατά τους και καθάρισαν και καλλώπισαν (με βάψιμο όλων των επιφανειών & 

περιποίηση όλου του χώρου) την Πλατεία Καλλιθέας δίνοντάς της χρώμα και φρεσκάδα. 

 

_______________________________________________________________________ 

Αλεξανδρούπολη  

Το Σεπτέμβριο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στην 

Αλεξανδρούπολη, συμμετείχαν στην δράση που αφορούσε σε καθαρισμό του Καθαρισμός 

Πλατανότοπου Μαΐστρου, σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, οι 20 εθελοντές εργαζόμενοι καθάρισαν 

την περιοχή πέριξ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στον Πλατανότοπο Μαΐστρου, 



 
 
 
 
 

συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη φροντίδα του όμορφου αυτού 

σημείου της περιοχής. 

_______________________________________________________________________ 

Καλαμάτα  

 

Το Σεπτέμβριο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στην Καλαμάτα 

συμμετείχαν στην δράση που αφορούσε σε ανάπλαση του Πάρκου Σιδηροδρόμων σε 

συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου οι 40 εθελοντές εργαζόμενοι με τις 

οικογένειές τους επιμελήθηκαν τις ακόλουθες εργασίες, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης 

Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της πόλης: επισκευή και συντήρηση της ξύλινης γέφυρας, 

ελαιοχρωματισμό των κράσπεδων και διαφόρων άλλων σημείων, επισκευή και συντήρηση 

σε παγκάκια και κάδους απορριμμάτων και εργασίες συντήρησης πρασίνου.  

Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, καθώς δόθηκε μια φρέσκια και όμορφη εικόνα στο χώρο, 

για να τον χαίρονται  οι πολίτες! 

 

_______________________________________________________________________ 

Ηράκλειο Κρήτης 

 

Τον Οκτώβριο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker  στο Ηράκλειο Κρήτης 

προχώρησαν, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα των Minoistas, η οποία είχε 

αναλάβει όλο το συντονισμό, και άλλους φορείς, στην ακόλουθη δράση: 35 εθελοντές με 

τις οικογένειές τους βοήθησαν στον καλλωπισμό (βάψιμο- περιποίηση), σε κατασκευές, 

φυτεύσεις και σε καθαρισμό του πάρκου επί της οδού Ερμή στον Αϊ Γιάννη (Κνωσσού), 

που περιλαμβάνει σημεία ανάπαυσης & παιδική χαρά. 

 

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, με την άψογη συνεργασία όλων η δράση ολοκληρώθηκε με 

απόλυτη επιτυχία,  κάνοντας το δημόσιο αυτό χώρο να λάμπει! 

 

_______________________________________________________________________ 

Ξάνθη 

 

Τον Οκτώβριο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στη Ξάνθη ανέλαβαν 

τη φροντίδα της Παιδικής Χαράς Διομήδειας, κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο 

Αβδήρων & την τοπική κοινότητα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, οι 40 εθελοντές εργαζόμενοι με τις 

οικογένειές τους έδωσαν ραντεβού με τους κατοίκους της περιοχής, για να καθαρίσουν και 

να βάψουν την Παιδική Χαρά Διομήδειας, σε συνέχεια της περυσινής αντίστοιχης 

προσπάθειας. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 

 

Τον Οκτώβριο, οι εθελοντές «μάστορες» του καταστήματος Praktiker στη Θεσσαλονίκη 

προχώρησαν σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα των Thessalonistas στην ανάπλαση 

της Παιδικής Χαράς Πλάτωνος. 

 

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 50 εθελοντές εργαζόμενοι  

καθάρισαν, έβαψαν και έδωσαν χρώμα στην Παιδική Χαρά που βρίσκεται μεταξύ των 

οδών Αγ. Σοφίας & Πλάτωνος, ανανεώνοντας ένα χώρο αφιερωμένο στα παιδιά, με μεγάλη 

συμμετοχή πολιτών –  μεγάλων και μικρών!  

_______________________________________________________________________ 

 

 


