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Εθελοντες Και Στον Εμβολιασμο Των Νησιωτων 

Συμπλευση Αμκε – Επιχειρηση Ελευθερια 
 
Η Σύμπλευση ΑΜΚΕ ανακοινώνει ταυτόχρονα α) την πραγματοποίηση του Διάπλου 2021 
σε εννέα τουλάχιστον μικρά ακριτικά και απομονωμένα νησιά από την Πέμπτη 13 Μαΐου 
2021 ως και την Κυριακή 23 Μαΐου, και β) την ένταξη της αποστολής στην εθνική 
προσπάθεια εμβολιασμού κατά της covid-19. Κατά την διάρκεια του Διάπλου 2021 
εθελοντές και φουσκωτά της Σύμπλευση ΑΜΚΕ θα αποσπαστούν από την κύρια αποστολή 
προκειμένου να προστεθούν στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που καθημερινά 
ενισχύει την ανοσία του νησιωτικού πληθυσμού.  
 

 
 
Η συνεργασία στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, κατόπιν επικοινωνίας με την ΓΓ 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα υλοποιηθεί σε τρία μεγάλα νησιά, την Κω, την Σάμο 
και την Μύκονο και θα αυξήσει κατά πάνω από 120 τα συνολικά ναυτικά μίλια που θα 
διανυθούν. Είναι η δεύτερη συνεργασία της Σύμπλευση ΑΜΚΕ με κρατικό φορέα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, μετά την αντίστοιχη του Μαΐου του 2020 με τον 
ΕΟΔΥ όταν και θεσμοθετήθηκαν οι Πλωτές Ομάδες covid-19. 
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Ο Διάπλους 2021 της Σύμπλευση ΑΜΚΕ θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 13 Μαΐου ως 
και την Κυριακή 23 Μαΐου, με αφετηρία και κατάληξη τις εγκαταστάσεις της Olympic 
Marine στο Λαύριο, φτάνοντας μέχρι την άκρη του ανατολικού Αιγαίου, σε μία συνολική 
διαδρομή άνω των 450 ναυτικών μιλίων. Μαζί μας, θα έχουμε την Zen Marine, σημαντικό 
αρωγό στην προσπάθειά μας. 
 
Το σύνολο της ιατρικής/νοσηλευτικής ομάδας έχει ήδη εμβολιαστεί πλήρως κατά της 
covid-19, ενώ το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής μέσω του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμού. Επιπρόσθετα: 
 
- πριν τον απόπλου από το Λαύριο ολόκληρη η αποστολή θα κάνει τεστ σε κινητή μονάδα 
που θα διαθέσει ο ΕΟΔΥ 
- πριν τον απόπλου από κάθε νησί προς το επόμενο ολόκληρη η αποστολή θα κάνει rapid 
test που εξασφάλισε με ίδιους πόρους 
 
Ο στόλος των 11 φουσκωτών σκαφών θα μεταφέρει πάνω από 40 εθελοντές γιατρούς, 
νοσηλευτές και εξειδικευμένο προσωπικό παραϊατρικών υπηρεσιών, κατά σειρά στα νησιά 
Σίκινος, Ηρακλειά, Αστυπάλαια, Νίσυρος, Φούρνοι, Θύμαινα, Λέβιθα, Κίναρο, Δονούσα, 
προκειμένου να προσφερθούν στους κατοίκους δωρεάν εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις 
και συναφείς υπηρεσίες σε πάνω από 20 ειδικότητες και πεδία: 
 
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  
- ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ 
- ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ 
- ΜΑΣΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ  
- ΤΕΣΤ ΠΑΠ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  
- TRIPLEX  
- ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  
- ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ΜΕΤΡΗΣΗ) 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ 
- ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΩΡΛ  
- ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Η μέτρηση οστικής πυκνότητας γίνεται σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ (Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγειών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας), το οποίο επίσης έφερε την Σύμπλευση αρωγό 
την προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας για την δημιουργία και 
ενίσχυση της τράπεζας εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 
 
Δωρεά που αφορά τα απαιτούμενα ιατρικά και παραϊατρικά αναλώσιμα εξασφαλίστηκε 
από την Pharmaservice και την ThraceGroup. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος που 
αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι εθελοντές (καύσιμα, διαμονή), η Σύμπλευση εξασφάλισε δωρεές 
από τα Ελληνικά Πετρέλαια και την Avin.  
 
Αντίστοιχα, έχει την στήριξη των ΙΑΣΩ GENERAL, ΔΙΓΚΑΣ Γ. MEDICAL EQUIPMENT, 
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, Biotrans, για την πραγματοποίηση ασφαλούς λήψης δειγμάτων αίματος από 
τους ακρίτες, την σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες μεταφορά τους, την ανάλυσή 
τους σε πιστοποιημένα εργαστήρια, αλλά και την ασφαλή διαχείριση των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν. 
 
