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                                                                                                                              Αθήνα, 10/08/2020 

 

Προς: κ. Ματθαίο Φουντουλάκη 

 

 

Αξιότιμε, 

 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε τις ευχαριστίες μας για τη δωρεά σας 

με σκοπό την ενίσχυση του έργου μας. Η προσφορά σας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη γιατί μέσα σ’ 

αυτή τη δύσκολη περίοδο του εγκλεισμού λόγω του κορωνοϊού, με την αυστηρότητα των 

μετακινήσεων και των μέτρων, μας σκεφτήκατε και προχωρήσατε στη δωρεά σας. 

Αυτή η πράξη αλληλεγγύης μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε με αμείωτη ένταση 

τη στήριξη και την ενδυνάμωση των παιδιών που φιλοξενούμε έχοντας τη γονική μέριμνα και 

επιμέλεια, καθώς και των μονογονεϊκών οικογενειών που έχουν προστρέξει στην Κιβωτό μας για 

βοήθεια. 

Όπως γνωρίζετε στηρίζουμε περίπου 580 παιδιά σε Αθήνα, Πειραιά, Άνοιξη, Πωγωνιανή, 

Κόνιτσα, Χίο και Βόλο. Είμαστε σε μία συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης 

των παιδιών και σε αυτό έχετε συμβάλλει με τον τρόπο σας θετικά. 

Παρακαλώ δεχθείτε ένα μεγάλο θερμό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από όλους εμάς εδώ στην «Κιβωτό  

του Κόσμου» και ιδιαίτερα από τα παιδιά μας, για τα ευγενικά σας συναισθήματα και την 

αλληλεγγύη σας προς το απροστάτευτο παιδί και την μόνη μητέρα. 

Καθώς η «Κιβωτός του Κόσμου» βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση πόρων, ιδιαίτερα σ’ 

αυτήν την περίοδο όπου έχουν μειωθεί οι δωρεές, ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη 

συμπαράστασή σας. 

Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος  έλεγε: «Όποιος δίδει το χέρι προς βοήθεια του πλησίον του, 

λαμβάνει τον βραχίονα του Θεού σε βοήθειά του». Ευχόμαστε ο Θεός να έχει καλά εσάς και τους 

οικείους σας και να λαμβάνετε τον βραχίονα του Θεού σε κάθε σας βήμα!  

  

 
                                                                                                       
                                                                                                                           
 

                                                                                                              
 

Ενισχύστε το σκοπό μας καλώντας από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα στο 19828 (χρέωση 2,48€/κλήση) ή 

στέλνοντας μήνυμα στο 19828 (2,48€/sms) ή καλώντας στο 901 11 170 170 (3,71€/κλήση εντός δικτύου ΟΤΕ) 

Φροντίδα, Αγάπη, Στέγη & Εκπαίδευση για τα άπορα παιδιά και την απροστάτευτη μητέρα 

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2018 

στον π. Αντώνιο και την Κιβωτό του 

Κόσμου για την κοινωνική τους 

προσφορά 

Βραβείο Κορυφαίας Επωνυμίας  στην Ελλάδα   

Ως μη κυβερνητική Οργάνωση για το 2018-19 

 


