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ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	

Μάρτιος	2016	

	
+	Πλεύση:	Έργα	και	δράσεις	Διάπλου	Αιγαίου	Πελάγους	2016		

Πλησιάζουν	οι	μέρες	που	η	+πλευση	θα	πραγματοποιήσει	ένα	ακόμη	ταξίδι	ανθρωπιάς	για	
να	 βρεθεί	 κοντά	 στους	 ακρίτες	 των	 νησιών	 μας.	 Ένα	 ακόμη	 ταξίδι	 ,	 μια	 τρανή	 απόδειξη	
προσφοράς	και		αγάπης		από	όλους	τους	εθελοντές	και	φίλους	της.	

Τον	 Ιανουάριο	 του	 2014	 όταν	 συστάθηκε	 αυτή	 η	 ομάδα	 πολλοί	 ήταν	 εκείνοι	 που	
συμμετείχαν,	 πρόσφεραν	 και	 μας	 ακολουθούν	 μέχρι	 σήμερα.	 Κοντά	 σ’	 αυτούς	 ήρθαν	 κι	
άλλοι	,	φίλοι,	εθελοντές,	χορηγοί,	όλοι	αρωγοί	σε	μια	πολύ	δύσκολη	προσπάθεια.	

Μετά	από	δυόμιση	σχεδόν	χρόνια	ύπαρξης	της,	η	+πλευση	και	οι	άνθρωποι	της,	για	τρίτη	
συνεχόμενη	 χρονιά	 	 θα	 αφήσουν	 τις	 οικογένειες	 τους,	 τις	 δουλειές	 τους	 και	 	 για	 το	
διάστημα	από	την	Πέμπτη	7	Απριλίου	έως	την	Κυριακή		17	Απριλίου2016	 	θα	γίνουν	ένα	
με	 τους	 ανθρώπους	 	 που	 ζουν	 στα	 απομακρυσμένα	 νησιά	 της	 όμορφης	 χώρας	 μας	 στα	
πλαίσια	 του	 3ου	 Διάπλου	 Αιγαίου	 Πελάγους	 2016,	 επισκεπτόμενοι	 με	 τα	 δώδεκα		
φουσκωτά	 μας	 και	 ένα	 βοηθητικό	 σκάφος,	 	 τα	 νησιά	 Κίμωλο,	 Φολέγανδρο,	 Σίκινο,	
Σχοινούσα,	Πάτμο,	Αρκιοί,	Λειψοί	και	Αγαθονήσι.	

Στην	αποστολή	συμμετέχουν	83	εθελοντές	από	τους	οποίους	42	γιατροί	20	διαφορετικών	
ειδικοτήτων	με	4	νοσηλεύτριες.	

Οι	Γιατροί	-	μέλη	μας-	που	στελεχώσουν	την	προσπάθεια	μας	αυτή	θα	προσφέρουν	για	μια	
ακόμη	 φορά	 τις	 ιατρικές	 τους	 υπηρεσίες	 και	 σε	 ένα	 αγώνα	 δρόμου	 να	 καταφέρουμε	 να	
ξεπεράσουμε	το	ρεκόρ	των	2.200	κατοίκων	που	έχουν	εξεταστεί	τα	τελευταία	δύο	χρόνια.	
Οι	 ειδικότητες	 που	 θα	 μας	 στελεχώσουν	 κατά	 την	 διάρκεια	 του	 διάπλου	 είναι,	 μεταξύ	
άλλων,	οι	παρακάτω:	

	

➢ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ		 ➢ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ	

➢ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ		 ➢ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ	

➢ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ		 ➢ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	ΜΑΣΤΟΥ	ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ	

➢ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	 ➢ ΥΠΕΡΗΧΩΝ		ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ	

➢ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ		 ➢ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	



➢ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ		 ➢ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	

➢ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ		 ➢ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ	(ΩΡΛ)	

➢ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ	 ➢ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	

➢ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.	 	

