
Το Κολλέγιο IdEF και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στηρίζουν το 

Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. 

 

Η κοινωνική Δράση 

Ξεκινώντας από το Δεκέμβριο του 2016 και για όλο το 2017, συγκεντρώνουμε 

τρόφιμα, φάρμακα και παιχνίδια για μοναχικά άτομα και οικογένειες που ζουν κάτω 

από το όριο της φτώχιας. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των μαθητών, 

φοιτητών και πτυχιούχων μας επιλέξαμε μια δράση που θα αναπτυχθεί σε βάθος 

χρόνου θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία μιας κουλτούρας αλληλεγγύης σε 

όλους τους συμμετέχοντες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής πραγματικότητας που 

βιώνουμε σήμερα, ιδιαίτερα σε μεγαλουπόλεις όπως η Αθήνα, αποφασίσαμε να 

υιοθετήσουμε μια προσέγγιση που δεν θα προϋποθέτει καμία καταβολή χρημάτων. 

Το Σλόγκαν «Δεν χρειάζονται χρήματα όταν προσφέρεις Αγάπη» επιλέχθηκε για να 

αναδείξει ακριβώς αυτή την πτυχή της δράσης καθώς και για να αποσυνδέσει την 

καταβολή χρημάτων από την έννοια της προσφοράς και της αλληλεγγύης που 

μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές απλά και μόνο με το ενδιαφέρον του 

καθενός από εμάς. 

Το σύνθημα «ό,τι σου περισσεύει, κάποιος το χρειάζεται» του ΚΥΑΔΑ υιοθετεί την 

ίδια φιλοσοφία και ενώνοντας τις δυνάμεις μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να 

οργανώσουμε μια σειρά από δράσεις που θα έχουν αποτέλεσμα για τους 

ωφελούμενους χωρίς να κοστίζουν χρήματα  σε όσους προσφέρουν. 

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε υποστηρίζοντας το Κέντρο Υποδοχής & 

Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και 

παιχνίδια που δεν χρειάζεστε στη γραμματεία του Κολλεγίου IdEF, Κηφισίας 125, 

11524 Αθήνα, εργάσιμες μέρες και ώρες. Η κάθε προσφορά καταχωρείται 

ονομαστικά και η συνολική κατάσταση θα παραδίδεται κάθε δίμηνο στους 

υπευθύνους του ΚΥΑΔΑ οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την αξιοποίηση των 

προσφορών και θα μας ενημερώνουν αντίστοιχα. 

Ελάτε να κάνουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας καλύτερη χωρίς να ξοδέψουμε 

χρήματα, προσφέροντας αγάπη.   

 

Το ΚΥΑΔΑ 

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) έχει στόχο 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων και την καταπολέμηση 

των παραγόντων που τις οδηγούν στη φτώχεια, τον αποκλεισμό και την κοινωνική 

απομόνωση. 

Η λειτουργία του ξεκίνησε το 2005 με την ονομασία Κέντρο Υποδοχής Αστέγων 

Δήμου Αθηναίων, μια και βασική του αποστολή όταν ξεκίνησε τη δράση του ήταν η 

παροχή φροντίδας στον άστεγο πληθυσμό της πόλης η οποία περιελάμβανε την 



καθημερινή διανομή συσσιτίου καθώς και τη δυνατότητα ένταξής του σε 

προγράμματα φιλοξενίας. Με το πέρασμα του χρόνου ωστόσο, η ομπρέλα των 

δραστηριοτήτων του άνοιξε. Έτσι, πλέον περιλαμβάνει, εκτός από τους 

συνανθρώπους μας που ζουν στους δρόμους της πόλης, και τους συμπολίτες μας 

που μπορεί να έχουν στέγη, όμως στερούνται τους βασικούς πόρους για να 

αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητα, είτε πρόκειται για μεμονωμένα άτομα είτε 

για οικογένειες. Έτσι, από το 2010 μετονομάστηκε σε  Κέντρο Υποδοχής και 

Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. 

Το ΚΥΑΔΑ υποδέχεται πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, 

προσπαθώντας να κατανοήσει τις ανάγκες τους και να τους υποστηρίξει, 

παρέχοντάς τους βοήθεια ως προς τη σίτιση, τη στέγαση και την κοινωνική τους 

επανένταξη. Σήμερα, το Κέντρο έχει πάνω από 9.000 εγγεγραμμένους δικαιούχους, 

αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 25.000 ωφελούμενα άτομα εκ των οποίων, 

περίπου τα μισά είναι οικογένειες με παιδιά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΚΥΑΔΑ και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε 

στο  

https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/dimotikoi-

foreis/kentro-ypodoxis-astegon-dimoy-athinaion-k-y-d 
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