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Είμαστε μια συντροφιά από φίλους 

συνταξιδευτές. Η αγάπη για τη θάλασσα 

και το κοινό ενδιαφέρον για τα φουσκωτά 

σκάφη μάς έδωσαν την ευκαιρία, πλέοντας 

στο Αρχιπέλαγος, να «ανακαλύψουμε» τα 

περισσότερα νησιά μας. Οι κοινές ανησυχίες 

μάς έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε 

από κοντά τα πολλά προβλήματα των μικρών 

ακριτικών νησιών και του Αιγαίου γενικότερα. 

Σ’ αυτά τα νησιά, σ’ αυτούς τους άγιους 

τόπους και τους ξεχωριστούς ανθρώπους, 

που τους κρατάνε ζωντανούς, δεσμευτήκαμε 

να αφιερώσουμε τη δράση μας.

Σκοποί της ομάδας:
Η δράση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ είναι 
αποκλειστικά κοινωφελής, ανθρωπιστική, 
οικολογική και πολιτιστική. Όλοι μαζί, 
εθελοντές στην ίδια διαδρομή, συμπλέουμε με 
όραμα τους κοινούς μας στόχους για:
☛ Τη σύμπραξη ανθρώπων που αγαπούν   
 την Ελλάδα, τη θάλασσα και ιδιαίτερα   
 τις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της   
 πατρίδας μας.
☛ Τη συμβολή στην επίλυση πάγιων και
 καθημερινών προβλημάτων των  
 ακριτικών νησιωτικών περιοχών σε   
 θέματα υγείας, παιδείας, πολιτισμού, 
 άμυνας, ανάπτυξης, επικοινωνιών.
☛ Την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη 
 των νησιών του Αιγαίου σε όλους τους   
 τομείς.
☛ Την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής για 
 τη διατήρηση της ισορροπίας του 
 οικοσυστήματος, την πρόληψη της   
 μόλυνσης των θαλασσών και την 
 έμπρακτη συμμετοχή στις προσπάθειες 
 αποκατάστασης κάθε οικολογικής 
 καταστροφής.
☛ Την εθελοντική προσφορά όπου οι 
 κοινωνικές ανάγκες το απαιτούν, όπως 
 αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, 
 διάσωσης, ενημέρωσης ή εκπαίδευσης.

Ποιοι είμαστε...



20 χρόνια Αιγαίο σε αριθμούς
•	Πραγματοποιείται 1 ετήσιος διάπλους, που γίνεται στις πρώτες μέρες του Μαΐου και διαρκεί 10 μέρες

•	3 ημέρες επισκέψεις όλο το χρόνο σε νησιά που οι ιατρικές υπηρεσίες είναι υποβαθμισμένες

•	Έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 500 εθελοντές

•	Επισκεφθήκαμε 48 νησιά

•	Ταξιδέψαμε με περισσότερα από 50 φουσκωτά σκάφη

•	Διανύσαμε περισσότερα από 12.000 μίλια

•	Ναυπηγήθηκε το «ΜΗΝΑΣ Ε», σκάφος προληπτικής ιατρικής, διάσωσης 

και μεταφοράς ασθενών

•	Κατασκευάστηκαν 8 γήπεδα ποδοσφαίρου 5 x 5

•	Δωρίθηκαν πάνω από 20 παιδικές χαρές

•	Εξοπλίστηκαν 2 κλειστά γυμναστήρια

•	Διοργανώθηκαν 8 μουσικές συναυλίες

•	Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 23 παραστάσεις 

θεάτρου σκιών

•	Προσφέρθηκε εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, 

ψυχαγωγικό και αθλητικό υλικό σε περισσότερα 

από 36 σχολεία

•	Μεταφέρθηκαν και διανεμήθηκαν στα νησιά μας 

6 τόννοι εκπαιδευτικού υλικού

•	Πραγματοποιήθηκαν προληπτικές 

ιατρικές εξετάσεις σε περισσότερους από 

15.000 κατοίκους

•	Υποβλήθηκαν σε αιματολογικές και 

βιοχημικές εξετάσεις περισσότεροι από 

4.000 κάτοικοι

•	Ανεγέρθηκε μνημείο στην Πάτμο 

στη μνήμη των πεσόντων του 

ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ

•	Εμπλουτίστηκε με καινούρια 

μουσικά όργανα η Φιλαρμονική 

ορχήστρα του δήμου Λειψών

•	Εξοπλίστηκε Κέντρο 

Πληροφορικής στη Λέρο

•	Τοποθετήθηκε φίλτρο 

αφαλάτωσης στη Θύμαινα 

και κατασκευάστηκε σύστημα 

αφαλάτωσης στη Σίκινο

•	Διοργανώθηκαν 

ενημερωτικές ομιλίες 

από ειδικούς γιατρούς 

σε θέματα πρόληψης και 

διανεμήθηκε ενημερωτικό 

υλικό προληπτικού 

χαρακτήρα

•	Πραγματοποιήθηκαν 

εξετάσεις κατάκοιτων 

περιστατικών στο σπίτι



Ιατρική υποστήριξη

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της ευρείας συμμετοχής των κατοίκων των νησιών. Στον 

16ο διάπλου εξετάσθηκαν 1.047 άτομα και έγιναν αιματολογικές εξετάσεις σε άλλα 575. 

