COEURS POUR TOUS - HELLAS
ΚΑΡΔΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟ ΚΑΛΑΓΚΟ
Το ανθρωπιστικό ίδρυμα Coeurs pour Tous - Hellas «Καρδιές για Όλους - Ελλάδα» είναι
παράρτημα του διεθνούς ιδρύματος Coeurs pour Tous που δημιούργησε το 1998 στη Γενεύη, ο
καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός για την αρωγή των φτωχών παιδιών με καρδιοπάθεια. Έκτοτε,
ο ίδιος και η επιστημονική ομάδα του, χειρούργησαν φιλανθρωπικά περισσότερα από 15.000
άπορα παιδιά στον κόσμο.
Με δράση σε κάθε γωνιά της αδύναμης ανθρωπότητας, και μια καρδιά για χιλιάδες παιδιά, στην
αδιάκοπη διαδοχή των ανθρωπιστικών αποστολών του, ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος
Καλαγκός και οι γιατροί συνεργάτες του, εφάρμοσαν μια πρωτοπόρο επιστημονική στρατηγική
με στόχο επίσης, την εκπαίδευση εντόπιων γιατρών και τη δημιουργία περιφερικών
καρδιολογικών κέντρων, ακριβώς, για την περίθαλψη των παιδιών με καρδιοπάθεια,
προερχόμενων από υποβαθμισμένα περιβάλλοντα.
Εκατομμύρια παιδιά ανά την υφήλιο έχουν ανάγκη από μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς,
εκατομμύρια λόγοι, αριστοποιούν το αποτέλεσμα κάθε ανθρωπιστικής ενέργειας του Coeurs
pour Tous, που δίνει στα παιδιά με καρδιοπάθεια τη δυνατότητα για μια φυσιολογική ζωή.
ΕΛΛΑΔΑ: Στο πεδίο μιας χώρας, που κατέχει την αρνητική πρωτιά στην παιδική φτώχεια,
υψηλότερη μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωζώνης με ποσοστό 36,7% σύμφωνα με την
Eurostat, ο ανθρωπιστικός φορέας Coeurs pour Tous Hellas (CpTH) δημιουργήθηκε µε γνώμονα
τη σύγχρονη αυτή κοινωνική αναγκαιότητα. Στα τρία εκατομμύρια, περίπου, ανασφάλιστων
Ελλήνων που αντιστοιχούν στο 28% του πληθυσμού, το CpTH αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο
κοινωνικής προσφοράς.
Το Coeurs pour Tous Hellas, με κεντρικό μήνυμα «Καρδιές για Όλους», συστάθηκε το 2015 για
τα παιδιά της Ελλάδας με συγγενή καρδιοπάθεια, ως έμπρακτη δέσμευση και προσφορά στην
ελληνική κοινωνία και τους μικρούς ασθενείς των οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Έργο του
είναι, η οικονομική ενίσχυση των άπορων και ανασφάλιστων παιδιών με καρδιοπάθεια.
Στη χώρα μας, ετησίως γεννιούνται από 800 έως 1.000 παιδιά με καρδιοπάθεια, από τα οποία
το ένα τρίτο, κυρίως νεογνά, χρήζουν άμεσης καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Το 35% των
παιδιών στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστα. Για τα παιδιά με καρδιοπάθεια, το Coeurs pour Tous
Hellas αναλαμβάνει φιλανθρωπικά τη χρηματοδότηση στα νοσήλια των απαιτούμενων
επεμβάσεων τους, ιατρικών εξετάσεων, επεμβατικής καρδιολογίας.

Ο καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός, διεθνής Έλληνας, που το όνομα του συνδέθηκε με την
ανιδιοτελή προσφορά του στην παιδοκαρδιοχειρουργική παγκοσμίως, τακτικός καθηγητής
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, κάτοχος της πατέντας «KalangosRing»,
διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, εμπιστεύθηκε
μέρος του έργου του, στη δημιουργία του Coeurs pour Tous Hellas -μια πράξη φιλανθρωπίας
που πραγματοποιείται με τη σύμπραξη των Ελλήνων γιατρών της ομάδας Προγράμματος
Συγγενών Καρδιοπαθειών του ΜΗΤΕΡΑ και την αφιλοκερδή συμμετοχή τους σε αυτό το σκοπό.
