
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Φιλανθρωπική Δράση Ρ.Ο Αθήνα-Φιλοθέη – Παροχή τροφίμων στον Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

 

Ο Όμιλος Αθήνα-Φιλοθέη προέβη σε φιλανθρωπική δράση παρέχοντας, δωρεάν τρόφιμα στον 

Κόμβο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).   

Η ενέργεια, έχαιρε της πλήρους υποστήριξης του Διοικητή της 2470 Περιφέρειας του Δ.Ρ., 

Χρήστου Κίτσου καθώς, και του βοηθού Διοικητή για τον Όμιλο Αθήνα-Φιλοθέη, Κωνσταντίνου 

Κοροντζή.  

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 

2017, η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α., κα. Ελένη 

Κατσούλη, υποδέχτηκε στις εγκαταστάσεις του 

Κόμβου, τον Πρόεδρο του Ομίλου Αθήνα-

Φιλοθέη, Τάσο Κανέλλο, την Αντιπρόεδρο, 

Έλενα Νικολοπούλου, την Γραμματέα, Μαρία 

Γουργουρίνη καθώς και τους ως άνω 

αναφερθέντες Αξιωματούχους της Περιφέρειας. 

Κατά τη συνάντηση, η κα. Κατσούλη ξενάγησε 

τους παρευρισκόμενους ροταριανούς σε όλους τους χώρους διαχείρισης και αποθήκευσης ενώ, 

ακολούθησε και αναλυτική περιγραφή σχετικά με τις διαδικασίες τήρησης των αρχείων που διαθέτει ο 

Κόμβος.  

              Σε πολύ ευχάριστο κλίμα, καθόλη τη 

διάρκεια της ξενάγησης, ο Διοικητής της 

Περιφέρειας, Χρήστος Κίτσος συζήτησε  το έργο 

που παρέχει η 2470 Περιφέρεια του Δ.Ρ. ενώ, 

εξέφρασε τον ειλικρινή θαυμασμό του για την 

οργάνωση και  την αρτιότητα των υπηρεσιών  

που παρέχονται  από τον Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

              

 



 

 

 

  Ο Κόμβος υποστηρίζεται κυρίως, με την πρωτοβουλία εθελοντών ή 

έμμισθων υπαλλήλων που αναλαμβάνουν την καθαριότητα και την 

αποθήκευση των ρούχων και των υποδημάτων που προορίζονται για 

τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. 

Παράλληλα, ανάμεσα στις 

πολλές του λειτουργίες είναι 

και η διανομή φαρμάκων, 

ειδών υγιεινής & τροφίμων είτε υπό τη μορφή συσσιτίων είτε υπό 

τη μορφή δωρεάν παροχής. Όλα τα στοιχεία των δικαιούχων 

βρίσκονται ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα & τηρούνται σε αρχεία 

του Κ.Υ.Α.Δ.Α. με σκοπό την εξασφάλιση της εγγυρότητας και της 

διαφάνειας των παροχών.  

                Τόσο ο υψηλού επιπέδου επαγγελματισμός του Κ.Υ.Α.Δ.Α. όσο και το 

ζεστό κλίμα που υπήρχε κατά τη συνάντηση με την Πρόεδρο και τους 

συντελεστές του Κόμβου άφησαν τις θετικότερες των εντυπώσεων στον 

Διοικητή της Περιφέρειας, Χρήστο Κίτσο ο οποίος, προέβη σε εκτενή συζήτηση 

σχετικά με τυχόν μελλοντικές ενέργειες της Ροταριανής Περιφέρειας. Με τη 

σειρά της, η Πρόεδρος του Κόμβου εξέφρασε την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη 

για τη δωρεά τροφίμων που πραγματοποίησε ο Όμιλος Αθήνα-Φιλοθέη & 

ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους Αξιωματούχους. Η συνάντηση 

έκλεισε με την παραδοχή όλων πως τέθηκε μια καλή βάση και για τυχόν 

μελλοντικές δράσεις που θα παρέχουν βοήθεια στις κοινωνικά ευάλωτες 

οικογένειες της πόλης μας. 

  


