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Για τον καθιερωμένο 
ετήσιο διάπλου, στα 
μικρά και ακριτικά νη-
σιά του Αιγαίου, βάζει 
πλώρη η ομάδα της 
Σύμπλευσης (+πλευ-
σης), προκειμένου να 
ενισχύσει με διάφορες 
καλά οργανωμένες 
δράσεις, την υγεία, 
τον πολιτισμό και 
την εκπαίδευση.

Η +πλευση βάζει και φέτος 
στο ταξίδι της καπετάνιο 
την αγάπη και πλοηγό την 

αλληλεγγύη, σε μία διαδρομή μέ-
σα από μία θάλασσα συναισθη-
μάτων προς τα ακριτικά νησιά, 
βάζοντας στην πλεύση της ένα 
«συν» που γεμίζει την καρδιά 
των εθελοντών, μία αγκαλιά 
στους κατοίκους που παραμέ-
νουν πιστοί πολίτες στο τελευταίο 
σύνορο.

Με αφετηρία το Λαύριο και 
από τις 27 Απριλίου, έντεκα (11) 
φουσκωτά της +πλευσης με πά-
νω από εξήντα (60) εθελοντές 
(από τους οποίους 30 γιατροί 
16 διαφορετικών ειδικοτήτων 
με 3 νοσηλεύτριες και μια μαία) 
επί έντεκα ημέρες θα διασχίσουν 
πάνω από 400 μίλια, προκειμέ-
νου να βρεθούν διαδοχικά στα 
εξής νησιά:

Κίμωλος – Πέμπτη 27 Απρι-
λίου 

Σίκινος – Παρασκευή 28 
Απριλίου 

Ηρακλειά – Σάββατο 29 Απρι-
λίου 

Σχοινούσα – Κυριακή 30 
Απριλίου 

Ανάφη – Δευτέρα 1 Μαΐου 
Ψέριμος & Τέλενδος – Τρίτη 

2 & Τετάρτη 3 Μαΐου 
Λειψοί – Πέμπτη 4 & Παρα-

σκευή 5 Μαΐου 
Σε όλα τα νησιά, θα στηθούν 

ιατρεία για να προσφέρουν δω-
ρεάν εξειδικευμένες εξετάσεις 
στους κατοίκους οι γιατροί της 
+πλευσης, των παρακάτω ειδι-
κοτήτων:

Αγγειοχειρουργικής 
Γυναικολογίας 

Καρδιολογίας 
Νευροχειρουργικής 
Οδοντιατρικής  
Ορθοπεδικής  
Οφθαλμολογίας 
Παθολογίας 
Παιδιατρικής 
Πνευμονολογίας 
Υπερήχων/ακτινοδιαγνωστικό
Υπερήχων μαστού-θυρεοειδούς 
Φυσικοθεραπείας 
Χειρουργικής 
Ψυχολογίας  
Ωτορινολαρυγγολογίας (ΩΡΛ) 
Επίσης, θα γίνει λήψη δειγμά-

των αίματος που θα μεταφερθούν 
άμεσα σε εξειδικευμένα εργα-
στήρια, για να γίνουν αιματολογι-
κές και βιοχημικές εξετάσεις. Τα 
αποτελέσματα θα αξιολογηθούν 
από την ιατρική ομάδα της +πλευ-
σης και μαζί με τα συμπεράσματα 
θα αποσταλούν στους κατοίκους.

Έργα υποδομής 
στα νησιά

Η +πλευση συνδυάζει κάθε 
χρόνο την παρουσία εθελοντών 
στα ακριτικά και απομονωμένα 
νησιά με την δημιουργία έργων 
υποδομής. Κατά τη διάρκεια του 
Διάπλου 2017 αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν:

δωρεά πλωτής προβλήτας 
στη Σίκινο 

ανακατασκευή γηπέδου ποδο-
σφαίρου στο Δημοτικό σχολείο 
των Λειψών 

δωρεά κάδων συλλογής απορ-
ριμμάτων στη Σχοινούσα 

δωρεά σε όλα τα νησιά έντεκα 
(11) ειδικών ψυκτών-αφαλατω-
τών που θα τοποθετηθούν στα 
σχολεία, προκειμένου οι μαθητές 

και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
να απολαμβάνουν πεντακάθαρο 
νερό 

Εφόδια σε σχολεία 
και μαθητές

Η +πλευση και φέτος εκτός 
των άλλων έργων και δωρε-
ών, θα προσφέρει στα σχολεία 
των νησιών που θα επισκεφτεί 
μεγάλο όγκο ηλεκτρονικού και 
άλλου εξοπλισμού, υλικών και 
εκπαιδευτικών μέσων, μετά 
την καταγραφή ελλείψεων και 
αναγκών σε συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, ενισχύει με κο-
ρυφαίας ποιότητας μαθησιακά 
εργαλεία τους μαθητές Γυμνα-
σίου και Λυκείου, μέσω της 
συνεργασίας με το Αμερικανικό 
Κολλέγιο Ελλάδας. Οι καθηγητές 
του Pierce προσφέρουν τις ση-
μειώσεις που έχουν ετοιμαστεί 
ως συμπληρωματική με τα βιβλία 
ύλη, με επιπλέον επεξηγήσεις, 
πειράματα, ασκήσεις κλπ, για 
Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνι-
κά, Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, 
Βιολογία και Πληροφορική. Η 

πρόσβαση θα είναι δυνατή δια-
δικτυακά, μέσω του Blackboard, 
ένα online σύστημα διαχείρισης 
μαθημάτων.

