ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 2ΟΟ1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Όλες οι δαπάνες των συµµετεχόντων στις αποστολές (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα
διαµονής, διατροφής κ.λ.π.) καλύφθηκαν από τα ίδια τα µέλη. Επίσης, τα έξοδα για την
αγορά φαρµάκων των αποστολών καλύφθηκαν από όλα τα µέλη του Σωµατείου.
Αξιοσηµείωτες είναι οι δωρεές φαρµάκων από τις Φαρµακευτικές Εταιρείες προς τους
«ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» και τις ευχαριστούµε πολύ για την συνδροµή τους.
BΟREIO KAMEΡOYN
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 16.1.2001– 6.2.2001
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή Ιατροφαρµακευτικής βοήθειας στους κατοίκους της περιοχής
Κατράνγκ, στο Βόρειο Καµερούν, 1500 χµ από την πρωτεύουσα (Yaounde).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 11.000
Το Κατράνγκ είναι µια πόλη που απέχει 300 χµ από το κοντινότερο αεροδρόµιο που
βρίσκεται στην Γκάρουα και µόνο 4 χιλιόµετρα από το Τσαντ. Μείναµε σε καλύβες
Μπουκαρού, όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι, και πραγµατοποιήσαµε ιατρείο σ’ ένα
κτίσµα, δίπλα από την Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία. Εκεί για περίπου τρεις
εβδοµάδες εξετάσαµε ασθενείς εργαζόµενοι από την ανατολή µέχρι την δύση του
ηλίου και δίνοντας σ’ όλους τους αρρώστους δωρεάν φάρµακα. ∆ίναµε κουράγιο και
ελπίδα για ζωή. Οι συνθήκες διαβίωσης στο Κατράνγκ δύσκολές. Κοιµόµασταν σε
Μπουκαρού, δηλαδή καλύβες από λάσπη και πλίνθους, µε σκεπή από άχυρα. Για
κουζίνα υπήρχε µια µικρότερη Μπουκαρού µε παράθυρα για εξαερισµό και φως. Για
καθιστικό και τραπεζαρία χρησιµοποιούσαµε τον υπαίθριο χώρο που υπήρχε έξω
από τις µπουκαρού. Οι τουαλέτες ήταν υπαίθριες παραδοσιακές περιφραγµένες µε
ψάθες. Μπάνιο ο πλαστικός κουβάς µε νερό από ένα υποτυπώδες πηγάδι που είχαν
ανοίξει για εµάς.
Ήταν η δεύτερη φορά που επισκεπτόµαστε το Κατράνγκ. Η πρώτη ήταν µε τους
ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ένα χρόνο πριν. Τα προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζει
ο πληθυσµός είναι πολλά και αρκετά σοβαρά χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για
ιατρική περίθαλψη σε κάποιο κοντινό κέντρο υγείας καθώς είναι ανύπαρκτο, γι’ αυτό
αποφασίσαµε να επισκεπτόµαστε την περιοχή αυτή σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Κύρια προβλήµατα υγείας: ελονοσία, ελµινθίαση, δερµατικά νοσήµατα,
υπερθυρεοειδισµός, σχιστοσωµίαση, νοσήµατα του αναπνευστικού και του πεπτικού,
αλλά και οφθαλµολογικά προβλήµατα. Κύρια αιτία των περισσότερων ασθενειών,
είναι η έλλειψη καθαρού νερού.

ΓΚΑΝΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 7– 14.2.2001
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή Ιατροφαρµακευτικής βοήθειας σε πληθυσµούς της πρωτεύουσας
Άκρα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 3.000

Η τετραµελής αποστολή των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» πραγµατοποίησε ιατρείο σε
διάφορες πόλεις και χωριά της πρωτεύουσας όπως Larteh, Gamoa-Fomena,
Abukyekwa, Afransis, Jamra-Adandan. Οι ασθενείς προήρχοντο κατά εκατοντάδες.
Εξετάστηκαν όλοι. Κύριες ασθένειες από τις οποίες έπασχε ο πληθυσµός είναι:
ελονοσία, ελµινθίαση, δερµατικές µολύνσεις και υπέρταση.
Οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» µε την βοήθεια και την επιτήρηση του ∆εσπότη Γκάνας,
Σεβασµιότατου Παντελεήµονος, έχουν ξεκινήσει την ανέγερση ενός νηπιαγωγείου και
δύο σχολείων στις περιοχές Jamra-Adandan και Akropong καθώς και ενός
µεγαλύτερου σχολείου στην περιοχή Gomoa-Fomena.

