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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας  
 

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Ηλιοπροστασία» για το έτος 2013 σε Πάρο και Νάξο 

 
 
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η Blue Star Ferries, μέλος της Attica Group, 
βρέθηκε για πέμπτη χρονιά στο πλευρό της νησιώτικης Ελλάδας με το πρόγραμμα «Ηλιοπροστασία», 
πραγματοποιώντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις δερματικών σπίλων (ελιές) και ενημερωτικές ομιλίες στα 
νησιά των Κυκλάδων, Πάρο και Νάξο, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Πρόληψης 
και Αντιμετώπισης Μελανώματος «Μελάμπους». 
 
Στόχος του, καθιερωμένου πλέον, προγράμματος «Ηλιοπροστασία» είναι η ευαισθητοποίηση του 
πληθυσμού της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την επικινδυνότητα της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο 
καθώς επίσης και η ενημέρωση για τους ενδεδειγμένους τρόπους προφύλαξης και αυτοεξέτασης, που 
οδηγούν στην ευεργετική πρόσληψη της ηλιακής ακτινοβολίας και εξαλείφουν τους κινδύνους για την 
υγεία. 
 
Η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της ιατρικής περίθαλψης στα νησιά μας, επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο 
με τον μεγάλο αριθμό συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συνολικά φέτος εξετάστηκαν περίπου 700 άτομα σε 
Πάρο και Νάξο και πραγματοποιήθηκαν δεκάδες αφαιρέσεις σπίλων από έμπειρους πλαστικούς 
χειρουργούς. 
 
Η έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση μελανωμάτων και καρκινωμάτων του δέρματος ή και σπίλων με 
ατυπία σε αυτές τις εξορμήσεις, έχει συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση και αφαίρεση 
ύποπτων βλαβών και το κυριότερο στην έγκαιρη αφαίρεση μελανωμάτων και δερματικών καρκίνων 
προτού απειλήσουν τη ζωή των ασθενών. 
 
Από το 2008 έως σήμερα το πρόγραμμα «Ηλιοπροστασία» έχει υλοποιηθεί σε συνολικά 14 νησιά του 
Αιγαίου: Αμοργό, Τήλο, Νίσυρο, Αστυπάλαια, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Ηρακλειά, Πάτμο,  
Λέρο, Ίο, Σαντορίνη, Πάρο και Νάξο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δράση έχει τιμηθεί στο 
παρελθόν στην κατηγορία «Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα», της ενότητας Ermis PR, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδας. 
 
Η Blue Star Ferries αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει την επικεφαλής του οργανισμού 
ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, δρ Κωνσταντίνα Φραγκιά, άτομο αναφοράς για το μελάνωμα στην Ελλάδα καθώς και 
όλους τους εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχουν αφιλοκερδώς και 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όλα αυτά τα χρόνια στο πρόγραμμα. 
 
Το πρόγραμμα «Ηλιοπροστασία» εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της Attica Group που τιτλοφορείται «Με Προορισμό εσάς» και εστιάζει στα νησιά που εξυπηρετεί ο 
Όμιλος με τα πλοία Blue Star Ferries & Superfast Ferries. 
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