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Θεσσαλονίκη, 10/05/2019 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο ημερίδες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στα Ν. 
Μουδανιά και τη Θεσσαλονίκη για την προστασία από φυσικές καταστροφές 

 
 

Με την συμμετοχή τουλάχιστον 80 και 100 πολιτών στα Ν. Μουδανιά, το Σάββατο 4 Μαΐου, και στην 
Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 5 Μαΐου, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτες ημερίδες της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης με θέμα την προστασία από φυσικές καταστροφές, που υλοποιούνται 
με την ευγενική υποστήριξη της Παπαστράτος, στο πλαίσιο του προγράμματος «Act to Protect». 
 
Στην διάρκεια των ημερίδων έγιναν παρουσιάσεις από εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης 

για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, τους σεισμούς και τις πλημμύρες, όπως επίσης και την 
παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις τραυματισμών ή ατυχημάτων. Ενεργή ήταν η συμμετοχή 
στις δύο εκδηλώσεις των στελεχών που εκπροσώπησαν το Πυροσβεστικό Σώμα, τα οποία έκαναν 
καίριες παρεμβάσεις και επισημάνσεις, ενώ απάντησαν σε πολλά ερωτήματα που τέθηκαν από τους 
πολίτες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πολυγύρου εκπροσωπήθηκε στην ημερίδα των Ν. Μουδανιών 
από τον Επιπυραγό Βασίλη Ψαλτίδη και η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης 
στην ημερίδα της Θεσσαλονίκης από τον Πυραγό Αστέριο Καραγκάνη. Επιπλέον, στην ημερίδα της 

Θεσσαλονίκης υπήρχε εκπροσώπηση από στελέχη της 2ης ΕΜΑΚ.   
 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση των Ν. Μουδανιών, που διεξήχθη στο κλειστό θέατρο Ν. Μουδανιών, 
απηύθυνε ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς, ενώ παρόντες ήταν, επίσης, εκπρόσωποι 
της πολιτείας και τοπικών φορέων. 
 

Προστιθέμενη αξία έδωσε και στις δύο ημερίδες η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή κωφών και 
βαρήκοων συμπολιτών μας, οι οποίοι παρακολούθησαν τις εισηγήσεις με την βοήθεια διερμηνέων 
νοηματικής, και έθεσαν καίρια ερωτήματα για τους τρόπους ενημέρωσής τους τόσο αναφορικά με 
την πρόληψη όσο και σχετικά με την αυτοπροστασία τους σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Τα 
αιτήματά τους έγιναν αντικείμενο συζήτησης κυρίως με τους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού 
Σώματος, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι θα τα μεταφέρουν στις κατά τόπους διοικήσεις τους, 
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 

 
Τις δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις υποστήριξαν, εκτός από την Παπαστράτος, ο Δήμος Προποντίδας 
που παραχώρησε το κλειστό θέατρο Νέων Μουδανιών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που 

παραχώρησε το κινηματοθέατρο «Αλέξανδρος» και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών για την υποστήριξη 
της διερμηνείας στην νοηματική. 
 
Οι επόμενες ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Act to Protect» 

της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και της Παπαστράτος, υλοποιούνται το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 
στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο της Χίου και την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δημαρχείου Καρλοβασίου, στη Σάμο. 
 
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα “Act to Protect” 
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Το“Act to Protect” είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Παπαστράτος και υλοποιεί η Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την διεξαγωγή 24 ενημερωτικών ανοιχτών ημερίδων, 
ενώ η διάρκειά του είναι πέντε μήνες, με έναρξη τον Μάιο. 
 
Από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019, λοιπόν, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και η 

Παπαστράτος θα «ταξιδέψουν» σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, ξεκινώντας από τα Νέα Μουδανιά της 
Κασσάνδρας, στις 4 Μαΐου, και ολοκληρώνοντας το «ταξίδι» και πάλι στην Σιθωνία Χαλκιδικής στις 
15 Σεπτεμβρίου. Ενδιάμεσοι σταθμοί είναι η Θεσσαλονίκη (2 ημερίδες), η Αθήνα (5 ημερίδες), η 
Σάμος, η Χίος, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλλονιά, η Χαλκίδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η 
Σπάρτη, η Καλαμάτα, το Ναύπλιο, η Κόρινθος, ο Πύργος και η Τρίπολη. 
 

Οι ημερίδες θα είναι 4ωρες και εισηγητές θα είναι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. 
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