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ΓτΚ Ελλάδας - Δίπλα στους άστεγους της Θεσσαλονίκης 
Από τον περασμένο Δεκέμβριο φροντίζουν για την υγειονομική και 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις ευάλωτες ομάδες που διαβιούν στο δρόμο 
 
Ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους άστεγους της 
Θεσσαλονίκης, από το Δεκέμβριο του 2020, οι ΓτΚ Ελλάδας υλοποιούν τακτικές δράσεις στο δρόμο με 
επιτόπια παρέμβαση, προσεγγίζοντας και προσφέροντας βοήθεια στον άστεγο πληθυσμό που έχει 
ανάγκη. 
 
Με τη συνδρομή του προσωπικού, νοσηλευτή, γενικού ιατρού καθώς και τη σημαντική βοήθεια εθελοντών 
και εθελοντριών, τους τελευταίους δύο μήνες η ομάδα Street work των ΓτΚ Ελλάδας, κινείται με στόχο τον 
εντοπισμό, την εκτίμηση των αναγκών αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αστέγων. 
Ταυτόχρονα, παρέχεται υγειονομική υποστήριξη, ώστε να αντιμετωπισθούν ασθένειες από τις οποίες 
ταλαιπωρείται ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο ή σε επισφαλή στέγη. Περίπου 
οι μισοί από τις δεκάδες των συνανθρώπων μας που έλαβαν φροντίδα στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν σε συννοσηρή κατάσταση, αφού εκτός της αστεγίας, έχουν να αντιμετωπίσουν 
και χρόνιες ασθένειες, για αυτό και διασυνδέθηκαν με το Πολυϊατρείο των ΓτΚ Ελλάδας στην οδό 
Πτολεμαίων 29Α, καθώς και με άλλους υγειονομικούς φορείς, όπου και ενεργήθηκε περαιτέρω ιατρικός 
έλεγχος για την εκτίμηση των αναγκών τους.  
 
Δύο από τα άτομα που προσεγγίστηκαν, αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα για τα οποία δεν 
είχαν λάβει εξειδικευμένη ψυχιατρική φροντίδα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλέον βρίσκονται σε 
τακτική παρακολούθηση από ψυχίατρο του προγράμματος ΕΣΠΑ, που υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη με 
την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Θράκης. Επίσης, η ομάδα Street work παρέδωσε 
σε όλους είδη πρώτης ανάγκης, όπως kit ατομικής υγιεινής, ξηρά τροφή, υπνόσακους κ.ά., ενώ σε όσους 
παραπέμφθηκαν στο Πολυιατρείο πραγματοποιήθηκε αντιγριπικός εμβολιασμός από τον παθολόγο των 
ΓτΚ Ελλάδας. 
 
Η προσφορά βοήθειας και υποστήριξης σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες συνανθρώπων μας, είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς η διαβίωση στο δρόμο θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, ακόμα περισσότερο εν 
μέσω της πανδημίας, με την έκθεσή τους στη μετάδοση του Covid19. Ταυτόχρονα, τα καθημερινά 
ζητήματα μετακίνησης του συγκεκριμένου πληθυσμού, δυσκολεύουν την προσέγγισή του, για αυτό και οι 
δράσεις στο δρόμο από τους ΓτΚ Ελλάδας, έχουν αυξηθεί τόσο σε συχνότητα όσο και σε προσωπικό. Αξίζει 
να σημειωθεί πως από τις αρχές Φεβρουαρίου όπου και επιδεινώθηκαν οι καιρικές συνθήκες, η ομάδα 
Street work με τη συμβολή εθελοντών και εθελοντριών, προσέγγισε ακόμα περισσότερα άτομα που δεν 
είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν ενώ είναι πολλά τα άτομα που απευθύνονται στους ΓτΚ Ελλάδας με σκοπό 
τη μεσολάβηση και τη διασύνδεση με κάποιο τοπικό φορέα φιλοξενίας αστέγων. 
 
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, παραμένουν στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη, χωρίς διακρίσεις. 
 

mailto:creative@mdmgreece.gr
http://www.mdmgreece.gr/


 

Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των 

Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

*    *    * 

 

Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το 

οποίο αποτελείται από 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία,  Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). 

Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη 

στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. 

Συμπληρώνοντας 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη 

συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα 

αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.  

Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, 

υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του πλανήτη 

προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί 

προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την 

Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία κ.α. 

Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την 

αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη. 

 

  

 