Η συνεργασία με το Αμερικα-
νικό Κολλέγιο Ελλάδας θα δώσει 
επίσης σε πέντε παιδιά, τη δυ-
νατότητα δωρεάν συμμετοχής 
στο καλοκαιρινό Pierce Summer 
Camp, για μία ή δύο εβδομάδες. 
Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλι-
κίας 6-13 ετών και συνδυάζει 
αθλητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, από τις οποί-
ες το παιδί έχει δυνατότητα να 
επιλέξει αυτές που του αρέσουν 
περισσότερο.

Νέα πρότυπα  
για τους νέους

Παράλληλα, η +πλευση συ-
νεχίζει να φέρνει σε επαφή με 
τα παιδιά ανθρώπους-πρότυπα 
για να καλλιεργήσει την διάθεσή 
τους να φτάσουν το ανώτερο επί-
πεδο στην δημιουργικότητά τους.

Φέτος, με τα φουσκωτά της 
+πλευσης θα βρεθεί στην Ηρα-
κλειά και τη Σχοινούσα ο χρυσός 
Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος 

πρωταθλητής της ενόργανης 
γυμναστικής στο αγώνισμα των 
κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας, 
αλλά και η πολυνίκης της ενόρ-
γανης στα παγκόσμια κύπελλα 
της FIG Βασιλική Μιλλούση (τρία 
χρυσά στη δοκό, ένα στους ασύμ-
μετρους ζυγούς, ασημένιο στις 
ασκήσεις εδάφους).

Οι δύο πρωταθλητές θα μιλή-
σουν στα παιδιά για τον αθλη-
τισμό, τον πρωταθλητισμό, το 
ιδεώδες της άμιλλας και του ευ 
αγωνίζεσθαι, μεταφέροντας λίγη 
από την εμπειρία τους στις κορυ-
φαίες αθλητικές διοργανώσεις, 
αλλά και την θέλησή τους για 
σκληρή δουλειά που έφερε τις 
κορυφαίες διακρίσεις.

Προσφορά  
ψυχαγωγίας  
και πολιτισμού

Οι μικρότεροι (αλλά όχι μόνο) 
κάτοικοι των νησιών όπου θα 
βρεθούν οι εθελοντές και τα φου-
σκωτά της +πλευσης, θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν επί-
σης μία σειρά από ψυχαγωγικές 
και πολιτιστικές δράσεις.

Σε Κίμωλο, Σίκινο, Ηράκλειά, 
Σχοινούσα και Λειψούς θα διορ-
γανωθεί Κυνήγι Θησαυρού, ενώ 
σε Σχοινούσα, Ανάφη, Ψέριμο 
και Λειψούς θα παρουσιαστούν 
παραστάσεις θεάτρου σκιών, δι-
ατηρώντας μία από τις παραδο-
σιακότερες μορφές ψυχαγωγίας 
στον ελλαδικό χώρο.

Η δημιουργικότητα και η καλ-
λιτεχνική δραστηριότητα των 
νεότερων από τους ακρίτες θα 
ενισχυθεί και με εργαστήρια 
εικαστικών, που θα πραγματο-
ποιηθούν στη Σχοινούσα και την 
Ανάφη.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα 
με την +πλευση, στον Διάπλου 
2017:

Διευρύνουμε την πρόσβαση 
τουριστικών σκαφών στην Σίκινο 
με τη δημιουργία επιπρόσθετης 
πλωτής προβλήτας στο λιμάνι 
του νησιού.

Προσφέρουμε σε όλους τους 
μαθητές των νησιών που θα επι-
σκεφτούμε και φέτος τη δυνατό-
τητα να πίνουν πεντακαθαρό νε-
ρό, δωρίζοντας συνολικά έντεκα 
ειδικούς ψύκτες-αφαλατωτές.

Αναβαθμίζουμε με εξοπλισμό 
το Αγροτικό Ιατρείο Ηρακλειάς.

Εκσυγχρονίζουμε τις αθλητικές 
υποδομές των Λειψών με την 
πλήρη ανακατασκευή πολυγη-
πέδου.

Βοηθάμε την καθαριότητα της 
Σχοινούσας με την προμήθεια 
νέων κάδων απορριμμάτων για 
τις υπηρεσίες του νησιού.

Φέρνουμε κοντά στα παιδιά 
των νησιών κορυφαίους Έλληνες 
αθλητές.

Με απαράβατη αρχή να επεν-
δύουμε το 100% των χορηγιών 
στα έργα που υλοποιούμε, συνε-
χίζουμε να έχουμε την εμπιστο-
σύνη των χορηγών μας. Τους 
ευχαριστούμε!

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλευση (+πλευση) επισκέπτεται στο πλαίσιο 
της φετινής αποστολής, μεταξύ άλλων, Κίμωλο, Σίκινο, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Ανάφη

Θετικό πρόσημο  
με κοινωνική προσφορά
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