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Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2019 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Παραθαλάσσιες διαδρομές:  
 

Μία εκδήλωση για την ασφάλεια στη θάλασσα   
 
 

 
Μία βιωματική εκδήλωση για την ασφάλεια στη θάλασσα, στην οποία μπορούν ελεύθερα να 
πάρουν μέρος οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, διοργανώνει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με την 
υποστήριξη της GENESIS Pharma, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, κατά μήκος της νέας παραλίας από 
τις 11.00 το πρωί μέχρι και τις 03.00 το μεσημέρι.   
 
Πρόκειται για ένα βιωματικό σενάριο αποστολών, όπου ομάδες πολιτών με τη βοήθεια ενός 
έντυπου οδηγού ακολουθούν μια διαδρομή στην παραλία της πόλης, με σημείο αφετηρίας το 
ξενοδοχείο Makedonia Palace και τερματισμό στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η διαδρομή 
περιλαμβάνει επτά θεματικούς σταθμούς, στους οποίους γίνεται ολιγόλεπτη στάση και 
παρουσιάζονται θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια στην θάλασσα, όπως η χρήση των 
σωσιβίων και των σχοινιών για άνθρωπο που κινδυνεύει, οι πέντε σωτήριες κινήσεις σε περίπτωση 
ναυαγίου, η αντιμετώπιση της υποθερμίας στο νερό, η χρήση του χάρτη και της πυξίδας, τα σήματα 
κινδύνου στην θάλασσα και η χρήση της σωστικής λέμβου.  
 
Οι συμμετέχοντες αρχικά ενημερώνονται και στη συνέχεια ασκούνται και δοκιμάζονται στα 
παραπάνω θέματα, εκτελούν τις αποστολές τους και ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους στον 
τελευταίο σταθμό μέσα σε μια πλωτή σωστική σχεδία. Από εκεί μεταφέρονται με το διασωστικό 
σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στην αρχή της διαδρομής σε μία σύντομη πλεύση στον 
Θερμαϊκό κόλπο.  
 
Στην διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την 
επιχειρησιακή δράση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στην θάλασσα, τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται, αλλά και να επιβιβαστούν στο διασωστικό σκάφος της οργάνωσης, ζώντας την 
εμπειρία μιας επιχείρησης διάσωσης. 
 
 
Ευχαριστούμε θερμά για μία ακόμα φορά την ελληνική φαρμακευτική εταιρεία GENESIS Pharma για 
την υποστήριξη της εκδήλωσης! 
 
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:  
https://www.facebook.com/events/2207497612895377/ 
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