Στην Ελλάδα του σήμερα, ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλαγκός και οι συνεργαζόμενοι, με
το CpTH, Έλληνες καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί, απαντούν με την προσφορά του έργου
τους, όποτε χρειάζεται, στις προσδοκίες των άπορων ασθενών παιδιών με καρδιοπάθεια.
Το Coeurs pour Tous Hellas διευθύνει Διοικητικό Συμβούλιο με επίτιμο πρόεδρο τον Αυξέντιο
Καλαγκό, καρδιοχειρουργό, καθηγητή στην Ιατρική Σχολή Γενεύης, πρόεδρο την Άννα Γριμάνη
δημοσιογράφο και αντιπρόεδρο τον Σεραφείμ Κωνσταντινίδη δημοσιογράφο. Μέλη του
Συμβουλίου είναι οι: Αθανάσιος Φωκάς, Ακαδημαϊκός, καθηγητής-κάτοχος της έδρας Mη
Γραμμικής Μαθηματικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Cambridge, Δημήτρης Θάνος,
διευθυντής του Ιδρύματος Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Τερέζα Αγγελάτου,
πρέσβης της Ελλάδας στην Τυνησία, Ιωάννης Ανδρέου, ακτινολόγος, Ανδρέας Πετρόπουλος,
παιδοκαρδιολόγος, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, τ. πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας,
πρόεδρος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σταυρούλα Μιχαλέα, φιλόλογος - γραμματέας
CpTH.
H Εκτελεστική Επιτροπή Coeurs pour Tous Hellas είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη του ιδρύματος. Μέλη της επιτροπής είναι οι: Χριστίνα Κόκοτα, Ιωάννα Mουνδρέα,
Κατερίνα Φρέντζου, Ιφιγένεια Κατσαρίδου, Έφη Παπαζαχαρίου, Λούση Θεοδωροπούλου,
Τατιάνα Δρακάκη. Νομική σύμβουλος Ελένη Γιαννοπούλου. Φορολογικός σύμβουλος Μελέτιος
Μπαμπέκος.
H Ομάδα Γιατρών του Προγράμματος Συγγενών Καρδιοπαθειών ΜΗΤΕΡΑ αποτελείται από τους:
Καρδιολόγοι, Αφροδίτη Τζίφα, Πιπίνα Μπόνου, Αρετή Κομνού, Μαριάννα Σταματελάτου,
Δημοσθένη Αβραμίδη, Ιωάννη Παπαγιάννη. Καρδιοχειρουργοί, Φώτιος Μητρόπουλος,
Παναγιώτης Σφυρίδης, Ευαγγελία Νταλαρίζου. Αναισθησιολόγοι, Κωνσταντίνος Πατρής,
Χρήστος Αποστολίδης. Εξωσωματιστής Ηλίας Λάζαρος.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο CpΤH, με επικεφαλής την Αφροδίτη Τζίφα, διευθύντρια της
Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, λειτουργεί με συμβουλευτικό
χαρακτήρα και με τη συνεργασία άλλων γιατρών της χώρας: Γεώργιος Χρούσος, Διευθυντής
Καθηγητής Παιδιατρικής Α’ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Ευάγγελος Καρανάσιος,
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», τ. πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας, Αντώνης Βλάχος, επίκουρος καθηγητής
Παιδοκαρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιώργος Γιαννακούλας, λέκτορας Καρδιολογίας
στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ και καρδιολόγος Καρδιολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ: Το όνειρο ενός παιδιού με καρδιοπάθεια είναι να ζήσει μια κανονική ζωή. Το
διεθνές ίδρυμα Coeurs pour Tous (1998) στοχεύει κάθε μέρα, να κάνει αυτό το όνειρο
πραγματικότητα. Με έδρα τη Γενεύη και με αξιακό σκοπό λειτουργίας του, να χειρουργούνται
αφιλοκερδώς παιδιά με συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες, ευπαθών οικονομικά ομάδων, ο
ιδρυτής του Coeurs pour Tous, καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός και οι συνεργαζόμενοι γιατροί,
εδώ και μια εικοσαετία, προσφέρουν οικουμενικά το ανθρωπιστικό έργο τους.
