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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράση Streetwork από τους Εθελοντές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης για την 

προστασία των αστέγων ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού 

 

Νέα δράση streetwork πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 26 Ιανουαρίου 2017, οι εθελοντές του 

Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενόψει της επιδείνωσης του 

καιρού που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.  

Κλιμάκιο από εθελοντές και των τριών Σωμάτων (Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας, Σαμαρειτών 

Διασωστών & Ναυαγοσωστών) του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησε εξόρμηση σε κεντρικούς δρόμους της 

Θεσσαλονίκης όπου διένειμαν κουβέρτες, υπνόσακους, γάντια και σκούφους σε αστέγους 

συνανθρώπους μας, προετοιμάζοντάς τους με αυτό τον τρόπο για τις κρύες νύχτες που θα ακολουθήσουν 

εξαιτίας της περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας.  

Οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού άφησαν οικειοθελώς τις οικογενειακές τους εστίες και 

σχεδίασαν την εξόρμηση στην παγωμένη νυχτερινή Θεσσαλονίκη για να προσφέρουν θαλπωρή και 

υποστήριξη σε ανθρώπους που περνούν δύσκολες ώρες, στο δρόμο και στο δριμύ ψύχος. Οι εθελοντές 

πρόσφεραν ζεστά ροφήματα, σοκολάτες, μπισκότα και άλλα είδη ξηράς τροφής, σε συνολικά 25 

ευάλωτους συνανθρώπους μας που έχουν ξεχάσει τι σημαίνει οικογενειακή θαλπωρή και αξιοπρεπή 

διαβίωση.  

Ανάμεσα τους συνάντησαν και τον 50χρονο Κ., ο οποίος στερείται στέγης τα τελευταία 3 χρόνια, καθώς 

δεν μπορεί να εργαστεί πλέον ως οικοδόμος λόγω της κρίσης. Αδυνατώντας να συντηρήσει ένα σπίτι, 

κοιμάται τη νύχτα στα σκαλοπάτια ενός κτιρίου, προσπαθώντας να προφυλαχθεί από το κρύο. Συντηρείται 

αυτά τα χρόνια, όπως λέει ο ίδιος, από τα τρόφιμα και τη βοήθεια που λαμβάνει από την Κοινωνική 

Υπηρεσία του Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης. Μοναδική του παρηγοριά τα κρύα βράδια του χειμώνα, οι 

σύντροφοί του που γνωρίζουν την ίδια μοίρα και οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που είναι 

οι μόνοι που κυκλοφορούν τη νύχτα στους έρημους δρόμους της πόλης για να τους αναζητήσουν και να 

ελέγξουν την κατάσταση της υγείας τους. 

Οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενημερώνουν επίσης τους άστεγους για τα υπνωτήρια του 

δήμου που λειτουργούν στην πόλη ενώ για τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας καλούν το ΕΚΑΒ. 


