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ΘΕΜΑ: Θερμές ευχαριστίες για την προσφορά και συνεργασία σας 
 
Αγαπητέ κύριε Μόσχο,     

Η ομάδα του Μπορούμε και οι συνεργαζόμενοι κοινωφελείς φορείς σας εκφράζουν τις πιο θερμές ευχαριστίες για 

την πολύ σημαντική στήριξη των 21 λαϊκές αγορές της Αθήνας με τις οποίες συνεργαζόμαστε στο έργο μας 

(Πανόρμου, Πατησίων, Πετραλώνων, Δάφνης, Γκύζη, Περιστερίου, Νέας Ιωνίας, Καλλιθέας, Χαλανδρίου, 

Ελληνορώσων, Νέου Ψυχικού, Μεταξουργείου, Άνω Ιλισίων, Παγκρατίου Χολαργού, Κορυδαλλού, Μοσχάτου, 

Λυκόβρυσης, Μεταξουργείου, Πηγάδας στον Πειραιά και Γέρακα).  

Οι παραγωγοί και επαγγελματίες των παραπάνω λαϊκών αγορών προσέφεραν το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 

περισσότερους από 67 τόνους φρούτα, λαχανικά και άλλα προϊόντα λαϊκής μέσω των εθελοντών μας σε 

συνεργαζόμενους τοπικούς κοινωφελείς φορείς.  

Η παραπάνω ποσότητα είναι το αποτέλεσμα της αποδοχής και εμπιστοσύνης των πωλητών των λαϊκών αγορών στο 

έργο μας και της στήριξης της Ομοσπονδίας και των στελεχών σας, για την οποία είμαστε ευγνώμονες και ελπίζουμε 

να καλλιεργηθεί ακόμα περισσότερο μελλοντικά. Ενδεικτικές είναι οι εντυπώσεις των εθελοντών μας, ακόμα και 

αυτών από το εξωτερικό, οι οποίοι κάθε φορά μένουν εντυπωσιασμένοι και μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τη 

γενναιοδωρία και τη στήριξη των λαϊκών αγορών προς τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κατάσταση 

ανάγκης.  

Οι παραπάνω λαϊκές αγορές συνέβαλαν με την προσφορά τους καθοριστικά αφενός στη μείωση της σπατάλης 

φαγητού, αφετέρου στην ενίσχυση ανθρώπων σε επισιτιστική ανασφάλεια με πολύτιμα φρέσκα προϊόντα, στα οποία 

δύσκολα έχουν πρόσβαση. Οι προσφορές των λαϊκών αγορών επίσης έχουν πολύ σημαντικό κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αφού η ποσότητα περισσευούμενων τροφίμων που προσφέρθηκε αξιοποιήθηκε από 

κοινωφελείς φορείς αντί να επιβαρύνει το περιβάλλον.     

Η παραπάνω ποσότητα αποτελεί ουσιαστική στήριξη για το έργο των κοινωφελών φορέων που στηρίζονται από το 

πρόγραμμα. Ενδεικτικά παραθέτουμε δηλώσεις των εκπροσώπων τους: 

Μεταφέροντας τα λόγια της κυρίας Χρυσάνθης Σαντζιλιώτη, εκπροσώπου του «Ίασις» (λαϊκή αγορά Αχαρνών): 

«Τα μέλη, οι εθελοντές & το προσωπικό του Ίασις ευχαριστούν θερμά τη λαϊκή αγορά Αχαρνών για τις ποσότητες 
τροφίμων που λαμβάνουν σε εβδομαδιαία βάση. Τα τρόφιμα που διαθέτουν γενναιόδωρα οι πωλητές διατίθενται 
άμεσα στους ωφελούμενους και αποτελούν σημαντικό βοήθημα γι' αυτούς, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο 
καλύπτονται ολοκληρωμένα οι διατροφικές ανάγκες τους. Ελπίζουμε στη συνέχιση της εξαιρετικής συνεργασίας μας.» 

 
  



 

 

Μεταφέροντας τα λόγια της Δημ. Σύμβουλου Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Εθελοντισμού, κ. Γεωργίας Γ. Σκιαδοπούλου 

και του Δήμαρχου Δάφνης –Υμηττού, κ. Μιχαήλ Ι. Σταυριανουδάκη (λαϊκή αγορά Δάφνης):  

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς Δάφνης, οι οποίοι κάθε 

Τετάρτη προσφέρουν μεγάλες ποσότητες φρέσκων προϊόντων. Η συνεισφορά σας αυτή, ενισχύει το δύσκολο έργο 

μας και συμβάλλει στην ανακούφιση συνανθρώπων μας που χρειάζονται βοήθεια».  