Σε αναπτυσσόμενες χώρες, και όχι μόνον, και στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης,
οι γιατροί του Coeurs pour Tous εφαρμόζουν ένα επιστημονικό σχέδιο δράσης: φροντίδα και
θεραπεία στους μικρούς ασθενείς με επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, εκπαίδευση ιατρικού
δυναμικού σε κάθε αιτούσα χώρα για μια νοσηλευτική υποδομή υψηλού επιπέδου-ήδη
αυτόχθονες ομάδες γιατρών, σταδιακά αυτονομούνται για την περίθαλψη των παιδιών τους.
Το έργο του Coeurs pour Tous εφαρμόστηκε αρχικά στην Τιφλίδα της Γεωργίας το 1998, οπότε κι
εξοπλίστηκε η πρώτη καρδιοχειρουργική κλινική για παιδιά στη χώρα. Ακολούθησαν, Ερυθραία,
Μαρόκο, Λίβανος, Μοζαμβίκη, Συρία, Κύπρος, Μαυρίκιος, Κόσσοβο, Λιβύη, Εκουαδόρ, Νησιά
Κομόρες, Πολωνία, Σερβία, Αλγερία, Τουρκία, Ουκρανία, Αίγυπτος, Ινδία, Βιετνάμ, Νιγηρία, και
νέα καρδιολογικά κέντρα στη Μποτσουάνα, στο Καμερούν, στη Μαδαγασκάρη και στην
Αιθιοπία.
Η παγκόσμια δράση του καθηγητή Αυξέντιου Καλαγκού σηματοδοτεί ένα πρότυπο
ανθρωπιστικής συμπεριφοράς που απαιτεί κάθε χρόνο 300.000 μίλια πτήσεων ανάμεσα στην
Ευρώπη και τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και περί τις 600 επεμβάσεις ανοιχτής
καρδιάς.
Μεγαλωμένος στην Κωνσταντινούπολη, με καταγωγή από βυζαντινή οικογένεια, μυημένος στην
έννοια της φιλανθρωπίας από τον γιατρό πατέρα του, αποφοίτησε το 1984, μόλις 23 ετών, από
την Αμερικανική Ιατρική Σχολή και μετεκπαιδεύτηκε με ειδικότητα στην Καρδιοχειρουργική Παίδων
και Νεογνών, στο Λονδίνο, το Παρίσι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέντορές του, οι διάσημοι
καρδιοχειρουργοί Μαγκντί Γιακούμπ και Αλέν Καρπαντιέ.
Το Coeurs pour Tous Hellas, όπως και το διεθνές ίδρυμα Coeurs pour Tous, έχουν ανθρωπιστικό,
μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι πόροι τους προέρχονται από δωρεές και χορηγίες. Οι γιατροί
και οι διοικητικοί συνεργάτες προσφέρουν εθελοντικό έργο.
Το έργο του Coeurs pour Tous Hellas ευγενώς υποστηρίζουν οι χορηγοί: Koινωφελές Ίδρυμα
Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα MARFIN, Τράπεζα Eurobank, Private Banking Eurobank, Τράπεζα
Πειραιώς, WIND, Folli Follie, AEGEAN.
Σχεδιασμός εντύπων Leon&Partners
Επικοινωνία ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Κοινωνικό μήνυμα CΟΕURS POUR TOUS HELLAS
Η έναρξη δράσης στην Ελλάδα του Coeurs pour Tous
Hellas γνωστοποιήθηκε στα ηλεκτρονικά Μέσα και το
διαδίκτυο με κοινωνικό μήνυμα που πραγματοποιήθηκε
με την ευγενική συμβολή του τ. Ομοσπονδιακού
προπονητή της Εθνικής Ελλάδας Μπάσκετ και διεθνή
παίκτη Φώτη Κατσικάρη. Με τη συμμετοχή παιδιών της
Ακαδημίας Μπάσκετ Πανιωνίου.
Παραγωγή Timeline Productions, Σκηνοθεσία Χρήστος Μπάρμπας, Διεύθυνση φωτογραφίας
Πάνος Μανωλίτσης, Μουσική Cayetano, Φωτογραφίες Γιάννης Βασταρδής, Executive
Producer Έφη Παπαζαχαρίου

