
 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ»                                                                                 

 

Το δίκτυο ανταλλαγής και αλληλεγγύης Αγίας 
Παρασκευής είναι μια ομάδα πολιτών της πόλης μας η 
οποία ξεκίνησε την λειτουργία της το 2010 κατ΄ αρχάς 
με τη διοργάνωση αγορών χωρίς μεσάζοντες και στη 
συνέχεια με άλλες δράσεις αλληλεγγύης. 

Η ομάδα αυτή δρα στην πόλη εθελοντικά και χωρίς 
κανένα οικονομικό ή άλλο κέρδος. Το δίκτυο  
μετασχηματίστηκε σε σύλλογο με την επωνυμία 
«Δίκτυο ανταλλαγής και αλληλεγγύης Αγίας 
Παρασκευής Μπορούμε κι αλλιώς» με απόφαση του 
πρωτοδικείου στις 12/6/2018. Συνεργαζόμαστε με 
όλους όσους έχουν στο νου τους να απλωθεί η 
αλληλεγγύη στην πόλη μας.   

Προσπαθούμε να δρούμε συλλογικά και αλληλέγγυα 
και αυτή είναι και προστασία για όλους μας. Οι 



συναλλαγές στη δράση χωρίς μεσάζοντες γίνονται από 
όλους μας. Η διαδικασία είναι απόλυτα διαφανής.  

Οι δράσεις μας το 2019 είναι οι παρακάτω: 

1. 10/2/2019 14η διάθεση προϊόντων στην πλ. 
Μελίνας Μερκούρη με συλλογή τροφίμων για το 
κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας. 

2. 12/2/2019 Συλλογή και αποστολή ανδρικών 
ρούχων για την προσφυγική δομή στη Λέρο. 

3. 8/3/2019 Αποκριάτικο γλέντι του συλλόγου μας 
στο Mirador . Ενίσχυση του σχολείου των φυλακών 
Αυλώνα. 

4. 27/3/2019 Περίθαλψη αστέγου της πόλης μας. 
Ένταξή της στο γηροκομείο Αθηνών. 

5. 5/4/2019 Παρουσίαση βιβλίου «‘ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ» της 
Αιμιλίας Πλατή στη βιβλιοθήκη Κοντόπουλου. 
Συλλογή ειδών για το σχολείο των φυλακών 
Αυλώνα. 

6. 14/4/2019 Το δεύτερο ταξίδι των βιβλίων. Συλλογή 
βιβλίων για το παλαιοβιβλιοπωλείο αστέγων. 
Παρουσίαση και δωρεά του βιβλίου μας «ΕΛΑ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΜΟΥ». 

7. 21/4/2019 15η διάθεση προϊόντων. Συλλογική 
κουζίνα. Συλλογή φαρμάκων και τροφίμων για τις 
κοινωνικές δομές του δήμου μας. 



8. 12/5/2019 Ρεμπέτικη βραδιά στην ταβέρνα 
Μαυρομάτης. Μεγάλη συμμετοχή δημοτών της 
πόλης μας.  

9. 23/5/2019 Συμμετοχή στην εκδήλωση του 
σχολείου των φυλακών Αυλώνα για τον Καβάφη. 
Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. 

10. 6ο/2019 Ακυρωμένη διάθεση τροφίμων. 
Συλλογή τηλεκαρτών για το σχολείο των φυλακών 
Αυλώνα και ειδών προσωπικής υγιεινής για τους 
πρόσφυγες. 

11. 23/7/2019 Συμμετοχή στην εκδήλωση οι 
κρατούμενοι ποιητές του Αυλώνα. Συλλογή ειδών 
πρώτης ανάγκης. 

12. 20/10/2019 16η διάθεση προϊόντων. Συλλογή 
φαρμάκων και τροφίμων για το κοινωνικό 
παντοπωλείο του δήμου μας. Συλλογική κουζίνα. 

13. 26/102019 Συμμετοχή στην γιορτή της 28ης 
Οκτωβρίου στο σχολείο των φυλακών Αυλώνα. 

14. 7/11/2019 Συλλογή και αποστολή κουβερτών, 
σεντονιών, παπλωμάτων, καρτών στο σχολείο των 
φυλακών Αυλώνα. 

15. 26/112019 Συλλογή και αποστολή ρούχων και 
ειδών πρώτης ανάγκης για την προσφυγική δομή 
στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας. 

16. 15/12/2019 17η διάθεση προϊόντων. Συλλογή 
φαρμάκων και τροφίμων για το κοινωνικό 
παντοπωλείο του δήμου. Συλλογική κουζίνα. 



17. 27/12/2019 Συμμετοχή στις 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου. 
Ανταλλαγή παιχνιδιών και βιβλίων. Κεράσματα.  
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