Η Σύμπλευση έχει ήδη επικοινωνήσει με όλα τα σχολεία των νησιών που περιλαμβάνονται 
στον Διάπλου 2021, έχει καταγράψει ελλείψεις σε ηλεκτρονικό/εκπαιδευτικό εξοπλισμό 
και αναλώσιμα, τις έχει αξιολογήσει θα προχωρήσει όπως σε κάθε αποστολή σε δωρεά 
τους, προκειμένου να ενισχύσει τους λειτουργούς της εκπαίδευσης στο έργο τους. Αρωγός 
σε αυτή την προσπάθεια με δωρεές στάθηκαν φέτος οι PHARMATHEN, SMIRDEX, 



BLACK+DECKER. Παράλληλα, με χορηγό την WinMedica (θυγατρική της ELPEN) η Σύμπλευση 
προχώρησε στην δωρεά εξοπλισμού στο ΠΠΙ των Φούρνων. 
 
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν σειρά εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης τόσο 
για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά, σε ένα ευρύ φάσμα (STEM για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας και Δημοτικού, εργαστήρι «Προστατεύσου!» για την πρόληψη 
κακοποίησης/παρενόχλησης εφήβων με την τεχνογνωσία της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής 
Ιατρικής, πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με την τεχνογνωσία του we4all, 
παραστάσεις θεάτρου σκιών από τον θίασο Σκιές και Γέλια). 
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την 11ήμερη αποστολή της Σύμπλευση ΑΜΚΕ, με live 
video από πλεύση και δράσεις, βίντεο από τους προορισμούς που θα περιλάβει και τα όσα 
γίνουν εκεί, στα social media της ομάδας:  
 
https://www.facebook.com/Symplefsi/  
 
https://www.instagram.com/Symplefsi/  
 
youtube κανάλι https://www.youtube.com/channel/UCc_pl5LJOViV5nDSQkEbQlg 
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Η +πλευση (Σύμπλευση) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ιδρύθηκε το 2014 με 
καταστατικό στόχο της την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στα ακριτικά και απομονωμένα 
νησιά της Ελλάδας, μέσω της δωρεάν παροχής εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, της 
υλοποίησης έργων υποδομής, της ενίσχυσης του έργου των λειτουργών της εκπαίδευσης με 
ηλεκτρονικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό και αναλώσιμα, αλλά και την πραγματοποίηση 
σειράς εκδηλώσεων σε ένα ευρύ φάσμα, από την πρόληψη (κάπνισμα, καρκίνος του 
μαστού, κτλ) ως την ψυχαγωγία και τον πολιτισμό. 
 
Οι πάνω από 100 εθελοντές της +πλευσης (σχεδόν οι μισοί γιατροί και νοσηλευτές) 
προσεγγίζουν τους προορισμούς της ομάδας με ιδιόκτητα φουσκωτά σκάφη των μελών και 
έχουν ήδη διανύσει πάνω από 2.800 ναυτικά μίλια σε έξι εαρινούς Διάπλους του Αιγαίου 
και έξι Φθινοπωρινές Αποστολές, σε 23 νησιά (Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Ανάφη, 
Αντικύθηρα, Αρκιοί, Αστυπάλαια, Γαύδος, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ικαρία, Κάσος, 
Καστελλόριζο, Κίμωλος, Κίναρος, Λέβιθα, Λειψοί, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σίκινος, Σχοινούσα, 
Τέλενδος, Φολέγανδρος, Ψέριμος). 
 
Οι γιατροί και νοσηλευτές της έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 8.900 δωρεάν 
εξειδικευμένες εξετάσεις σε πάνω από 5.300 άτομα, έχουν συλλέξει πάνω από 1.800 
δείγματα αίματος (τα οποία αναλύθηκαν και τα αποτελέσματα μαζί με τα σχόλια και τις 
ιατρικές οδηγίες απεστάλησαν στους κατοίκους), έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες τεστ 
Παπ, βιοψίες μετά από αφαίρεση σπίλων, καθώς και άλλες μικροεπεμβάσεις όπου αυτό 
ήταν επιβεβλημένο. Στην προσπάθεια αυτή είχαν αρωγό το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν με 
την κινητή του μονάδα, την Αντικαρκινική Εταιρεία με τον κινητό της μαστογράφο, καθώς 
και άλλους φορείς. Σημειώνεται ότι παγίως η +πλευση επιδιώκει και πετυχαίνει να έχει την 
σχετική άδεια της αρμόδιας ΔΥΠΕ, όπως και φέτος μετά την επικαιροποίηση του πλαισίου 
λειτουργίας των εθελοντικών ομάδων από το υπουργείο Υγείας. 
 
Η +πλευση προωθεί την υλοποίηση έργων υποδομής μέσω χορηγιών, με την αξιοποίηση 
του 100% των χορηγούμενων κεφαλαίων αποκλειστικά και μόνο στο ίδιο το έργο (οι 
εθελοντές καλύπτουν οι ίδιοι όλες τις δικές τους δαπάνες και ανάγκες υποδομών για τη 
λειτουργία της ομάδας, καθώς και τα έξοδα των αποστολών στις οποίες συμμετέχουν). Η 
λογική αυτή επέτρεψε να έχει από την πρώτη στιγμή δίπλα της κορυφαία ονόματα του 
ελληνικού επιχειρείν (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Credit Swisse, Shell, Cosmote, 
Stoiximan.gr, Coca Cola 3E, Colgate Palmolive, Stanley Black&Decker, Blue Star Ferries, 
Λάμδα Star κτλ.), αλλά και οργανώσεις αποδήμων, πολιτιστικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα 
και ιδιώτες (The Hellenic Initiative, Ίδρυμα Μ. Βαρδινογιάννη, Behrakis Foundation, 
Μουσείο Ηρακλειδών). 
 
