
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

4ο Summer Bazaar Ρούχων των «Φίλων της Μέριμνας». Να είμαστε όλοι εκεί! 

«Μέριμνα»: Μία λέξη που κλείνει μέσα της όλη την αγάπη και την φροντίδα σε λίγα 

γράμματα. Για τη «Μέριμνα« ο λόγος ύπαρξης της είναι η φροντίδα του παιδιού και 

της οικογένειας που έχει ανάγκη γιατί αντιμετωπίζει το πιο δύσκολο εχθρό: 

Τον θάνατο σαν οδυνηρό γεγονός, τον φόβο του θανάτου, την απειλητική για τη ζωή 

ασθένεια. Αυτά τα παιδιά -που έρχονται άδικα σε πολύ μικρή ηλικία στη ζωή 

αντιμέτωπα με τόσο μεγάλα προβλήματα, αλλά και τις οικογένειές τους- αγκαλιάζει η 

«Μέριμνα». 

Αλλά για να τα αγκαλιάσει και να τα στήριξεί στην δύσκολη μάχη τους ή στην 

δύσκολη πορεία που έχουν να κάνουν για να ξεπεράσουν το χαμό ενός αγαπημένου 

προσώπου, γονιών, συμμαθητών, η «Μέριμνα» έχει ανάγκη και από τη δική μας 

βοήθεια. 

Για να αγκαλιάσει τα παιδιά που την έχουν ανάγκη και τις οικογένειές τους πρέπει 

πρώτα εμείς να αγκαλιάσουμε την «Μέριμνα» και ο μόνος τρόπος να την 

αγκαλιάσουμε είναι να στηρίξουμε τις δράσεις της, όπως τα πολύ μεγάλα bazaar που 

πραγματοποιούν «Οι Φίλοι της Μέριμνας» και που φέτος τα διοργανώνουν με όλες 

εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να είναι απολύτως ασφαλής η 

συμμετοχή μας στις δράσεις τους. 

Ας μην αφήσουμε την πανδημία να επηρεάσει το έργο της «Μέριμνας», ας μην 

αφήσουμε μία μεγάλη υγειονομική απειλή να σκοτεινιάσει το φως που ρίχνει στις 

ψυχές των παιδιών που έχουν ανάγκη η οργάνωση, η οποία επιτελεί στην Ελλάδα ένα 

από τα πιο δύσκολα έργα.  

Ας μείνουμε κοντά της στο 4ο καλοκαιρινό Bazaar των «Φίλων της Μέριμνας».  

Μια γιορτή προσφοράς που έγινε επιτυχημένος θεσμός, με στόχο να στηρίζει τους 

σκοπούς του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Φίλοι της Μέριμνας», επαναλαμβάνεται 

για 4η χρονιά φέτος. Τηρώντας όλες τις συνθήκες για να είμαστε ασφαλείς στο χώρο 

θα μπορούν να εισέρχονται μέχρι τριάντα (30) άτομα. 

Στο φετινό Καλοκαιρινό Bazaar Ρούχων, που θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ 9/7 - 11/7, 

στο Πολεμικό Μουσείο, Ριζάρη 2, στην Αθήνα, θα διατεθούν ρούχα από το stock 

του 2019 σε απίστευτα χαμηλές τιμές. 

Μπορείτε να κάνετε τις καλοκαιρινές αγορές σας με ασφάλεια, και να βρείτε 

ευκαιρίες σε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, αξεσουάρ, κοσμήματα, φουλάρια. 

 

 



 

                                                   

                                                    

Οι Φίλοι της Μέριμνας σας περιμένουν για να ανακαλύψετε γυναικεία και αντρικά 

είδη σε πολύ καλή κατάσταση.  

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2μ.μ. - 6 μ.μ. 

Παρασκευή 10 Ιουλίου 11π.μ. - 6μ.μ. και 

Σάββατο 11 Ιουλίου 11π.μ. - 6μ.μ. 

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τα προγράμματα της «Μέριμνας», 

που αφορούν στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών τόσο σε σοβαρά άρρωστα παιδιά, όσο 

και σε παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν το πένθος ή μια 

αναπάντεχα τραυματική απώλεια. 

Οι «Φίλοι της Μέριμνας» είναι μέλος της Ενωσης «Μαζί για το Παιδί» 

Πρόσβαση: 

Μετρό: Σταθμός «Ευαγγελισμός 

Parking Polis  

Επικοινωνία: 

«Φίλοι της Μέριμνας»:καθημερινά 9.30-17.00,Τηλ. 210 6842833,  

info@friendsofmerimna.gr 
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