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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

22 Απριλίου 2014 

+ Πλεύση: Έργα και Δράσεις Διάπλου 2014 Ακριτικών Νήσων Αιγαίου Πελάγους 

Η Σύμπλευση θα πραγματοποιήσει τον Διάπλου της από την Τετάρτη 30 Απριλίου έως 

και την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014, με 11 φουσκωτά σκάφη επισκεπτόμενη τα νησιά: 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, ΑΝΑΦΗ, ΘΗΡΑΣΙΑ, ΣΙΚΙΝΟ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ, ΚΙΜΩΛΟ. 

Κατά τη διάρκεια του διάπλου το ιατρικό μας τμήμα που αποτελείται από γιατρούς και 

νοσηλευτές θα πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής των 

παρακάτω ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων αφαίρεσης καρκινωμάτων, και βιοψιών: 

 

 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 

 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  

 ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

Στα παιδιά των νησιών θα πραγματοποιηθούν: α) προληπτικός έλεγχος σκολίωσης – 

κύφωσης, β) καρδιολογικός έλεγχος, γ) οδοντιατρικός έλεγχος και δ) οφθαλμολογικός 

έλεγχος.  
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Επιπλέον, θα λειτουργήσουμε ιατρεία προληπτικής διάγνωσης και αντιμετώπισης 

καρκίνου του δέρματος και παθήσεων του προστάτη.  

Κατάκοιτοι ασθενείς θα εξετασθούν κατ’ οίκον.  

Επίσης θα οργανώσουμε ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα συνδράμουμε τα 

σχολεία όλων των νησιών με την παροχή εκπαιδευτικού και  μορφωτικού υλικού, 

εξοπλισμού κ.α.  

Ο Διάπλους 2014 ενισχύθηκε και τα παρακάτω έργα και εξοπλισμός που θα παραδοθούν 

και εγκαινιασθούν κατά τη διάρκειά του, κατασκευάστηκαν και αποκτήθηκαν με την 

ευγενική υποστήριξη των αντίστοιχων  χορηγών και μελών μας που αναγράφονται δίπλα 

από κάθε ένα : 

 Κάλυψη δαπάνης καυσίμων σκαφών: Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, 

 Παιδική χαρά στην Ηρακλειά:  Neptune Lines Shipping and Managing Enterprises SA, 

 Πολυγήπεδο στη Σχοινούσα:  Οικογένεια Ανδρέα Μαρτίνου, 

 Αιματολογικός αναλυτής με τα αναλώσιμά του στην Ανάφη: Coca-Cola Τρία Εψιλον 

 Παιδική χαρά στη Σίκινο: Γεώργιος Σπ. Βουτσινάς, και 

 Δημοτική βιβλιοθήκη στη Φολέγανδρο:  Alpha Bank. 

 

Όλες οι λοιπές παροχές, εξοπλισμός και δαπάνες προς σχολεία, ο εξοπλισμός της 

μουσικής μπάντας στη Σίκινο κλπ., χρηματοδοτήθηκαν  αποκλειστικά από εισφορές  των 

μελών μας. 

Περισσότερα στοιχεία για τη δράση της +πλευσης μπορείτε να αντλήσετε από την 

ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.symplefsi.org. 

 

Για την +πλευση, 

 

                                             ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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