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Είμαστε μια συντροφιά από φίλους συνταξιδευτές.

 Η αγάπη για την θάλασσα και το κοινό ενδιαφέρον για τα φουσκωτά σκάφη, 

μας έδωσαν την ευκαιρία πλέωντας στο Αρχιπέλαγος, να “ανακαλύψουμε” τα 

περισσότερα νησιά μας.

Οι κοινές ανησυχίες, μας έδωσαν την δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά τα 

πολλά προβλήματα των ακριτικών νησιών και του Αιγαίου, γενικότερα.

Σ’ αυτά τα νησιά, σ’αυτούς τους άγιους τόπους και τους ξεχωριστούς 

ανθρώπους, που τους κρατάνε ξωντα-νούς, δεσμευτήκαμε να αφιερώσουμε τη 

δράση μας.

Μάιος ‘95

Ομάδα Αιγαίου





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, την θάλασσα και ιδιαίτερα τις 
νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της.

• Την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των 
νησιών του Αιγαίου σε όλους τους τομείς.

• Τη συμβολή στην επίλυση πάγιων και 
καθημερινών προβλημάτων των ακριτικών, 
νησιωτικών περιοχών σε θέματα υγείας, 
παιδείας, πολιτισμού, άμυνας, ανάπτυξης, 
επικοινωνιών.

• 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.  

Το ιατρικό τμήμα της ομάδας μας πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις Καρδιολογίας, Γυναικολογίας, 
Παθολογίας, Οδοντιατρικής, Νευρο-λογίας, Ψυχικής Υποστήριξης, Γενικής και Πλαστικής Χειρουργικής, 
Ουρολογίας, Ορθοπεδικής και Μικροβιολογίας σε ενηλίκους και παιδιά.

Η διαρκής επικοινωνία μας με τους εκπαιδευτικούς των ακριτικών μας νησιών, έχει αναδείξει τις πολύπλευρες 
ανάγκες των σχολείων για κάθε είδους παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
fax, μηχανήματα προβολής slides, φωτοτυπικά, μουσικά όργανα, αθλητικά είδη, βιβλία και παιχνίδια.  
Οργανωνόμαστε και μοχθούμε διαρκώς για να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο, 
προσπαθώντας να καλύψουμε κατά το μέγιστο δυνατό τις ανάγκες τους.



Ο
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Πάτμος 14-11-2001

Αποκαλυπτήρια του Μνημείου από τον πρώην πρόεδρο τη 
Ελληνικής Δημοκρατίας Κο  Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο 
το οποίο ανεγέρθη από την Ομάδα Αιγαίου στην μνήμη των 
θανόντων κατά την πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 14-1-
2001. Μεταξύ αυτών ήταν και η αδικοχαμένη φίλη της Ομάδας 
ιατρός του ΕΚΑΒ Σοφία Μπεφόν.

Ο “Μηνάς”
Το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο στην Ελλάδα που ναυπήγησε και δώρισε η Ομάδα στο επαρχείο Καλύμνου.
Ο «Μηνάς» ήταν διαμορφωμένος και άρτια εξοπλισμένος προκειμένου να διενεργεί θαλάσσιες διακομιδές ασθενών 
ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες. Έπειτα από επτά χρόνια ολιγωρίας, το σκάφος παρέμενε αναξιοποίητο από το 
Δήμο Καλύμνου. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια δεν συντηρείτο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί φθορές τα ιατρικά 
μηχανήματα, ενώ ορατός ήταν ο κίνδυνος της βύθισης του. Αφού εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια καλόπιστης 
συνεννόησης και αφού δεν τηρήθηκε κανένας από τους όρους της δωρεάς, ο «Μηνάς» επέστρεψε στην Ομάδα 
Αιγαίου και αφού συντηρήθηκε πλήρως και εξοπλίσθηκε επιπλέον και με μηχανήματα προληπτικής ιατρικής, πλέον 
συνταξιδεύει με την Ομάδα Αιγαίου στις εξορμήσεις της στα μικρά και ακριτικά νησιά προσφέροντας τις υπηρεσίες 
του. Είναι δε στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ, όποτε του ζητηθεί.
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Μεγάλη τιμή αποτέλεσε για την Ομάδα Αιγαίου, η 
βράβευσή της από το υπουργείο υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης, την 5/12/2006 στα πλαίσια της εκδήλωσης 
για την παγκόσμια μέρα εθελοντισμού. Η Ομάδα Αιγαίου 
βραβεύτηκε σαν η πιο καινοτόμος ιδέα εθελοντισμού 
για πρώτη φορά από κρατικό φορέα στα 13 χρόνια 
δράσης της, και το βραβείο επιδόθηκε από τον υπουργό 
Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο, σε μία σεμνή τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας.

