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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Γιατροί Καρδιάς»: Ποιοι είναι και το έργο τους
Κατά την διάρκεια του πολέμου εναντίον της Γιουγκοσλαβίας, κάποιοι φίλοι από την
Ελλάδα αποφάσισαν να βοηθήσουν τους δεινοπαθούντες συγκεντρώνοντας φάρμακα,
τρόφιμα και άλλα αναγκαία είδη, τα οποία μετέφεραν οι ίδιοι οδικώς και τα πρόσφεραν
στα θύματα του πολέμου. Σχηματίσθηκε τότε μια ανθρωπιστική ομάδα από γιατρούς και
άλλους φίλους, που στην συνέχεια δραστηριοποιήθηκαν αρχικά σε φτωχές χώρες της Αφρικής προσφέροντας ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, φάρμακα και τρόφιμα σε πληθυσμούς που ζούσαν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, άρρωστοι και ξεχασμένοι,
χωρίς ιατρική φροντίδα. Τα μέλη αυτής της μικρής ομάδας δημιούργησαν το 2001 την Ελληνική ανθρωπιστική Οργάνωση «Γιατροί Καρδιάς - Heart Doctors», που πήρε την μορφή
σωματείου.
Οι «Γιατροί Καρδιάς» είναι Ελληνική, Ανθρωπιστική, Μη Κερδοσκοπική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθελοντών. Το κύριο έργο τους είναι η δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φαρμάκων, τροφίμων και άλλων αναγκαίων ειδών σε επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ζωή του ανθρώπου.
Τούτο συμβαίνει σε πολεμικές συγκρούσεις, σε μαζικές βίαιες μετακινήσεις λαού
(πρόσφυγες και εσωτερικές μαζικές και βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών), σε επιδημίες, σε
φυσικές καταστροφές (σεισμοί, τυφώνες και κυκλώνες, πλημμύρες και τσουνάμι, μεγάλες
πυρκαγιές) και σε περιπτώσεις λιμού και μεγάλης πείνας από παρατεταμένη ξηρασία ή
άλλο λόγο. Επίσης, οι «Γιατροί Καρδιάς» προσφέρουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα απαραίτητα φάρμακα σε πληθυσμούς που τους επισκέπτονται εκεί όπου
διαβιούν, δηλαδή σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν γιατροί και νοσοκομεία. Ακόμη, στο μέτρο του δυνατού, φροντίζουν για την εξεύρεση πόρων
ώστε να εκτελεσθούν μικρά ή μεγαλύτερα έργα εξασφάλισης πόσιμου νερού, ανέγερσης
ιατρικών κέντρων, νοσοκομείων, ορφανοτροφείων, σχολείων, βιβλιοθηκών κλπ.
Ως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.284 αποστολές σε 75 χώρες της Αφρικής, της
Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής. Με τις αποστολές αυτές αντιμετωπίσθηκαν ανάγκες βοήθειας όλων των προαναφερόμενων μορφών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ενεργός παρουσία της Οργάνωσης στα πολεμικά γεγονότα στο Ιράκ, στον Λίβανο, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, και στην Συρία. Επίσης, οι «Γιατροί Καρδιάς» έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα σεισμών στο Ιράν, στην Αϊτή, στην Χιλή, στην Ινδονησία, στην Ιαπωνία,
στο Νεπάλ. Ομοίως, βοήθησαν ποικιλοτρόπως στο τσουνάμι στην Σρι Λάνκα, στις πλημμύρες στην Ινδία, στο Μπαγκλαντές, στην Μυανμάρ και στα Βαλκάνια, καθώς και στους
τυφώνες που έπληξαν τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες. Επισιτιστική βοήθεια πρόσφεραν
στους πρόσφυγες στο Νταρφούρ και στο Χαρτούμ του Σουδάν, στην Αιθιοπία, στην Σομαλία, στο Τζιμπουτί, στην Ερυθραία, στην Λαϊκή ∆ημοκρατία του Κονγκό, στην Μαδαγασκάρη, στον Νίγηρα, στην Ζιμπάμπουε και την Μοζαμβίκη κλπ. Από πλευράς κατασκευαστικών έργων αναφέρεται η δραστηριότητα στην Σρι Λάνκα, στο Μπουρούντι, στην Νιγηρία, στο Καμερούν, στην Κένυα κλπ.
Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές αποστολές για την αντιμετώπιση
έκτακτων και καταστροφικών γεγονότων, όπως σε σεισμούς, σε μεγάλες πυρκαγιές και
πλημμύρες. Επίσης, έχουν ενισχυθεί νοσοκομεία στην περιφέρεια και έχουν στηριχτεί οικογένειες φτωχών, άστεγων και ανασφάλιστων καθώς και μαθητές κλπ. Στο χωριό Κουτσοχέρα της Ηλείας, που κάηκε εν μέρει από τις φωτιές του 2007, χτίσθηκε κτήριο που
στέγασε το νηπιαγωγείο του χωριού. Επίσης, κλιμάκια της Οργάνωσης επισκέπτονται
σχολεία σε όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας εκεί το ανθρωπιστικό έργο της και ενθαρρύνοντας τους νέους να προσφέρουν ανιδιοτελώς στους συνανθρώπους τους με πνεύμα
εθελοντισμού, θυσίας και χωρίς διακρίσεις. Τα τελευταία χρόνια, τέτοιες επισκέψεις γίνο5

