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Σεβασμιότατε,  

Πανοσιολογιότατε Εκπρόσωπε του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ.κ. Δωροθέου (π. 
Κωνστ/νος Κοντός),      

Πανοσιολογιότατε Πρόεδρε της Κάριτας Ελλάς και της Κάριτας Σύρου (π. Αντώνιος Βουτσίνος),  

Σεβαστοί Πατέρες - Μοναχοί και Μοναχές,  

Αξιότιμοι Κύριοι Εκπρόσωποι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (κ.κ.  Γεώργιος Δούναβης - Πρόεδρος 
Δ.Σ. και Απόστολος Ρουσσουνέλος -  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Προστασίας 
του Δήμου),  

Αξιότιμε κ. Εκπρόσωπε της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων (κ. Δημήτριος Αυγερινός),       

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριε Εκπρόσωποι της Κάριτας Ελλάς (κα Ελισσάβετ - Μαρία Ιουστινιανού -
Γενική Γραμματέας, κα Μαρία Κουτάτζη - Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής και Συνηγορίας και κ. 
Ισίδωρος Ρούσσος - Υπεύθυνος Επικοινωνίας), 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Εκπρόσωποι Φορέων Αγάπης και Αλληλεγγύης,      

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Εκπρόσωποι Φορέων, Θεσμών και Επιτροπών της Καθολικής 
Επισκοπής Σύρου,                    

Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και Μέλη και Εθελοντές της Κάριτας Σύρου και των 
Κάριτας των Ενοριών, 

Αξιότιμοι Κύριοι Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του Έντυπου και Ηλεκτρονικού 
Τύπου, 

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,          

 

«Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ» 

Η Κάριτας Σύρου (Η λέξη ΚΑΡΙΤΑΣ διεθνώς σημαίνει ΑΓΑΠΗ), είναι Φορέας της Καθολικής 
Εκκλησίας στη Σύρο για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής 
Συμπαράστασης, και Σωματείο Αναγνωρισμένο από την Πολιτεία, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
και Μη Κυβερνητική Οργάνωση.  

Με την υλοποίηση του πολύτιμου πολυσήμαντου Ανθρωπι-στικού της Έργου, συμμετέχει ενεργά, 
ως εκ της Απoστολής της και του Σκοπού της, στην παγκόσμια κινητοποίηση εξάλειψης ή 
τουλάχιστον αισθητής μείωσης της φοβερής μάστιγας της φτώ-χειας, η οποία, δυστυχώς, ακόμη 
και στον 21ο αιώνα, παρ’ όλη την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας που θα έπρεπε να 
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εξαφανίζει τη δυστυχία, μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων είναι θύματα πολλών μορφών 
εξαθλίωσης, οικονομικής, ηθικής και πνευ-ματικής, που έχει θύματα και αναρίθμητες 
ανθρώπινες ζωές. Και τούτο διότι πολλοί από τους Μεγάλους και τους Ισχυρούς :       

Δεν κάθονται συνειδητά να σκεφτούν τι σημαίνει να σε βρίσκει η κάθε μέρα γυμνό και 
πεινασμένο, χωρίς δουλειά, χωρίς στέγη, να στερείσαι τα πιο βασικά εφόδια για τη ζωή, να μη 
διαφαίνεται για σένα ελπίδα για ένα καλλίτερο αύριο. Και ότι πρέπει, στο όνομα της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού, εκείνοι που δεν στερούνται τα εφόδια αυτά να δίνουν έστω 
το ελάχιστο: Λίγο ψωμί, έναν χιτώνα, μια στέγη, μια ζεστή αγκαλιά και ένα απαλό χάδι σε όλους 
εκείνους που τα στερούνται. Αυτό είναι μέγιστη πράξη αγάπης προς τον δυστυχή, τον 
αναγκεμένο και τον εγκαταλειμμένο Αδελφό μας : « Σας βεβαιώνω », λέει ο Ιησούς Χριστός, « 
πως αφού τα κάνατε αυτά για  έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα » (Μτ. 
25,40).    

Η Κάριτας Σύρου ιδρύθηκε το έτος 1986 και έδρα της έχει την Καθολική Επισκοπή Σύρου.  

