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Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το 

Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου 

Η Πολιτεία μαζί με τους Γιατρούς του Κόσμου δίπλα στον άστεγο πληθυσμό, 

παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Το βράδυ της Τρίτης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 

επισκέφθηκε το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου, στην Αλικαρνασσού 49. 

Αφού συνομίλησε με τους φιλοξενούμενους της δομής για τα ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν, δείπνησε μαζί τους και τόνισε τη σημασία της αλληλεγγύης όλων στους 

συμπολίτες μας που δοκιμάζονται, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Την Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης. 



 

 

Οι Γιατροί του Κόσμου ενέτειναν τις δράσεις εν μέσω των ακραίων καιρικών. 

 

Παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι Γιατροί του Κόσμου μοίρασαν ζεστό φαγητό, τσάι 

και είδη προστασίας από το κρύο στο λιμάνι του Πειραιά όπου συγκεντρώνεται άστεγος 

πληθυσμός και οι χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν πρόσθετα προβλήματα. Η 

εθελοντική ομάδα street work των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποιεί τακτικές επιτόπιες 

παρεμβάσεις στην περιοχή και όπου υπάρχει ανάγκη. 

Η παρουσία της Πολιτείας σε αυτές τις δράσεις, εκτός από συμβολικό χαρακτήρα, είναι 

ουσιαστικής σημασίας καθώς γίνονται ορατά τόσο τα προβλήματα των συνανθρώπων 

μας όσο και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις στην προσφορά 

ουσιαστικής υποστήριξης στους ευάλωτους συνανθρώπους μας. 

Οι Γιατροί του Κόσμου ευχαριστούν τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργο Σταμάτη, που βρίσκεται δίπλα στις δράσεις τους. 

Το Υπνωτήριο Αστέγων στην οδό Αλικαρνασσού 49 στο Δήμο Αθηναίων, λειτουργεί με 

συγχρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής. 



 

 

 

 

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 17 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, 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 31 χρόνια συνεχούς δράσης το 2021, 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. 