νται και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ενηλίκων που λειτουργούν σε φυλακές.
Η Οργάνωση λειτουργεί σε απολύτως εθελοντική βάση, χωρίς υπαλληλικό προσωπικό. Τα μέλη και οι συνεργάτες καθώς και οι φίλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ό,τι
άλλο μπορούν χωρίς καμιά ανταμοιβή. Κάθε μορφής βοήθεια της Οργάνωσης προσφέρεται εντελώς δωρεάν και χωρίς καμιά διάκριση χρώματος, έθνους, θρησκείας κλπ.
Οι δραστηριότητες των «Γιατρών Καρδιάς» πραγματοποιούνται από ομάδες μελών
της Οργάνωσης που επισκέπτονται τους ασθενείς, και γενικότερα τους δεινοπαθούντες,
στους τόπους όπου διαβιούν ή ευρίσκονται (οικισμός, τροπικό δάσος, σαβάνα, καταυλισμός, περιοχή φυσικής καταστροφής κλπ.). Η ιατρική και κάθε άλλης μορφής βοήθεια
χορηγείται με την φροντίδα των ίδιων των «Γιατρών Καρδιάς». Όσοι μετέχουν στις αποστολές της Οργάνωσης καλύπτουν οι ίδιοι όλα τα σχετικά έξοδά τους.
ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Χώρες και αποστολές
Κατά το έτος 2020 οι «Γιατροί Καρδιάς» δραστηριοποιήθηκαν συνολικά σε 25 χώρες
(περιλαμβανομένης και της Ελλάδας).
Κατά το έτος 2020, τρεις ακόμη Αφρικανικές χώρες, η Αλγερία, το Μαρόκο και η
Μπουρκίνα Φάσο, προστέθηκαν σε εκείνες που βοηθούνται από τους «Γιατρούς Καρδιάς». Έτσι, το σύνολο των χωρών που έχουν δεχτεί ως τώρα βοήθεια είναι 75. Ο αντίστοιχος αριθμός αποστολών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020 ήταν 95.
Στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν 4 ιατροφαρμακευτικές αποστολές, 18 αποστολές
για παράδοση φαρμάκων, 39 αποστολές για επισιτισμό και 10 αποστολές για χορήγηση
άλλων αναγκαίων ειδών.
Στο εσωτερικό της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν 24 αποστολές. Εδώ συνεχίζεται η
ανθρωπιστική δραστηριότητα των «Γιατρών Καρδιάς» - ενίσχυση Περιφερειακών Νοσοκομείων, συμπαράσταση σε φτωχές και αδύναμες οικογένειες, επισκέψεις σχολείων για
ενημέρωση σχετικά με το ανθρωπιστικό έργο των «Γιατρών Καρδιάς», υποβοήθηση μαθητών και ιδιωτών.
Μεγάλες καταστροφές
Οι «Γιατροί Καρδιάς» έστειλαν φαρμακευτική βοήθεια στα θύματα της μεγάλης εκρήξεως
στο λιμάνι της Βηρυτού. Στην Ινδία και το Μπανγκλαντές πρόσφεραν βοήθεια σε θύματα από μεγάλες πλημμύρες.
Κατασκευαστικά έργα
Το φθινόπωρο του 2020, στο χωριό Kakihum της Πολιτείας Niger, στην Νιγηρία, ολοκληρώθηκαν τρία κατασκευαστικά έργα: ένα αγροτικό ιατρικό κέντρο, ένα σχολικό κτήριο και ένα
πηγάδι για άντληση πόσιμου νερού.
Συνεργαζόμενοι
Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση, είναι αποτέλεσμα της συνδρομής και σύμπραξης πολλών που ανιδιοτελώς και με μεγάλη χαρά και αληθινή αγάπη
προσφέρουν ποικιλοτρόπως στο έργο της Οργάνωσης.
Ανώνυμοι φίλοι και συνεργάτες των «Γιατρών Καρδιάς», αφοσιωμένοι στο έργο της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τους πάσχοντες, μετέχουν αυτοπροσώπως σε πολλές αποστολές, καλύπτοντας και τις σχετικές δαπάνες.
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Πανδημία κορωνοϊού
Η πανδημία του κορωνοϊού, που απλώθηκε σχεδόν παντού στον κόσμο, εμπόδισε σε ορισμένο βαθμό το έργο των «Γιατρών Καρδιάς». Αυτό έγινε λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στην ελεύθερη κυκλοφορία και της αποφυγής του συγχρωτισμού των ανθρώπων,
για την αντιμετώπισή της μετάδοσης της ασθένειας.
Οι «Γιατροί Καρδιάς» ευχαριστούν και συγχαίρουν όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο
έχουν συμβάλει στο ανθρωπιστικό τους έργο.
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τρεις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής δέχθηκαν την επίσκεψη των «Γιατρών Καρδιάς» κατά τη διάρκεια του 2020 για την πραγματοποίηση τεσσάρων αποστολών προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε πληθυσμούς απομακρυσμένων γεωργικών περιοχών. Οι
χώρες αυτές και ο αριθμός των αποστολών κατά χώρα αναφέρονται στον επόμενο πίνακα:

Χώρα

Αριθμός αποστολών

Καμερούν

2

Νιγηρία

1

Τανζανία - Ζανζιβάρη

1

Σύνολο

4

Στη συνέχεια παρουσιάζεται σύντομα καθεμιά από τις αποστολές αυτές.
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Ζανζιβάρη
10

7η

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

05/02/2020

Στις 5.2.2020 τετραμελής
ομάδα των «Γιατρών Καρδιάς» αναχώρησε από την
Αθήνα για την Ζανζιβάρη,
που ανήκει στην Τανζανία.
Η ομάδα αφίχθηκε στο νησί
Ζανζιβάρη τις πρώτες πρωινές ώρες και έγινε δεκτή από τον Έλληνα συνεργάτη
της τοπικής επιχείρησης
παρασκευής τροφίμων Ισραηλινών φίλων. Εκεί έγινε
ενημέρωση ότι οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες
έχουν προγραμματιστεί κυρίως για το νησί Pemba,
όπου ο αγροτικός πληθυσμός του έχει περισσότερες ανάγκες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Η μεταφορά της ομάδας των γιατρών στο νησί Pemba έγινε με μικρό αεροπλάνο δώδεκα θέσεων. Η διάρκεια της πτήσης ήταν 20 λεπτά της ώρας και στο τοπικό
αεροδρόμιο υποδέχθηκαν την ομάδα δύο γιατροί των τοπικών υγειονομικών αρχών, οι οποίοι είχαν οργανώσει το ημερήσιο πρόγραμμα περίθαλψης κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών του νησιού. Οι γιατροί αυτοί παραβρίσκονταν στις καθημερινές εργασίες της ομάδας.
Κατά το τριήμερο 6, 7 και 10 Φεβρουαρίου προσφέρθηκε περίθαλψη σε ασθενείς στο χωριό Wete. Στις 8 Φεβρουαρίου προσφέρθηκε το ίδιο έργο στο χωριό
Kiuyu Mbuyuni και στις 9 Φεβρουαρίου στο χωριό Mkia N’gombe. Εξετάστηκε μεγάλος αριθμός ασθενών με την βοήθεια νοσηλευτικού προσωπικού από διάφορα
νοσοκομεία της περιοχής. Συχνότερα προβλήματα υγείας ήταν υπέρταση και διαβήτης, σε υπέρβαρες γυναίκες κυρίως, ψώρα στην περιοχή Mkia N’gombe, οσφυαλγία και αρθρίτιδες, προβλήματα οφθαλμών, δερματίτιδες, λοιμώξεις αναπνευστικού και ουροποιητικού, εγκεφαλικά επεισόδια. Οι περιπτώσεις ελονοσίας ήταν ελάχιστες. Την τελευταία ημέρα επισκέφτηκε την ομάδα εκπρόσωπος του τοπικού υπουργείου υγείας και σε αποχαιρετιστήρια τελετή ευχαρίστησε τους γιατρούς για
την συμβολή τους στην υγειονομική φροντίδα προς τους κατοίκους του νησιού.
Στις 11.2.2020 η ομάδα επέστρεψε στο νησί Ζανζιβάρη όπου είχε οργανωθεί
περίθαλψη ασθενών σε υγειονομικό κέντρο της περιοχής Fuoni Ijitimai για τις ημέρες 11,12 και 13 Φεβρουαρίου.
Την τελευταία ημέρα οργανώθηκε συνέντευξη τύπου σε ξενοδοχείο στην οποία
παραβρέθηκε ο υπουργός υγείας της Ζανζιβάρης, ο οποίος ευχαρίστησε τους
«Γιατρούς Καρδιάς» για τις ανθρωπιστικές τους δραστηριότητες και στα δύο νησιά.
Οι «Γιατροί Καρδιάς» ευχαριστούν θερμότατα όλους τους ευγενείς και πρόθυμους φίλους της NEXT GENERATION LTD, ιδιαιτέρως δε τον επικεφαλής Mr. Hagai Hardverger, για την πρόσκληση, την τοπική οργάνωση και την στήριξη κατά την
εκτέλεση της ιατροφαρμακευτικής αποστολής στην Ζανζιβάρη.
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Καμερούν
12

