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                                       Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 2021 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς,                
 
Η πανδημία δεν λέει να υποχωρήσει για την ώρα.  Ένας καινούργιος χρόνος ξεκίνησε με όχι τόσο 
καλούς οιωνούς, το «Άσυλο του Παιδιού» όμως πρέπει να συνεχίσει το έργο του και να 
προστατεύει την εργαζόμενη χαμηλόμισθη μητέρα και τα παιδιά της.  
 
Μέχρι τώρα δεν πραγματοποιήθηκε καμμία από τις τακτικές εκδηλώσεις μας.  Και επειδή η 
οικονομική κατάσταση του «Ασύλου του Παιδιού» είναι οριακή, το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να προγραμματίσει μία νέα ηλεκτρονική αγορά τις παραμονές του Πάσχα, στα χνάρια 
της εορταγοράς των Χριστουγέννων. 
 
Έτσι, από 19-29 Απριλίου θα μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για τα προϊόντα που φτιάχνει η 
κουζίνα μας και οι κυρίες της Ομάδας Στήριξης: Μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, λικέρ, κρασιά, 
τσίπουρα, ελιές, μέλι καθώς και τα γλυκά που οι μέρες απαιτούν (τσουρέκια, ρεβανί, πάστα 
φλώρα, κουλουράκια διάφορα).  Ακόμη πασχαλινές λαμπάδες, αρωματικά φυτά με πασχαλινό 
διάκοσμο, καλαθάκια με πολύχρωμα αυγά, διακοσμητικά αυγά με χάντρες ή ζωγραφισμένα και με 
μαρμάρινη βάση, όπως και άλλα πασχαλινά είδη φιλοτεχνημένα με μεράκι και πολλή αγάπη από 
τα μέλη της Ομάδας Στήριξης του «Ασύλου του Παιδιού», τα οποία είμαστε σίγουροι ότι θα σας 
αρέσουν. 
 
Μετά τις 16 Απριλίου 2021 στη σελίδα μας στο facebook                               
«Άσυλο του Παιδιού Θεσσαλονίκη» θα μπορείτε να δείτε φωτογραφημένα 
τα προϊόντα προς πώληση. 
 
Σας επισυνάπτουμε κατάλογο από ό,τι θα προσφέρεται αυτή τη χρονιά. 
 
Η εορταγορά μας θα λειτουργεί ηλεκτρονικά (atpgrammateia@gmail.com) ή τηλεφωνικά 
(2310209398) με παράδοση στο χώρο σας. 
 
Ακολουθώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα 
μπορείτε και να μας επισκεφτείτε στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για να κάνετε τις επιλογές σας 
“δια ζώσης” καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 14:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.  
 
Περιμένουμε με χαρά να σας «δούμε» έστω και με αυτόν τον νέο τρόπο και να σας στείλουμε τις 
παραγγελίες σας!!! 

Με εκτίμηση, 
Για το Δ.Σ., 

         Η Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας   

                                                    

  

   Μαρία Ευθυμιάδου                               Ανδρομάχη Τζιβρά-Ωρολογά        
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