	

Στα	 παιδιά	 των	 νησιών	 θα	 πραγματοποιηθούν:	 α)	 προληπτικός	 έλεγχος	 σκολίωσης	 –	
κύφωσης,	 β)	 καρδιολογικός	 έλεγχος,	 γ)	 οδοντιατρικός	 έλεγχος	 και	 δ)	 οφθαλμολογικός	
έλεγχος.	Κατάκοιτοι	ασθενείς	θα	εξετασθούν	κατ’	οίκον.	

Αξίζει	εδώ	να	σημειωθεί	πως	η	+πλευση	φέτος	για	πρώτη	φορά	διαθέτει	δική	της	φορητή	
οδοντιατρική	 έδρα	συνεπώς	 	θα	διευκολυνθεί	 	 η	 εξέταση	 των	 κατοίκων	 για	οδοντιατρικά	
προβλήματα.	

Όμως,	 η	 σταυροφορία	 της	 +πλευσης	 στα	 ακριτικά	 νησιά	 δεν	 θα	 περιοριστεί	 μόνο	 στην	
ιατροφαρμακευτική	 περίθαλψη.	 Όλα	 αυτά	 τα	 χρόνια	 οι	 εθελοντές	 μας	 έμαθαν	 να	
αφουγκράζονται	τις	ανάγκες	των	κατοίκων	και	να	τις	πραγματώνουν.		

Με	 την	 έμπρακτη	 υποστήριξη	 	 των	 χορηγών	 μας,	 	 ήδη	 μέχρι	 σήμερα	 έχει	 καλυφθεί	 ένα	
πολύ	σημαντικό	κομμάτι	υλικοτεχνικής	υποδομής	των	σχολικών	μονάδων	όλων	των	νησιών	
που	 επισκεπτόμαστε	 και	 φυσικά	 έχουν	 πραγματοποιηθεί	 μεγάλα	 έργα	 υποδομών.	
Χαρακτηριστικά	αναφέρουμε	την	εγκατάσταση	ενός	μεγάλου	αφαλατωτή	στην	Γαύδο,	μια	
μικρότερη	 μονάδα	 αφαλάτωσης	 στο	 Αρβανιτοχώρι	 της	 Κάσου,	 εξοπλισμός	 οδοντιατρείου	
στην	 Φολέγανδρο,	 Κατασκευή	 προαύλιου	 χώρου	 –	 πολυγηπέδου	 στο	 Δημοτικό	 σχολείο	
Θηρασιάς,	 γήπεδα	 πολλαπλών	 χρήσεων	 στην	 Σχοινούσα	 και	 παιδικές	 χαρές	 σε	 Κίμωλο,	
Σίκινο	και	Ηρακλειά,	αιματολογικός	αναλυτής	στην	Ανάφη	κ.α.	

Στα	 πλαίσια	 λοιπόν,	 του	 3ου	 Διάπλου	 Αιγαίου	Πελάγους,	 πέρα	 από	 τις	 ιατρικές	 εξετάσεις	
που	θα	πραγματοποιηθούν	όπως	κάθε	χρόνο	και	την	κάλυψη	του	συνόλου	των	αναγκών	σε	
παροχή	 εκπαιδευτικού,	 ηλεκτρονικού	 και	 μορφωτικού	 υλικού	 στα	 σχολεία	 όλων	 των	
νησιών	που	θα	επισκεφθούμε	η	+πλευση	θα	παραδώσει	–	εγκαινιάσει	τα	παρακάτω	έργα	
υποδομών,	η	δαπάνη	των	οποίων	καλύφθηκε	από	τους	χορηγούς	μας	και	με	ιδίους	πόρους	
της	+πλευσης:	

(1)	 Τρία	 γήπεδα	 πολλαπλών	 χρήσεων	 	 σε	 Κίμωλο	 και	 	 Λειψούς	 ενώ	 της	 Κάσου	 θα	
εγκαινιασθεί	στις	7	Ιουνίου	2016,		

(2)	Επίπλωση	και	εξοπλισμός	του	«Πάτμιου»	Πνευματικού	–	Πολιτιστικού	Κέντρου,	

(3)	Δωρεά	οχήματος	διακομιδής	εκτάκτων	περιστατικών	στην	Σίκινο,	

(4)	Δωρεά	απορριματοφόρου	στο	Αγαθονήσι,	

(5)	 Ανακατασκευή	 δύο	 παιδικών	 χαρών	 στο	 Αγαθονήσι	 με	 επίστρωση	 αντικραδασμικού	
τάπητα,	

(6)	 Εγκατάσταση	 στεγάστρων	 αναμονής	 επιβατών	 αφίξεων	 -αναχωρήσεων	 στα	 λιμάνια		
Αγαθονησίου	και	Αρκιών.		