26η

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

26/02/2020

Την Τετάρτη, στις 26.2.2020, πενταμελής ομάδα των «Γιατρών Καρδιάς» αναχώρησε από την Αθήνα για το Βόρειο Καμερούν με σκοπό την προσφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κατοίκους της αγροτικής περιοχής Katrang της Βορειότατης Επαρχίας της χώρας. Η ομάδα διανυκτέρευσε στο Κάιρο και την επομένη
(27.2.2020) έφθασε στην πρωτεύουσα του Τσαντ N’Djamena όπου διοργάνωσε την
οδική μετακίνησή της ως το χωριό του Τσαντ που ονομάζεται Bongor – το χωριό αυτό βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού Longone, ο οποίος χωρίζει το Τσαντ
από το Καμερούν. Στην συνέχεια η ομάδα διέσχισε τον ποταμό, εισήλθε στο Καμερούν και τις πρώτες απογευματινές ώρες έφθασε στο Κatrang. Εκεί τακτοποιήθηκε
στις καλύβες πλησίον του κτηρίου του Ορθόδοξου τοπικού ναού των Αγίων Αποστόλων όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες των «Γιατρών Καρδιάς».
Η περίθαλψη των ασθενών προσφέρθηκε κατά το διάστημα από 28.2.2020 έως
4.3.2020. Προσέρχονταν άνδρες, γυναίκες και παιδιά από τους τοπικούς πληθυσμούς του Καμερούν καθώς και του γειτονικού Τσαντ, διανύοντας αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων, αναγκασμένοι σε πολλές περιπτώσεις να διανυκτερεύουν στο
ύπαιθρο του Katrang ώστε να προλάβουν την επόμενη να επιστρέψουν στα χωριά
τους με το φως της ημέρας.
Τα κυριότερα προβλήματα υγείας ήταν παρασιτώσεις, λοιμώξεις αναπνευστικού
κυρίως και ουροποιογεννητικού συστημάτων, οσφυαλγία και αρθραλγίες, προβλήματα οφθαλμών, ελονοσία σε μειωμένη συχνότητα (σε σχέση με προηγούμενες αποστολές στην περιοχή την ίδια περίπου εποχή), ψώρα, επιληψία, τραύματα και
τροπική σπληνομεγαλία.
Τις απογευματινές ώρες ορισμένων ημερών οργανώθηκε επισιτισμός μικρών παιδιών με Ελληνικά φαγητά που χρησιμοποιούσε η ομάδα για την καθημερινή της διατροφή, τις βραδινές ώρες. Ακολουθούσαν τοπικά παραδοσιακά τραγούδια και χοροί με την
συνοδεία των γνωστών τυμπάνων ταμ-ταμ. Πρέπει να σημειωθεί ότι προσφερόταν τροφή και σε όσους από τους ασθενείς αναγκάζονταν να διανυχτερεύσουν επί τόπου, κυρίως κάτοικοι από χωριά του γειτονικού Τσαντ.
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Νιγηρία
14

35η

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

17/10/2020

Εξαμελής ομάδα των «Γιατρών Καρδιάς» αναχώρησε από την Αθήνα στις
17.10.2020 με προορισμό την Abuja,
πρωτεύουσα της Νιγηρίας, μέσω Καΐρου όπου και διανυκτέρευσε. Την επομένη έφτασε στην Abujaι, όπου την υποδέχθηκε ο τοπικός συντονιστής της
αποστολής με τους συνεργάτες του,
που είχαν ορισθεί από τον Κυβερνήτη
της Πολιτείας Niger, Mr. Abubakar Sani
Bello. Η ομάδα υποδοχής φρόντισε και
για τις τελωνειακές διαδικασίες ελέγχου
των φαρμάκων που μετέφεραν οι
«Γιατροί Καρδιάς» από την Αθήνα.
Ακολούθως, η ομάδα μετακινήθηκε οδικώς από την Abuja στην Mina, πρωτεύουσα της Niger State, συνοδευόμενη από τον συντονιστή, συνεργάτες του και
αστυνομικούς. Την επομένη το πρωί η
ομάδα αναχώρησε για την πόλη Kontagora, και καθοδόν συνάντησε την πρώτη
κοινότητα με πλήθη ασθενών προς τους
οποίους πρόσφερε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Εκτός από την περίθαλψη των ασθενών, είχαν προγραμματισθεί και τα εγκαίνια λειτουργίας αγροτικού ιατρικού κέντρου, σχολικού κτηρίου και πηγαδιού για
άντληση πόσιμου νερού στο χωριό Kakihum (Kakihum ward, Mariga LG, Niger
State). Τα σχετικά έργα χρηματοδοτήθηκαν από φίλους των «Γιατρών Καρδιάς».
Τα εγκαίνια αυτά, τελικά αναβλήθηκαν, διότι οι τοπικές Αρχές έκριναν ότι στην περιοχή εκείνη υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος από την ανεξέλεγκτη εγκληματική
δράση ένοπλων ομάδων.
Περίθαλψη προσφέρθηκε στους ασθενείς των εξής οικισμών:
19.10.2020 : χωριό Atabo, Υangulu Ward, Magama LG,
20.10.2020 : χωριό Makulu, Kawo Ward, Magama LG.
21.10.2020: χωριό Masucci, Babban Rami Ward, Mashegu LG.
22.10.2020: χωριό Kakihum, Kakihum Ward, Mariga LG.
23.10.2020: χωριό Magandu Tsoho, Tunga Wawa Ward, Kontagora LG. Εδώ η
ομάδα εργάσθηκε εξετάζοντας και φροντίζοντας ασθενείς κατά το ήμισυ της ημέρας. Ο υπόλοιπος χρόνος διατέθηκε στην μετακίνηση της ομάδας και των συνοδών
της στην πρωτεύουσα Minna της Πολιτείας Niger.
24.10.2020: χωριό Koiko, Kampala Ward, Bosso LG. Εδώ αντιμετωπίστηκε ένα
πολύ σοβαρό περιστατικό: δεκάχρονο κορίτσι είχε πυρετό και βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση – μετά τις πρώτες βοήθειες, η ομάδα έστειλε το παιδί στο νοσοκομείο της Kontagora.
Οι πιο σοβαρές και συχνές ασθένειες, που αντιμετώπισε η ομάδα, ήταν οι εξής:
ελονοσία, λοιμώξεις του αναπνευστικού, διαρροϊκά σύνδρομα, ελμινθιάσεις, υπέρταση, δερματοπάθειες, στομαχικά ενοχλήματα, οσφυαλγία, αρθραλγίες κλπ. Σε
πολλά υποσιτιζόμενα μικρά παιδιά χορηγήθηκε εμπλουτισμένο γάλα.
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Καμερούν
16