ΙΝ∆ΙΑ-GUJARAT
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: Φεβρουάριος 2001
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
συνέβαλλαν στην ανέγερση τεσσάρων σχολείων και
τεσσάρων κέντρων υγείας µετά τον καταστροφικό σεισµό των 7,7 Ρίχτερ, που
συγκλόνισε την περιοχή Gujarat, της δυτικής Ινδίας, στις 26 Ιανουαρίου του 2001.
NIGHRIA
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 21.3.2001 – 3.4.2001
ΣΚΟΠΟΣ: ∆ιερευνητική αποστολή για την καταγραφή των αναγκών, µε απώτερο
στόχο την ουσιαστική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε µελλοντικές αποστολές.
Επίσης, παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε πληθυσµούς που µένουν στο
Λάγκος, αλλά και στην Ανατολική Νιγηρία γνωστή και ως Μπιάφρα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 3.000
Στην περιοχή του Λάγκος επισκεφτήκαµε τον οικισµό Ilasu (ένα ψαροχώρι όπου
κατοικούν 5,000 άτοµα), µια κλινική στην περιοχή Ikoyi και ένα ιατρικό κέντρο στην
περιοχή Ajengunle. Η προσέλευση του κόσµου και στα τρία µέρη ήταν µεγάλη. Οι
άνθρωποι έπασχαν κυρίως από: ελονοσία, δερµατικά νοσήµατα, υπέρταση,
ελµινθίαση και γαστρεντερίτιδα.
Στην Ανατολική Νιγηρία, µε αφετηρία την πόλη Onitsa, κινηθήκαµε σε περιοχές όπου
υπήρχαν ενορίες της Ορθόδοξης εκκλησίας. Εξετάσαµε στην ενορία του Αγίου
Πέτρου – Ihiala, στην ενορία του Αγίου Ιγνατίου- Ukpur, στην ενορία του Αγίου
Γρηγορίου- Uga και στην ενορία της Ευαγγελίστριας – Nanka. Κύριες ασθένειες:
υπέρταση, ελονοσία, ελµινθίαση, προβλήµατα οράσεως, αρθραλγίες και οσφυαλγίες.
Οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» αποφάσισαν να χρηµατοδοτήσουν την κατασκευή της
στέγης του Ναού του Αγίου Ιγνατίου- Ukpur που στεγάζει εκατοντάδες πιστούς κάθε
Κυριακή.
NIGHRIA
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 24.4.2001 – 5.5.2001
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής βοήθειας σε πληθυσµούς της Βόρειας
Νιγηρίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 7.000
Η αποστολή αυτή είχε ως σκοπό την παροχή ιατροφαρµακευτικής βοήθειας στα
παρακάτω χωριά της Βόρειας Νιγηρίας: Fuka, Kuta, Gurmana, Gussoro και Kangara.

