
 

 

                                                               

                                                                                                          Μέγαρα, 19 Δεκεμβρίου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θερμές ευχαριστίες προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  

του Δήμου Μεγαρέων Κα Ελένη Ρήγα  

από τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά»  

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από τον 

Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2016 με πρωτοβουλία της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας του Δήμου Μεγαρέων συγκεντρώθηκαν διάφορα είδη ρουχισμού και 

υπόδησης από τους ακροατές των σεμιναρίων, τα οποία απεστάλησαν στον 

Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά» με τη βοήθεια της 

εθελοντικής ομάδας "Σώμα Έρευνας & Διάσωσης" και ιδιαίτερα του Κ. Ανδρέα 

Σουριτζίδη. 

Η Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού αυτού Συλλόγου απέστειλε στην Πρόεδρο της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Κα Ελένη Ρήγα, επιστολή εκφράζοντας θερμές 
ευχαριστίες. 

Η επιστολή αυτή αναφέρει τα εξής: 
«Αγαπητή κυρία Ρήγα, Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου 
Παιδιού - Η Αγκαλιά ευχαριστούμε θερμά τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου 
Μεγάρων και εσάς προσωπικά για την προσφορά ρουχισμού στο Σύλλογό μας.  
Με την ευγενική αυτή χειρονομία σας στηρίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του 
φιλανθρωπικού, κοινωνικού και ενημερωτικού έργου του συλλόγου και ενθαρρύνετε 
την προσπάθεια, που κάνουμε, ώστε να δημιουργείται για τα παιδιά μια ζεστή, γλυκιά 
και τρυφερή αγκαλιά.  
Σας ενημερώνουμε ότι, αυτή την περίοδο καλύπτουμε σταθερά εκατόν εξήντα (160) 
οικογένειες και μεγάλο αριθμό εκτάκτων οικογενειών και ότι στα δεκαοκτώ χρόνια 
λειτουργίας και ευεργετικής κοινωνικής παρουσίας της Αγκαλιάς έχουν γεννηθεί κοντά 
της περισσότερα από 2100 παιδιά.  
Όλα τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονται από δωρεές, χορηγίες ιδιωτών και 
επιχειρήσεων και από εκδηλώσεις, που διοργανώνονται για το σκοπό αυτό.  
Παρακαλούμε να εύχεστε για την ευόδωση του σκοπού του Συλλόγου μας και να 
στηρίζετε, με τον δικό σας τρόπο, το φιλανθρωπικό, κοινωνικό και ενημερωτικό έργο 
του, ώστε να σώζονται περισσότερες ανθρώπινες ψυχές και να γεννιούνται 
Ελληνόπουλα στη χώρα των γερόντων, όπως δυστυχώς έχει καταντήσει η Πατρίδα μας.  
Ευχόμαστε δύναμη και υγεία, σωματική και ψυχική και καλή επιτυχία στους στόχους 
σας.»  
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 
& Δημοσίων Σχέσεων 

 