Kάρολος Παπούλιας 2007 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Βράβευση από 
τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας 2001
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
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Επιστολές 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
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Η Ομάδα Αιγαίου συνεχίζει για 14η συνεχή χρονιά τη δραστηριότητα της, που στόχο έχει την ανακούφιση, στήριξη 
και ενίσχυση ενός σημαντικού και ζωτικού χώρου της πατρίδας μας, που αποτελούν τα ακριτικά και μικρά νησιά του 
Αιγαίου πελάγους .Στα πλαίσια του προγράμματος της για το 2008, η Ομάδα θα πραγματοποιήσει τον 14ο Διάπλου 
Αιγαίου Πελάγους, 11 φουσκωτά σκάφη και το προληπτικής ιατρικής , διάσωσης και μεταφοράς ασθενών σκάφος 
«Μηνάς»της Ομάδας Αιγαίου.

Κατά την διάρκεια του 14ου Διάπλου  θα επισκεφθούμε τα παρακάτω νησιά:

ΣΙΚΙΝΟ, ΑΜΟΡΓΟ, ΔΟΝΟΥΣΑ, ΑΝΑΦΗ, 
ΨΕΡΙΜΟ, ΤΕΛΕΝΔΟ, ΑΡΚΙΟΥΣ, ΛΕΙΨΟΥΣ, 
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΘΥΜΑΙΝΑ

Να πραγματοποιήσουμε ιατρικές εξετάσεις ενηλίκων σε όλα τα νησιά στις παρακάτω ειδικότητες:

	 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ,	ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ,	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ,	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ	-	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ,
	 ΓΕΝΙΚΗΣ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,	ΩΡΛ,	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ,	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ	-		 	
	 ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ,	ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ,	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ,	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ	-	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ,
	 ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ,	ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,	ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 14ο ΔΙΑΠΛΟΥ

 Να κατασκευαστούν: 

        Γήπεδο 5Χ5 στους Φούρνους Ικαρίας
        Παιδική χαρά στη Σίκινο
								Γυμναστήριο	στους	Λειψούς
        Πολυγήπεδο στο Αγαθονήσι
        Χώρος αναψυχής στη Τέλενδο
        Σχολικό πολυγυμναστήριο στη Σέριφο

 Nα διοργανώσουμε: 

								Θέατρο	σκιών	σε	όλα	τα	νησιά	που	θα		 						
        επισκεφθούμε.
        Μουσική συναυλία στους Φούρνους Ικαρίας
        Δράσεις οικολογικού ενδιαφέροντος 
         2 θεατρικές παραστάσεις
         2 εργαστήρια ζωγραφικής

Στα παιδιά των νησιών θα πραγματοποιηθούν : α) προληπτικός έλεγχος σκολίωσης – κύφωσης, β) καρδιολογικός 
έλεγχος και γ) προληπτική οδοντιατρική εξέταση.
Επιπλέον πρόθεσή μας είναι να λειτουργήσουμε ιατρεία προληπτικής διάγνωσης και αντιμετώπισης καρκίνου του 
δέρματος και γυναικολογικού καρκίνου.
Επίσης στα ανωτέρω νησιά θα εκτελεστούν μικροβιολογικές εξετάσεις που καλύπτουν έναν πλήρη αιματολογικό και 
βιοχημικό έλεγχο. 
Ταυτόχρονα θα διενεργηθούν συναντήσεις ειδικευμένου σε ψυχοκοινωνικά θέματα προσωπικού με τους γονείς και 
κηδεμόνες για προβλήματα ,που τους απασχολούν.
Κατόπιν διαρκούς επικοινωνίας που έχουμε με τους εκπαιδευτικούς αυτών των νησιών, πρόθεση μας είναι να 
προσφέρουμε στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία: παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
fax, μηχανήματα slides, φωτοτυπικά, μουσικά όργανα, αθλητικά είδη κτλ.



14ος Δ
ιάπλους



Οι προσπάθειες που καταβάλλουμε, δε θα μπορούσαν να καρποφορήσουν χωρίς τη συμπαράσταση, τη στήριξη και 
τη συμβολή των χορηγών μας. Η ευαισθησία όλων σας μας δίνει ενέργεια για να συνεχίσουμε την πλεύση μας και 
η πολύτιμη ηθική και υλική σας προσφορά δίνει αέρα στα φτερά των φουσκωτών μας για να φτάνουν όλο και πιο 
μακριά, όλο και πιο συχνά, με όλο και καλύτερα αποτελέσματα.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Υπουργείο Υγείας - ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Hewllet-Packard 
Astrazeneca

Υπουργείο Άμυνας 
Alpha Bank

Euromedica A.E.
Menarini  S.A.

Ιντερπράξις Α.Τ.Ε.Ε.

Mellon S.A. 
General Electric

Kodak Near East. Inc.
Ζώης Ευσταθίου Α.Ε. (MERCURY) 

Εμπορική Τράπεζα
Solvay Pharma

Chiesi	ΕΛΛΑΣ	Α.Ε.Β.Ε.Ε.
Phoenix Pharma
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ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Κωνσταντίνου Αλαγιάννη 12, 19003 Μαρκόπουλος
τ. 22990 49615, f. 210 6442041

www.omadaaigaiou.gr

Η δημιουργία του φυλλαδίου είναι ευγενική προσφορά της εταιρείας 




