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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Γιατροί Καρδιάς»: Ποιοι είναι και το έργο τους
Στον πόλεμο κατά της Γιουγκοσλαβίας, μια παρέα από Έλληνες φίλους αποφάσισαν
να βοηθήσουν τα θύματα του πολέμου συγκεντρώνοντας φάρμακα, τρόφιμα και άλλα αναγκαία είδη, τα οποία μετέφεραν οδικώς στους τόπους των καταστροφών. 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 εκείνης
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 1.374 αποστολές βοήθειας σε 77 χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής. Με τις αποστολές αυτές αντιμετωπίσθηκαν επείγουσες ανάγκες βοήθειας όλων των προαναφερόμενων μορφών. Συγκεκριμένα,
η Οργάνωση ήταν παρούσα στα πολεμικά γεγονότα στο Ιράκ, στον Λίβανο, στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, στην Συρία και στην Λιβύη. Επίσης, έσπευσε να βοηθήσει τα θύματα
σεισμών στο Ιράν, στην Αϊτή, στην Χιλή, στην Ινδονησία, στην Ιαπωνία, στο Νεπάλ. Ομοίως, βοήθησε στο τσουνάμι στην Σρι Λάνκα, στις πλημμύρες στην Ινδία, στο Μπαγκλαντές, στην Μυανμάρ και στα Βαλκάνια, καθώς και στους τυφώνες που έπληξαν τις Φιλιππίνες. Επισιτιστική βοήθεια πρόσφεραν στους πρόσφυγες και στους λιμοκτονούντες στο
Νταρφούρ και στο Χαρτούμ του Σουδάν, στην Αιθιοπία, στον Νίγηρα, στην Σομαλία, στο
Τζιμπουτί, στην Ερυθραία, στην Λαϊκή ∆ημοκρατία του Κονγκό κλπ. ∆ιάφορα κατασκευαστικά έργα έγιναν στην Σρι Λάνκα, στο Μπουρούντι, στην Νιγηρία, στο Καμερούν 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 φτωχές οικογένειες,
καθώς και μαθητές κλπ. Στο χωριό Κουτσοχέρα της Ηλείας, που κάηκε εν μέρει από τις πυρκαγιές 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,
πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, τέτοιες επισκέψεις έγιναν και σε σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας ενηλίκων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.
Η Οργάνωση λειτουργεί σε εθελοντική βάση, χωρίς υπαλληλικό προσωπικό. Τα μέλη
και οι συνεργάτες καθώς και οι φίλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ό,τι άλλο μπο5

ρούν χωρίς καμιά ανταμοιβή. Κάθε μορφής βοήθεια της Οργάνωσης προσφέρεται δωρεάν και χωρίς καμιά διάκριση (χρώματος, έθνους, θρησκείας κλπ.).
Οι δραστηριότητες των «Γιατρών Καρδιάς» πραγματοποιούνται από ομάδες μελών
της Οργάνωσης που επισκέπτονται τους δεινοπαθούντες στους τόπους όπου ζουν
(οικισμός, τροπικό δάσος, σαβάνα, καταυλισμός). 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 2021
Χώρες και αποστολές
Κατά το έτος 2021 οι «Γιατροί Καρδιάς» δραστηριοποιήθηκαν συνολικά σε 27 χώρες
(περιλαμβανομένης και της Ελλάδας).
Κατά το έτος 2021, δύο ακόμη χώρες, η Αρμενία και η Νότια Αφρική, προστέθηκαν
σε εκείνες που βοηθούνται από τους «Γιατρούς Καρδιάς». Έτσι, το σύνολο των χωρών
που έχουν δεχτεί ως τώρα βοήθεια είναι 77. Ο αντίστοιχος αριθμός αποστολών που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2021 ήταν 90 (και ο συνολικός αριθμός των αποστολών
που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολο των χωρών αυτών από το ξεκίνημα της Οργάνωσης ως τώρα, όπως προαναφέρθηκε, είναι 1.374).
Στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν 4 ιατροφαρμακευτικές αποστολές, 18 αποστολές
για παράδοση φαρμάκων, 41 αποστολές για επισιτισμό και 17 αποστολές για χορήγηση
άλλων αναγκαίων ειδών.
Στο εσωτερικό της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 αποστολές. Συγκεκριμένα, συνεχίσθηκε η προσφορά αναλωσίμων ειδών σε περιφερειακά νοσοκομεία, προσφέρθηκε βοήθεια σε θύματα πυρκαγιών και σεισμών καθώς και σε οικογένειες και σε
άλλους ιδιώτες.
Μεγάλες καταστροφές
Οι «Γιατροί Καρδιάς» βοήθησαν τους σεισμόπληκτους της Ινδονησίας (29.1.2021),
τους πυρόπληκτους της Εύβοιας (9.8.2021) και τους σεισμόπληκτους της Κρήτης
(30.9.2021).
Κατασκευαστικά έργα
Το φθινόπωρο του 2021, στο χωριό Datcheka του Βόρειου Καμερούν ολοκληρώθηκαν
τα έργα ανέγερσης σχολικού κτηρίου που καλύπτει ανάγκες του αντίστοιχου ∆ήμου.
Συνεργάτες Εθελοντές
Το ανθρωπιστικό έργο του 2021 είναι αποτέλεσμα της συνδρομής και σύμπραξης
πολλών που ανιδιοτελώς, με αγάπη και ενθουσιασμό μετέχουν ποικιλοτρόπως στις δραστηριότητες των «Γιατρών Καρδιάς». Φίλοι και συνεργάτες της Οργάνωσης, αφοσιωμένοι στο έργο της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τους πάσχοντες, μετέχουν σε πραγματοποιούμενες δραστηριότητες, ορισμένοι από αυτούς καλύπτοντας και τις δαπάνες για την
χορηγούμενη βοήθεια.
Οι «Γιατροί Καρδιάς» ευχαριστούν θερμότατα όλους όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στο ανθρωπιστικό έργο της Οργάνωσης.
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Τρεις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής δέχθηκαν την επίσκεψη των «Γιατρών Καρδιάς» κατά τη διάρκεια του 2021 για την πραγματοποίηση τεσσάρων αποστολών προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών σε πληθυσμούς απομακρυσμένων γεωργικών περιοχών
στις χώρες αυτές. Οι εν λόγω χώρες και ο αριθμός των αποστολών κατά χώρα αναφέρονται στον επόμενο πίνακα:

Χώρα

Αριθμός αποστολών

Καμερούν

2

Κονγκό - Brazzaville

1

Νιγηρία

1

Σύνολο

4

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

2η

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

07/02/2021

Στις 7.2.2021, πενταμελής ομάδα της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης «Γιατροί
Καρδιάς» αναχώρησε από την Αθήνα για την ∆ημοκρατία του Κονγκό (Brazzaville),
μετά από πρόσκληση της Αφρικανικής εταιρείας World Wide and African Development Business, SA (2WADB). Σκοπός της πρόσκλησης ήταν η προσφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κατοίκους απομακρυσμένων και απομονωμένων
αγροτικών περιοχών της χώρας. Είχαν προηγηθεί συνεννοήσεις της εταιρείας με τα
υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας ώστε να χορηγηθεί άδεια ιατρικών δραστηριοτήτων στις περιοχές Kimba που υποδείχτηκαν – 300 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Brazzaville.
Η ομάδα παρέμεινε στην Brazzaville αναμένοντας την χορήγηση της άδειας
των αρχών. Τελικά, για λόγους κινδύνων, η άδεια δεν χορηγήθηκε για έργο στην
Kimba κι έτσι, μετά από υπόδειξη των αρμοδίων, η ομάδα εργάσθηκε πλησίον της
πρωτεύουσας, σε ιατρικά κέντρα όπου προσέρχονταν οι ασθενείς. Οι οικισμοί,
στους ασθενείς των οποίων προσφέρθηκαν ιατρικές υπηρεσίες, ήταν οι εξής:
11.2.2021: Linzolo,12.2.2021: Invouba, 13.2.2021: Mabaya,
14.2.2021: Kingandou Guimbi και Mayama, 15.2.2021: Louingui, 16.2.2021:
Ndzoumouna, 17.2.2021: Nkoue, 18.2.2021: Kimpila
Μεγάλος αριθμός ασθενών, μικρών παιδιών και ενηλίκων, προσέρχονταν καθημερινά για ιατρική εξέταση και φροντίδα. Τα κυριότερα προβλήματα υγείας των
ασθενών ήταν ελονοσία (σε περιορισμένη συχνότητα), οσφυαλγία και αρθραλγίες, ελμινθιάσεις, λοιμώξεις του αναπνευστικού με χαρακτηριστικά κοινού κρυολογήματος, υπέρταση, επιπεφυκίτιδες, τραύματα κλπ. Καθημερινά, μετά την λήξη της
εργασίας της, η ομάδα επέστρεφε στην πρωτεύουσα για διανυκτέρευση.
Οι «Γιατροί Καρδιάς» απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τον γενικό διευθυντή της Εταιρείας 2WADB, κύριο Reinaldo de Sousa, για την πρόσκληση, την φιλοξενία της ομάδας, και την ποικίλη βοήθεια που καθημερινά παρείχαν μέλη της εταιρείας για το έργο της αποστολής. Ευχαριστίες απευθύνονται και προς το ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό των ιατρικών κέντρων που ευγενικά βοήθησαν.
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Καμερούν
12