27η

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

07/11/2020

Στις 7 Νοεμβρίου 2020,
πενταμελής ομάδα μελών
των «Γιατρών Καρδιάς»
αναχώρησε από την Αθήνα για το Βόρειο Καμερούν μέσω Chad. Σκοπός
αυτής της αποστολής ήταν
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατοίκων της περιοχής Κatrang.
Η ομάδα αφίχθηκε μέσω
Καΐρου (όπου διανυκτέρευσε) στην πρωτεύουσα
του Chad, την Ν’Djamena.
Από το εκεί Προξενείο του
Καμερούν, μετά από πολύωρη αναμονή, πήρε βίζες για το Kαμερούν. Στην συνέχεια,
κινήθηκε οδικώς από την Ν’Djamena ως τον παραποτάμιο συνοριακό οικισμό
Bongor, από τον οποίο διαπεραιώθηκε στον οικισμό Yagua του Καμερούν, διασχίζοντας τον ποταμό Logone. Ακολούθως, η ομάδα μέσω του οικισμού Dacheka έφθασε
οδικώς στο Katrang, όπου και τακτοποιήθηκε στα κτίσματα τύπου «μπουκαρού»-τα
οποία οι «Γιατροί Καρδιάς» έχουν ανεγείρει εκεί προ πολλών ετών για την διαμονή
τους.
Από 9 ως 14.11.2020, λειτούργησε το πρόχειρο ιατρείο των «Γιατρών Καρδιάς»
στους πλησίον χώρους του ιερού ναού των Αγίων Αποστόλων. Εκεί έγιναν δεκτοί
χιλιάδες ασθενών της ευρύτερης περιοχής για ιατρική εξέταση και φροντίδα. Χρησιμοποιήθηκαν τα φάρμακα και το υλικό που η ομάδα μετέφερε από την Αθήνα.
Οι ασθενείς, που προσήλθαν στο ιατρείο των «Γιατρών Καρδιάς», ήταν αυτή την
φορά πολύ περισσότεροι από όσους συνήθως προσέρχονταν κατά το παρελθόν ανάμεσά τους ήλθαν και πολλοί από το γειτονικό Chad, αφού διέσχισαν με τα πόδια
την μεγάλη απόσταση που χωρίζει το Katrang από τα σύνορα.
Τα κυριότερα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν οι ασθενείς διαπιστώθηκε
ότι ήταν τα εξής : ελονοσία (σε έξαρση), αναιμία κυρίως σε μικρά παιδιά (που οφειλόταν στην έξαρση της ελονοσίας), λοιμώξεις αναπνευστικού, οσφυαλγία, αρθρίτιδες,
τραύματα, ελμινθιάσεις, δερματοπάθειες, γαστρίτιδα, υπέρταση, λοιμώξεις του ουροποιητικού, επιπεφυκίτιδα και προβλήματα όρασης.
Σε παιδιά, που ήταν εξασθενημένα από τον υποσιτισμό, ανάμεσά τους και πολλά
δίδυμα, χορηγήθηκε δυναμωτικό γάλα. Στις μητέρες των παιδιών αυτών, που λόγω της
πείνας και των κακουχιών είναι αδύναμες και δεν έχουν επαρκές γάλα για να θηλάσουν
τα μωρά τους, προσφέρθηκαν για τα παιδιά αυτά όλες οι διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος που περίσσευσαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της αποστολής.
Όταν η ομάδα παρασκεύαζε το καθημερινό φαγητό για τα μέλη της, φρόντιζε να
ετοιμάζει επαρκείς ποσότητες ώστε να προσφέρεται το ίδιο φαγητό και στα μικρά
παιδιά που περιλαμβάνονταν στις ομάδες των συγκεντρωμένων ασθενών.
Πολλά παιδιά, που ως καχεκτικά υποσιτισμένα μικρά, είχαν πάρει προ ετών ενισχυτικό γάλα, τώρα έρχονται στους γιατρούς συνοδευόμενα από δικούς τους και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή και ακμαία.
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 πραγματοποιήθηκαν 18 αποστολές παράδοσης
φαρμάκων σε πέντε χώρες.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
Χώρα

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός αποστολών

Γκαμπόν

1

Ερυθραία

5

Ζιμπάμπουε

4

Ινδία

2

Κένυα

1

Μαρόκο

1

Μοζαμβίκη

3

Μπαγκλαντές

1

Μπουρκίνα Φάσο

2

Νίγηρας

1

Σομαλία

5

Σουδάν

8

Τζιμπουτί

5

Σύνολο

39

Γκαμπόν: Μια αποστολή πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Libreville και διανεμήθηκαν σε φτωχές οικογένειες, που ζουν στα περίχωρα, ρύζι, καλαμποκάλευρο και ζάχαρη
(4.1.20).
Ερυθραία: Πραγματοποιήθηκαν πέντε αποστολές και παραδόθηκαν στην πρωτεύουσα
Asmara, για φτωχές οικογένειες, ρύζι, ζάχαρη, γάλα σκόνη, καλαμποκάλευρο και σιτάλευρο (7.3.20, 15.5.20, 16.6.20, 5.10.20, 29.10.20).
Ζιμπάμπουε: Με τέσσερις αποστολές στην πρωτεύουσα Harare διανεμήθηκαν στα περίχωρα, σε φτωχές οικογένειες ρύζι, σιτάλευρο, γάλα σκόνη, καλαμποκάλευρο και ζάχαρη
(4.1.20, 16.5.20, 27.6.20, 30.10.20).
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Ινδία: Με δυο αποστολές διανεμήθηκαν στο Hyderabad (20.2.20) φάβα (dhal) και ρύζι.
Με άλλη αποστολή στην Πολιτεία Assam (29.7.20) παραδόθηκαν στους πλημμυροπαθείς
φάβα και ρύζι. Και στις δυο αποστολές διανεμήθηκαν και είδη ένδυσης (ντότι, και σάρι).
Κένυα : Με την συνεργασία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στις 27.6.20, πραγματοποιήθηκε αποστολή στο Nairobi, όπου διανεμήθηκε καλαμποκάλευρο σε ανθρώπους της πόλης που λιμοκτονούσαν.
Μαρόκο : Στις 19.7.20 πραγματοποιήθηκε αποστολή στην πόλη Fez (ή Fes) και διανεμήθηκαν σε φτωχές οικογένειες σιτάλευρο, ρύζι, και γάλα σκόνη.
Μοζαμβίκη: Με τρεις αποστολές, που έγιναν στην πρωτεύουσα της Ζιμπάμπουε Harare,
αγοράσθηκαν τοπικά διάφορα τρόφιμα (ρύζι, σιτάλευρο, γάλα σκόνη, καλαμποκάλευρο),
τα οποία μεταφέρθηκαν στην συνοριακή πόλη Mutare και από εκεί διανεμήθηκαν στην
γειτονική Μοζαμβίκη (4.1.20, 16.5.20, 30.10.20).
Μπανγκλαντές: Στις 29.7.20, πραγματοποιήθηκε αποστολή στο Μπανγκλαντές όπου
διανεμήθηκαν στους πλημμυροπαθείς τρόφιμα (ρύζι, φάβα) και είδη ένδυσης και υπόδησης.
Μπουρκίνα Φάσο : ∆υο αποστολές πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Quagadougou, όπου σε πολύ φτωχές οικογένειες διανεμήθηκαν ρύζι, καλαμποκάλευρο, σιτάλευρο
και γάλα σκόνη (16.5.20, 19.7.20).
Νίγηρας: Στις 9.3.20, πραγματοποιήθηκε αποστολή στην πόλη Zinder του Νότιου Νίγηρα, όπου αγοράστηκαν και προσφέρθηκαν σε εκπροσώπους ποιμενικών λαών (Fulani,
Tuareg και Hausa) ρύζι, σιτάλευρο και καλαμποκάλευρο. Τις εθνότητες αυτές επισκέφθηκαν οι «Γιατροί Καρδιάς» για πρώτη φορά στην εν λόγω περιοχή του Νότιου Νίγηρα το
2005 και έκτοτε τους επισκέπτονται συχνά.
Σομαλία: Πραγματοποιήθηκαν πέντε αποστολές με τις οποίες μεταφέρθηκαν καλαμποκάλευρο, ρύζι, σιτάλευρο, γάλα σκόνη και ζάχαρη από το Τζιμπουτί στα σύνορα με την
Σομαλία όπου πεινασμένοι Σομαλοί παραμένουν σε καταυλισμό. Στους ανθρώπους αυτούς παραδόθηκαν τα τρόφιμα για διανομή. (7.3.20, 15.5.20, 16.6.20, 5.10.20, 29.10.20).
Σουδάν: Στα περίχωρα και σε φτωχογειτονιές του Χαρτούμ καθώς και στο Νταρφούρ
(κοντά στην πόλη Nyala) διανεμήθηκαν σε πρόσφυγες και άλλους που λιμοκτονούν, ρύζι,
καλαμποκάλευρο, γάλα σκόνη, σιτάλευρο και ζάχαρη – στο Νταρφούρ προσφέρθηκε και
εμφιαλωμένο πόσιμο νερό. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά οκτώ αποστολές ως εξής : στο
Χαρτούμ πέντε αποστολές (7.3.20, 15.5.20, 15.6.29, 5.10.20, 29.10.20) και στο Νταρφούρ - Nyala τρεις αποστολές (15.5.20, 15.6.20, 5.10.20).
Τζιμπουτί: Πραγματοποιήθηκαν πέντε αποστολές, και διανεμήθηκαν σε πολύ φτωχές
οικογένειες τα εξής βασικά τρόφιμα: ρύζι, καλαμποκάλευρο, σιτάλευρο, ζάχαρη και γάλα
σκόνη (7.3.20, 15.5.20. 16.6.20, 5.10.20, 29.10.20).
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΛΛΩΝ

ΕΙΔΩΝ

ΕΝ∆ΥΣΗ, ΥΠΟ∆ΗΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙ∆Η, ΚΛΠ.

