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The rapid pace at which COVID-19 spread, has resulted 
in restrictive measures for the safety of all the people. 
These measures as well as the constant fear caused by the 
existence of COVID-19 come with negative and sometimes 
unmanageable emotional states. Vulnerable populations 
that deal daily with very serious issues in their lives, are now 
in a particularly difficult position as they have to face the 
effects of the current COVID-19 epidemic in Greece. Without 
basic benefits (food, shelter, sanitary facilities, etc.), without 
the prospect of integration into education and the labor 
market and with limited sources of assistance, vulnerable 
people are subject to great mental exacerbate. Knowing that 
mental health is as important as physical health, we provide 
the ability of psychological support / psychological first aid 
over the phone at a critical time for the country, hoping to 
relieve and empower our fellow human beings in a new 
demanding reality.

In the call line of psychological support / psychological 
first aid, you will always find a specialized scientist 
(psychologist) available.

Le rythme rapide auquel le COVID-19 s’est propagé a 
entraîné des mesures restrictives pour notre sécurité 
à tous. Ces mesures ainsi que la peur constante 
causée par l’existence de COVID-19 s’accompagnent 
d’états émotionnels négatifs et parfois ingérables. Les 
populations vulnérables qui sont confrontées à des 
problèmes très graves dans leur vie quotidienne sont 
désormais dans une position particulièrement difficile 
car elles continuent de faire face aux effets de l’épidémie 
actuelle de COVID-19 en Grèce.  Sans prestations de 
base (nourriture, abris, installations sanitaires, etc.), 
sans perspective d’intégration dans l’éducation et sur 
le marché du travail et avec des sources d’assistance 
limitées, les populations vulnérables sont soumises à 
une lourde charge mentale. En affirmant que la santé 
mentale est tout aussi importante que la santé physique, 
nous offrons la possibilité de soutien / premiers secours 
psychologiques par téléphone à un moment critique pour 
le pays dans l’espoir de soulager et de responsabiliser nos 
semblables dans une nouvelle réalité exigeante.

Dans la ligne de soutien psychologique / premiers 
secours psychologiques, vous trouverez toujours un 
scientifique spécialisé (psychologue) disponible.

Ο ραγδαίος ρυθμός με τον οποίο εξαπλώθηκε ο COVID-19 
είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για 
την ασφάλεια όλων μας. Τα μέτρα αυτά καθώς και ο μόνιμος 
φόβος που προκαλεί η ύπαρξη του COVID-19 έρχονται μαζί με 
αρνητικά και μερικές φορές μη διαχειρίσιμες συναισθηματικές 
καταστάσεις. Ευάλωτοι πληθυσμοί που αντιμετωπίζουν πολύ 
σοβαρά ζητήματα στην καθημερινότητα τους, βρίσκονται 
τώρα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη θέση καθώς συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της τρέχουσας επιδημίας του 
COVID-19 στην Ελλάδα. Χωρίς βασικές παροχές (τροφή, στέγη, 
εγκαταστάσεις υγιεινής κ.α.), χωρίς προοπτική ένταξης στην 
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας και με περιορισμένες 
πηγές βοήθειας, οι ευάλωτοι πληθυσμοί υπόκεινται μεγάλη 
ψυχική επιβάρυνση. Υποστηρίζοντας πως η ψυχική υγεία 
είναι εξίσου σημαντική με την σωματική παρέχουμε τη 
δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης/ ψυχολογικών 
πρώτων βοηθειών μέσω τηλεφώνου σε μία κρίσιμη 
περίοδο για τη χώρα ευελπιστώντας να ανακουφίσουμε 
και να ενδυναμώσουμε τους συνανθρώπους μας σε μια νέα 
απαιτητική πραγματικότητα. 

Στην γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης/ψυχολογικών 
πρώτων βοηθειών θα βρίσκετε πάντα διαθέσιμο έναν 
εξειδικευμένο επιστήμονα (ψυχολόγο).

Du lundi au vendredi: de 9h00 à 17h00
Langues disponibles: grec, anglais et 
sur rendez-vous: arabe, farsi et français

Δευτέρα με Παρασκευή: 9:00 – 17:00
Διαθέσιμες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά και 
κατόπιν ραντεβού: Αραβικά, Φαρσί και Γαλλικά

Monday to Friday: 9:00 – 17:00
Available languages: Greek, English and 
by appointment: Arabic, Farsi and French

JUST A CALL AWAY

CALL LINE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT/ 
PSYCHOLOGICAL FIRST AID

ΓΡΑΜΜΉ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉΣ/
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΏΤΏΝ ΒΟΉΘΕΙΏΝ

LIGNE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE/ 
PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES

The project «Support to the national response plan of 
COVID-19 for the protection of the most vulnerable» 
is funded by the Swiss Embassy (Swiss Development 
Cooperation SDC) through Doctors of the World - 
Switzerland and is implemented by Doctors of the 
World - Greece.

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη του εθνικού σχεδίου 
αντιμετώπισης του COVID-19 για την προστασία των 
πλέον ευάλωτων» χρηματοδοτείται από την Ελβετική 
Πρεσβεία (Swiss Development Cooperation SDC) μέσω 
των Γιατρών του Κόσμου Ελβετίας και υλοποιείται από 
τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας.

Le programme «Appui au plan national de réponse du 
COVID-19 pour la protection des plus vulnérables» est 
financé par l’Ambassade de Suisse (Coopération Suisse 
au Développement DDC) à travers Médecins du Monde 
de la Suisse et mis en œuvre par Médecins du Monde 
de Grèce.
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