Μεταφέροντας τα λόγια της κας Ιωάννας Ηλιάδη, Προέδρου του Δ.Σ. του «Ασύλου Ανιάτων» (λαϊκή αγορά 

Πανόρμου): 

«Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συνεχή, πολύτιμη και έμπρακτη στήριξή 

σας στο έργο μας. Με την συμπαράσταση σας καταφέρνουμε να εξασφαλίζουμε καθημερινά για όλους αυτούς τους 

ανθρώπους, πλήρη ιατροφαρμακευτική φροντίδα, σίτιση και κυρίως αξιοπρέπεια και ελευθερία. Εκ μέρους των 180 

περιθαλπόμενων και του Δ.Σ. του Ασύλου Ανιάτων σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τους τόνους φρούτων και 

λαχανικών που μας προσφέρετε από τη λαϊκή αγορά της Πανόρμου. Είναι τιμή μας που στέκεστε δίπλα μας. Μας 

γεμίζετε δύναμη και ελπίδα.» 

Μεταφέροντας τα λόγια της κυρίας Μαρία Νομικού, Υπεύθυνης Επικοινωνίας της The HOME Project (λαϊκές αγορές 

Γκύζη και Άνω Ιλισίων): 

«Το χαμόγελο με το οποίο μας υποδέχονται οι πωλητές και η τεράστια προσφορά τους μας δίνουν μεγάλη χαρά. Και 

μας επιτρέπουν να φροντίζουμε τα παιδιά, καταπολεμώντας παράλληλα τη σπατάλη φαγητού. Σας ευχαριστούμε!» 

Μεταφέροντας τα λόγια του εκπροσώπου του ΚΙ.ΠΟ.ΔΑ (Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας, λαϊκή αγορά Περιστερίου): 

«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη στήριξη σας στην Δομή Παροχής Συσσιτίου Περιστερίου η οποία 

στηρίζει άπορους, άνεργους και άστεγους συμπολίτες μας. Η ανιδιοτελής κίνηση σας, που αφορά στη δωρεά 

προϊόντων λαϊκής ενισχύει τους άστεγους ωφελούμενους του προγράμματος μας ώστε να καλύψουν βασικές και 

πρωτεύουσες ανάγκες τους. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη κοινωνία, η χορηγία σας αποτελεί σημαντική 

βοήθεια για την εξέλιξη του έργου μας.» 

Μεταφέροντας τα λόγια της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Καλλιθέας, κυρίας Άννας Γιαννάκου-Πάσχου 

(λαϊκή αγορά Καλλιθέας): 

«Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά σας στον Δήμο μας καθώς και για την άψογη συνεργασία μας. 

Σας συγχαίρουμε για τη δράση σας που αποβλέπει στο όφελος του κοινωνικού συνόλου.» 

Μεταφέροντας τα λόγια του εκπροσώπου της «Ηλιακτίδας» (λαϊκή αγορά Καλλιθέας): 

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους πωλητές στη λαϊκή αγορά Καλλιθέας για την τεράστια προσφορά τους 

σε τρόφιμα και για τη συνεχή άψογη και ευδιάθετη συνεργασία με τη δομή μας.» 

Μεταφέροντας τα λόγια των υπευθύνων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεταμόρφωσης (λαϊκή αγορά 

Νέας Ιωνίας) : 



 

«Οι Κοινωνικές Δομές Συσσιτίου και Παντοπωλείου του Δήμου Μεταμόρφωσης εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες 

τους για τις ποσότητες τροφίμων που λαμβάνουν σε εβδομαδιαία βάση από τη λαϊκή αγορά της Νέας Ιωνίας. Τα 

τρόφιμα που διαθέτουν γενναιόδωρα οι πωλητές διατίθενται άμεσα στους ωφελούμενους και αποτελούν σημαντικό 

βοήθημα γι' αυτούς, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται ολοκληρωμένα οι διατροφικές ανάγκες του 

νοικοκυριού τους. Ελπίζουμε στη συνέχιση της εξαιρετικής συνεργασίας μας.» 

