
MAΡΤΥΡΙΕΣ - ΣΧΟΛΙΑ 
 
 

1. Στέλιος Τσαλίκης, Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστών (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ) 
 
«Γενικά οι πλωτήρες είναι χρήσιμοι, απαραίτητοι, αναγκαίοι για τις παραλίες. Με βάσει την εμπειρία 
μου είδα ότι οι λουόμενοι τους χρησιμοποιούν για να πάρουν μια ανάσα. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι 
που έχουν την συνήθεια και ανοίγονται από την ακτή, αντί να κολυμπάνε παράλληλα. Για το λόγο 
αυτό στη Χίο τοποθετήσαμε έναν από τους πλωτήρες σε απόσταση 70 μέτρων από την ακτή. Έχω 3 
περιστατικά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας: 
 
26 Αυγούστου 2020 - Παραλία Αγίας Φωτεινής, Χίος 
Στις 9.45 το πρωί, περίπου 15 λεπτά πριν ξεκινήσει η βάρδια του Ναυαγοσώστη Σπύρου Σεϊτανίδη 
της Πανελλήνιας Ναυαγοσωστικής Σχολής, γυναίκα ηλικίας 55 ετών έπαθε κράμπα καθώς 
κολυμπούσε σε απόσταση 100 μέτρα από την ακτή. Η κυρία κατάφερε και έφτασε στον πλωτήρα, 
κρατήθηκε 15 λεπτά περίπου μέχρι που ήρθε ο Ναυαγοσώστης να πιάσει βάρδια και την είδε. Αν δεν 
υπήρχε ο πλωτήρας υπήρχε πιθανότητα να έχανε την ζωή της. 
 
Αύγουστος 2020 - Παραλία Αγία Παρασκευή, Χίος 
Σε ένα καλοκαιρινό μπουρίνι με αέρα που σήκωσε απότομα κύματα, μια μητέρα με το παιδάκι της 4 
ετών, κρατήθηκαν από έναν πλωτήρα μέχρι που ήρθε ο ναυαγοσώστης υπηρεσίας και τους βοήθησε 
να μεταβούν ασφαλώς στην ακτή. 
 
26 Σεπτεμβρίου 2020 - Παραλία Αγία Παρασκευή, Χίος 
Εντοπίστηκε σε παραλίια με Ναυαγοσώστη εκτός όμως της βάρδιάς του περίπου στις 19.40, ένας 
λουόμενος μετανάστης ο οποίος κολυμπούσε και είχε πανικοβληθεί καθώς απομακρύνθηκε από την 
ακτή, μη γνωρίζοντας καλό κολύμπι. Κατάφερε και κρατήθηκε από τον πλωτήρα μέχρι που τον 
αντιλήφθηκα προσωπικά εγώ που περνούσα τυχαία από την παραλία. 
 
Συγχαρητήρια για το χρήσιμο εργαλείο, για το στήριγμα, για την ανάσα, για το κομμάτι "γης" που 
επιπλέει στο νερό και μπορεί να σώσει μια ακόμα και δυο ανθρώπινες ζωές. » 
 
 
 

2. Μοσχάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δήμου Λήμνου 
 
«Σας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την προσφορά των πλωτήρων Ανάπαυσης 
Λουομένων “Catch a Breath” που πραγματικά αναβάθμισαν την ασφάλεια των λουομένων στις 
παραλίες Νέας Μαδύτου και Ρωμέικου Γιαλού.» 
 
 
 

3. Μιχαλιός Γεώργιος, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ναυαγοσωστικής και Ταχύπλοων Σκαφών, 
Aquarescue, Καλαμάτα 
 
“Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι οι πλωτήρες που τοποθετήθηκαν στην Καλαμάτα 
δημιούργησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στους λουόμενους. Ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση τους 
δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφαλείας. Επίσης παρατηρούσαμε σαν ναυαγοσώστες ότι οι 
λουόμενοι τους αξιοποιούσαν συχνά. Γενικότερα πιστεύουμε ότι είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο προϊόν 
και ευχαριστούμε για τη διάθεσή του τη Water Salvation και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.”  
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ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ,  
ΧΑΡΗ ΣΤΟ «Catch a Breath” ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 

 
Ο Δήμος Αλίμου, κομμάτι της Ελληνικής Ριβιέρας, με όμορφες και πεντακάθαρες παραλίες, 
κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζει από κατοίκους και επισκέπτες που θέλουν να ευχαριστηθούν τα 

θερινά τους μπάνια. Όμως, πάντα μας απασχολούσε και μας ανησυχούσε η ασφάλεια των 
λουομένων, καθώς η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις, όσον αφορά στη συχνότητα 
των πνιγμών. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η εγκατάσταση των πλωτήρων «catch a breath» που 

τοποθετήσαμε στο Α’ και Β’ Αλίπεδο Αλίμου μετά την παραλαβή τους ως δωρεά του 
Ιδρύματος Μποδοσάκη και της Water Salvation. Οι λουόμενοί μας, και ιδίως αυτοί της τρίτης 
ηλικίας, σχολίασαν με ενθουσιασμό την εγκατάσταση των πλωτήρων, γιατί, όπως μας είπαν, 
τώρα έχουν μια νησίδα ασφαλείας μέσα στο νερό, όπου μπορούν για λίγα λεπτά να 

αναπαυθούν κάθε φορά που αισθάνονται κόπωση ή αδιαθεσία.  

Η ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων και στη θάλασσα! 

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τη Water Salvation για τη χορηγία και τη 

συνεργασία τους προς τον στόχο αυτόν. 
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-------- Αρχικό μήνυμα --------  

Από: Πόπη Δεσποτίδη <popi_despotidi@yahoo.gr>   

Ημερομηνία: 14/10/20 22:26 (GMT+02:00)   

Προς: watersalvation <watersalvation@gmail.com>   

Θέμα: Δελτίο τύπου για πλωτήρες  

  

  

 

Πλωτήρες για την πρόληψη πνιγμών σε παραλίες της Αμοργού 

 

Δέκα πλωτήρες «Catch a Breath» τοποθετήθηκαν σε πολυσύχναστες παραλίες της Αμοργού  

στο πλαίσιο ειδικής δράσης του Δήμου για την πρόσληψη πνιγμών στη θάλασσα.  

Παράλληλα θα τοποθετηθούν πέντε ενημερωτικές πινακίδες σε παραλίες του νησιού ως  

μέτρο πρόληψης πνιγμών στις αφύλακτες ακτές. 

Οι πλωτήρες «Catch a Βreath» είναι σταθερά τοποθετημένοι μέσα στη θάλασσα, για την  

ανάπαυση λουομένων σε περίπτωση που αισθανθούν κόπωση. 

H σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης λήψης αποφάσεων αποτελεί άμεση  

προτεραιότητα του Δήμου Αμοργού και με την συγκεκριμένη δράση αυξάνει την αίσθηση  

ασφάλεια των λουόμενων. 

Οι πλωτήρες και οι πινακίδες είναι δωρεά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Water  

Salvation», η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με αφορμή το σοβαρό πρόβλημα  

δημόσιας υγείας της Ελλάδας εξαιτίας των τραυματισμών στο νερό, που την κατατάσσει σε  

υψηλή θέση στην Ευρώπη. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο ίδρυμα Μποδοσάκη για την χορηγία των πλωτήρων καθώς και  

στον πρόεδρο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Water Salvation», κ.Μπουτζιάνη  

Σωτήριο για τη προσφορά του στο νησί μας. 
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