28η

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

10/04/2021

Στις 10.4.2021 πενταμελής ομάδα μελών των «Γιατρών Καρδιάς» αναχώρησε
για το Καμερούν, με σκοπό την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατοίκων της περιοχής Κατράνγκ, στην βόρεια επαρχία. Μετά από διανυκτέρευση στο Κάιρο, η ομάδα
έφτασε την επομένη στην πρωτεύουσα N’Djamena του Τσάντ, από όπου την επόμενη ημέρα, κατευθύνθηκε οδικώς προς την πόλη Bongor για να διασχίσει τον ποταμό
που χωρίζει εκεί το Τσαντ από το Καμερούν. Μετά από διαδρομή 5 ωρών, στο
Bongor, οι αρχές δήλωσαν ότι τα σύνορα είχαν κλείσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Χρειάστηκαν διαβουλεύσεις ωρών, για να επιτραπεί τελικά κατ’ εξαίρεση
στην ομάδα να διασχίσει τον ποταμό και να εισέλθει στο Καμερούν.
Ο εφημέριος του ναού των «Αγίων Αποστόλων» στο Κατράνγκ υποδέχθηκε την
ομάδα και οι ασθενείς από την περιοχή άρχισαν να συγκεντρώνονται πλησίον του
ναού.
Κατά το διάστημα 13 έως 21.4.2021, προσέρχονταν καθημερινά ασθενείς με
προβλήματα υγείας, εξετάζονταν από τους γιατρούς και έπαιρναν την αναγκαία θεραπευτική αγωγή. Κυριότερα προβλήματα υγείας ήταν η ελονοσία, οι ελμινθιάσεις,
ιδίως στα παιδιά, ψώρα, λοιμώξεις του αναπνευστικού, επιληψία, τραύματα, προβλήματα οφθαλμών, διαρροϊκά σύνδρομα, οσφυαλγία και αρθραλγία.
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Νιγηρία
14

36η

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

21/10/2021

Πενταμελής ομάδα των «Γιατρών Καρδιάς» αναχώρησε από την Αθήνα, με
προορισμό την Abuja, πρωτεύουσα της Νιγηρίας. Στην Abuja, μετά τους ελέγχους
για τον κορωνοϊό, την ομάδα υποδέχθηκε ο τοπικός συντονιστής της αποστολής,
διευθυντής του επενδυτικού συγκροτήματος παραγωγής ζάχαρης με την επωνυμία
Sunti Golden Sugar Estate (στην Mokwa LGA, Niger State), της εταιρείας Κουμάνταρος Flour Mills of Nigeria.
Η πρόσκληση των «Γιατρών Καρδιάς» για δωρεάν προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στις χιλιάδες των εργαζομένων στο εν λόγω συγκρότημα καθώς και στους ασθενείς των διάσπαρτων οικισμών 40 κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής, χορηγήθηκε με τη φροντίδα του κου Ιωάννη Κατσαούνη εκ μέρους της εταιρείας Κουμάνταρου. Στους «Γιατρούς Καρδιάς» προσφέρθηκε πλήρης φιλοξενία και ό,τι πρόσθετο
χρειάστηκε για την περίθαλψη των ασθενών.
Οι ασθενείς του συγκροτήματος συγκεντρώνονταν καθημερινά στο ιατρικό κέντρο που υπάρχει εκεί (Sunti Clinic) και οι «Γιατροί Καρδιάς» εξέταζαν και φρόντιζαν
τον κόσμο, από το πρωί ως το απόγευμα, χορηγώντας τα αναγκαία φάρμακα. Βοήθεια διερμηνείας πρόσφερε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ιατρικού κέντρου. Εκεί μεταφέρονταν κάθε μέρα, με δέκα φορτηγά αυτοκίνητα, και οι άρρωστοι
από τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής.
Η περίθαλψη προσφέρθηκε σε χιλιάδες ασθενών κατά το διάστημα 2330.10.2021 Οι ασθενείς ήταν όλων των ηλικιών - μωρά, νήπια, νέοι, ενήλικες και ηλικιωμένοι. Τα κυριότερα προβλήματα υγείας που διαπιστώθηκαν ήταν τα εξής: Ελονοσία, αναιμία, γαστροεντερίτιδες, λοιμώξεις αναπνευστικού, γαστρίτιδες, υπέρταση,
δερματοπάθειες, αρθραλγίες, δερματικά αποστήματα, ουρολοιμώξεις, σχιστοσωμίαση. Σε τέσσερα μικρά παιδιά που έπασχαν από βαριά ασιτία προσφέρθηκε δυναμωτική τροφή (γάλα σκόνη) που έφεραν οι «Γιατροί Καρδιάς» από την Αθήνα.
Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην ιδιοκτησία του Sunti Golden Sugar Estate
και ιδιαίτερα στον κ. Ιωάννη Κατσαούνη. Ο ∆ιευθυντής κ. Alno du Pisani και η σύζυγός
του κα Tamara du Pisani αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικοί στην οργάνωση και τον
συντονισμό των δραστηριοτήτων της αποστολής. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται και
στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ιατρικού κέντρου για την διερμηνεία.
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Καμερούν
16