Χώρα

Αριθμός αποστολών

Αλγερία

1

Γεωργία

5

Ινδία

1

Μολδαβία

3

Σύνολο

10

Αλγερία: Στην πρωτεύουσα Αλγέρι (Algiers) της Αλγερίας πραγματοποιήθηκε μια αποστολή (18.7.20) κατά την οποία έγινε προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης, που προσφέρθηκαν σε παιδιά και νέους οικογενειών που ζουν στα περίχωρα.
Γεωργία: Στην πρωτεύουσα Τιφλίδα (Tbilisi) πραγματοποιήθηκαν τρεις αποστολές για
προμήθεια σχολικών ειδών και ειδών ένδυσης, για παιδιά και νέους – τα είδη αυτά διανεμήθηκαν σε παιδιά σχολικής ηλικίας που τα είχαν ανάγκη (17.2.20, 5.6.20, 15.9.20). ∆υο
αντίστοιχες αποστολές έγιναν και στην πόλη Tskhinvali της Νότιας Οσετίας (17.2.20,
15.9.20).
Ινδία: Mια αποστολή πραγματοποιήθηκε για την προσφορά βοήθειας στην Πολιτεία Andhra Pradesh (εξασφάλιση ειδών εξοπλισμού για νοσοκομείο της Πολιτείας αυτής,
26.9.2020).
Μολδαβία: Στην πρωτεύουσα Chisinau με τρεις αποστολές έγινε προμήθεια ειδών
ένδυσης-υπόδησης και σχολικών ειδών, τα οποία προσφέρθηκαν σε παιδιά και νέους
φτωχών οικογενειών που ζουν στα περίχωρα (17.2.20, 5.6.20, 15.9.20).
∆ιευκρινίζεται ότι σε δυο αποστολές που πραγματοποιήθηκαν στην Ινδία (στις 20.2.20,
στην πόλη Hyderabad, και στις 29.7.20, στην Πολιτεία Assam), εκτός από είδη διατροφής, διανεμήθηκαν και είδη ένδυσης (ντότι για άνδρες και σάρι για γυναίκες).
Επίσης, στο Μπανγκλαντές (29.7.20), μαζί με τρόφιμα διανεμήθηκαν και είδη ένδυσης και
υπόδησης (ντότι, σάρι και σαγιονάρες).
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προσφορά φαρμάκων και αναλωσίμων ειδών σε νοσοκομεία
Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν 19 αποστολές φαρμάκων και διαφόρων αναλώσιμων ειδών σε νοσοκομεία.
Προσφέρθηκαν είδη, όπως μπεταντίν, ενέσιμα αντιπηκτικά,
σύριγγες, βαμβάκι, θερμόμετρα, οξύμετρα, μάσκες, αναπνευστήρες, γάζες, ρόμπες χειρουργείου, βελόνες για σύριγγες, αντιδραστήρια ελέγχου συμβατότητας αίματος κλπ.
Επίσης, κλιμάκιο των «Γιατρών Καρδιάς» πρόσφερε επί μήνες υπηρεσίες σε νοσοκομεία (κόψιμο, συσκευασία και απολύμανση γάζας κλπ).
Αποστολή στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας ∆ομοκού
Την Τρίτη, 28.1.2020, ομάδα των «Γιατρών Καρδιάς» επισκέφτηκε για δεύτερη φορά το
Σ∆Ε ∆ομοκού, μετά από συνεννόηση με τον ∆ιευθυντή του Σχολείου κον Νικόλαο Μάλλιο.
Στους μαθητές μίλησε η Αντιπρόεδρος κα Ελένη Σωτηρίου παρουσιάζοντας σε βίντεο εικόνες από το πρόσφατο ανθρωπιστικό έργο της Οργάνωσης. Ακολούθησε συζήτηση
στην οποία πήραν μέρος πολλοί μαθητές. Όπως και πέρυσι, διανεμήθηκαν στους μαθητές είδη κλινοστρωμνής (κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), είδη ένδυσης (μπουφάν,
φούτερ, παντελόνια, πουκάμισα, μακό, κάλτσες), οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, αφρόλουτρα, μπάλες ποδοσφαίρου, χαρτί Α4 φάκελοι με έλασμα, και μπισκότα. Για ένδεκα
(11) μαθητές, που εξετάσθηκαν, εκδόθηκαν ισάριθμες συνταγές για γυαλιά (τα οποία ετοιμάσθηκαν με την φροντίδα των «Γιατρών Καρδιάς» και τους στάλθηκαν αργότερα).
Σημειώνεται ότι οι μαθητές παρουσίασαν και δική τους καλλιτεχνική εκδήλωση.
Στο ιατρείο της φυλακής στάλθηκαν με το ταχυδρομείο φάρμακα που ζήτησαν εγγράφως
η Κοινωνική Λειτουργός και ο ∆ιευθυντής των φυλακών.
Αποστολή στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Λάρισας
Την Τετάρτη, 29.1.2020, κλιμάκιο των «Γιατρών Καρδιάς» επισκέφτηκε το 2ο Σ∆Ε Λάρισας, μετά από συνεννόηση με τον ∆ιευθυντή του Σχολείου κον Γεώργιο Τράντα και γραπτό αίτημα προς το Συμβούλιο της Φυλακής. Στους μαθητές μίλησε η Αντιπρόεδρος κα
Ελένη Σωτηρίου παρουσιάζοντας σε βίντεο εικόνες από το πρόσφατο ανθρωπιστικό
έργο της Οργάνωσης. Ακολούθησε συζήτηση. Όπως και πέρυσι, διανεμήθηκαν στους
μαθητές διάφορα είδη ως εξής:
Είδη ένδυσης (μπουφάν, πουκάμισα, παντελόνια, φούτερ, φανέλες μακό, κάλτσες), είδη
κλινοστρωμνής (κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες), μπισκότα, μπάλες ποδοσφαίρου,
χαρτί Α4 για PC.
Σε δεκαέξι (16) μαθητές που εξετάσθηκαν, διανεμήθηκαν ζεύγη γυαλιών όρασης και εκδόθηκαν συνταγές για γυαλιά (τα οποία στάλθηκαν στους αντίστοιχους μαθητές αργότερα
με το ταχυδρομείο).
Προσφέρθηκαν υγρά καύσιμα από τους «Γιατρούς Καρδιάς» για θέρμανση των χώρων
του Σχολείου κατά την ημέρα της επίσκεψης.
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Αποστολή στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Γρεβενών
Την Παρασκευή, 31.1.2020, κλιμάκιο των «Γιατρών Καρδιάς» επισκέφτηκε το 1ο Σ∆Ε
Γρεβενών, μετά από υποβολή γραπτού αιτήματος στο Συμβούλιο της φυλακής. Στους μαθητές μίλησε η Αντιπρόεδρος κα Ελένη Σωτηρίου παρουσιάζοντας σε βίντεο εικόνες από
το πρόσφατο ανθρωπιστικό έργο της Οργάνωσης. Ακολούθησε συζήτηση. Όπως και πέρυσι, διανεμήθηκαν στους μαθητές διάφορα είδη που είχαν ζητηθεί εγγράφως από τον
∆ιευθυντή του σχολείου κον Παναγιώτη Θεοδώρου ως εξής: παντελόνια, φόρμες, κάλτσες, αθλητικά παπούτσια, γυαλιά οράσεως, μπισκότα και χαρτί Α4 για PC.
Στην επίσκεψη μετείχε και ομάδα συνεργατών των «Γιατρών Καρδιάς» από την Θεσσαλονίκη.
Βοήθεια προς τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας
Την Πέμπτη, 24.9.2020, ομάδα των «Γιατρών Καρδιάς» μετέφερε και παρέδωσε στην
Καρδίτσα, στην αρμόδια ∆ημοτική Υπηρεσία πόσιμο εμφιαλωμένο νερό, για τους πλημμυροπαθείς της πόλης μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο κυκλώνας «Ιανός», που
εκδηλώθηκε το Σάββατο 19.9.2020. Προσφέρθηκαν και άλλα χρειώδη
(κλινοσκεπάσματα), αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να τα κρατήσουν λόγω
πληθώρας προσφορών από το κοινό.
Ειδικές στολές σε νοσηλευτικό προσωπικό κατά του κορωνοϊού
Την Τρίτη, 8.12.2020, μετά από συνεννόηση με τους υπευθύνους του Καταστήματος
Κράτησης στην Λάρισα, στάλθηκαν ταχυδρομικώς ειδικές στολές και λοιπά είδη για την
προστασία του προσωπικού που εργάζεται στην μονάδα νοσηλείας κατά του κορωνοϊού.
Υποστήριξη οικογενειών
Συνεχίστηκε και κατά το 2020 η υποστήριξη ορισμένων μητέρων με τα παιδιά τους που
έχουν εγκαταλειφθεί από τον σύζυγο και πατέρα (διαμένουν κυρίως στο Πέραμα, Καμίνια,
Νίκαια, Κορυδαλλό, ∆ραπετσώνα και Κερατσίνι).
Συνοδοί ασθενών
Σε ορισμένες περιπτώσεις, που κρίθηκε αναγκαίο, η Οργάνωση φρόντισε να εξασφαλίσει
συνοδούς για ασθενείς, οι οποίοι έπρεπε να μετακινηθούν επειγόντως σε νοσοκομεία της
Αθήνας (καλύφθηκαν έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συνοδών).
Λοιπές δραστηριότητες
-Η εκκλησιαστική επίτροπος του ιερού ναού της Αγίας Τριάδας Κηφισιάς ζήτησε από τους
«Γιατρούς Καρδιάς» να εμβολιάσουν άπορους νέους, μέλη της ενορίας. Ο παιδίατρος της
Οργάνωσης έκανε τους εμβολιασμούς.
-Παραδόθηκαν δυο φορές είδη ενδυμασίας, που έχει στην διάθεσή της η Οργάνωση, για
τις ανάγκες παιδιών στην Βουλγαρία.
-Προσφέρθηκαν φάρμακα σε κοινωνικά φαρμακεία του ∆ήμου Αθηναίων και του ∆ήμου
Σαρωνικού στα Καλύβια Θορικού (πρόκειται για φάρμακα που προσφέρονται στους
«Γιατρούς Καρδιάς» από το κοινό και πλεονάζουν ή δεν χρειάζονται για τις ασθένειες
που αντιμετωπίζει η Οργάνωση).
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ΕΡΓΑ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Αγροτικό ιατρικό κέντρο, σχολικό κτήριο και διάνοιξη πηγαδιού στο χωριό Kakihum
(Niger State).
Οι «Γιατροί Καρδιάς», συνέχισαν και στο 2020 το πρόγραμμά τους κατασκευής έργων υποδομής σε απομακρυσμένους αγροτικούς οικισμούς της Νιγηρίας. Αυτή την φορά, τα
έργα έγιναν στο χωριό Kakihum, που βρίσκεται στο Kakihum Ward της Mariga Local Government, στην Πολιτεία Niger της Νιγηρίας. Τα έργα ξεκίνησαν από το καλοκαίρι και ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα αγροτικό ιατρικό κέντρο, ένα σχολικό κτήριο
και ένα πηγάδι για άντληση φρέσκου πόσιμου νερού. Τα επίσημα εγκαίνια προγραμματίστηκαν να γίνουν κατά την 35η Αποστολή των «Γιατρών Καρδιάς» στην Πολιτεία Niger. Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση των εγκαινίων λόγω αυξημένων κινδύνων από την ανεξέλεγκτη εγκληματική δράση ομάδων ενόπλων. Τα έργα αυτά
χρηματοδοτήθηκαν από φίλους της Οργάνωσης.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

ΓΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Νέος από το Katrang του Βόρειου Καμερούν, με την οικονομική υποστήριξη συγγενούς
του, ο οποίος διέμενε στην πρωτεύουσα του γειτονικού Chad, στην N’Djamena, κατόρθωσε να σπουδάσει εκεί και να φτάσει ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ωστόσο, έφυγε από την ζωή ο συγγενής εκείνος και ο νέος αναγκάστηκε να διακόψει τις
σπουδές του και να επιστρέψει στους φτωχούς γονείς του στο Katrang. Ο ιερέας του ναού
των Αγίων Αποστόλων πρότεινε στους «Γιατρούς Καρδιάς» να βοηθήσουν τον νέο να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Καμερούν.
Οι «Γιατροί Καρδιάς» εξέτασαν το θέμα αυτό και αποφάσισαν με χαρά να χορηγήσουν
στον νέο την αναγκαία υποτροφία ώστε να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε Πανεπιστήμιο
της πρωτεύουσας Yaounde. Την εποπτεία των σπουδών ανέλαβε πρόθυμος και περιχαρής ο Αρχιεπίσκοπος Καμερούν Γρηγόριος.
Ο νέος φιλοδοξεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επιστήμονας νομικός και στην γενέτειρά του, το Katrang.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Η Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης κυρία Ελένη Σωτηρίου, επικεφαλής κλιμακίου μελών
των «Γιατρών Καρδιάς», συνεργατών και φίλων, επισκέπτεται (μετά από πρόσκληση)
σχολεία και άλλους ενδιαφερόμενους για ενημέρωση σχετικά με το έργο της Οργάνωσης
και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων που επισκέπτονται οι «Γιατροί Καρδιάς». Οι
ενημερωτικές αυτές επισκέψεις πραγματοποιούνται στα χρονικά διαστήματα που το επιτρέπουν οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες της Οργάνωσης. Στις περιπτώσεις που οι επισκέψεις γίνονται πολύ μακριά από την Αθήνα (Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη),
το κλιμάκιο παραμένει επί ημέρες στους τόπους που επισκέπτεται.
Μέσα στο 2020, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκαν ολιγάριθμες επισκέψεις σε σχολεία της
Θεσσαλονίκης καθώς και σε Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας.
28.1.20, 1ο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας ∆ομοκού (1ο Σ.∆.Ε. ∆ομοκού), ∆ιευθυντής
Σχολείου κ. Νικόλαος Μάλλιος.
29.1.20, 2ο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας Λάρισας (2ο Σ.∆.Ε. Λάρισας), ∆ιευθυντής Σχολείου κ. Γεώργιος Τράντας..
30.1.20, 4ο Γυμνάσιο Πολίχνης, ∆ιευθύντρια: κα Τριανταφυλλιά Σύβακα.
30.1.20, 9ο ∆ημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, ∆ιευθυντής: Αντώνιος Κουτσογιάννης.
31.1.20, 1ο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας, Γρεβενών (1ο Σ.∆.Ε. Γρεβενών), ∆ιευθυντής
Σχολείου: Παναγιώτης Θεοδώρου
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1ο Σ.∆.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1ο Σ.∆.Ε. ∆ΟΜΟΚΟΥ