Κύριος σκοπός της Κάριτας Σύρου είναι η συμβολή της στην Πραγμάτωση του Ευαγγελικού 
Μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης μέσα στη Χριστιανική Κοινότητα, καθώς και της 
Ποιμαντικής της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας, αποβλέποντας  στην  
ολοκληρωτική  εξέλιξη  του  ανθρώπου. Ιδιαίτερης προσοχής της Κάριτας τυγχάνουν Άτομα και 
Ομάδες Ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη και βιώνουν τη σύγχρονη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, αγκαλιάζοντάς τους με περισσή αγάπη και φροντίδα, χωρίς καμιά διάκριση.  

Σήμερα, η Κάριτας Σύρου:    

• Διανέμει σε Άπορες Οικογένειες και σε Άπορα μοναχικά Άτομα,  τρόφιμα, ρουχισμό, είδη 
εξοπλισμού για οικιακή χρήση και για άλλες ανάγκες, παρέχει χρηματικά βοηθήματα, βοηθά 
στην αγορά φαρμάκων, στην πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και 
νερού, ιατρικών επισκέψεων και εξετάσεων, στην πληρωμή ενοικίων και στην κάλυψη άλλων 
αναγκών.      

• Μελετά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υλική και πνευματική φτώχεια στον 
κόσμο, αναζητά τα αίτια και προτείνει λύσεις που είναι σύμφωνες με τη δικαιοσύνη και 
επιδιώκει την εποικοδομητική συνεργασία με τους άμεσα εμπλεκόμενους στο δίκτυο δράσης 
της.   

 

Στην Καθολική Εκκλησιαστική μας Επαρχία, η Κάριτας Σύρου δραστηριοποιείται στους παρακάτω 
Τομείς, με την ύπαρξη  αντίστοιχων  Ομάδων Εθελοντών:           

Α - Ομάδα Ρουχισμού - Αποτελείται, κυρίως, από  Εθελόντριες Κυρίες      

Διαλέγει, ταξινομεί και τακτοποιεί ρουχισμό και οικιακά σκεύη που διανέμονται σε αναγκεμένους 
και που τα προσφέρουν απλόχερα οι Συριανοί. Ρουχισμός  στέλνεται και στο Προσφυγικό Έργο 
των Κάριτας της Αθήνας, σε Καθολικά και Ορθόδοξα Ευαγή Ιδρύματα και σε περιοχές που 
πλήττονται από φυσικές ή ανθρώπινες καταστροφές.  

 

Β - Ομάδα Κηπαίων - Αποτελείται, κυρίως, από Εθελοντές  Άνδρες     
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Συλλέγει, συσκευάζει και μεταφέρει διάφορα είδη κηπευτικών, που γενναιόδωρα προσφέρουν 
παραγωγοί της Σύρου. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται από την Κάριτας σε άπορες Οικογένειες της 
Σύρου και σε ευαγή Ιδρύματα του Νησιού. Επίσης στέλνονται σε Καθολικά Ευαγή Ιδρύματα της 
Αθήνας και στο Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της Αθήνας.      

Γ - Ομάδα Εργασίας του Παζαριού - Αποτελείται,  κυρίως  από  Εθελόντριες Κυρίες       

Ετοιμάζει διάφορα χρήσιμα αντικείμενα για τη διοργάνωση του Παζαριού, το οποίο διενεργείται 
δυο φορές το χρόνο, κατά την Τεσσαρακοστή και πριν από τα Χριστούγεννα.    

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α - Φιλοξενία  

Στο Διαμέρισμά της στην Ερμούπολη, η Κάριτας Σύρου φιλοξενεί συνοδούς αρρώστων που 
έρχονται από τα γύρω Νησιά για νοσηλεία στο Νοσοκομείο, όταν οι συνοδοί αυτοί δεν μπορούν 
να πληρώσουν τα έξοδα διαμονής τους σε ξενοδοχείο. Το διαμέρισμα διατίθεται από την Κάριτας 
και για άλλες σοβαρές ανάγκες.  

Β - Οικονομική ενίσχυση για τα γεύματα που προσφέρει το Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της 
Αθήνας  

Από αρκετά χρόνια τώρα, με πρωτοβουλία της Κάριτας Σύρου, πολλοί Συριανοί στηρίζουν 
χρηματικά το σπουδαίο Προσφυγικό Έργο των Κάριτας της Αθήνας, για την παροχή κάθε μέρα 
δωρεάν ζεστού γεύματος σε αναγκεμένους Συνανθρώπους μας. Είναι τα ονομαζόμενα «Μέλη 
στήριξης» του Προσφυγικού Έργου.   

