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20 Οκτωβρίου 2013: Επέτειος της αναγγελίας του Αβατάρ. 
Εκδηλώσεις Άνιδιοτελούς Προσφοράς Υπηρεσίας  

που έγιναν στις χώρες της Ζώνης 6 

6        
 



2 

Bosnia 
 

 

2 Centres & Groups 

29 volonteers 

19 people served  

Στη Βοσνία οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν 
προσφορά βασικών ειδών διατροφής και 
ατομικής υγιεινής σε φτωχές οικογένειες. 



3 

Croatia 
 

 

11 Centres & Groups 

112 volonteers 

130 people served  
Προσφορά ζεστού 
φαγητού και ρούχων  
στους άστεγους των 
δρόμων, αλλά και σε 
αίθουσα που είχε 
ετοιμαστεί γι αυτό τον 
σκοπό. Προσφορά 
βασικών ειδών διατροφής 
και υγιεινής, ρουχισμού 
κλπ. σε φτωχές οικογένειες 
καθώς και επίσκεψη και 
προσφορά φαγητού σε 
γηροκομείο. 



4 

France 
 

 

1 Centre 

53 volunteers 

125 people served  

Στη Γαλλία έγινε διανομή σάντουιτς, 
κρουασάν και ζεστής σοκολάτας, καθώς 
και άλλων τροφίμων όπως ξηροί καρποί, 
φρούτα και μπισκότα, και ειδών ατομικής 
υγιεινής στους αστέγους. 



5 

Greece 
 

 

6 Centres & Groups 

95 volunteers 

300 people served  

Στην Ελλάδα, στο Πέραμα διοργανώθηκε μια 
γιορτή με φαγητό, χορό και τραγούδι. 
Προσφέρθηκε μαγειρεμένο φαγητό και τρόφιμα 
σε περισσότερες από 45 οικογένειες. Μικροί και 
μεγάλοι χόρεψαν και χάρηκαν με τα τεχνάσματα 
ενός κλόουν. Σε άλλο μέρος της Αθήνας οι 
εθελοντές έκαναν το τραπέζι σε φτωχές 
οικογένειες και έπαιξαν με τα παιδιά παιχνίδια 
με Ανθρώπινες Αξίες.  



6 

Greece 
 

 

6 Centres & Groups 

95 volunteers 

300 people served  

Στη Θεσσαλονίκη προσφέρθηκαν 80 γεύματα σε 
αστέγους και δόθηκαν τρόφιμα σε φτωχές 
οικογένειες. Έγινε επίσης επίσκεψη στο Δημόσιο 
Ψυχιατρείο.  

Σε ένα χωριό της Ξάνθης δόθηκαν τρόφιμα και 
άλλα είδη πρώτης ανάγκης.  

Στην Πάτρα  έγινε μια εκδήλωση με μουσική και 
φαγητό για ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα. 



7 

Italy 
 

 

15 Centres & Groups 

126 volunteers 

650 people served  

Στην Ιταλία, οι εκδηλώσεις 
υπηρεσίας περιλάμβαναν 
προσφορά ζεστού φαγητού σε 
αστέγους, τόσο σε τραπεζαρίες 
όσο και στους δρόμους,  
προσφορά τροφίμων σε 
φτωχές οικογένειες κ.α.  



8 

Serbia 
 

 

2 Centres & Groups 

8 volunteers 

15 people served  

Στη Σερβία είχαμε προσφορά μαγειρεμένου 
φαγητού και ειδών πρώτης ανάγκης σε 
αστέγους. 



9 

Slovenia 
 

 

3 Centres & Groups 

53 volunteers 

108 people served  

Στη Σλοβενία οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν 
προσφορά τροφίμων σε φτωχές οικογένειες  
και  προσφορά φαγητού στους αστέγους, σε 
συνεργασία με έναν τοπικό σύλλογο. 



10 

Spain 
 

 

8 Centres & Groups 

133 volunteers 

720 served  

Στην Ισπανία οι εκδηλώσεις 
περιλάμβαναν συγκέντρωση 
τροφίμων για τράπεζες 
τροφίμων, σίτιση των αστέγων 
σε στεγασμένους χώρους, 
αλλά και στους δρόμους, 
διανομή τροφίμων σε φτωχές 
οικογένειες, αλλά και σίτιση 
300 εγκαταλελειμμένων ζώων 
σε ένα καταφύγιο.  



11 

Switzerland 
 

 

7 Centres & Groups 

30 volunteers 

120 people served  

Στην Ελβετία οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν 
προσφορά τροφίμων στους απόρους μέσα 
από το «μαγικό τραπέζι» ενός μοναχού, 
προσφορά φαγητού στους αστέγους και 
αιμοδοσία. 



12 

Σύνολο 

Ζώνης 6 

Συνολικά  στη Ζώνη 6 συμμετείχαν  
55 Κέντρα και Ομάδες Σάτυα Σάι 
Με περισσότερους από 600 εθελοντές – μέλη 
και μη-μέλη του Οργανισμού. 
 
Βοηθήθηκαν περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι 