Στον 18ο διάπλου οι αριθμοί αυξήθηκαν σε 1.788 και 779 αντιστοίχως.

 Η ιατρική υποστήριξη περιλαμβάνει εξετάσεις των εξής ειδικοτήτων: παθολογίας, 

χειρουργικής, πλαστικής χειρουργικής, καρδιολογίας, πνευμονολογίας, ενδοκρινολογίας, 

δερματολογίας, νευρολογίας, ψυχιατρικής, ουρολογίας, παιδιατρικής, ορθοπαιδικής, 

ΩΡΛ, γαστρεντερολογίας και μαιευτικής γυναικολογίας. Πραγματοποιούνται επίσης, 

προληπτικές εξετάσεις για οδοντιατρικό έλεγχο, οφθαλμολογικό έλεγχο, 

έλεγχο καρκίνου του δέρματος, καθώς και χειρουργικές μικροεπεμβάσεις για δερματικές 

βλάβες, σπίλους, καρκίνο του δέρματος και άλλα μικρά χειρουργικά προβλήματα.

Στις παροχές συμπεριλαμβάνονται επιπλέον εργαστηριακές, 

αιματολογικές, απεικονιστικές και παθολογοανατομικές εξετάσεις, 

καθώς και ιατρείο υπερήχων, διαβητολογικός έλεγχος, ιατρείο θυροειδούς. 

Τα ιατρεία υποστηρίζονται από ειδικευμένες νοσηλεύτριες.

Τέλος, οι ιατρικές υπηρεσίες επεκτείνονται και στην παροχή εξοπλισμού τηλεϊατρικής 

στα αγροτικά ιατρεία των ακριτικών νησιών.



Έργα υποδομής
Οι ανάγκες των νησιών είναι πολλές και 

ποικίλες από μέρος σε μέρος. Ενδεικτικά: 

Στην Αστυπάλαια χρειάσθηκε ασθενοφόρο. 

Στη Θύμαινα, εγκατάσταση 

φίλτρου νερού αντίστροφης ώσμωσης. 

Στη Σίκινο, ταχυδιυλιστήριο νερού 

και μονάδα αφαλάτωσης. 

Στο Κουφονήσι, βιβλιοθήκη. 

Στη Δονούσα, παιδική χαρά. 

Στους Φούρνους, γήπεδα 5x5. 

Στους Λειψούς, γυμναστήριο. 

Ο απολογισμός των 
έργων της Ομάδας 
Αιγαίου είναι ευρύς:
☛ Εγκατάσταση φίλτρου νερού αντίστροφης  
 ώσμωσης (Θύμαινα) 
☛ Ταχυδιυλιστήρια νερού (Σίκινος) 
☛ Μονάδες αφαλάτωσης 
☛ Δίκτυα υδροδότησης οικισμών (Θύμαινα) 
☛ Εξοπλισμός σχολείων 
☛ Νηπιαγωγεία (Σίκινος) 
☛ Βιβλιοθήκη (Κουφονήσι) 
☛ Γυμναστήρια (Λειψοί, Κουφονήσι) 
☛ Γήπεδα 5 x 5 (Σίκινος 2, Φούρνοι 2,   
 Αγαθονήσι, Λειψοί, Αστυπάλαια, Πάτμος) 
☛ Παιδικές χαρές (Δονούσα, Λέρος, 
 Κουφονήσι, Πάτμος, Σίκινος, Μεγίστη,   
 Λειψοί, Καστελόριζο κ.λ.π.) 
☛ Εξοπλισμός οδοντιατρείων (Σίκινος) 
☛ Εξοπλισμός για τηλεϊατρική στο πλαίσιο 
 συνεργασίας με το Νοσοκομείο του 
 Πολεμικού Ναυτικού (Σίκινος)
☛ Ασθενοφόρα οχήματα (Αστυπάλαια)



Πολιτισμός

Άνοιξη στη Θηρασιά. Διάπλους. Δεν είχαμε ξαναπάει. Τουλάχιστον εγώ. Καινούριος τόπος, νέες μυρωδιές. 

Το πρωί πρέπει να κάνουμε ιατρεία και το βράδυ παράσταση Καραγκιόζη. Το μόνο μέρος που θα μπορούσαμε να στήσουμε 

το πανί, στη μοναδική και πολύ όμορφη πλατειούλα του χωριού. Γύρω από την πλατεία, ένα - δυο καφενεδάκια υπερυψωμένα 

σερβίρουν κυρίως γλυκό του κουταλιού και ελληνικό. Έρχεται το σούρουπο. 

