
Interamerican: Χορηγία 

υπνόσακων στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. για 

τους άστεγους 
 

Στο πλαίσιο της υποστηρικτικής συνεργασίας της με το Κέντρο 

Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), 

η INTERAMERICAN χορήγησε 50 καινούργιους υπνόσακους, 

καθώς επίσης αντίστοιχο αριθμό μάλλινων σκούφων και 

γαντιών, ειδικής κατασκευής, για τους άστεγους της 

πρωτεύουσας. 

Τα χρηστικά είδη είναι πρώτης ανάγκης, δεδομένου ότι οι άστεγοι της πόλης 

βρίσκονται εκτεθειμένοι στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε υπαίθριους ή 

ημιστεγασμένους - ερειπωμένους χώρους όπου συνήθως καταφεύγουν. 

Εκ μέρους του Κ.Υ.Α.Δ.Α., τα είδη παρέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γρηγόρης 

Λέων, υπογραμμίζοντας ότι «μέσω της προσφοράς ειδών επιβίωσης της 

INTERAMERICAN, οι άστεγοι συμπολίτες μας που ζουν στους δρόμους της 

Αθήνας βιώνοντας την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα 

νιώσουν τη ζεστασιά, όχι μόνο στα σώματά τους, αλλά και στις ψυχές τους. Η 

προσφορά αυτή δίνει ένα ακόμη όπλο στα χέρια των ομάδων streetwork του 

K.Y.A.Δ.Α., που καθημερινά πρωί και βράδυ σκύβουν με αγάπη και έγνοια 

πάνω από αυτούς τους ανθρώπους. Η συνεισφορά της INTERAMERICAN 

στο Κέντρο, για τις κοινωνικές ανάγκες που καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε,  είναι σταθερή και πολυετής, προς όφελος των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων που υποστηρίζουμε». 

  

Εξάλλου, η εταιρεία επανέλαβε και φέτος τη χορηγική υποστήριξή της στο 

Κ.Υ.Α.Δ.Α., προκειμένου να οργανωθεί το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο 

τραπέζι. Το Κέντρο, υπό τους περιορισμούς των μέτρων λόγω της πανδημίας, 



ετοίμασε για την πρώτη ημέρα του νέου έτους ένα πλήρες εορταστικό γεύμα, 

που είχε περίπου 1.200 αποδέκτες και προωθήθηκε σε κοινωνικές δομές, σε 

άστεγους και σε άπορες οικογένειες. 

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. παρέχει σημαντική βοήθεια σε άστεγους και άπορους της 

πόλης ως προς τη σίτιση, τη στέγαση και την κοινωνική τους επανένταξη. Η 

λειτουργία του ξεκίνησε το 2005 και σήμερα, υποστηρίζει σε καθημερινή βάση 

χιλιάδες άτομα. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που υλοποιεί, 

περιλαμβάνεται και η διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

άστεγοι, με τις ομάδες του streetwork. 

Οι ομάδες πραγματοποιούν καθημερινά πρωί και βράδυ προσεγγίσεις σε 

άστεγους στους δρόμους της Αθήνας παρέχοντάς τους άμεση, πρακτική 

βοήθεια (τρόφιμα, νερό, ζεστά ροφήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 

χυμούς, ρούχα, κλινοσκεπάσματα), αλλά και προσπαθώντας να τους 

κινητοποιήσουν, να τους ενημερώσουν και να τους εντάξουν σε δομές 

φιλοξενίας. Στις δομές φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Αθηναίων 

φιλοξενούνται, σήμερα, περί τα 340 άτομα. 

Όμως η αποστολή του Κ.Υ.Α.Δ.Α. δεν περιορίζεται στην προστασία και στην 

υποστήριξη του άστεγου πληθυσμού. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το 

Κοινωνικό Φαρμακείο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και ο Κόμβος τροφοδοτούν κάθε μήνα 

26.000 ωφελούμενους, άτομα και οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο τη 

φτώχειας, με πακέτα τροφίμων, είδη ατομικής υγιεινής, καθαριστικά σπιτιού, 

με τα φάρμακα που χρειάζονται, ακόμη και με τα ρούχα/παπούτσια που έχουν 

ανάγκη. 

Στην INTERAMERICAN, εκτιμάται ιδιαίτερα ο δυναμικός ρόλος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για μια καλύτερη ζωή. «Η εταιρεία είναι αρωγός του έργου του 

Κ.Υ.Α.Δ.Α. από το 2012, με τακτική υποστήριξη των εορταστικών γευμάτων, 



ενώ έχει προσφέρει κατ’ επανάληψη κατά την περίοδο της μακράς 

οικονομικής κρίσης σημαντικές ποσότητες τροφίμων από την εθελοντική 

κατάθεση των εργαζομένων και συνεργατών της», επισημαίνει ο Γιάννης 

Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας της 

INTERAMERICAN. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και 

των ειδικότερων κοινωνικών αναγκών στον τομέα της φροντίδας της υγείας, 

η εταιρεία συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του Κοινωνικού 

Οδοντιατρείου, στο κτιριακό συγκρότημα του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που σύντομα θα 

υποδεχθεί τους πρώτους ασθενείς του. Παράλληλα, υποστήριξε τους 

Γιατρούς του Κόσμου που παρείχαν υπηρεσίες στο Πολυδύναμο Κέντρο 

Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Λιοσίων, 

ενώ προσέφερε υγειονομικό υλικό και εξοπλισμό για τη λειτουργία των 

δημοτικών ιατρείων, στο πλαίσιο των εταιρικών ενεργειών για τη δημόσια 

υγεία. 
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