2ο Σ.∆.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οι «Γιατροί Καρδιάς» δέχονται από το ευρύ κοινό φάρμακα, που προσφέρονται δωρεάν
για την πραγματοποίηση των ανθρωπιστικών αποστολών τους. Μαθητές σχολείων, φροντιστηρίων, ινστιτούτων διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ στέλνουν στην Οργάνωση
φάρμακα με το ταχυδρομείο ή τα προσκομίζουν στα γραφεία της Οργάνωσης.
Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, ∆ημοτικοί Οργανισμοί Κοινωνικής Προστασίας, επιχειρήσεις και το προσωπικό τους, φαρμακεία, μεμονωμένοι ιδιώτες, συνταξιούχοι, ακόμη
και άνεργοι βρίσκουν τον τρόπο να προσφέρουν τα λίγα φάρμακα που μπορούν.
Φάρμακα, που είναι αναγκαία για τις ανθρωπιστικές αποστολές, όπως εκείνα κατά των
τροπικών ασθενειών, τα οποία δεν παράγονται ούτε κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αγοράζονται από την ευρωπαϊκή αγορά.
Το αναλώσιμο νοσοκομειακό υλικό, που συχνά χρειάζεται για ενίσχυση επαρχιακών νοσοκομείων, αγοράζεται από την Ελληνική αγορά. Το ίδιο ισχύει για ποικίλα είδη που προσφέρονται στα θύματα φυσικών καταστροφών, σε άπορους ενήλικους μαθητές σχολείων
που λειτουργούν σε φυλακές, σε φτωχές οικογένειες κλπ. (μεγάλο μέρος αυτών των ειδών προσφέρεται από ευαίσθητους φίλους των «Γιατρών Καρδιάς»).
Εκτός από τα φάρμακα, στις αποστολές των «Γιατρών Καρδιάς» χρησιμοποιούνται πολλά άλλα είδη όπως βασικά είδη διατροφής (γάλα σκόνη κυρίως για παιδιά, ζάχαρη, σιτάλευρο, καλαμπόκι, καλαμποκάλευρο, καλαμποκέλαιο, ρύζι, φασόλια κλπ.), πόσιμο νερό,
είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη κλινοστρωμνής, είδη εξοπλισμού νοικοκυριού, σχολικό
υλικό, κουνουπιέρες κλπ. Τα περισσότερα από αυτά τα είδη διανέμονται όταν πραγματοποιούνται αποστολές κυρίως στο εξωτερικό. Η προμήθειά τους γίνεται από αγορές που
βρίσκονται κοντά στους πληθυσμούς προς τους οποίους προσφέρονται (ελαχιστοποίηση
εξόδων μεταφοράς). Κατά το παρελθόν συγκεντρώνονταν από την Οργάνωση στην Ελλάδα τρόφιμα κυρίως, τα οποία μεταφέρονταν στους τόπους μεγάλης πείνας ή φυσικών
καταστροφών με αεροπλάνα τύπου C130 και με δαπάνες του ∆ημοσίου.
Σε περιπτώσεις σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα και στις χώρες
των Βαλκανίων συγκεντρώνονται στην Ελλάδα τρόφιμα, ενδύματα, πόσιμο εμφιαλωμένο
νερό, είδη κλινοστρωμνής κλπ. και μεταφέρονται οδικώς στους τόπους των καταστροφών.
∆ιευκρινίζεται ότι ορισμένοι φίλοι των «Γιατρών Καρδιάς», και εθελοντές συνεργάτες, που
προτιμούν την ανωνυμία, βοηθούν στο έργο της Οργάνωσης μετέχοντας αυτοπροσώπως
στις αποστολές και καλύπτοντας το κόστος της προμήθειας και διανομής των χορηγουμένων ειδών.
Στην ιστοσελίδα των «Γιατρών Καρδιάς», και στο σχετικό Facebook, αναγράφονται τα συγκεκριμένα φάρμακα που χρειάζονται επειγόντως κάθε φορά. Εκεί δίνονται και πληροφορίες για την αποστολή τους ή την προσκόμισή τους στα γραφεία των «Γιατρών Καρδιάς».
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∆ωρεά φαρμάκων από τον Πειραϊκό Φαρμακευτικό Συνεταιρισμό
και τους «Φαρμακοποιούς του κόσμου»

