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Το εμπνευσμένο από το Baywatch πρόγραμμα της ΕΑΝΕ «Μια 
Ευκαιρία Στα Παιδιά» στα σχολεία 
 
Αξιότιμες/οι κυρίες/οι 
Παρακαλούμε προωθήστε το πρόγραμμα πρόληψης πνιγμών "Μια Ευκαιρία Στα 
Παιδιά" με τα παρακάτω χαρακτηριστικά στις σχολικές μονάδες ευθύνης σας για 
υλοποίηση: 
 
1. Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα της παγκοσμίως #1 τηλεοπτικής σειράς Baywatch.   
2. Εγκεκριμένο από τον διάσημο Αμερικανό δημιουργό, σκηνοθέτη, παραγωγό του 

Baywatch, Greg Bonann. 
3. Εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ για διδασκαλία στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 

Ελλάδας και Ελληνικής Διασποράς για το σχολικό έτος 2021-2022. 
4. Προσφέρει διαθεματικά γνώση πρώτης βοήθειας, κολύμβησης, διάσωσης, ευ 

αγωνίζεσθαι, επιβίωσης και τονίζει την αξία της φιλίας, της οικογένειας, της 
ανθρώπινης ενδυνάμωσης και τα αρνητικά στοιχεία της παιδικής κακοποίησης. 

5. Διδάσκεται σύγχρονα και ασύγχρονα, διά ζώσης και από απόσταση. 
6. Δημιουργός είναι ο Δρ. Στάθης Αβραμίδης, Πρόεδρος ΕΑΝΕ, Στέλεχος ΕΟΔΥ, 

Δάσκαλος Εφαρμοσμένης και Αθλητικής Ναυαγοσωστικής ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, 2 φορές 
βραβευμένος από το Παγκόσμιο Hall of Fame Κολύμβησης και συγγραφέας 20 βιβλίων 
ναυαγοσωστικής. 

 
Το πρόγραμμα έχει αξιοποιηθεί σε οργανισμούς νεότητας (σχολεία, κατασκηνώσεις) με 
τεράστια επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήταν χαρά μας εάν το υλοποιούσατε και 
μας ενημερώνατε για το αποτέλεσμα της διδασκαλίας συμπληρώνοντας το έντυπο «Δίδαξε 
– Πρόβαλε – Επιβραβεύσου». Έτσι θα συμβάλλουμε στην ενημέρωση του μαθητικού 
πληθυσμού γύρω από την πρόληψη και διάσωση τραυματισμών. Παραμένουμε διαθέσιμοι 
για διευκρινήσεις (sportlifesaver@gmail.com, 210-8921-140). 
 

Για την Ένωση Αθλητικής Ναυαγοσωστικής Ελλάδος 

Συνημμένα:   
α) Έγκριση ΥΠAIΘ (σελ. 3).  
β) Το πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο είναι διαθέσιμο εδώ:  
https://sportlifesaving.blogspot.com/2015/06/a-chance-for-children.html  
γ) Δελτίο τύπου - Φωτογραφίες 
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