Γ - Τομέας Φυλακισμένων - Κρατουμένων  

Στη Σύρο δεν υπάρχουν φυλακές. Όσες φορές, όμως,  χρειάστηκε  στο παρελθόν και όποτε  στο 
μέλλον θα χρειαστεί, η Κάριτας δίνει το παρών της με επισκέψεις στα κρατητήρια της 
Αστυνομίας, σε κρατούμενους, κυρίως Αλλοδαπούς.   

Δ - Συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από ανθρώπινες και φυσικές 
καταστροφές  

Η Κάριτας Σύρου είναι κάθε στιγμή έτοιμη να συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων και συμφορών που προκαλούνται από φυσικές ή ανθρώπινες 
καταστροφές, όπως ατυχήματα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, πόλεμοι και από άλλα σοβαρά 
γεγονότα.  

Ε - Συνεργασία της Κάριτας με Φορείς της Σύρου  

Η Κάριτας Σύρου συνεργάζεται αρκετά χρόνια τώρα με την Αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία και με 
Σωματεία, Οργανώσεις κ.λ.π., που έχουν ως αντικείμενο δράσης τους τον αναγκεμένο 
Συνάνθρωπό μας και γενικότερα έργα Κοινωνικής  Άλληλεγγύης.  

Ζ - Λειτουργία Γραφείου 
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Στην Κάριτας Σύρου λειτουργεί Γραφείο όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, που 
στεγάζεται στη Γραμματεία της και βρίσκεται στο κτίριο της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, στην 
οδό Γεωργίου Παπανδρέου 15, στην Ερμούπολη.      

 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ-
ΝΕΡΟΥ, ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ :    

1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ.  

2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ, ΤΗΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» 

(Από 1 Ιουνίου 2017 το Ίδρυμα δεν συνέχισε την οικονομική του στήριξη για μια νέα χρονική 
περίοδο, καθ΄ ότι προτίθεται από την  1η Ιανουαρίου 2018 να ενσωματώσει το Πρόγραμμα αυτό 
στο Πρόγραμμα της Κάριτας Ελλάς «ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
ίδιο Ίδρυμα) και  

3- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΔΡΥΜΑ « ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ », ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ».  

Θέλοντας, για τα τρία (3) αυτά Προγράμματα, να υπάρχει ίση μεταχείριση, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κάριτας Σύρου αποφάσισε  η αγορά των τροφίμων να γίνεται  από διάφορα 
Σούπερ Μάρκετ του Νησιού, παρά το γεγονός ότι θα υπήρχε χρηματικό όφελος για την Κάριτας 
με τη διενέργεια δημοπρασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. Η Κάριτας, όμως, 
προτίμησε να επωφελούνται περισσότερα του ενός ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ιδίως, μάλιστα σήμερα 
όπου,  η σοβαρή οικονομική κρίση στη Χώρα μας, δημιουργεί πολλές δύσκολες καταστάσεις στην 
Αγορά.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε να ακολουθείται η ίδια διαδικασία και για την αγορά των 
φαρμάκων, προκειμένου να επωφελούνται περισσότερα από ένα Φαρμακεία. Ο κάθε Άπορος 
ασθενής ή συγγενής του, που είναι ενταγμένος σε αντίστοιχο  Πρόγραμμα Κάριτας, πηγαίνει στο 
Φαρμακείο της προτίμησής του και παίρνει τα φάρμακα.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ « Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. » 

Εκτός από τα παραπάνω τρία (3) Προγράμματα, η Κάριτας Σύρου συμμετέχει σε Πρόγραμμα της 
«Α.Ε. ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» που διανέμει δωρεάν είδη διατροφής που βρίσκονται προς 
τη λήξη τους, για τις ανάγκες σίτισης πολλών οικογενειών με παιδιά.   

Αξιόλογο είναι και το ποσό των Δωροεπιταγών που προσφέρει στην Κάριτας η Εταιρία αυτή, τις 
οποίες διαθέτουμε σε Απόρους, οι οποίοι στη συνέχεια προμηθεύονται διάφορα είδη βασικών 
τους αναγκών από το αναφερόμενο Σούπερ Μάρκετ.  