∆ωρεά τροφίμων, παιχνιδιών, σχολικών ειδών κ.α. από τους υπαλλήλους της COSMOTE
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ΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ξενοφών Γιαταγάνας, Ιατρός, Καθηγητής Παθολογίας και Αιματολογίας
Ιωάννης Σωτηρίου, Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Βασίλειος ∆ημάδης, Παιδίατρος, ∆ιδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
∆ημάκης Νικόλαος, Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Ελένη Σωτηρίου
Μαίρη Υψηλάντη
Παντελής Υψηλάντης
Ευγενία Λύρα
Μαρία Γιαταγάνα
Στεφανία Λάμπρου-Γιαταγάνα
Ιρένε Άντερσεν
Στέλλα Σφετκοπούλου
Άγγελος Λάμπρου
Μιχαήλ Αναστασιάδης
Ουρανία Γαλλή-Υψηλάντη
Κωνσταντίνος Καλαϊτζής
Ρωμύλος Τζενέτογλου
Βενετία Ξυπτερά
Ανδρέας Γιαταγάνας
Τρυφωνία Αναστασίου
Κυριάκος Παρδαλός
Ελένη Βαρβιτσιώτη
Στέφανος Μπερτάκης
Στράτος Λαγκάκης
Αλέξανδρος Μαγγανάς
Αντώνης Ζαχαριάδης
Συνεργάτες από Θεσσαλονίκη:
Πόπη ∆ημητριάδου
Χάσαν Μπαντάουϊ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εβίνα ∆ημητριάδου-Μπαντάουι
Ειρήνη ∆ημητριάδου-Μπαντάουι
Τίμος ∆ημητριάδης
Παντελής Ζιώγου
Συμεών Ζιώγου
Κώστας Ζιώγου
Παρθένα Κιόρτεβε
Βασίλειος Αμπατζίδης
Άρτεμις Κεχαγιά
Γιάννης Μανιάτης
∆ημήτρης Παρασκευάς
Πρόδρομος Σφηκάκης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Φάρμακα προσφέρονται στους «Γιατρούς Καρδιάς» από μαθητές και σπουδαστές,
ακόμη και από νέους που φοιτούν σε φροντιστήρια και σε ινστιτούτα ξένων γλωσσών.
Ευχαριστούμε θερμότατα τα παιδιά, καθώς και τους δασκάλους τους και τους γονείς
τους, που τα ενθαρρύνουν να μετέχουν σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες ανιδιοτελούς
αγάπης.
Φίλοι των «Γιατρών Καρδιάς» συμβάλλουν στο συντελούμενο έργο κυρίως με φάρμακα, τρόφιμα και ενδύματα συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση συνανθρώπων μας που
δεινοπαθούν (οι δωρητές αυτοί είναι ιδιώτες, φαρμακεία και άλλες επιχειρήσεις, το προσωπικό μεγάλων Οργανισμών, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, κλπ.). Όλους τους ευχαριστούν θερμότατα.
Συνεργάτες των «Γιατρών Καρδιάς» συμβάλλουν με προσωπική προσφορά εργασίας
στην μεταφορά, τον έλεγχο, την ταξινόμηση και την οργάνωση των φαρμάκων που συγκεντρώνονται. Άλλοι προσφέρουν τα δικά τους μεταφορικά μέσα για μεταφορά υλικού.
Άλλοι εργάζονται σε ομάδες συνεργατών στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Ρόδο κλπ.
για την συγκέντρωση φαρμάκων και άλλου χρήσιμου υλικού. Άλλοι πλαισιώνουν και βοηθούν τους γιατρούς στην προσφορά ιατρικών υπηρεσιών. Προς όλους αυτούς τους ανιδιοτελείς, άοκνους και αφοσιωμένους συνεργάτες, που δραστηριοποιούνται ανωνύμως ως
εθελοντές, απευθύνονται πολλές ευχαριστίες.
Τους επικεφαλής και τους εργαζόμενους στις αεροπορικές εταιρείες Air France, Lufthansa Airways, Aegean Airlines, Brussels Airways, Egypt Air, Kenyan Airways, Emirates
Airways και την Turkish Airlines ευχαριστούμε από καρδιάς για την πρόθυμη εξυπηρέτηση των κλιμακίων της Οργάνωσης κατά τις μετακινήσεις τους στο πλαίσιο πραγματοποίησης ανθρωπιστικών αποστολών. Ειδικά, αναφέρονται οι Aegean Airlines γιατί, επιπλέον,
προσφέρουν συχνά γάλα για βαριά υποσιτισμένα παιδιά και άλλο υλικό που με αγάπη
και ενθουσιασμό ετοιμάζει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ως δώρο κυρίως προς τα
μωρά και τα νήπια της Αφρικής (αρμόδια η κα Ελένη Κεφαλά).
Τις μεταφορικές επιχειρήσεις «Γραμμή Αφοί Στάτη ΟΕ», «Σπανός ∆ωδεκανησιακή
Ναυτιλιακή ΕΝ» (Dodekanisos Seaways), «Σκεύος Μούγκρος και Σία ΕΕ» καθώς και τα
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Αθηνών ευχαριστούμε θερμά για την ουσιαστική συμβολή τους
στο έργο των «Γιατρών Καρδιάς» με την δωρεάν μεταφορά φαρμάκων και άλλου υλικού.
Την ΑΘΜ τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κον Θεόδωρον
Β, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κον Θεόφιλον Γ και τον Πατριάρχη Αντιοχείας κον Ιωάννην Ι, τους Αρχιεπισκόπους Καμερούν κον Γρηγόριον, Νιγηρίας κον Αλέξανδρον, ∆υτικής
Τανζανίας κον Ιερώνυμο, Ναϊρόμπι κον Μακάριο, τον Μητροπολίτη Νουβίας κον Σάββα,
τον Αρχιμανδρίτη κον Θεμιστοκλή Αδαμόπουλον της Επισκοπής Σιέρα Λεόνε, τον Ιερό
Κλήρο και τους συνεργάτες όλων των ανωτέρω Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών ευχαριστούμε για τη διευκόλυνση που μας παρέχουν και την εγκαρδιότητα που μας επιφυλάσσουν, όταν επισκεπτόμαστε τις περιοχές της αρμοδιότητάς τους για το ανθρωπιστικό
έργο μας. Επίσης, ευχαριστούμε για την βοήθεια που μας προσφέρουν οι Ιερείς και ο Εκκλησιαστικός Επίτροπος του ιερού ναού της Αγίας Παρασκευής στο Πέραμα και ο προϊστάμενος του ιερού ναού της Αγίας Τριάδας στην Νέα Κηφισιά καθώς και η εκεί Εκκλησιαστική Επίτροπος. Ευχαριστούμε τον ιερέα του ιερού ναού των Αγίων Αποστόλων στο
Katrang του Βόρειου Καμερούν, καθώς και τους συνεργάτες του για την χρήση των χώρων του ναού και τις φροντίδες τους κατά την εκεί λειτουργία του ιατρείου των ιατροφαρμακευτικών αποστολών μας.
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Θερμά ευχαριστούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του που βοηθούν για την εξυπηρέτησή μας στην προσπάθεια συγκέντρωσης μεταχειρισμένων συσκευών εξωτερικής οστεοσύνθεσης από νοσοκομεία της
χώρας. Για τον ίδιο λόγο ευχαριστούμε την ∆ιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και τους συνεργάτες της. Ομοίως ευχαριστούμε και τα νοσοκομεία μας που ανταποκρίνονται σ’ αυτό το έργο (ΚΑΤ, Ερυθρός Σταυρός, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου κλπ.).
Ευχαριστούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, τα
στελέχη και όλους τους εργαζομένους στην Γενική ∆ιεύθυνση της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ), τους επικεφαλής και το προσωπικό των ∆ιπλωματικών Υπηρεσιών της Ελλάδος στις χώρες του εξωτερικού και ειδικότερα στο Nairobi, στην
Douala (Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στην Douala κος Ανέστης Αρνόπουλος), στην
Bujumbura (Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου κος Γεώργιος Κουκούλης) και στο Antananarivo (Επίτιμος Πρόξενος κος Παναγιώτης Ταλούμης). Επίσης, ευχαριστούμε θερμά την
Πρεσβεία και το Προξενείο της Νιγηρίας στην Αθήνα (H.E. Godfrey A.E. Odudigbo, fcd,
Charge d’ Affaires, Mrs. Nsisong O. Ojeleye, Consular/Education Officer). Ομοίως, ευχαριστούμε τον Επίτιμο Πρόξενο του Καμερούν στην Λευκωσία κον Χαράλαμπον Χριστοφίδην, τον Επίτιμο Πρόξενο του Τσαντ στην Αθήνα κον Ευστάθιον Μόκαν και τον Επίτιμο
Πρόξενο της Γκάνας στην Αθήνα κον Παναγιώτην Τσάκον.
Ευχαριστούμε την αρμόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την έγκριση που μας χορηγεί να επισκεπτόμαστε τα σχολεία της πατρίδας
μας και να ενημερώνουμε τα παιδιά για τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την τοπική οργάνωση των αποστολών μας στη
Νιγηρία τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής ∆ημοκρατίας της Νιγηρίας κον Muhammadu
Buhari, τον κυβερνήτη της Πολιτείας Niger Mr. Abubakar Sani Belo, τον κυβερνήτη της
Πολιτείας Benue Mr. Samuel Ortom, τον κυβερνήτη της Πολιτείας Katsina Mr. Aminu Belo
Masari, τον Prince Ajibola Afonja στην Πολιτεία Oyo, τον Mr. Ramesh Harthiramani/Dana
Group, Lagos. Θερμά ευχαριστούμε και τον παλαιό φίλο και στενό συνεργάτη μας στην
Νιγηρία κ. Umaro Tanko Kuta.
Επίσης, ευχαριστούμε τους φίλους Ισραηλινούς της εταιρείας ABK VENTURES-SARL
Group, για την πρόσκληση και τοπική οργάνωση της ιατροφαρμακευτικής αποστολής των
«Γιατρών Καρδιάς» στην Γουϊνέα. Ομοίως, ευχαριστούμε τον Mr. Roman Don και τους
συνεργάτες του της NEXT GENERATION Ltd για την πρόσκληση και τοπική οργάνωση
της αποστολής στην Ζανζιβάρη.
Οι Προξενικές Αρχές της Κύπρου σε πολλές χώρες προσφέρουν σημαντικότατες οργανωτικές υπηρεσίες κατά την πραγματοποίηση των εκεί ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων μας. Ευχαριστούμε θερμότατα τους αρμόδιους αξιωματούχους για την προθυμία και
τον ενθουσιασμό τους να μας είναι πάντοτε χρήσιμοι.
Ευχαριστούμε θερμότατα όλους τους λοιπούς φίλους μας, στο εσωτερικό της Ελλάδας και στο εξωτερικό, που παντοιοτρόπως συμβάλλουν στο έργο μας.
Ειδικότερα, ευχαριστούμε τους ανώνυμους φίλους και συνεργάτες, οι οποίοι υποστηρίζουν με αφοσίωση και γενναιοδωρία φτωχούς συνανθρώπους μας πραγματοποιώντας
πολλές αποστολές επισιτισμού και χορήγησης άλλων αναγκαίων ειδών, σε συνεργασία με
τους «Γιατρούς Καρδιάς».
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