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Με Θέμα: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ» 

--------------------- 

 

Η Κάριτας Ελλάς είναι μη Κυβερνητική Οργάνωση αναγνωρισμένη από την πολιτεία ως 
Φιλανθρωπική, μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μέλος της Διεθνούς Κάριτας. 

Η Κάριτας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η μεγαλύτερη Οργάνωση μετά το Ο.Η.Ε. Ως φορέας της 
Καθολικής Εκκλησίας για την φιλανθρωπία, την Αγαθοεργία και την Κοινωνική Συμπαράσταση, 
τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής ιεραρχίας της Ελλάδας.  

Για την ιστορία: λειτουργεί από το 1980 στην Ελλάδα, προσφέροντας συνεχώς και ανιδιοτελώς τις 
υπηρεσίες της, έχοντας να επιδείξει πλήθος δράσεων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. 

Προσφέρει υποστήριξη σε όποιον άνθρωπο έχει ανάγκη, χωρίς διακρίσεις ανεξαρτήτως φυλής, 
φύλου και γλώσσας, με απόλυτο σεβασμό για κάθε κουλτούρα και θρησκευτική πεποίθηση. 

Βασισμένη στη δύναμη των εθελοντών της, καλύπτει βασικές και συνεχιζόμενες ανάγκες 
οικογενειών και ευπαθών ομάδων πληθυσμού. 

Επιγραμματικά θα αναφέρω μερικές από τις δραστηριότητες αυτές: 

Συλλογή και διανομή τροφίμων (Κοινωνική Τραπεζαρία) 

Συλλογή και διανομή υλικών και ειδών πρώτης ανάγκης, όπως: ρουχισμός, είδη ατομικής 
υγιεινής, οικιακά σκεύη, έπιπλα κ.α.  

Συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη και εμψύχωση εθελοντών με σεμινάρια, διαλέξεις, κλπ. 

Υποστηρικτικές δράσεις για τους ηλικιωμένους (επισκέψεις σε νοσοκομεία, γηροκομεία & κατ’ 
οίκον επισκέψεις, πνευματική και ηθική υποστήριξη, ψυχαγωγία, κλπ.).    

Δράσεις για τη στήριξη των εγκλείστων στα σωφρονιστικά ιδρύματα (τακτικές επισκέψεις στις 
φυλακές, πνευματική, ηθική και υλική υποστήριξη των συνανθρώπων μας αυτών). 

Αιμοδοσία σε συνεργασία με κρατικά νοσοκομεία και σε αυτό τον τομέα η προσφορά εθελοντών 
αιμοδοτών μας είναι σημαντική και αξιέπαινη. (2η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα αίματος) 

Επίσης 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Έκτακτης Ανάγκης σε συνεργασία με τις Αρχές, την 
τοπική Αυτοδιοίκηση, τις τοπικές Κάριτας στην Ελλάδα και το Διεθνές δίκτυο των αδελφών 
Κάριτας. 

Έτσι λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια και παρά τις λίγες οικονομικές δικές της δυνατότητες, η 
Κάριτας Ελλάς ανέπτυξε πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας σε εθνικό επίπεδο και 
ανταποκρινόμενη άμεσα στην πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική κρίση που έχει επηρεάσει 
την πατρίδα μας.  
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Στήριξε άπορες οικογένειες και άτομα ώστε να μπορέσουν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες 
(σε τρόφιμα, φάρμακα, ενεργειακό κόστος, χρέη/ενοίκια) 

Έδωσε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, άνεργους ή υποαπασχολούμενους, να εργαστούν για 
ένα χρόνο στην Κάριτας αποκτώντας εργασιακή εμπειρία και κατάρτιση. 

Μέσω του προγράμματος των «αδελφοποιήσεων αλληλεγγύης» μεταξύ ελληνικών και Ιταλικών 
Επισκοπών εφάρμοσε μικροπρογράμματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση 
ενεργοποιώντας σε τοπικό επίπεδο τις ενορίες.  

Τα δύο τελευταία χρόνια κληθήκαμε να αποδείξουμε τις αντοχές και την ανθρωπιά μας 
συλλογικά. Από την πρώτη στιγμή που είδαμε ανθρώπους σε κίνδυνο, δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη 
για εμάς. Απλά αναζητήσαμε τρόπους για να τους βοηθήσουμε. 

Η Κάριτας Ελλάς, όπως βέβαια και άλλες ΜΚΟ, μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτή την 
ανθρωπιστική κρίση μεγάλου εύρους και απέδειξε πως μπορεί να το κάνει γρήγορα και με 
ευέλικτο τρόπο. 

Όλα αυτά βέβαια δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα χωρίς τη στενή συνεργασία και 
την υποστήριξη από το Διεθνές Δίκτυο Κάριτας, Διεθνείς Οργανισμούς αλλά και άλλες εθνικές και 
τοπικές διοικητικές δομές. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με γνώμονα την ποιοτική φιλοξενία των 
ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, την ψυχολογική τους στήριξη, αλλά και την κοινωνική τους 
ένταξη. 

Δημιουργήσαμε υποδομές με κέντρα ημέρας, κέντρα Συμβουλευτικής, Δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων , Εκμάθηση γλωσσών. 

Ακόμα παρέχουμε υπηρεσίες από Κοινωνικούς λειτουργούς και Πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, 
Μεταφραστές, Ψυχολόγους, Δικηγόρους, και Επαγγελματικούς Συμβούλους. 

Τελευταία άρχισε και η συνεργασία με κρατικά Νοσοκομεία σε περιπτώσεις που απαιτείται 
παρέμβαση και παρακολούθηση ορισμένων περιστατικών. 

Στην Κάριτας πιστεύουμε πως οι άνθρωποι είναι σημαντικό να ζουν με αξιοπρέπεια. Έχουμε 
καταλάβει πως μόνο κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες τους, μπορούμε να τους στηρίξουμε και 
να τους ενδυναμώσουμε αποκαθιστώντας την αξιοπρέπεια και προσφέροντας τις καλύτερες 
δυνατές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα συμβάλλουμε ώστε να αναπτυχθεί πνεύμα αλληλεγγύης μέσα 
στην κοινωνία. 

«Συχνά με τέτοιες πράξεις ανθρωπιάς, από ανθρώπους που προσφέρουν στον συνάνθρωπο με 
κάνουν να δυναμώνω την πίστη μου και την ελπίδα μου, πως θα υπάρχει ένα καλύτερο αύριο.  

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στα λόγια της Μητέρας Τερέζας. Έλεγε πως η Αγάπη ξεκινά 
από την οικογένεια και το θέμα δεν είναι πόσα κάνουμε αλλά πόση Αγάπη βάζουμε σε αυτό!» 

Αυτό ακριβώς νιώθουμε στην Κάριτας. Είμαστε μια οικογένεια και σε ό,τι κάνουμε βάζουμε 
πολλή Αγάπη!  

 

 Σύρος 17 Οκτωβρίου 2017  
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Ελισσάβετ - Μαρία Ιουστινιανού - Μέριττ 

Γενική Γραμματέας της Κάριτας Ελλάς 
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