Μεταφέροντας τα λόγια του Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλου Κλαδίτη, Προϊστάμενου του Φιλοπτώχου Ταμείου της 

Ενορίας της Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού (λαϊκή αγορά Ελληνορώσων): 

«Το φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας του Ναού της Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού σας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για 

την αμέριστο, φιλάνθρωπο και πλήρους αγάπης συμπαράσταση εις στα καθημερινά Συσσίτια του Ενοριακού Ναού 

μας. ¨Ο ελεών πτωχόν, δανείζειν Θεόν¨. Ευχόμεθα δι’ εσάς και την οικογένεια σας ευλογία παρά Κυρίου.» 

Μεταφέροντας τα λόγια της εκπροσώπου των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Χαλανδρίου, Μαρίας Δανδουλάκη 
(λαϊκές αγορές Νέου Ψυχικού και Χαλανδρίου): 

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας για την προσφορά της λαϊκής αγοράς Νέου Ψυχικού σε 
μεγάλες ποσότητες οπωροκηπευτικών προϊόντων που διατέθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο του Δήμου 
Χαλανδρίου κατά το έτος 2019. Η κοινωνική ευαισθησία σας μας επιβεβαιώνει πως παρά τις εξαιρετικά δύσκολες 
καταστάσεις που βιώνουμε λόγω της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, δεν έχει χαθεί το αίσθημα της αλληλεγγύης. 
Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε πως έχουμε τη στήριξη από φορείς που αντιλαμβάνονται τον αγώνα που 
καθημερινά δίνουμε για να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στα άτομα που εξυπηρετούμε». 

Μεταφέροντας τα λόγια εκπροσώπου της PRAKSIS (λαϊκή αγορά Αγίου Παύλου στο Μεταξουργείο και Πετραλώνων): 

«Η ομάδα της PRAKSIS και οι 18 εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις συλλογής φρούτων και λαχανικών και στη 
διανομή τους στο Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς προσφέρετε απλόχερα  και ανιδιοτελώς τα προϊόντα σας, υποστηρίζοντας 
συνανθρώπους μας που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Μια πράξη προσφοράς είναι μια πράξη 
αλληλεγγύης». 

Μεταφέροντας τα λόγια του Πρόεδρου του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου και υπεύθυνου του συσσιτίου Ιερού 
Ναού Φανερωμένης Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Δ. Καλογερόπουλου (λαϊκή αγορά Χολαργού): 

«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενοριακού Φιλόπτωχου Ταμείου του καθεδρικού Ιερού Ναού Παναγίας 
Φανερωμένης Χολαργού σας ευχαριστούμε για την ευγενική προσφορά σας. Συμβάλλετε σημαντικά προκειμένου να 
προμηθευτεί το Φιλόπτωχο Ταμείο μας, τα όντως απαραίτητα τρόφιμα για τους 79 ενδεείς αδελφούς της ενορίας μας, 
για την καθημερινή ετοιμασία φαγητού που προσφέρεται κάθε μεσημέρι σε 64 αναξιοπαθούντες αδελφούς μας, αλλά 
επιπλέον και για την καλύτερη φιλανθρωπική λειτουργία του Κέντρου Ενοριακής Αγάπης.» 

Μεταφέροντας τα λόγια του εκπροσώπου του Δικτύου Αλληλεγγύης Παγκρατίου (λαϊκή αγορά Παγκρατίου):  

«Τα μέλη και οι εθελοντές του Δικτύου Αλληλεγγύης Παγκρατίου θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις βαθιές μας 
ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσφέρατε. Μολονότι γνωρίζουμε ότι οι 
καιροί είναι δύσκολοι για όλους, είναι χειρονομίες σαν τη δική σας που διαρκώς μας ωθούν (αλλά και μας επιτρέπουν) 
να συνεχίζουμε να οργανώνουμε δράσεις αλληλεγγύης προς όφελος των άπορων οικογενειών στην περιοχή μας. 
Πολλές ευχές για ένα καλό καλοκαίρι σε όλους και όλες!» 