Τα κάθε είδους βοηθήματα όλων των Προγραμμάτων που υλοποιεί η Κάριτας Σύρου, από τα 
οποία ευεργετούνται Άπορες Οικογένειες και Άπορα Μοναχικά Άτομα, παρέχονται σε όλους     με 
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βάση τις Αρχές και τους Κανόνες της ίσης μεταχείρισης και της δικαιοσύνης, και χωρίς καμιά 
απολύτως διάκριση.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ/FEAD 

Πρόκειται για το Επιχειρησιακό Επισιτιστικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD), με το οποίο παρέχεται βοήθεια σε Απόρους Συνανθρώπους μας, σε 
τρόφιμα, είδη τροφίμων, οικιακού καθαρισμού-προσωπικής υγιεινής-ρουχισμού-βρεφικών και 
παιδικών ειδών κ.λ.π. Μαζί με άλλους Φορείς - Εταίρους, συμμετέχει και η Καθολική Επισκοπή 
Σύρου, η οποία υλοποιεί το Πρόγραμμα αυτό μέσω του Φιλανθρωπικού της Φορέα, την Κάριτας 
Σύρου. 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 

Κατά το περασμένο έτος η Κάριτας Σύρου, ως Πιστοποιημένο Προνοιακό  Ίδρυμα,  
επιχορηγήθηκε, μέσω της  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  με το ποσό των 10.000 ευρώ, για το Α΄ Εξάμηνο του 
2016, για λειτουργικές της δαπάνες. Ήδη, μέσω και πάλι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχουμε 
υποβάλλει σχετικά δικαιολο-γητικά για την επιχορήγηση της Κάριτάς μας και για το έτος 2017.   

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας Συριανοί, οι οποίοι προσφέρουν στην Κάριτά μας τον οβολό 
τους, που διαθέτουμε για ανάγκες αρκετών Απόρων Αδελφών μας. Οι άποροι Αδελφοί μας που 
έχουν ανάγκη είναι πολλοί και ολοένα αυξάνονται. Η οικονομική κρίση έχει ανοίξει πολλές 
πληγές, που δεν μπορούν να επουλωθούν. Τα αιτήματα είναι πολλά και σύνθετα. Οι οικονομικές 
δυνατότητες της Κάριτας Σύρου είναι περιορισμένες. 

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΟΜΩΣ,  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, 
Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

 

Η ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ 

 Η Κάριτας Σύρου έχει την Ουράνια Προστάτιδά της, την Αγία Λουίζα  ντε Μαριγιάκ, η οποία, μαζί 
με τον Άγιο Βικέντιο ντε Πωλ ίδρυσαν το Τάγμα των Θυγατέρων της Αγάπης, το γνωστό σε μας 
Τάγμα των Αδελφών του Ελέους.             

Ο Καθολικός Επίσκοπος Σύρου Σεβασμιότατος πατέρας Φραγκίσκος Παπαμανώλης, με 
Επισκοπικό του Διάταγμα της 17ης Μαρτίου 1997, ανακήρυξε την Αγία Λουίζα ντε Μαριγιάκ, 
Ουράνια Προστάτιδα της Κάριτας Σύρου. Γιορτάζει στις 9 Μαΐου. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΥΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Σύρου, συνεργάζονται συχνά 
με τον Σεβασμιότατο Καθολικό Επίσκοπο Σύρου πατέρα Πέτρο Στεφάνου, ως Ποιμένα της τοπικής 
Καθολικής Εκκλησίας και επικεφαλής της Κάριτας Σύρου. Η συνεργασία έγκειται στην, από 
κοινού, εξέταση της πορείας του έργου της Κάριτας, και του τρόπου υλοποίησης του 
προγράμματος που έχει καταστρώσει για τις παραπέρα άμεσες ενέργειές της στον τομέα της 
Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Ηθικής και Κοινωνικής Συμπαράστασης, προς τον 
Αδελφό μας που έχει ανάγκη.  

  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δημιουργήσει ένα, ιδιάζουσας σημασίας, Κέντρο για τους 
Αναγκεμένους Συνανθρώπους μας, το ονομαζόμενο *Κέντρο Ακρόασης της Κάριτας Σύρου*, το 
οποίο βρίσκεται στο Γραφείο της Γραμματείας της. Λειτουργεί ως μέσον για την άμεση 
επικοινωνία των Απόρων ατόμων με τους αρμόδιους της Κάριτας, ώστε, αναπτύσσοντας 
διαπροσωπικές σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη, να αποκτούν 
εφόδια για να μπορούν να αντιμετωπίζουν, όσο είναι δυνατόν, τις αντίξοες συνθήκες που τους 
δημιουργούν καθημερινά τα κάθε είδους οικογενειακά, ψυχολογικά και οικονομικά τους 
προβλήματα. Αξιοσημείωτη είναι η αξιοπρεπής παρουσία των Απόρων που προσέρχονται στο 
Κέντρο για να εκθέσουν τα προβλήματά τους, και να καταθέσουν εγγράφως τα αιτήματά τους.    