29η

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

13/11/2021

Στις 13.11.2021 εξαμελής ομάδα μελών των «Γιατρών Καρδιάς» αναχώρησε για
το Καμερούν, με σκοπό την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατοίκων της περιοχής
Κατράνγκ και την χορήγηση ειδών διατροφής σε πεινασμένους.
H ομάδα έφτασε στην N’Djamena, πρωτεύουσα του Τσάντ, από όπου την επόμενη, 15.11.2021, κατευθύνθηκε οδικώς προς την πόλη Bongor για να διασχίσει τον
ποταμό που χωρίζει εκεί το Τσαντ από το Καμερούν.
Μετά την είσοδο στο Καμερούν, η διαδρομή ως τον μικρό οικισμό του Κατράνγκ
ήταν πολύωρη και έγινε σε έδαφος χωρίς επιμελημένους δρόμους.
Η ομάδα εγκαταστάθηκε στις καλύβες μπουκαρού πλησίον της εκκλησίας των
Αγίων Αποστόλων και άρχισε το έργο της από την επομένη το πρωί (17.11.2021). Οι
ασθενείς της περιοχής, άρχισαν να συγκεντρώνονται στους χώρους κοντά στην εκκλησία.
Από 17.11.2021 έως 21.11.2021 προσέρχονταν καθημερινά κάτοικοι με προβλήματα υγείας και ελάμβαναν θεραπευτική αγωγή. Κυριότερα προβλήματα υγείας ήταν
ελονοσία, ελμινθιάσεις, κυρίως στα παιδιά, αναιμία, ψώρα, λοιμώξεις του αναπνευστικού, τραύματα, προβλήματα οφθαλμών, διαρροϊκά σύνδρομα, οσφυαλγία, αρθραλγία, υποσιτισμός σε μικρά παιδιά.
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει αρνητικά την γεωργική παραγωγή στην ευρεία περιοχή του Βόρειου Καμερούν με αποτέλεσμα τον υποσιτισμό των κατοίκων. Η ομάδα
φρόντισε να προμηθευθεί από την τοπική αγορά καλαμπόκι, το οποίο μεταφέρθηκε
σε βοηθητικούς χώρους του ναού των Αγίων Αποστόλων όπου συσκευάσθηκε σε
μεγάλες τσάντες, οι οποίες διανεμήθηκαν στους ενδεείς που υπέδειξε ο εφημέριος
του ναού.
Κατά το φθινόπωρο του 2021, ανεγέρθηκε στον γειτονικό κεντρικό οικισμό
Datcheka, σχολικό κτήριο που θα στεγάσει μαθητές της ευρύτερης περιοχής.
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ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 πραγματοποιήθηκαν 18 αποστολές παράδοσης φαρμάκων στο εξωτερικό, σε 4 χώρες.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

Κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκαν 41 επισιτιστικές αποστολές σε 16 χώρες,
όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Χώρα