Οι πιο μεγάλοι μαζεύονται στις πεζούλες γύρω - γύρω, κουβαλώντας συχνά τα μαξιλαράκια τους από το σπίτι. Το παιδομάνι είναι 

περίεργο και υπερκινητικό, παρακολουθώντας με έξαψη το στήσιμο. Η παράσταση αρχίζει.

Τελικά καταλήξαμε όλη η πλατεία να γελάει με τον Καραγκιόζη. Τα μικρά παιδιά να κάθονται, όλα μα όλα, πίσω από το πανί, 

παρακολουθώντας ευλαβικά και γελώντας. Επιτέλους είχαν την εικόνα ανάποδα!

Μα και η ψυχή μου είδε το είδωλο πια. Επιτέλους! 

Σάββας



ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΑΣ

☛ Βράβευση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας   

 αξιότιμο Κο Παπούλια το 2007 και 2009

☛ Βράβευση από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 

 αξιότιμο Κο Στεφανόπουλο και αποκάλυψη μνημείου   

 ΜΠΕΦΟΝ στην Πάτμο

☛ Βράβευση και υποστήριξη από την Ελληνική Ομογένεια 

 της Αμερικής

☛ Επίτιμοι δημότες Λειψών και Σικίνου

Ανταπόκριση και αναγνώριση

Κάθε χρόνο η ίδια συγκίνηση, η ίδια 
ανατριχίλα. Φθάνουμε στο λιμάνι των 
Λειψών λίγο πριν από το δείλι. Όλο 
το νησί έχει κατέβει στην προκυμαία. Η 
φιλαρμονική παιανίζει θούριους, ενώ 
οι καμπάνες χτυπούν ενθουσιωδώς. Τα 
ένδεκα φουσκωτά και το νοσοκομειακό 
σκάφος «Μηνάς» δένουν στην προβλήτα 
και κάτοικοι με τους εθελοντές της 
Ομάδας Αιγαίου γινόμαστε μια αγκαλιά. 
Μαθητές του Δημοτικού προσφέρουν 
λουλούδια κι ο δραστήριος δήμαρχος 
Μπενέτος Σπύρου παίρνει το μικρόφωνο 
και ξιφουλκεί: «Δεν σας λέω καλώς 
ήλθατε, γιατί είστε εδώ πάντα μέσα στις 
καρδιές μας. Δεν υπάρχουν άγονα νησιά, 
υπάρχουν άγονα μυαλά στα υπουργεία 
στην Αθήνα». Είκοσι γιατροί των 
περισσότερων ειδικοτήτων και τριάντα 
τρία απλά μέλη διαφόρων επαγγελμάτων 
είναι πιστοί στο ραντεβού της 
εθελοντικής παρέας που διαπλέει κάθε 
Μάιο το Αρχιπέλαγος, προσφέροντας 
δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και 
όχι μόνο. Η ιδέα είναι λαμπρή και 
συνδυάζει την αγάπη για τη θάλασσα 
με το ρητό «είμαστε ό,τι δίνουμε».



Πλόες - Προορισμοί από το 1995

01. Αγαθονήσι
02. Άγ. Ευστράτιος
03. Αλεξανδρούπολη
04. Αλιμνιά
05. Αμοργός
06. Ανάφη
07. Αρκιοί
08. Αστυπάλαια
09. Δονούσα

10. Ηρακλειά
11. Θηρασιά
12. Θύμαινα
13. Ικαρία
14. Ίος
15. Καλόλυμνος
16. Κάλυμνος
17. Κάρπαθος
18. Κάσος

19. Καστελλόριζο
20. Κίμωλος
21. Κουφονήσι
22. Κύθνος
23. Κως
24. Λειψοί
25. Λέρος
26. Λέσβος

27. Λήμνος
28. Νάξος
29. Νίσυρος
30. Οινούσες
31. Πάτμος
32. Πλάτη
33. Ρόδος
34. Ρω

35. Σαμοθράκη
36. Σάμος
37. Σέριφος
38. Σίκινος
39. Σύμη
40. Σύρος
41. Σχοινούσα
42. Τέλενδος

43. Τήλος
44. Φαρμακονήσι
45. Φούρνοι
46. Χάλκη
47. Χίος
48. Ψέριμος
49. Πρέσπες
50. Κύπρος
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ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Αστική μή κερδοσκοπική ετΑιρειΑ 
κωνσταντίνου Αλαγιάννη 12 
μαρκόπουλο - τ.κ. 190 03 
τηλ.: 22990 49615
Fax: 210 6442041 
email: info@omadaaigaiou.gr
site: www.omadaaigaiou.gr

ομάδα Αιγαίου

Κάνουμε τη δυνατότητα 
...προσφορά!


