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Προς 
κ. Φιλιππάκο Τζανέτο 
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4 Απριλίου 2022 
Αξιότιμε κύριε Φιλιππάκο, 
 

Εχοντας υπόψιν την πορεία σας και την ευαισθησία σας, σε ότι αφορά τα κοινωνικά θέματα και 
ιδιαίτερα αυτά που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Η έλπω, (elpo-family) είναι ένας νεοσύστατος φιλανθρωπικός οργανισμός που λειτουργεί ως 
φύλακας άγγελος των μονογονεϊκών οικογενειών που χρειάζονται στήριξη, αγάπη και φροντίδα. Οι 
άνθρωποι της «έλπω» δουλεύουν σκληρά για να στηρίξουν τις μονογονεϊκές οικογένειες και να τους 
εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. 
Στόχος των δράσεων της «έλπω» είναι η βελτίωση κυρίως της οικονομικής αλλά και κοινωνικής 
κατάστασης των μονογονέων και η προσπάθεια αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου τους.   

Για να πετύχουμε το έργο μας η συμβολή σας είναι πολύτιμη. Γιαυτο το λόγο αναζητούμε τις 
μονογονεικές οικογένειες διαζευγμένες – διαζευγμένοι – χήρες – χήροι – ανύπαντρες 
μητέρες και μέλη οικογενειών που εκτίουν ποινή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, χωρίς όριο 
ηλικίας οι οφελούμενοι και τα τέκνα τους που θα γίνουν μέλη μας και  θα μας δώσουν την 
δυνατότητα να τους προσφέρουμε δωροεπιταγές αξίας 200 ευρώ κάθε μήνα για ένα χρόνο 
απο γνωστές αλυσίδες super market και εταιρείες τροφίμων. 

Απευθυνόμαστε στην αγάπη σας να μας βοηθήσετε για την εκπλήρωση των αναγκών μας. Θα 
ήταν χαρά μας να συμβάλετε και εσείς στην φιλανθρωπική αυτή δράση ενημερώνοντας αντίστοιχα με 
κάθε δυνατό τρόπο τις μονογονεικες οικογένειες που υπάρχουν στο περιβάλλον σας. Μπορούν να 
γίνουν μέλη μας χωρίς κανένα απολύτως κόστος, δίνοντας τους μια μικρή ανάσα στους δύσκολους 
καιρούς που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας.  

Σταθείτε πλάι μας ως συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες σε αυτό το έργο αγάπης. Η αξία της 

προσφοράς σας θα είναι ανεκτίμητη.   

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

Σας ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο σας. 

 
Με εκτίμηση, 

Αννα Γρηγοροπούλου 
Υπεύθυνη χορηγιών και συνεργασιών 
Κινητό τηλ. 6934840718 
a.grigoropoulou@elpo-family.gr 
info@elpo-family.gr 
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