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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ 
ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 

 
óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» ΖΗΤΑΕΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

Ο   
Σύλλογος Προστασίας Αγέννη-
του Παιδιού - Η Αγκαλιά υπάρ-
χει για όλες εκείνες τις μητέρες 
που επέλεξαν να φέρουν στον 

κόσμο το παιδί τους, ακούγοντας μόνο τη 
φωνή του.
Είναι σωματείο φιλανθρωπικό μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε 
το 1998, εγγεγραμμένο στα μητρώα των 
Μ.Κ.Ο. του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (Εθνικό Μητρώο 
με αριθμό 09110ΦΣΕ16006Ο12Ν/0612 
και Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων: 09110ΦΣΕ-
16006Ο12Ν/0539).
«Η Αγκαλιά», με ανιδιοτέλεια, αγάπη και 
σεβασμό, συμπαραστέκεται σε γυναίκες 
έγγαμες ή άγαμες, που λόγοι εγκατάλει-
ψης, κακοποίησης και κοινωνικοοικονο-
μικοί τις πιέζουν σε βίαιη αφαίρεση της 
ζωής του εμβρύου-παιδιού τους. Ο Σύλ-
λογος προσφέρει προστασία στο παιδί, 
τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης όσο 
και μετά τη γέννησή του, και συγχρόνως 
στηρίζει τους γονείς ηθικά και υλικά.
Στόχος της «Αγκαλιάς» είναι να παρέ-
χει υπηρεσίες, εντελώς δωρεάν, και να 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να με-
γαλώνει το παιδί σε υγιές οικογενειακό 

περιβάλλον, με τη ζεστή παρουσία της 
μητέρας και του πατέρα. Στηρίζει το θε-
σμό του γάμου και της οικογένειας και 
ενθαρρύνει την τεκνογονία.
Επιπλέον συμβάλλει στην ενημέρωση 
του κοινού με σεμινάρια, ομιλίες, ημε-
ρίδες, διανομή εντύπων και με την ιστο-
σελίδα του www.agalia.org.gr, πάνω σε 
θέματα που αφορούν την εγκυμοσύνη, τη 
μητρότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
το δημογραφικό.
Στα ιδρυτικά μέλη της Αγκαλιάς ανήκουν 
γνωστές προσωπικότητες της δημόσιας 
ζωής και των επιστημών, όπως ο πρω-
τοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, 
Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
ο επιμελητής της Μαιευτικής και Γυναι-
κολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών δρ. Δημήτριος Παπαευαγγέλου.
Όσοι μετέχουν στο Σύλλογο «Η Αγκαλιά» 
είναι άνθρωποι υπεύθυνοι και με κατα-
νόηση για το πρόβλημα κάθε μέλλουσας 
μητέρας. Εδώ η μητέρα βρίσκει κοινωνι-
κό λειτουργό, ψυχολόγο, γυναικολόγο, 
μαιευτήρα, μαία, νομικό, και πάνω απ’ 
όλα, φροντίδα και αγάπη για το μωρό και 
την ίδια.
«Η Αγκαλιά» παρέχει ακόμη στέγαση σε 

συνεργαζόμενους ξενώνες, απαραίτητα 
όπως πάνες, γάλα, τρόφιμα, φάρμακα, 
ρούχα και παπούτσια, είδη γάμου και 
βάπτισης, έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, 
παιδικά καροτσάκια, κούνιες, παιχνίδια 
κλπ., μηνιαία χρηματικά βοηθήματα και 
κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών 
για τις μητέρες.
Η βοήθεια όμως δε σταματά εκεί, γιατί 
σκοπός μας είναι να έχει η μητέρα και 
το παιδί τη δική τους ζωή. Διοργανώνει 
σεμινάρια επιμόρφωσης των μητέρων σε 
θέματα προσχολικής αγωγής, οικογένει-
ας κλπ. Επίσης έρχεται σε επαφή με εθε-
λόντριες κοινωνικής πρόνοιας, για την 
κατάλληλη επιμόρφωση, για στήριξη και 
βοήθειά τους. Αυτή τη χρονική περίοδο 
καλύπτουμε περισσότερες από διακόσιες 
οικογένειες, και στα δεκαεπτά χρόνια 
δράσης της Αγκαλιάς γεννήθηκαν κοντά 
της περισσότερα από 2000 παιδιά.
«Η Αγκαλιά» δέχεται μέλλοντες νονούς 
και νονές για τα μωρά της.
Για να έχει το παιδί την απαραίτητη για 
την ηλικία του υλική στήριξη, «η Αγκα-
λιά» έχει θεσπίσει το Πρόγραμμα Οι-
κονομικής Αναδοχής, με το οποίο του 
εξασφαλίζει σταθερό μηνιαίο χρηματικό 
ποσό για το γάλα, τις πάνες, τις βρεφικές 

κρέμες και κάθε είδους τροφές που χρει-
άζεται μεγαλώνοντας μέρα τη μέρα. Πολ-
λοί φίλοι της Αγκαλιάς έχουν ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα Οικονομικής Αναδοχής, 
και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν 
προσφέρουν σε συγκεκριμένο παιδί το 
μηνιαίο χρηματικό ποσό των 100,00 
ευρώ. Ο Ανάδοχος με την προσφορά του 
βοηθάει το σκοπό της Αγκαλιάς, και το 
παιδί ζει στη ζεστή αγκαλιά της οικογέ-
νειάς του, με τους γονείς και τα αδέρφια 
του, και χαίρεται, όπως όλα τ’ άλλα παι-
διά του κόσμου, τα πλούσια συναισθήμα-
τα της οικογένειας. Καθημερινά έρχονται 
στο Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παι-
διού της Αγκαλιάς γυναίκες έγκυες και 
ζητούν στήριξη να γεννήσουν το παιδί 
τους και να δημιουργήσουν οικογένεια.
O Σύλλογος «Η Αγκαλιά» φιλοδοξεί να 
προσφέρει ακόμη πιο ολοκληρωμένο 
έργο με τη δημιουργία Βρεφονηπιακού 
Σταθμού και Πολυδύναμου Κέντρου, που 
κατεξοχήν σήμερα έχει απόλυτη ανάγκη 
η εμπερίστατη ελληνική οικογένεια.
Τα έσοδά μας προέρχονται αποκλειστικά από 
δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και επιχειρήσε-
ων, καθώς και από ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 
εκδρομές, δωροεκθέσεις κλπ.


