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+ Πλεύση: ένα ταξίδι ανθρωπιάς στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου 

Η προσφορά βοήθειας σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας αποτελεί τον            

πυρήνα της νέας αστικής μη κυβερνητικής οργάνωσης με το όνομα «+ Πλεύση» (συν             

Πλεύση). Ο σταυρός στο σήμα μας συμβολίζει την συνένωσή μας για έναν κοινό             

σκοπό, την συσπείρωσή μας σε μια ομάδα, που ενωμένη σαν σύνολο, με σύμβολο             

τον κύκλο, θα μεταβεί στα νησιά με φουσκωτά σκάφη, όπως διακρίνεται στο κέντρο του              

σήματός μας, προκειμένου αυτός ο κοινός σκοπός να πάρει σάρκα και οστά. 

Μία ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους και ειδικότητες (γιατροί, δικηγόροι,          

επιχειρηματίες, υπάλληλοι, βιοτέχνες) ενώνουν τις δυνάμεις τους και βάζουν πλώρη για           

τα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών των             

κατοίκων στις περιοχές αυτές. 

Πρόκειται για ένα ταξίδι που τα περισσότερα μέλη της + Πλεύσης το κάνουν εδώ και 20                

χρόνια, συμμετέχοντας σε μια άλλη ομάδα, τους γνωρίζετε καλά,  έχουν την ίδια            

διάθεση, το ίδιο πάθος και τον ίδιο σκοπό: αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα             

προβλήματα των κατοίκων των ακριτικών νησιών και συμβάλουν στην επίλυσή τους με            

δράσεις ανθρωπιστικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές.       

 Ταξιδεύοντας σε περισσότερα από είκοσι νησιά, από την Σαμοθράκη έως το           

Καστελόριζο έρχονται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τους εκλεγμένους φορείς            

και σε συντονισμό μαζί τους στηρίζουν στοχευμένα ανθρώπους και κοινότητες,          
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καλύπτοντας ζωτικές ανάγκες και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στο           

παρελθόν έχουν διοργανώσει και συντονίσει δράσεις, όπως: προληπτικές ιατρικές         

εξετάσεις, κατασκευή παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων και         

άλλων έργων υποδομής, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού στα σχολεία,          

διοργάνωση συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών        

εκδηλώσεων.

Και συνεχίζουμε, με νέες δράσεις, περισσότερη όρεξη, πείσμα και θέληση, κόντρα           

στον άνεμο της απαισιοδοξίας και της κρίσης. 

Το σύνολο των δράσεων για το 2014 θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. 

Για την οργανωτική ομάδα
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