  

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΙΤΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Κάριτας Σύρου έχει ενταχθεί σε ένα αξιόλογο 
Πρόγραμμα Αδελφοποίησης μεταξύ Κάριτας της Ελλάδας και Κάριτας της Ιταλίας. Η υλοποίηση 
του στόχου αυτού ξεκίνησε το 2012 από μια παραίνεση - πρόταση του τότε Πάπα Βενέδικτου  
16ου, προς  τις  Καθολικές  Εκκλησιαστικές Επαρχίες της Ιταλίας, να προστρέξουν σε βοήθεια των 
Οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.   

Σε υλοποίηση του στόχου αυτού η Κάριτας Σύρου έχει Αδελφοποιηθεί από το έτος 2014 με τις 
Κάριτας των Επισκοπών της Ιταλίας UDINE και GORIZIA, οι οποίες είναι από τις πρώτες που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον να Αδελφοποιηθούν με Κάριτας της Ελλάδας.   

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ 

Από το Υπουργείο Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγείται 
κάθε τέσσερα χρόνια στην Κάριτας Σύρου, ύστερα από την υποβολή σχετικού της αιτήματος, το 
οποίο συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, Ειδική Πιστοποίηση ως Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και ως Φορέας παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.   

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ 
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Η Κάριτας Σύρου, ως Οργανωμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, εκπροσωπείται από τα Μέλη του 
Διοικητικού της Συμβουλίου στα Όργανα του επίσης Οργανωμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου, 
με την επωνυμία «ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ». Συγκεκριμένα:  

Όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Σύρου είναι συγχρόνως και τακτικά Μέλη 
της Κάριτας Ελλάς, δυο, δε, από αυτά είναι και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας 
αυτής, τα οποία διορίζει ο Καθολικός Επίσκοπος Σύρου.  

 

ΤΟ “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ” ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ 

Η Κάριτας Σύρου αναγνωρίζει δημοσίως την πολύτιμη συμβολή όλων εκείνων των ανθρώπων που 
ατομικά ή συλλογικά, με την εθελοντική προσωπική τους εργασία, είτε με τη χρηματική ή υλική 
τους συνδρομή, συνέβαλαν και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός τόσον σπουδαίου και 
αναγνωρισμένου έργου στην Καθολική Εκκλησία στη Σύρο και τους οποίους ΟΛΟΨΥΧΩΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΙΚΩΣ ΤΙΜΟΥΜΕ. Για  όλους  εκείνους  που έχουν αποβιώσει, 
προσευχόμαστε στο Θεό Πατέρα να  αναπαύει αιώνια την Ψυχή τους.  

 

ΤΟ “ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ” ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 

Η Κάριτας Σύρου, ως μια ελάχιστη δημόσια αναγνώριση της τεράστιας ανιδιοτελούς 
αγαθοεργούς Διακονίας Αγάπης, Συμπόνιας και Προσφοράς προς τον αναγκεμένο  Συνάνθρωπό 
μας από τις Δεκάδες των Εξαίρετων ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ της, εκφράζει προς αυτούς ένα ΑΠΕΡΑΝΤΟ 
ΕΓΚΑΡΔΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.  

Τους ανήκει κάθε Τιμή, Θαυμασμός και Έπαινος, για την έμπρακτη Αγάπη τους προς τον πλησίον, 
στον οποίο αναγνωρίζουν το Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που στο Ευαγγέλιό του  διακηρύττει 
ότι :   

« Όλος ο νόμος και οι προφήτες συνοψίζονται στις δυο αυτές εντολές, της αγάπης στο Θεό και της 
αγάπης στον πλησίον » (Μτ 22,40). 

Μια εντολή που μετουσιώνεται στην εξαίρετη πράξη της Διακονίας της Αγάπης και της 
Προσφοράς της Εκκλησίας στον Αδελφό, ο οποίος έχει ανάγκη και σε έχει ανάγκη, στον Αδελφό 
που πονά, που υποφέρει και σου ζητά να του γιατρέψεις τις πληγές του, είτε στο Σώμα είτε στην 
Ψυχή, στον Αδελφό που, πολλές φορές,  η Ελπίδα του για το αύριο βουλιάζει και χάνεται στη 
ζοφερή πραγματικότητα του σήμερα.    

