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Θέμα: Ολοκλήρωση 29ης Αποστολής "Σταγόνα Αγάπης" στο Αιγαίο στα Ψαρά 
από 12 Μαΐου έως 15 Μάιου 2022 
 
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία μία ακόμα αποστολή «Σταγόνα Αγάπης» στο 
Αιγαίο του «Ναυτίλου» αυτήν την φορά στα Ψαρά με αρκετά Μέλη της Λέσχης και 
Γιατρούς να έχουν δώσει δυναμικά το παρόν.  
 
Η αποστολή ξεκίνησε την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 στις 8:00 από το Λαύριο με πέντε 
σκάφη και 30 άτομα. Η ταχύτητα ταξιδιού ήταν στους 20 με 24 κόμβους για όλη την 
διάρκεια του ταξιδιού μας. Ο καιρός ήταν πολύ καλός με ανέμους 2-3 Bf. Η κάλυψη 
όλων των εξόδων μετακίνησης των σκαφών ήταν χορηγία της JOTUN HELLAS 
LTD. 
 
Φτάνοντας στα Ψαρά μας περίμεναν ο Δήμαρχος και αρκετοί κάτοικοι του νησιού για 
να μας καλωσορίσουν και να μας φιλέψουν με τα τοπικά τους προϊόντα. Από το 
απόγευμα της ίδιας μέρας ξεκίνησαν τα Δωρεάν Ιατρεία για τους κατοίκους του 
νησιού από 12 ιδιώτες ιατρούς σε συνεργασία με τα μέλη της Λέσχης και των 
χορηγών μας που ακολούθησαν την αποστολή. 
 
Η προσέλευση ήταν πολύ ικανοποιητική. Συνολικά είχαμε 373 επισκέψεις από 231 
κατοίκους κάθε ηλικίας. Τα Ιατρεία ήταν σε λειτουργία από το πρωί στις 09:30 μέχρι 
τις 14:00 και από 17:30 μέχρι τουλάχιστον τις 20:30. Τα υπόλοιπα μέλη της 
αποστολής βοηθούσαν τους γιατρούς στην γραμματεία και οργάνωναν την όλη 
διαδικασία για την εύρυθμη προσέλευση των κατοίκων.  
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Η προσέλευση στα Ιατρεία ήταν ως ακολούθως: 
- Ωτορινολαρυγγολόγος: 60 άτομα 
- Χειρούργος Ορθοπεδικός: 43 άτομα 
- Καρδιολόγοι(2): 32 άτομα 
- Οφθαλμίατρος: 60 άτομα 
- Οδοντίατρος: 50 άτομα 
- Ουρολόγος: 11 άτομα 
- Παιδίατρος: 10 άτομα 
- Γαστρεντερολόγος: 11 άτομα 
- Ακτινολόγος: 41 άτομα 
- Γυναικολόγος: 9 άτομα 
- Δερματολόγος: 46 άτομα 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι έγιναν και τρεις επισκέψεις από τους Γιατρούς σε σπίτια σε 
ασθενείς που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν στα Ιατρεία. 
 
Το απόγευμα του Σάββατου 14 Μαΐου 2022, με την βοήθεια των ανθρώπων του 
νησιού μεταφέρθηκαν τα πράγματα στην πλατεία του νησιού όπου κι έγινε η τελετή 
της παράδοσης / παραλαβής στον Δήμο, στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό, καθώς 
και στο Αγροτικό Ιατρείο του νησιού. Ακολούθησαν οι εθιμοτυπικές ομιλίες και  η 
ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ του Δημάρχου Ψαρών και του Προέδρου του 
«Ναυτίλου». Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ευχαριστήριο δείπνο από τον Δήμο Ψαρών. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους σπουδαίους Χορηγούς της αποστολής. 
Παρακάτω γίνεται αναφορά στις εταιρείες και την προσφορά τους στην αποστολή. 
 
ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ της Αποστολής: 
 
- JOTUN Hellas Ltd.: Μέγας Χορηγός καυσίμων για την κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης των σκαφών, παροχή οδοντιατρικού εξοπλισμού και υλικών για τους 
Οδοντιάτρους 
 
- Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε.: Οδοντιατρικά υλικά για τους Οδοντιάτρους 
- Atlas Marine S.A.: Παροχή φαρμακευτικών υλικών για το Αγροτικό Ιατρείο, 
πολυμηχάνημα laser, αθλητικό και εκπαιδευτικό υλικό για το Νηπιαγωγείο 
- Union Commercial Inc.: Οδοντιατρικά υλικά για τους Οδοντιάτρους 
- Adipharm: Οδοντιατρικά υλικά 
- D. Savvidis Diving Co: Αναλώσιμα ιατρικά εργαλεία για το Αγροτικό Ιατρείο 
- Περιοδικό Σκάφος / ΝΑΤΕΧ (Εκδόσεις Βαρβέρη): Χορηγός Επικοινωνίας 
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Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή, δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί 
χωρίς την έμπρακτη στήριξη των Χορηγών και των Γιατρών μας οι οποίοι έδειξαν 
άμεσα και με ευχαρίστηση στο κάλεσμα μας, την ευαισθησία τους αλλά και το 
κοινωνικό τους πρόσωπο.  
 
Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για την προσφορά τους και την στήριξή τους. 
 
Για φωτογραφικό υλικό μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας εδώ: 
www.nautilus-
ribclub.gr/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=94:apostoles-stagona-
agapis-psarra-2022&Itemid=187 
 
Για το βίντεο στην εκπομπή «Με νέα ματιά» της ΕΡΤ1 εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=OvtBqjoTiTM 
 
Για την ανακοίνωση του δήμου Ψαρών εδώ: 
https://www.dimospsaron.gr/news/deltia-typou/stagona-agapis-psara-2022-telos-apostolis/ 
 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 
      Παναγιώτης Καραμεσίνης                                            Γουλιέλμος Ρούσσος 
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