Στις περιοχές αυτές ήταν απαραίτητο κάθε φορά πριν την έναρξη παροχής των
υπηρεσιών µας να επισκεφθούµε εθιµοτυπικά και να πάρουµε την σχετική άδεια από
τους τοπικούς άρχοντες και τις τοπικές αρχές. Κύριες ασθένειες από τις οποίες
έπασχε ο πληθυσµός είναι: η ελονοσία, η ελµινθίαση και τα δερµατικά νοσήµατα.
TANZANIA
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 2-10.6.2001
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε πληθυσµούς της ΒόρειοΑνατολικής Τανζανίας γύρω από την πόλη Μπουκόµπα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 5.000
Ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού της Τανζανίας ζει σε περιοχές αποµονωµένες και
δεν έχει άµεση πρόσβαση σε κέντρα υγείας. Τις ενορίες, που επισκεφτήκαµε και
όπου κάναµε ιατρείο, επέλεξε ο ∆εσπότης Bukoba, Σεβασµιότατος Ιερώνυµος.
Πραγµατοποιήσαµε ιατρείο στις ενορίες: της Ανάστασης της περιοχής Bugoma, του
Αγίου Νεκταρίου στην περιοχή Butundwe, την ενορία της Αγίας Παρασκευής στην
περιοχή Kangoma, στην ενορία της Μεγαλόχαρης στην περιοχή Muleba, στην ενορία
του Αγίου Ελευθερίου στην περιοχή Kyamangu. Κύριες ασθένειες ήταν: η ελονοσία, η
ελµινθίαση, τα δερµατικά νοσήµατα, η φιλαρίαση, η φυµατίωση και τα προβλήµατα
οράσεως.
Ολοκληρώθηκε µε δαπάνες µας η κατασκευή µίας δεξαµενής νερού, 40 κυβικών,
στην ενορία του Αγίου Ανδρέα Rukuraijo. Η δεξαµενή η οποία συγκεντρώνει το νερό
από την οροφή της εκκλησίας και θα βοηθήσει σηµαντικά την υδροδότηση του
χωριού. Ξεκίνησε η κατασκευή µιας νέας δεξαµενής στην ενορία των ταξιαρχών, της
οποίας το κόστος θα καλύψουν οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΣ.

KENYA
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 11.6.2001 (µία µέρα)
ΣΚΟΠΟΣ: Εγκαίνια ορφανοτροφείου στην πρωτεύουσα Ναϊρόµπι
Το ορφανοτροφείο των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» θα φιλοξενεί 250 παιδιά που στην
πλειονότητα τους έχουν χάσει τους γονείς τους από τον ιό του AIDS. Ευχαριστούµε
την κ. Μαρία Γαβριήλ για τη δωρεά του ποσού που απαιτήθηκε για την ανέγερση
αυτού του ορφανοτροφείου. Επίσης ευχαριστούµε τον πρώην Μητροπολίτη Κένυας
Σεβασµιότατο Σεραφείµ, για την άψογη συνεργασία και για την παρακολούθηση του
έργου ανέγερσης του κτηρίου του ορφανοτροφείου που είχε ως αποτέλεσµα την
πολύ καλή εργασία και ταχύτατη αποπεράτωση του.
Το ορφανοτροφείο ανεγέρθη σε χτήµα της αρχιεπισκοπής στο Ναϊρόµπι και τελεί υπό
την επίβλεψή της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το ορφανοτροφείο είναι
τριόροφο µε λουτρά και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί περίπου 250 ορφανά.
Τα εγκαίνια τέλεσε ο νυν Μητροπολίτης Κένυας Σεβασµιότατος Μακάριος. Μετά τη
δοξολογία τα παιδιά του ορφανοτροφείου χόρεψαν τοπικούς χορούς και
ευχαριστούσαν µέσα από τα τραγούδια τους, για το έργο που τους προσφέραµε.

Ακολούθησε χορός από τις γυναίκες που θα δουλεύουν στο ορφανοτροφείο. Τέλος η
οµάδα µας µοίρασε καραµέλες σε όλα τα παιδιά.

AΙΘΙΟΠΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 30.09.2001 – 8.10.2001
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε πληθυσµούς της Νοτιοανατολικής
Αιθιοπίας.
Η αποστολή αυτή είχε ως στόχο την παροχή επισιτιστικής βοήθειας στον πληθυσµό
της ευρύτερης περιοχής Omorate. Το Omorate βρίσκεται περίπου 900 χµ.
νοτιοανατολικά της Addis Ababa, κοντά στα σύνορα µε το Σουδάν. Η περιοχή αυτή,
παρά το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στον ποταµό OMO, είναι πολύ ξερή και όχι
πολύ καλλιεργηµένη, ίσως λόγω των υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν στην
περιοχή. Η οµάδα µοίρασε 15 τόνους καλαµπόκι τους οποίους µετέφερε µε φορτηγό
που παραχώρησε η εταιρεία DRAGADOS – J&P(HELLAS) S.A.
ΣΟΥ∆ΑΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 22.10.2001 - 2.11. 2001
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στον πάσχοντα πληθυσµό.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 4.000
Κατά την παραµονή µας στο Χαρτούµ επισκεφτήκαµε το Omdursman Teaching
Hospital, γνωστό και ως Abu-anja, το οποίο ειδικεύεται στις παθήσεις του
αναπνευστικού συστήµατος. Η πλειονότητα των ασθενών που νοσηλεύονται εκεί
πάσχουν από φυµατίωση. Όπως µάθαµε από τοπικούς ιατρούς, υπάρχει µεγάλη
έξαρση της φυµατίωσης στο Σουδάν. Ο εξοπλισµός του νοσοκοµείου (κλίνες,
σεντόνια, κλπ.), προπάντων όµως το ακτινολογικό µηχάνηµα χρειάζονται άµεση
αντικατάσταση.
Πραγµατοποιήσαµε ιατρείο στην περιοχή New Halfa που βρίσκεται 700 χµ ανατολικά
του Χαρτούµ προς τα σύνορα µε την Αιθιοπία και την Ερυθραία. Σε αυτή την περιοχή
διαµένουν κάτοικοι της πόλης Οld Halfa που βρίσκεται στα βόρεια του Σουδάν κοντά
στα σύνορα µε την Αίγυπτο. Οι κάτοικοι αυτοί αναγκάστηκαν να µετακινηθούν µετά
από την κατασκευή του φράγµατος του Ασσουάν το 1964, που είχε ως αποτέλεσµα
να πληµµυρίσει ο Νείλος την περιοχή. Κύριες ασθένειες που αντιµετωπίσαµε ήταν η
ελονοσία, η σχιστοσωµίαση, η γαστρεντερίτιδα και η ελµινθίαση.
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 3 - 14.11. 2001
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης κυρίως σε νοµαδικούς
πληθυσµούς που διαµένουν στην Κεντρική Νιγηρία.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: (που έλαβαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη): 9.000
Κατά την διάρκεια αυτής της αποστολής των «ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» στην Νιγηρία
παρείχαµε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κυρίως στους νοµαδικούς πληθυσµούς της
φυλής των Fulani που διαµένουν στις περιοχές του Kogi State, κυρίως γύρω από την
πόλη Lokoja. Οι Fulani είναι νοµάδες που διαβιούν σε οργανωµένους καταυλισµούς
από καλύβες που έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι. Τις περιοχές που επισκεφτήκαµε µας
υπέδειξαν τα µέλη της οργάνωσης “Pastoral Resolve” µε τους οποίους και
συνεργαστήκαµε. Επισκεφτήκαµε τις περιοχές: Ajaokuta, Kabba-Junction (Jemila

clinic), Osara, Odo-Ere, Ogonicha, Wuro Haruna. Κύριες ασθένειες από τις οποίες
έπασχε ο πληθυσµός ήταν: η ελονοσία, η σχιστοσωµίαση, η βλεννόρροια, τα
δερµατικά νοσήµατα, ο τύφος, η φυµατίωση και η ελµινθίαση.
ΣΥΝΟΡΑ ΠΑΚΙΣΤΑΝ-ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: 19 - 22.11. 2001
ΣΚΟΠΟΣ: Παροχή επισιτιστικής βοήθειας και κουβερτών στους πρόσφυγες που
διαµένουν στα σύνορα Πακιστάν- Αφγανιστάν.
Κατά τη διάρκεια της αποστολής αυτής µοιράστηκαν 3,000 κουβέρτες, 20 τόνοι ρύζι
και 10 τόνοι φάβα στους Αφγανούς πρόσφυγες που διαµένουν σε έναν πρόχειρο και
αυτοσχέδιο προσφυγικό καταυλισµό που βρίσκεται περίπου 24 χµ από την πόλη
Jama. Οι προµήθεια των κουβερτών, αλλά και των τροφίµων, έγινε από την πόλη
Καράτσι που ήταν η αφετηρία της αποστολής.