Αριθμός αποστολών

Γεωργία

1

Γκάμπια

1

Γουϊνέα Μπισάου

1

Ερυθραία

5

Ζιμπάμπουε

2

Ινδία

2

Ινδονησία

1

Μοζαμβίκη

3

Μολδαβία

1

Νίγηρας

2

Νότια Αφρική

1

Σενεγάλη

1

Σομαλία

5

Σουδάν

9

Τζιμπουτί

5

Τόγκο

1

Σύνολο

41

Γεωργία: Μία αποστολή πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Tbilisi και διανεμήθηκαν
διάφορα τρόφιμα σε φτωχά νοικοκυριά (4.1.21):
Γκάμπια: Μια αποστολή πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Banjul όπου διανεμήθηκαν σε φτωχές οικογένειες, που ζουν στα περίχωρα, ρύζι και γάλα σκόνη (24.5.21).
Γουϊνέα Μπισάου: Μια αποστολή πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Bissau και διανεμήθηκαν σε φτωχές οικογένειες ρύζι και σιτάλευρο (24.5.21)
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Ερυθραία: Πραγματοποιήθηκαν πέντε αποστολές στην πρωτεύουσα Asmara, και δόθηκαν σε φτωχές οικογένειες, ρύζι, σιτάλευρο, γάλα σκόνη και καλαμποκάλευρο (8.1.21,
28.3.21, 18.6.21, 5.10.21, 2.12.21).
Ζιμπάμπουε: ∆υο αποστολές πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Harare και διανεμήθηκαν σε φτωχές οικογένειες που ζουν στα περίχωρα ρύζι, σιτάλευρο, γάλα σκόνη και
καλαμποκάλευρο (9.1.21, 23.5.21).
Ινδία: Με δυο αποστολές διανεμήθηκαν στα περίχωρα του Hyderabad και σε χωριά της
Πολιτείας Andhra Pradesh φάβα (dhal), ρύζι και σιτάλευρο (30.1.21, 10.10.21).
Ινδονησία: Την 29.1.21, πραγματοποιήθηκε αποστολή στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα
της Ινδονησίας και αγοράσθηκαν από τις τοπικές αγορές διάφορα είδη τροφίμων και
ένδυσης, τα οποία προσφέρθηκαν στα θύματα του σεισμού που την 15.1.2021 έπληξε το
νησί Kelevi (ή Salawezi) – ο σεισμός είχε ένταση 6.2 Ρίχτερ και άφησε πολλούς νεκρούς,
τραυματίες και πλήθη αστέγων.
Μοζαμβίκη: Με τρεις αποστολές, που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Ζιμπάμπουε Harare, αγοράσθηκαν από τις τοπικές αγορές διάφορα τρόφιμα (ρύζι, σιτάλευρο,
γάλα σκόνη, καλαμποκάλευρο), τα οποία μεταφέρθηκαν στα σύνορα με την Μοζαμβίκη
από όπου και διανεμήθηκαν στις πλησίον περιοχές της γειτονικής χώρα (9.1.21, 29.3.21,
23.5.21).
Μολδαβία: Με μια αποστολή, που έγινε στην πρωτεύουσα Chisinau, αγοράσθηκαν τοπικά και διανεμήθηκαν σε φτωχές οικογένειες διάφορα τρόφιμα (4.1.21).
Νίγηρας: Στις 29.3.21και 1.12.21 πραγματοποιήθηκαν δυο αποστολές στην πόλη Zinder
του Νότιου Νίγηρα. Αγοράστηκαν και προσφέρθηκαν σε εκπροσώπους ποιμενικών λαών
(Fulani, Tuareg και Hausa) ρύζι, σιτάλευρο και γάλα σκόνη. Τους λαούς αυτούς συντρέχουν οι «Γιατροί Καρδιάς» από το έτος 2005.
Νότια Αφρική: Στις 12.3.2021, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ορφανοτροφείο, στο Γιοχάνεσμπουργκ και προσφέρθηκαν τα εξής είδη: γάλα μακράς διαρκείας, γάλα σε σκόνη
για παιδιά βρεφικής ηλικίας, στιγμιαίος χυλός αραβοσίτου-instant maize porridge, ρύζι,
μπισκότα, γλυκίσματα και άλλα είδη.
Σενεγάλη: Μια αποστολή πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Dakar και διανεμήθηκαν
τρόφιμα (κους - κους) σε φτωχές οικογένειες που λιμοκτονούν (1.7.21).
Σομαλία: Από το Τζιμπουτί μεταφέρθηκαν τρόφιμα με αυτοκίνητα στα σύνορα με την Σομαλία, σε σημείο όπου λειτουργεί καταυλισμός Σομαλών, οι οποίοι λιμοκτονούν. Πραγματοποιήθηκαν πέντε αποστολές και διανεμήθηκαν ρύζι, καλαμποκάλευρο, γάλα σκόνη και
σιτάλευρο (8.1.21, 28.3.21, 18.6.21, 5.10.21, 2.12.21)
Σουδάν: Στα περίχωρα και σε φτωχογειτονιές του Χαρτούμ καθώς και στο Νταρφούρ
(κοντά στην πόλη Nyala) διανεμήθηκαν σε πρόσφυγες και σε άλλους που λιμοκτονούν,
ρύζι, καλαμποκάλευρο, γάλα σκόνη και σιτάλευρο – στο Νταρφούρ προσφέρθηκε και εμφιαλωμένο πόσιμο νερό. Πραγματοποιήθηκαν πέντε αποστολές στο Χαρτούμ (8.1.21,
28.3.21, 18.6.21, 5.10.21, 2.12.21) και τέσσερις στο Νταρφούρ (8.1.21, 28.3.21, 5.10.21,
2.12.21).
Τζιμπουτί: Πραγματοποιήθηκαν πέντε αποστολές, και διανεμήθηκαν σε πολύ φτωχές
οικογένειες τα εξής βασικά τρόφιμα: ρύζι, καλαμποκάλευρο, σιτάλευρο και γάλα σκόνη
(8.1.21, 28.3.21, 18.6.21, 5.10.21, 2.12.21).
Τόγκο: Με μια αποστολή στην πρωτεύουσα Λομέ, διανεμήθηκαν τρόφιμα (ρύζι και σιτάλευρο) σε λιμοκτονούντες (1.7.21).
∆ιευκρινίζεται ότι κατά την 29η αποστολή στο Καμερούν, εκτός από τις ιατρικές υπηρεσίες, προσφέρθηκε στους λιμοκτονούντες και επισιτιστική βοήθεια.
19

ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΛΛΩΝ

ΕΙΔΩΝ

ΕΝ∆ΥΣΗ, ΥΠΟ∆ΗΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙ∆Η, ΚΛΠ.

Χώρα

Αριθμός αποστολών

Αρμενία

1

Γεωργία

6

Ζιμπάμπουε

1

Λιβερία

1

Μολδαβία

7

Μπενίν

1

Σύνολο

17

Αρμενία: Για πρώτη φορά έγινε επίσκεψη στην πόλη Armavir της Αρμενίας και διανεμήθηκαν διάφορα σχολικά είδη σε παιδιά που τα είχαν ανάγκη (2.9.21)
Γεωργία: Έξι αποστολές πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Tbilisi και διανεμήθηκαν είδη παιδικής ένδυσης και παιδικά δώρα σε μαθητές και μαθήτριες φτωχών οικογενειών και ορφανοτροφείων (3.2.21, 10.5.21, 10.6.21, 24.9.21, 3.11.21, 8.12.21).
Ζιμπάμπουε: Μια αποστολή πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Harare και από την
τοπική αγορά έγινε προμήθεια διαφόρων σχολικών ειδών, αθλητικών υποδημάτων κλπ.
τα οποία διανεμήθηκαν σε μαθητές και μαθήτριες φτωχών οικογενειών των περιχώρων
(29.3.21).
Λιβερία: Την 1.7.2021 πραγματοποιήθηκε αποστολή στην πρωτεύουσα Monrovia
για την διανομή ειδών παιδικής ένδυσης σε πολύ φτωχές οικογένειες.
Μολδαβία: Στην πρωτεύουσα Chisinau έγιναν επτά αποστολές κατά τις οποίες αγοράσθηκαν διάφορα είδη ένδυσης και παιδικά δώρα, τα οποία διανεμήθηκαν σε παιδιά φτωχών οικογενειών και ορφανοτροφείων (3.2.21, 31.3.21, 10.5.21, 10.6.21, 24.9.21, 3.11.21,
8.12.21).
Μπενίν: Είδη ένδυσης για νέες και νέους διανεμήθηκαν σε φτωχές οικογένειες της πρωτεύουσας (1.7.21).
Επισημαίνεται ότι στην αποστολή βοήθειας προς τους σεισμοπαθείς του νησιού Kelevi,
στην Ινδονησία, εκτός από τρόφιμα προσφέρθηκαν και είδη ένδυσης.
Ακόμη, στην Μολδαβία, στις 3.2.21, διανεμήθηκαν με τα τρόφιμα και παιδικά ενδύματα. Επίσης, στην Σομαλία, στην επισιτιστική αποστολή της 5.10.21 διανεμήθηκαν και σαγιονάρες.
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ΕΡΓΑ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ανέγερση σχολικού κτηρίου για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον οικισμό
Datcheka του Βόρειου Καμερούν.
Κατά την διάρκεια του Φθινοπώρου του 2021 ανεγέρθηκε σχολικό κτήριο στον οικισμό
Dutcheka που θα στεγάσει 300 παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ευρύτερης δημοτικής περιοχής, στην οποία περιλαμβάνεται και ο οικισμός του Katrang. Τα έργα ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο 2021.
Το κόστος όλων των έργων και της βασικής υποδομής καλύφθηκε από ευαίσθητο και
γενναιόδωρο φίλο των «Γιατρών Καρδιάς», που έχει χρηματοδοτήσει και άλλα ανάλογα
έργα στην Αφρική.
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Προσφορά φαρμάκων και αναλωσίμων ειδών σε νοσοκομεία
Κατά το έτος 2021 προσφέρθηκαν σε νοσοκομεία της επικράτειας διάφορα αναλώσιμα είδη με επτά αποστολές (5.1.21, 9.3.21, 19.3.21, 28.5.21, 12.7.21, 14.11.21, 17.12.2021).
Βοήθεια στους πυρόπληκτους της Εύβοιας και τους σεισμόπληκτους της Κρήτης
Την ∆ευτέρα, 9.8.2021, οι «Γιατροί Καρδιάς», μαζί με φίλους εθελοντές συνεργάτες, παρέδωσαν στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες παλέτες με πόσιμο εμφιαλωμένο νερό, για τις
επείγουσες ανάγκες των πυρόπληκτων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την Εύβοια. Επίσης, την Πέμπτη, 30.9.2021, παραδόθηκαν στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες
κουβέρτες και σεντόνια για τα θύματα των σεισμών, που έπληξαν την Κρήτη (νομός Ηρακλείου) - την 28.9.2021 σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Αλκαλοχώρι
Ηρακλείου με ένα νεκρό, πολλούς τραυματίες και εκατοντάδες άστεγους. Στο ιατρείο της
