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  Αγαπητή κυρία Μαμούρη, 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγκαλιάς ευχαριστούμε θερμά τους 

εργαζόμενους της ΔΕΔΔΗΕ και εσάς προσωπικά, για τα ενδύματα, τα παιχνίδια, τις 

πάνες, τα γάλατα και τα είδη βρεφανάπτυξης που προσφέρατε στα προστατευόμενα 

παιδιά του Συλλόγου μας. 

  

Η Αγκαλιά με ανιδιοτέλεια, αγάπη και σεβασμό συμπαραστέκεται σε γυναίκες 

έγγαμες ή άγαμες, που διάφοροι λόγοι (εγκατάλειψη, κακοποίηση και 

κοινωνικοοικονομικοί) τις πιέζουν σε βίαιη αφαίρεση της ζωής του εμβρύου - παιδιού 

τους. Προσφέρει προστασία στο παιδί από την κύησή του και μετά τον τοκετό και στη 

μητέρα ηθική και υλική στήριξη. Αυτή την περίοδο καλύπτουμε περισσότερες από 

εκατόν ογδόντα οικογένειες και κάτω από τη διακριτική, ουσιαστική και με πολλή 

φροντίδα συμπαράσταση της Αγκαλιάς, στα δεκαπέντε χρόνια δράσης της, έχουν 

γεννηθεί περισσότερα από 1600 παιδιά. 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε το ευχάριστο γεγονός ότι «Το Σπίτι της 

Αγκαλιάς”, ένα όραμα χρόνων, έγινε πια πραγματικότητα και αυτό οφείλεται στις 

εκδηλώσεις αγάπης και ενίσχυσης πολλών απλών και ευαίσθητων συνανθρώπων μας.  

Η αγάπη κατορθώνει τα ακατόρθωτα, πάντα με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι τώρα 

μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικότερα για να βοηθήσουμε ακόμη 

περισσότερες οικογένειες, μονογονεϊκές και μη. Είναι μια πρακτική που σήμερα ακόμη 

περισσότερο χρειάζεται για τους συνεχώς αυξανόμενους εμπερίστατους συνανθρώπους 

μας.   
 

Το Δ.Σ της Αγκαλιάς και οι εργαζόμενοι βαθειά ελπίζουμε, ότι ο Σύλλογος θα 

κατορθώσει να προσφέρει ακόμη πιο ολοκληρωμένο έργο, με τη δημιουργία 

Βρεφονηπιακού Σταθμού, που κατ’ εξοχήν σήμερα, έχει απόλυτη ανάγκη η 

εμπερίστατη ελληνική οικογένεια. Ελπίζουμε ότι με την αγάπη όλων κι’ αυτό θα 

πραγματοποιηθεί. 

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε πρόοδο στις δραστηριότητές σας και κάθε 

οικογενειακή και επαγγελματική επιτυχία, με την ελπίδα ότι θα σας έχουμε συνέχεια 

συμπαραστάτη στην προσπάθειά μας. 
 

Με εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες, 

Για τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά 
 

                  Η Πρόεδρος    Η Γενική Γραμματέας 

 

 

                                    

                                 Βαρβάρα Μεταλληνού                                 Ζαχαρούλα  Γκριέλα 
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