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Αθήνα 02/06/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκστρατεία προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης σε παιδιά και ενήλικες σε 

Νίσυρο και Τήλο, με τη σύμπραξη του ΓΕΝ/ΓΕΕΘΑ και της AEGEAN  

10 έως 17 Ιούνιου 2021 
 

28 χρόνια μια «Ανοικτή Αγκαλιά» για τα παιδιά και τους κατοίκους των ακριτικών νησιών 

 

Μετά την αναστολή κατά τους προηγούμενους μήνες του ετήσιου προγράμματος εκστρατειών 

προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που εδώ και 28 χρόνια 

υλοποιείται από την «Ανοιχτή Αγκαλιά» λόγω της πανδημίας, οι εθελοντές Ιατροί και Νοσηλευτές των 

Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» θα βρεθούν και πάλι κοντά στους κατοίκους 

των ακριτικών νησιών, για να προσφέρουν εθελοντικά και με αγάπη όπως πάντα τις υπηρεσίες τους. 

 

Ειδικότερα, από τις 10 έως και τις 17 Ιουνίου η ομάδα των περισσότερων από 15 εθελοντών ιατρών 

διαφορετικών ειδικοτήτων (παιδίατροι, καρδιολόγος, οδοντίατρος, ακτινολόγος, ορθοπεδικός, 

οφθαλμίατρος, δερματολόγος, παιδοχειρουργός), νοσηλευτικού προσωπικού και «εμψυχωτών», θα 

μεταβούν μαζί με τον αναγκαίο ιατρικό εξοπλισμό σε Νίσυρο και Τήλο, προκειμένου να παρέχουν 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, διαγνωστικές εξετάσεις, βασικές ιατρικές πράξεις και προληπτική 

ενημέρωση σε περισσότερα από 200 παιδιά και 100 ενήλικες στα δυο νησιά.  

 

Η περίοδος της πανδημίας αναμενόμενα ανέστειλε για μεγάλο χρονικό διάστημα τις δράσεις μας και κατ’ 

επέκταση την υλοποίηση του προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής, ωστόσο με την αρωγή και υποστήριξη 

των Χορηγών και Υποστηρικτών μας δίνεται και πάλι η  τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα 

εκστρατειών. 

 

Μάλιστα για το έτος 2021, έχουμε τη χαρά να έχουμε για πρώτη φορά στο πλευρό μας την AEGEAN, ως 

επίσημο χορηγό αερομεταφορών, η οποία και θα προσφέρει τις αεροπορικές μετακινήσεις όλων των 

μελών του προγράμματος, για την πραγματοποίηση των 8 εκστρατειών προληπτικής ιατρικής για τη 

φετινή χρονιά.  

 

Τους ευχαριστούμε Όλους θερμά για την εμπιστοσύνη τους. 

 

H Υπεύθυνη της Ομάδας  

Γιολάντα Βλάχου 
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Λίγα λόγια για την Ανοιχτή Αγκαλιά  

 

Η Ανοιχτή Αγκαλιά των «Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής/Iατρικής» είναι μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση 

με έδρα της το Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού και ιδρύθηκε το 1994 από μία ομάδα εθελοντριών, 

με στόχο τη δημιουργία μιας ζεστής αγκαλιάς που θα χωράει όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά στα 

Παιδιατρικά Νοσοκομεία  της χώρας. Η αποδοχή της προσφοράς μας από τα παιδιά και τις οικογένειές 

τους ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 

Σήμερα, χάρη στη συνεισφορά των εθελοντών μας και στη στήριξη των Χορηγών, το έργο της Ανοιχτής 

Αγκαλιάς έχει επεκταθεί σε νέα πεδία δράσης με έμφαση την πρόληψη, την εκπαίδευση και κοινωνική 

προσφορά. 

 
Υποστηρίζουμε τη ΖΩΗ 

Όλοι Μαζί, μια ΑΓΚΑΛΙΑ για τη ΖΩΗ! 

 
Χορηγοί: COSMOTE, , ALPHA BANK, INTERAMERICAN, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ 

Υποστηρικτές: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, HASBRO, REMOUNDOS 

TOYS, ΒΙΑΝΕΞ, PFIZER, INNOVIS PHARMA, LIDL 

  

Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN  
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