Όταν αγαπάμε τους Αδελφούς μας, τουλάχιστον, όπως τον εαυτό μας, τότε οι ανάγκες τους 
γίνονται και δικές μας ανάγκες, ο πόνος τους δικός μας πόνος, η χαρά τους δική μας χαρά. Κάθε 
πράξη αγάπης προς τον πλησίον γίνεται, επειδή αγαπάμε το Θεό και είμαστε και οι δυο παιδιά 
του και για να δοξάζεται το Όνομά Του. 

Για τις πράξεις αγάπης προς τους πλησίον τους, οι Εθελοντές δεν ζητούν, ούτε δέχονται 
ανταπόδοση, επειδή έχουν λάβει ήδη ως ανταπόδοση την εσωτερική χαρά που φέρνει η τήρηση 
του θελήματος του Θεού και επειδή η αληθινή αγάπη "Δεν ζητά ανταπόδοση".  
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Οι δεκάδες των Εθελοντών της Κάριτας στη Σύρο, γεμάτοι αγάπη, ζήλο και ζεστασιά προς τον 
άνθρωπο που έχει ανάγκη  και με μόνη αμοιβή τους τη χαρά της προσφοράς στον φτωχό και τον 
αναγκεμένο Αδελφό, συμβάλλουν τα μέγιστα στο να κρατιέται ζωντανός και δυνατός ο 
Εθελοντισμός στο Νησί μας, ο οποίος είναι μια αφιλοκερδής προσφορά ενός θεάρεστου έργου 
και μια εξαίρετη πράξη αλληλεγγύης.  

Είναι μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες,  όπως η φιλανθρωπία, η κοινωνική συμμετοχή, η 
αυταπάρνηση, ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου, η Αστείρευτη Αγάπη στον Άπορο 
ΑΔΕΛΦΟ.  

Η φτώχεια θέτει ένα δραματικό θέμα δικαιοσύνης: Η φτώχεια, στις διαφορετικές μορφές και 
συνέπειές της, χαρακτηρίζεται από άνιση αύξηση και δεν αναγνωρίζει σε κάθε λαό το ίσο 
δικαίωμα «να καθίσει στο τραπέζι του κοινού συμποσίου». 

Αυτή η φτώχεια καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση εκείνου του απόλυτου ουμανισμού που η 
Εκκλησία επιθυμεί και επιδιώκει, ώστε τα άτομα και οι λαοί να μπορέσουν «να είναι κάτι 
περισσότερο» και να ζουν σε «συνθήκες πιο ανθρώπινες». 

Ο αγώνας κατά της φτώχειας βρίσκει ισχυρό κίνητρο στην προτίμηση επιλογής, ή προνομιούχο 
αγάπη, της Εκκλησίας για τους φτωχούς.  

Σε όλες τις κοινωνικές της διδαχές η Εκκλησία δεν κουράζεται να τονίζει και άλλες θεμελιώδεις 
αρχές : Πρώτη απ’ όλες εκείνη για τον οικουμενικό προορισμό των αγαθών.      

Με τη σταθερή επιβεβαίωση της αρχής της αλληλεγγύης, η Κοινωνική διδασκαλία προτρέπει να 
περάσουμε στη δράση για να προωθήσουμε «το καλό όλων και καθενός, επειδή όλοι είναι 
πραγματικά υπεύθυνοι για όλους…..». 

- Από το βιβλίο *ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ* του Ποντιφικού 
Συμβουλίου για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, αριθ. 449 - Καθολική Επισκοπή Σύρου.   

Στον αναγκεμένο και πληγωμένο Αδελφό η Μητέρα Εκκλησία ανοίγει την αγκαλιά της, του αφήνει 
την πόρτα ανοιχτή για να βρει Αγάπη, Ζεστασιά, Ανθρώπινη Στοργή και Κατανόηση, για να δει μια 
φωτεινή αχτίδα Ελπίδας, Σιγουριάς, Πίστης  και Αισιοδοξίας.  

Αδελφή μου και Αδελφέ μου, να διατηρείς πάντοτε ζωντανό στα βάθη της Καρδιάς σου  το 
Ευαγγελικό Μήνυμα : 

«Αγάπα τον Πλησίον σου όπως τον Εαυτό σου»    

 

Ερμούπολη,  17 Οκτωβρίου 2017 

 

Ισίδωρος Γ. Σαλάχας 

Γραμματέας της Κάριτας Σύρου 
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