
          

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  / CARITAS ATHENS 

Θέμα:   «ΚΟΥΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ – Μια κίνηση αγάπης από την Delatolas Express Cargo» 

Αγαπητοί συνάνθρωποι, 

Με μεγάλη μας χαρά ενημερωθήκαμε για την προσπάθεια της εταιρείας Delatolas που με 
τη συνδρομή σας, θα προσφέρει στο ίδρυμά μας σημαντική βοήθεια μέσω της ενέργειας 
«Κούτα από Καρδιάς» που γίνεται κάθε χρόνο τις Άγιες Ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Η Κάριτας Αθήνας, η φιλανθρωπική οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας και σκέλος της 
εθνικής Κάριτας Ελλάς, ιδρύθηκε το 1978 ως σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(ΜΚΟ), με σκοπό να αγκαλιάσει και να στηρίξει ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες 
συνανθρώπων μας. Σήμερα συνεχίζοντας, επί 40 σχεδόν χρόνια, ανιδιοτελούς προσφοράς 
και συμπαράστασης, προσφέρει οργανωμένα και μεθοδικά την πολύτιμη βοήθειά της σε 
περισσότερα από 110.000 άτομα ετησίως, Έλληνες και ξένους, χωρίς διακρίσεις, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, εθνικότητας, θρησκεύματος και γλώσσας. 

Το έργο της είναι πολύπλευρο και πολυδιάστατο, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες, 
μετά την προσφυγική κρίση. Ειδικότερα, στον τομέα του Προσφυγικού Έργου της 
καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) σιτίζονται περισσότερα από 450 άτομα, 
ενήλικες και παιδιά, στην τραπεζαρία της έδρας του, στην οδό Καποδιστρίου 52 (Πλ. Βάθη).  

Δύο φορές την εβδομάδα διανέμονται ρούχα, κλινοσκεπάσματα είδη πρώτης ανάγκης και 
κουπόνια για αγορά τροφίμων σε άπορες οικογένειες, κάθε μήνα διανέμονται 
προπληρωμένες κάρτες σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στα κέντρα 
φιλοξενίας Σκαραμαγκά, Ελληνικού κά. Ενήλικες πρόσφυγες παρακολουθούν μαθήματα 
Ελληνικών και Αγγλικών, ενώ καθημερινά σημαντικός αριθμός επωφελούμενων κάνει ντους 
στις εγκαταστάσεις του Προσφυγικού Κέντρου και του Κέντρου Ημέρας. 

Στο Κέντρο Ημέρας, στην οδό Αινιάνος 8, (Πλ. Βικτωρίας), το οποίο πρόσφατα κατέκτησε 
διεθνή διάκριση και θεωρείται πλέον πρότυπο σε ολόκληρο τον κόσμο, ως καινοτόμος 
χώρος, προσφέρει υπηρεσίες σε οικογένειες και κυρίως μητέρες με παιδιά, σε ένα ήρεμο κι 
ασφαλές περιβάλλον, πέντε ημέρες την εβδομάδα. 

Τέλος, στην Κάριτας Αθήνας παρέχεται στήριξη (υλική και ψυχολογική) ηλικιωμένων 
ατόμων κατ’ οίκον και ψυχαγωγία τους μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων, οικονομική 
βοήθεια σε άπορες οικογένειες με διάφορες παροχές, διανομή τροφίμων, μηνιαίων 
κουπονιών super market, παρακολούθηση συμβουλευτικών συνεδριών απόρων ατόμων, 
οικονομική και συμβουλευτική βοήθεια σε νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν μία μικρή 
επιχειρηματική δραστηριότητα, είδη πρώτης ανάγκης σε εγκλείστους σωφρονιστικών 
καταστημάτων και καθημερινό κολατσιό σε 150 μαθητές του Διαπολιτισμικού Σχολείου 
Αλσούπολης.  

Ευχαριστούμε θερμότατα όλους τους δωρητές μας και θεωρούμε πραγματική ευλογία την 
συνεργασία με εταιρείες, όπως η ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ EXPRESS CARGO που με διακριτικότητα, 



υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και συνέπεια στηρίζει δυναμικά και με προθυμία το 
έργο της Κάριτας Αθήνας στο σύνολό του. 

 

Με εκτίμηση, 

 

π. Ιωάννης Πάτσης   Φίλιππος Σαλίμπας 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Διευθυντής Λειτουργίας 

 
 
  

 

 

 