Φυσικά,	από	όλη	αυτή	την	προσπάθεια	δεν	θα	μπορούσαν	να	λείπουν	οι	πολιτιστικές	και	
εκπαιδευτικές	εκδηλώσεις.			Συνοπτικά	το	πρόγραμμα	των	εκπαιδευτικών	και	πολιτιστικών	



εκδηλώσεων	 που	 θα	 	 παρουσιάσουμε	 κατά	 την	 διάρκεια	 του	 3ου	 Διάπλου	 έχει	 ως	
ακολούθως:	

(1)	Εκπαιδευτικό	πρόγραμμα	του	Μουσείου	Ηρακλειδών	με	θέμα	την	Γεωμετρική	τέχνη	που	
σκοπός	της	είναι	να	φέρει	τα	παιδιά	σε	επαφή		με	την	αρχαία	τέχνη	και	τη	γεωμετρία	που	
θα	παρουσιάσει	η	Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος	ΜΑ		κα.	Νικολέττα	Ξυδέα.	

(2)	Παρουσίαση	και	αφήγηση	της	 Ιστορίας	του	Μαραθωνοδρόμου	Στέλιου	Κυριακίδη	από	
την	 εγγονή	 του	 και	 συγγραφέα	 του	βιβλίου	 «Ο	άνθρωπος	που	 έτρεξε	 για	 έναν	 ολόκληρο	
λαό»	κα.	Μαρία	Κοντού.	

(3)	Διαδραστικό	εργαστήρι	Ανθρωπίνων	Σχέσεων	όπου	μέσα	από	τον	διάλογο,	το	παιχνίδι,	
την	 ζωγραφική	 και	 το	 τραγούδι	 τα	 παιδιά	 γνωρίζουν	 την	 αξία	 των	 ανθρώπινων	 σχέσεων	
(λ.χ.	 φιλία,	 αγάπη,	 σεβασμός	 )	 που	 θα	 παρουσιάσουν	 οι	 κα.	 Νάγια	 Σταμπούλη	 και	 κα.	
Χρυσούλα	Ηλιοπούλου.	

(4)	Εκπαιδευτική	Παρέμβαση	με	θέμα	την	προαγωγή	υγείας	και	πρόληψης	του	καπνίσματος	
στα	σχολεία	της	χώρας	μας	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	HEART	II		που	θα	παρουσιάσει	η	
Επιστημονική	Συνεργάτης	του	Προγράμματος	κα.	Μαρίνα	Δέμη.	

(5)	Έκθεση	Φωτογραφίας	 	 της	Εικαστικού	Βένιας	Μπεχράκη	η	οποία	θα	πραγματοποιηθεί	
στο	πλαίσιο	των	εγκαινίων	του	«Πάτμιου»	Πολιτιστικού	–	Πνευματικού	Κέντρου.	

(6)Παραστάσεις		Καραγκιόζη	από	την	θεατρική	ομάδα	“ΝΑΜΑΣΤΕ”	του	Σπύρου	Ξυπνητού.				

Περισσότερα	στοιχεία	για	τη	δράση	της	+πλευσης	μπορείτε	να	αντλήσετε	από	την	
ιστοσελίδα	μας	στη	διεύθυνση	www.symplefsi.org	και	την	σελίδα	μας	στο	Facebook	
www.facebook.com/Symplefsi	.		

	
Για	την	+πλευση		

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	

	

Υπεύθυνοι	επικοινωνίας:	

BΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 	

210-3613370/6977-207030     info@symplefsi.org & v.athanasiou@athanlaw.gr	

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ	

6944-410910     nikostsigos@gmail.com  	


