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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 2016 

Η +πλευση (Σύμπλευση) θα πραγματοποιήσει τον ετήσιο Διάπλου της από την Πέμπτη 07 

Απριλίου 2016 έως και την Κυριακή 17 Απριλίου 2016, με 11 φουσκωτά σκάφη, ξεκινώντας από το 

Λαύριο και επισκεπτόμενη τα νησιά: 

Νησί Άφιξη Αναχώρηση 

Κίμωλος Πέμπτη 07 Απριλίου Παρασκευή 08 Απριλίου 

Φολέγανδρος Παρασκευή 08 Απριλίου Σάββατο 09 Απριλίου 

Σίκινος Σάββατο 09 Απριλίου Κυριακή 10 Απριλίου 

Σχοινούσα Κυριακή 10 Απριλίου Τρίτη 12 Απριλίου 

Πάτμος Τρίτη 12 Απριλίου Πέμπτη 14 Απριλίου 

Αρκοί Πέμπτη 14 Απριλίου Πέμπτη 14 Απριλίου 

Λειψοί Πέμπτη 14 Απριλίου Παρασκευή 15 Απριλίου 

Αγαθονήσι Παρασκευή 15 Απριλίου Σάββατο 16 Απριλίου 

 

Κατά τη διάρκεια του διάπλου: 

(1) η ιατρική μας ομάδα, αποτελούμενη από εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές, θα 

πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής των παρακάτω ειδικοτήτων: 

❖ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

❖ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

❖ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  

❖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

❖ ΩΡΛ 

❖ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

❖ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

❖ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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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. 

 

(2) Θα εγκαινιάσουμε έργα υποδομής όπως τρία πολυγήπεδα στη Κίμωλο, Λειψούς και Κάσο, 

παιδικές χαρές κά., θα δωρίσουμε  ένα όχημα μεταφοράς στη Σίκινο, ικανό να συμβάλλει και σε 

μεταφορά  εκτάκτων περιστατικών, και ένα απορριμματοφόρο όχημα  στο Αγαθονήσι και θα 

εξοπλίσουμε το  Πολιτιστικό & Πνευματικό Κέντρο «Πάτμιον». 

 

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

μορφωτικού υλικού και εξοπλισμού. 

 

(4) θα πραγματοποιήσουμε ποικίλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. 

 

Όλα τα έργα κατασκευάζονται με την συνδρομή χορηγών μας.  Αναλυτικότερη αναφορά στις 

προγραμματισμένες δράσεις του Διάπλου μας θα ακολουθήσει σε επόμενο Δελτίου Τύπου. 

 

Η +πλευση ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 από μέλη με μακρά εθελοντική προσφορά στα νησιά 

και τους ακρίτες μας και στο πλαίσιο του 1ου διάπλου που πραγματοποιήσαμε με τα φουσκωτά μας 

σκάφη επισκεφτήκαμε κατά σειρά 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. 

Το 2015, πραγματοποιήσαμε τον 2ο διάπλου μας, στα πλαίσια του οποίου επισκεφτήκαμε τα νησιά 

Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σχοινούσα, Θηρασιά, Κάσο, Γαύδο και Αντικύθηρα.  Κατά τη διάρκεια του 

διάπλου διενεργήσαμε 1000 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε 488 κατοίκους και πραγματοποιήσαμε 

σημαντικά έργα υποδομής όπως δύο μονάδες αφαλάτωσης στην Κάσο και στη Γαύδο, ένα πλήρες 

οδοντιατρείο στη Φολέγανδρο, πινακίδες σήμανσης ιστορικού χαρακτήρα στα Αντικύθηρα κοκ. 

Οργανώσαμε επίσης πολιτιστικές εκδηλώσεις με θέμα τον Κυκλαδικό πολιτισμό και ενημερωτικές 

ομιλίες, σχετικές με το κάπνισμα και τις συνέπειές του.  Ακόμα, προσφέραμε δωρεάν εκπαιδευτικό 

και μορφωτικό υλικό στα σχολεία των νησιών αυτών. 

Η +πλευση πραγματοποιεί και φθινοπωρινές εξορμήσεις, επιδιώκοντας την μέγιστη δυνατή 

προσφορά στους κατοίκους των απομονωμένων νησιών. Το 2014 οι εθελοντές παρείχαν δωρεάν 



ιατρικές εξετάσεις στους Λειψούς και τους Αρκιούς, ενώ δώρισαν πλήρη σειρά μουσικών οργάνων 

στην φιλαρμονική των Λειψών και πραγματοποίησαν ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις για τις 

γυναίκες και τους νεαρότερους κατοίκους. Το 2015 αντίστοιχα, παρείχαμε ιατρικές εξετάσεις στην 

Ικαρία και την ευρύτερη περιοχή του Ευδήλου, σε συνδυασμό και πάλι με ενημερωτικές και 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τους εφήβους και τα παιδιά της περιοχής. 

 

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

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.symplefsi.org και 
την σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/Symplefsi 

Για την +πλευση, 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

http://www.symplefsi.org/

