
 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ                           ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 
                 Γ.23 
Προς τους γονείς και κηδεμόνες  
των μαθητών/τριών του  
Γυμνασίου Αγλαντζιάς  
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
η Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας και Ερυθρού Σταυρού του Γυμνασίου Αγλαντζιάς οργανώνει την 
Παρασκευή 13/12/2019 Φιλανθρωπική Αγορά (Παζαράκι), για ενίσχυση του ταμείου πρόνοιας του 
σχολείου. 
 
Σας παρακαλούμε εάν μπορείτε να ετοιμάσετε κάτι από όσα περιλαμβάνονται στον κατάλογο που σας 
αποστέλλουμε ή οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι μπορεί να διατεθεί στην αγορά  (χριστουγεννιάτικα 
στολίδια, βιβλία, παιχνίδια, μπουλουκάκια, κοσμήματα κ.ά.) και να το στείλετε στο σχολείο (Γραφείο 
κυρίας Μελίνας Αδαμίδου) πριν τις 13/12/2019. 
 
Οτιδήποτε σταλεί από τον κατάλογο τροφίμων, παρακαλούμε να μπει σε πλαστικά ή χάρτινα δισκάκια, να 
είναι ψημένο και καλά συσκευασμένο. Τα τρόφιμα θα τα παραλαμβάνει στις 7:30 το πρωί της 
Παρασκευής 13/12/2019 η Βοηθός Διευθύντρια κ. Μελίνα Αδαμίδου στο γραφείο του εφημερεύοντα 
Β.Δ. 
 
Όσοι από εσάς δεν έχετε τη δυνατότητα να στείλετε κάτι από τον κατάλογο τροφίμων που σας 
αποστέλλουμε, μπορείτε να στείλετε κάποιο χρηματικό ποσό ως εισφορά (να παραδίδεται στον 
Υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος). 
 
Το παζαράκι θα λειτουργήσει τα δύο διαλείμματα στην κεντρική αυλή του σχολείου από τους εθελοντές 
μαθητές του Ερυθρού Σταυρού, μαθητές του ΚΜΣ και  τους καθηγητές της Επιτροπής Πρόνοιας. 
 
Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε στην προσπάθειά μας αυτή και θα στηρίξετε το παζαράκι μας, έτσι 
ώστε ο στόχος του σχολείου, για βοήθεια των μαθητών μας, να επιτευχθεί.  
Παρακαλούμε στη δήλωση που ακολουθεί να σημειώσετε την προσφορά σας.  
 
Οι δηλώσεις και τα χρήματα θα συγκεντρώνονται από τον Υπεύθυνο Καθηγητή κάθε τμήματος μέχρι και 
τη  Δευτέρα 9.12.2018. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
 
Μιχαήλ Πέτρος 
Διευθυντής 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Γλυκά: (διάφορα κέικς, δούκισσα, τρούφες, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, χριστουγεννιάτικα κέικς, 
χριστουγεννιάτικα μπισκότα, δάκτυλα, πουρέκκια, μηλόπιτες, κρουασάν, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες 
και διάφορα νηστίσιμα). 
Αλμυρά: (κούπες, λαχματζούν, τυρόπιτες, ελιόπιττες, κολοκοτές, πίτσες, λουκανικόπιττες κ.λπ.) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Δ Η Λ Ω Σ Η 

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα: ............................................................................................................. 

Όνομα μαθητή/τριας: ............................................................................................... Τμήμα: ………..      
1. Αναλαμβάνω να ετοιμάσω και να στείλω στις 13/12/2019 με το παιδί μου στο σχολείο  

     τα εξής  είδη: ................................................................................................................................. 

2. Αποστέλλω χρηματικό ποσό: ....................................... 

3. Αποστέλλω άλλα είδη όπως: …………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………… 

  Υπογραφή 