  



 

 

Μεταφέροντας τα λόγια του εκπροσώπου του ξενώνα της Άρσις (λαϊκή αγορά οδού Κεραμεικού): 

«Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να 
εκφράσει για μια ακόμα φορά τις θερμές ευχαριστίες της στη λαϊκή αγορά του Μεταξουργείου για τις εβδομαδιαίες 
δωρεές φρέσκων οπωρολαχανικών και άλλων τροφίμων. Οι συνεχείς και σε σταθερή βάση δωρεές τους συμβάλλουν 
σημαντικά στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών της Δομής. Η ανιδιοτελής 
προσφορά τους αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και συμβάλλει όχι μόνο στην εξασφάλιση μιας ακόμη 
μεγαλύτερης ποικιλίας στο διαιτολόγιο των παιδιών που φιλοξενούμε, αλλά και στην ενίσχυση της πεποίθησης πως 
δεν είμαστε μόνοι/ες στο δύσκολο μα όμορφο και σημαντικό αγώνα μας» 

Μεταφέροντας τα λόγια της εκπροσώπου του Οικοτροφείου Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Λυκόβρυσης, κ. Αγγελικής Παπαλάμπρου 
(λαϊκή αγορά Λυκόβρυσης): 

«Το Οικοτροφείο και το Προστατευόμενο Διαμέρισμα Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Λυκόβρυσης ευχαριστεί θερμά της λαϊκή αγορά στη 
Λυκόβρυση για την προσφορά των προϊόντων τους σε εβδομαδιαία βάση. Τα προϊόντα που λαμβάνουμε είναι υψηλής 
ποιότητας και καλύπτουν σημαντικό μέρος των διατροφικών αναγκών των φιλοξενουμένων. Η κίνηση αυτή αποτελεί 

για εμάς και τους ανθρώπους που ζουν στη Μονάδα  σημαντική βοήθεια και έμπρακτη υποστήριξη.» 

 
Μεταφέροντας τα λόγια του εκπροσώπου της Αλληλεγγύης Πειραιά: 

«Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες εκ μέρους του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. και των 
υπολοίπων μελών της Αλληλεγγύης Πειραιά, για την ευγενή, ουσιαστική σας ανταπόκριση και τα αλληλέγγυα 
συναισθήματά σας! Η έμπρακτη συνδρομή σας όλο αυτόν τον καιρό, με την προσφορά σας σε φρούτα και λαχανικά 
είναι πολύτιμη βοήθεια στο έργο μας, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας.» 
Μεταφέροντας τα λόγια της Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορυδαλλού, κυρίας Κωτσίδου 
Ελευθερίας:  

«Ευχαριστούμε τη λαϊκή αγορά του Κορυδαλλού, που κάθε Πέμπτη, στην περιοχή της πλατείας Μερκάτη προσφέρει 
απλόχερα τα προϊόντα της στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές 
δομές στήριξης του Δήμου μας.» 
 
Μεταφέροντας τα λόγια του εκπροσώπου του Μ.Κ.Ο. «Φάρος Ελπίδας» και του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (λαϊκή 
αγορά Μοσχάτου): 
 
«Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Φάρος Ελπίδας» θα θέλαμε να σας εκφράσουμε 
τις θερμές ευχαριστίες μας για την ανταπόκριση σας στο αίτημα μας για την ενίσχυση της κοινωνικής κουζίνας του 
Δήμου μας. Η ευαισθητοποιημένη στάση σας συνέβαλε ιδιαίτερα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την 
υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να 
σας έχουμε αρωγούς στο έργο μας στο μέλλον». 

Εκτός από τις ευχαριστήριες επιστολές που διανέμουμε αυτήν την περίοδο σε όλους τους πωλητές των λαϊκών 
αγορών που έχουμε συνεργασία, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και μέσω της Ομοσπονδίας για τη στήριξη στο έργο 
μας.  

Ευελπιστούμε ότι η συνεργασία μας θα συνεχίσει να είναι το ίδιο ουσιαστική και θετική και ότι θα διευρυνθεί ακόμα 
περισσότερο σε επίπεδο νέων συνεργασιών με λαϊκές αγορές της αρμοδιότητας σας.  



 

 

Από πλευράς μας θα χαρούμε ιδιαίτερα να συνεργαστούμε και στην περαιτέρω προβολή του κοινού κοινωνικού μας 
έργου συνεργαζόμενοι σε επιλεγμένες ενέργειες προβολής. 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση μπορεί να έχετε. Για ακόμα μια φορά σας 
ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά και την υποστήριξή σας. 

Με εκτίμηση 
 

 
 
Αλέξανδρος Θεοδωρίδης 
Ιδρυτικό Μέλος – Διαχειριστής Μπορούμε 