φυλακής στάλθηκαν με το ταχυδρομείο φάρμακα που ζήτησαν εγγράφως η Κοινωνική
Λειτουργός και ο ∆ιευθυντής των φυλακών.
Προσφορά ειδών κλινοστρωμνής σε Ίδρυμα παιδιών με ειδικές ανάγκες
Σε ίδρυμα της Ρόδου, που παρέχει φροντίδα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες προσφέρθηκαν
είδη κλινοστρωμνής (27.12.2021).
Υποστήριξη οικογενειών
Συνεχίστηκε και κατά το 2021 η υποστήριξη ορισμένων μητέρων με τα παιδιά τους που
έχουν εγκαταλειφθεί από τον σύζυγο και πατέρα (οι οικογένειες αυτές διαμένουν κυρίως
στο Πέραμα, Καμίνια, Νίκαια, Κορυδαλλό, ∆ραπετσώνα και Κερατσίνι).
Συνοδοί ασθενών
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως και κατά το παρελθόν, 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 και εφέτος άπορους νέους, μέλη της ενορίας. Ο
παιδίατρος της Οργάνωσης έκανε τους εμβολιασμούς.
-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).
-Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι «Γιατροί Καρδιάς» πραγματοποίησαν κατά το
2021 περιορισμένες επισκέψεις σε σχολεία κλπ. (Εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία», Οργανισμός Νέα Ακρόπολη Αθηνών, 2ο ∆ημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη Αττικής).
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οι «Γιατροί Καρδιάς» δέχονται από το ευρύ κοινό φάρμακα, που τους προσφέρονται δωρεάν για την πραγματοποίηση των ανθρωπιστικών αποστολών τους. Μαθητές σχολείων,
διδασκαλίας ξένων γλωσσών κλπ, 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.
Εκτός από το φαρμακευτικό και νοσοκομειακό υλικό, 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, φάβα dhal κλπ.), πόσιμο νερό, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη κλινοστρωμνής, είδη εξοπλισμού νοικοκυριού, σχολικό υλικό, κουνουπιέρες κλπ. Η προμήθειά τους
γίνεται από αγορές που βρίσκονται κοντά στους πληθυσμούς στους οποίους προσφέρονται (ελαχιστοποίηση εξόδων μεταφοράς). ∆ιευκρινίζεται ότι μεγάλο μέρος των ειδών αυτών προσφέρεται από ευαίσθητους φίλους των «Γιατρών Καρδιάς».
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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ΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ξενοφών Γιαταγάνας, Ιατρός, Καθηγητής Παθολογίας και Αιματολογίας
Ιωάννης Σωτηρίου, Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Βασίλειος ∆ημάδης, Παιδίατρος, ∆ιδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
Νικόλαος ∆ημάκης, Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Ελένη Σωτηρίου
Ευγενία Λύρα
Μαίρη Υψηλάντη
Παντελής Υψηλάντης
Ουρανία Γαλλή-Υψηλάντη
Μαρία Γιαταγάνα
Στεφανία Λάμπρου-Γιαταγάνα
Άγγελος Λάμπρου
Ιρένε Άντερσεν
Στέλλα Σφετκοπούλου
Βενετία Ξυπτερά
Ανδρέας Γιαταγάνας
Τρυφωνία Αναστασίου
Κυριάκος Παρδαλός
Ελένη Βαρβιτσιώτη
Στέφανος Μπερτάκης
Ελένη Ντινώρη
Αντώνης Ζαχαριάδης
Μιχαήλ Αναστασιάδης
Κωνσταντίνος Καλαϊτζής
Ρωμύλος Τζενέτογλου
Συνεργάτες από Θεσσαλονίκη:
Χάσαν Μπαντάουϊ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πόπη ∆ημητριάδου
Εβίνα ∆ημητριάδου-Μπαντάουι
Ειρήνη ∆ημητριάδου-Μπαντάουι
Τίμος ∆ημητριάδης
Παντελής Ζιώγου
Συμεών Ζιώγου
∆άφνη ∆ικταπανίδη
∆ημήτριος Μαυράγγελος
Παρθένα Κιόρτεβε
Βασίλειος Αμπατζίδης
Άρτεμις Κεχαγιά
Γιάννης Μανιάτης
∆ημήτρης Παρασκευάς
Πρόδρομος Σφηκάκης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Φάρμακα προσφέρονται κατά καιρούς στους «Γιατρούς Καρδιάς» από μαθητές φοιτητές και νέους που φοιτούν σε φροντιστήρια και σε ινστιτούτα ξένων γλωσσών. Ευχαριστούμε θερμότατα τα παιδιά, τους δασκάλους και τους γονείς τους, που τα ενθαρρύνουν
