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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 

ΠΛΕΥΣΗ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΛΥΒΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΤΩΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

  

Η +πλευση (Σύμπλευση)  θα πραγματοποιήσει τον ετήσιο Διάπλου της από την Πέμπτη 23 Απριλίου 

έως και την Κυριακή 3 Μαΐου 2015, με 11 φουσκωτά σκάφη ξεκινώντας από το Λαύριο και  

επισκεπτόμενη τα νησιά: 

ΚΙΜΩΛΟ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, ΘΗΡΑΣΙΑ, ΚΑΣΟ, ΓΑΥΔΟ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ. 

Κατά τη διάρκεια του διάπλου: 
(1) Η ιατρική μας ομάδα που αποτελείται από εθελοντές  γιατρούς και νοσηλευτές θα πραγματοποιήσει 

δωρεάν ιατρικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής των παρακάτω ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

αφαίρεσης καρκινωμάτων, και βιοψιών: 

 

❖ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

❖ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

❖ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

❖ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

❖ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 

❖ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  

❖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

❖ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

❖ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

❖ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

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

καρδιολογικός έλεγχος, γ) οδοντιατρικός έλεγχος και δ) οφθαλμολογικός έλεγχος.  
Επιπλέον, θα λειτουργήσουμε ιατρεία προληπτικής διάγνωσης και αντιμετώπισης καρκίνου του δέρματος.  
Κατάκοιτοι ασθενείς θα εξετασθούν κατ’ οίκον.  
 

(2) Θα γίνουν πολιτιστικές/εκπαιδευτικές δράσεις: Με θέμα τον κυκλαδικό πολιτισμό, Προληπτική 

Παρέμβαση για το κάπνισμα και Αφήγηση του Βιβλίου "Κρυστάλλινος αετός" με παράλληλο εργαστήρι 

ζωγραφικής. 

(3) Θα συνδράμουμε τα σχολεία όλων των νησιών με την παροχή εκπαιδευτικού και  μορφωτικού υλικού, 

εξοπλισμού.  

(4) Θα εγκαινιάσουμε έργα υποδομής  που κατασκευάσαμε και ειδικότερα: Αφαλατωτή στη Γαύδο, 

Αφαλατωτή στο Αρβανιτοχώρι Κάσου, Οδοντιατρείο στη Φολέγανδρο, Πολυγήπεδο  και διαμόρφωση 

Προαύλιου Χώρου στη Θηρασιά και άλλα μικρότερα. 

Όλα τα έργα κατασκευάσθηκαν με τη συνδρομή χορηγών μας.  
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Η +πλευση απέκτησε νομική μορφή τον Ιανουάριο 2014 όμως πολλά από τα  μέλη της συμμετέχουν ενεργά 

και εθελοντικά έως και επί είκοσι συναπτά χρόνια σε δράσεις με άλλο φορέα  στην υποστήριξη και βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στα μικρά και ακριτικά νησιά του Αιγαίου.  
Σ’ αυτά τα χρόνια, είχαν  εργασθεί ώστε να γίνουν σε αυτά τα νησιά σημαντικά και χρήσιμα έργα όπως:  6 

γήπεδα 5Χ5, 4 πολυγήπεδα, 14 παιδικές χαρές, 2 κλειστά γυμναστήρια,  αφαλατωτής κ.α.  Έγιναν 

προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, παραδόθηκαν στα σχολεία εξοπλισμός, υλικά και αναλώσιμα, οργανώθηκαν 

πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.  

Επισημαίνεται ότι η +πλευση στο πλαίσιο του προηγούμενου διάπλου της  που πραγματοποιήθηκε  από 30 

Απριλίου 2014 έως 7 Μαΐου 2014, επισκέφτηκε με τα φουσκωτά μας σκάφη τα νησιά Ηρακλειά, Σχοινούσα, 

Ανάφη, Θηρασιά, Σίκινο, Φολέγανδρο και Κίμωλο. Κατά τη διάρκεια του διάπλου αυτού, διενεργήσαμε 

δωρεάν ιατρικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής συμπεριλαμβανομένων αφαίρεσης καρκινωμάτων, βιοψιών 

με αποτέλεσμα τη διενέργεια 1108 εξετάσεων σε 475 κατοίκους.  Ακόμη, οργανώσαμε ποικίλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και συνδράμαμε τα σχολεία όλων των νησιών με την παροχή εκπαιδευτικού και μορφωτικού 

υλικού και εξοπλισμού. Κατασκευάσαμε και δωρίσαμε στα νησιά έργα υποδομών όπως ένα πολυγήπεδο στη 

Σχοινούσα, δυο παιδικές χαρές στην Ηρακλειά και στη Σίκινο και δωρίσαμε έναν αιματολογικό αναλυτή 

στην Ανάφη προκειμένου να καλυφθούν οι ιατρικές ανάγκες του νησιού. 

Όλες οι τρέχουσες και καθημερινές δράσεις της +πλευσης χρηματοδοτούνται από τα μέλη της. 

 

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας για την εμπιστοσύνη και τη πολύτιμη συνδρομή τους στη βελτίωση 

των συνθηκών ζωής των κατοίκων των ακριτικών μας νησιών. 

 

          
 

ΙΔΡΥΜΑ DAWOOD     ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 

 

Α. ΛΕΒΕΝΤΗΣ     
 

 

               
                                        

Για τη +πλευση, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ     ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

  

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Βασίλης Αθανασίου  210-3613370/6977207030 

v.athanasiou@athanlaw.gr 
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Διάπλους Αιγαίου-Κρητικού-Λιβυκού-Μυρτώου Πελάγους 2015 

 

Πέμπτη   23/04/2015 07:00   Αναχώρηση από Λαύριο για Κίμωλο 

 

Παρασκευή 24/04/2015  17:00   Αναχώρηση για Φολέγανδρο 

 

Σάββατο 25/04/2015 17:00   Αναχώρηση για Σχοινούσα 

 

Κυριακή 26/04/2015 17:00   Αναχώρηση για Θηρασιά 

 

Δευτέρα  27/4/2015        7:00                    Αναχώρηση για Κάσο 

 

Τρίτη   28/04/2015  17:00   Αναχώρηση για Μακρύ Γιαλό 

 

Τετάρτη  29/04/2015      9:00   Αναχώρηση για Γαύδο 

 

Πέμπτη  30/04/2015 17:00   Αναχώρηση για Παλαιοχώρα 

 

Παρασκευή  01/05/2015 9:00     Αναχώρηση για Αντικύθηρα 

 

Σάββατο 02/05/2015 16:00   Αναχώρηση για Ανατολική Πελοπ/νησο  

 

Κυριακή  03/05/2015 9:00    Αναχώρηση για Λαύριο 