Τα έργα που υλοποίησε η +πλευση την πρώτη εξαετία δράσης της περιλαμβάνουν το 
Πάτμιο Πολιτιστικό Κέντρο, την μονάδα αφαλάτωσης για ολόκληρη τη Γαύδο, αφαλάτωση 
για το Αρβανιτοχώρι Κάσου και την δημοτική γεώτρηση Αγαθονησίου, δύο πλωτές 
προβλήτες στη Σίκινο, Pillars για σκάφη στο λιμάνι της Ηρακλειάς, κλιματιζόμενη σχολική 
αίθουσα στο Αγαθονήσι, τελευταίας τεχνολογίας όχημα μεταφοράς ασθενών στη Σίκινο, 
απορριμματοφόρα και κάδους σε Κίμωλο, Αγαθονήσι, Σχοινούσα, πολυγήπεδα-γήπεδα 
5Χ5-γήπεδα μπάσκετ σε Λειψούς, Σχοινούσα, Κάσο, παιδικές χαρές και προαύλια σχολείων 
(Ηρακλειά, Θηρασιά, Σίκινος, Κίμωλος, Αγαθονήσι, Σχοινούσα), σχολικό βοτανικό κήπο στην 
Σχοινούσα, εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού για εκδηλώσεις στους Λειψούς, καθώς και 
σειρά ιατρικών μηχανημάτων (απινιδωτές, μετρητές INR, αιματολογικοί αναλυτές κτλ) με 
εκπαίδευση των τοπικών γιατρών στην χρήση τους. Επίσης, μουσικά όργανα για την μπάντα 
των Λειψών και πολύγλωσσες τουριστικές πινακίδες στα Αντικύθηρα. 
 
Η δυνατότητα των εκπαιδευτικών που ασκούν το λειτούργημά τους στα ακριτικά και 
απομονωμένα νησιά υποστηρίζεται, κατόπιν καταγραφής των αναγκών σε συνεργασία μαζί 
τους, με ίδια κεφάλαια των εθελοντών της +πλευσης (και χορηγίες σε περίπτωση που 
υπάρξει τέτοια βούληση). Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει από τελευταίας τεχνολογίας 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (διαδραστικοί πίνακες, πολυμηχανήματα και laser εκτυπωτές, 



συστήματα προβολής), μέχρι βασικά μέσα και υλικά που είναι αναγκαία στα σχολεία και 
των δύο βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το 2018, πάνω από 1.000 φίλοι της 
ομάδας απέκτησαν για το σκοπό αυτό την Κάρτα Υποστηρικτή, θεσμό που σταθερά 
διευρύνουμε. 
 
Τα παραπάνω πλαισιώνονται από σειρά ομιλιών και εκδηλώσεων, που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων, όπως οι κίνδυνοι του καπνίσματος και η καθοδήγηση των μαθητών 
(δημοτικού και γυμνασίου/λυκείου) στην αποφυγή του (συνεργασία με το Ίδρυμα 
Μπεχράκη και το Smoke Free Greece), η υποστήριξη της μητρότητας και των γεννήσεων 
(συνεργασία με το Hope Genesis), παραστάσεις θεάτρου σκιών και εργαστήρια κατασκευής 
φιγούρων για τα παιδιά, παιχνίδια με γνωστική αξία (κυνήγι θησαυρού με βάση 
πληροφορίες από κάθε τόπο και οικισμό), παρουσιάσεις βιβλίων, κ.ά. 
 
Όλα τα παραπάνω έχουν δώσει την δυνατότητα στην +πλευση να έχει συγκροτήσει μία 
«δεξαμενή» άνω των 1.000 ενεργών φίλων που υποστηρίζουν έμπρακτα την δράση και 
τους σκοπούς της μέσω της Κάρτας Υποστηρικτή που εκδίδει κάθε χρόνο. 
 
Τον Μάιο του 2020 η +πλευση έγινε η πρώτη ομάδα εθελοντών στην Ελλάδα που ενεπλάκη 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 μέσω της συνεργασίας της με τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την δημιουργία Πλωτών Ομάδων που πραγματοποίησαν 
διαγνωστικές μοριακές εξετάσεις για SARS-CoV-2 σε απομονωμένα μικρά νησιά των 
ελληνικών θαλασσών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον με 
τηλεοπτική ειδησεογραφική κάλυψη από Associated Press, Reuters, BBC, ITV, Bloomberg 
και δεκάδες σχετικά δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ ως την Ιαπωνία, πέραν του συνόλου του 
ελληνικού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου. 