να μετέχουν σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες.
Πολλοί φίλοι των «Γιατρών Καρδιάς» συμβάλλουν στο συντελούμενο έργο, κυρίως με
φάρμακα, τρόφιμα και ενδύματα (ιδιώτες, φαρμακεία και άλλες επιχειρήσεις, προσωπικό μεγάλων Οργανισμών, ιεροί Χριστιανικοί ναοί, κλπ.). Όλους τους ευχαριστούμε θερμότατα.
Οι συνεργάτες των «Γιατρών Καρδιάς» συμβάλλουν με προσωπική εργασία στην μεταφορά, τον έλεγχο και την ταξινόμηση 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, την Κρήτη 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, Emirates Airways, Kenyan
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 για την Aegean Airlines και το προσωπικό της
του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, εκφράζονται επιπλέον ευχαριστίες επειδή συχνά
προσφέρουν γάλα για τα υποσιτισμένα παιδιά της Αφρικής καθώς και γλυκά και άλλα δώρα για τα μωρά και τα νήπια (αρμόδια η κα Ελένη Κεφαλά).
Τις μεταφορικές επιχειρήσεις «Γραμμή Αφοί Στάτη ΟΕ», «Σπανός ∆ωδεκανησιακή
Ναυτιλιακή ΕΝ» (Dodekanisos Seaways), καθώς και τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Αθηνών
ευχαριστούμε θερμά για 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 Αρχιμανδρίτην κον Θεμιστοκλή Αδαμόπουλον της Επισκοπής Σιέρα Λεόνε, τον Ιερό
Κλήρο και τους συνεργάτες όλων των ανωτέρω Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών ευχαριστούμε για την διευκόλυνση που μάς 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 η Εκκλησιαστικός Επίτροπος του ιερού ναού της Αγίας Τριάδας στην Κηφισιά. Ευχαριστούμε
τον ιερέα του ιερού ναού των Αγίων Αποστόλων στο Katrang του Βόρειου Καμερούν, για
την χρήση των βοηθητικών χώρων του ναού και τις φροντίδες τους κατά την εκεί λειτουργία του ιατρείου των ιατροφαρμακευτικών αποστολών μας.
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
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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 πρώην Γενική ∆ιεύθυνση της Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ∆ΑΣ) - και τώρα στην ∆ιεύθυνση Ζ2. Ομοίως ευχαριστούμε τους επικεφαλής και το προσωπικό των ∆ιπλωματικών Υπηρεσιών της Ελλάδος
στις χώρες του εξωτερικού και ειδικότερα στο Nairobi, στην Abuja (Πρέσβης κος Ιωάννης
Πλώτας, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄), στο Burundi (Επίτιμος Πρόξενος Ελλάδος και 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. Mirs. Opunimi Kinkugbe, Ambassador, Mr. Felix Logo, Consular 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.
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, τον Mr. Ramesh Harthinamani για την βοήθειά του κατά
την 33η αποστολή στην Νιγηρία (Lagos), τον γενικό διευθυντή της εταιρείας 2WADB, Mr.
Reinaldo de Sousa, για τις φροντίδες τους σχετικά με την αποστολή στο Κονγκό – Brazzaville, τον κον Ιωάννη Κατσαούνην, τον ∆ιευθυντή Mr. Alno du Pisano και την σύζυγό
του Mrs. Tamara, για την βοήθειά τους κατά την 36η αποστολή στην Νιγηρία.
Οι Προξενικές Αρχές της Κύπρου σε πολλές χώρες προσφέρουν σημαντικότατες οργανωτικές υπηρεσίες κατά την πραγματοποίηση των εκεί ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων. Ευχαριστούμε τους αρμόδιους αξιωματούχους για την πρόθυμη βοήθειά τους.
Ευχαριστούμε όλους τους λοιπούς φίλους μας, στο εσωτερικό της Ελλάδας και στο
εξωτερικό, που παντοιοτρόπως συμβάλλουν στο έργο μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους 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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