ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ver 4-4-2016
16 / 6 Πέμπτη :

Έναρξη ελλιμενισμού
γραμματείας,

σκαφών

σε

προκαθορισμένες

θέσεις,

έναρξη

λειτουργίας

17 / 6 Παρασκευή:

9 π.μ. Registration, διανομή τσάντας σε όλους τους κυβερνήτες, παράδοση ατομικών
καρτών αναγνώρισης σε όλους τους συμμετέχοντες, είτε έρθουν από στεριά είτε από
θάλασσα (απαραίτητη για συμμετοχή στις δράσεις της 11ης Πανελλήνιας)
6 μ.μ. Έναρξη δωρεάν δρομολογίων δημοτικού λεωφορείου από το λιμάνι στην παλιά
Αλόννησο και στη Στενή Βάλα (με επίδειξη της κάρτας αναγνώρισης).
6-9 μ.μ.Πολιτιστικές – εκδηλώσεις , διαδοχικά group επισκέψεων στη παλιά Αλόννησο
δωρεάν,μέρος 1 6-7:30μμ -Κ1 , μέρος 2 7:30- 9μμ Κ2
9 μ.μ.: Εναρκτήριο γλέντι με φαγητό και μουσική σε ταβέρνα στην παλιά Αλόννησο
(τιμή a la cart), Κ3

18 / 6 Σάββατο:

11 π.μ. στο δημαρχιακό μέγαρο, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Κοινή συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, ΔΣ ΜΟΦΣ, ΔΣ
ΕΟΜΟΦΣ και εκπροσώπων συμμετεχόντων ομίλων
2. Τελικές οδηγίες τελετής εισόδου σκαφών στο λιμάνι
12 π.μ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ στο δημαρχιακό μέγαρο, αίθουσα δημοτικού συμβουλίου:
Θαλασσινή συνάντηση εκπροσώπων ΕΟΜΟΦΣ
12 π.μ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ στο δημαρχιακό μέγαρο, αίθουσα εκδηλώσεων
Ειδική διάλεξη - εργαστήριο για τις καπετάνισσες (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1) Κ4:
ΔΙΑΛΕΞΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : «Παθήσεις μαστού - Προληπτικός έλεγχος»
Εισηγητής: Γ.Κωνσταντινίδης, Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικού μαστού του
Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέλος ΕΕ ΜΟΦΣ.
- Κατά τη διάρκεια της διάλεξης, θα γίνει ειδικό εργαστήριο με εποπτικά μέσα για την
διδασκαλία του τρόπου ψηλάφησης του μαστού από την ίδια τη γυναίκα.
- Θα διανεμηθεί επίσης ειδικό έντυπο οδηγιών καθημερινής χρήσης
1 μ.μ. Στρογγυλό τραπέζι - ενημερωτικές διαλέξεις δωρητών I στο δημαρχιακό μέγαρο
(Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2 ), αίθουσα εκδηλώσεων, θεματικές: σκάφος - VIPER, μηχανές ZΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΕ, καύσιμα - ΕΛΙΝ και τηλειατρική - VIDAVO Κ5
5 μ.μ. Συγκέντρωση όλων των σκαφών στο θαλάσσιο χώρο 0,3 νμ έξω από την μπούκα
6 μ.μ. Επίσημη είσοδο σκαφών στο λιμάνι στο Πατητήρι, ανά όμιλο με προκαθορισμένη
σειρά, κατά την είσοδο διαβάζεται ο χαιρετισμός του Προέδρου του κάθε ομίλου και
αναγγέλλεται η είσοδος του κάθε σκάφους ξεχωριστά. Υποδοχή από το Δήμαρχο, τους
μαθητές, τους κατοίκους και τους φορείς του νησιού.

2η Προπανελλήνια ενημέρωση ΜΟΦΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για την
11η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 2016 - 16 έως 22 Ιουνίου 2016 (20/6 Αγίου Πνεύματος)

8:30 μ.μ. Κεντρική εκδήλωση, χαιρετισμοί – γεύμα και γλέντι δωρεάν προσφορά σε όλους
τους συμμετέχοντες (με επίδειξη της κάρτας αναγνώρισης) στο λιμάνι. Συμμετέχει ο
χορευτικός όμιλος Αλοννήσου και ζωντανή ορχήστρα. Τιμητικές απονομές σε Προέδρους
των Ομίλων και σε συντελεστές

19 / 6 Κυριακή:

10 π.μ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ: Πολιτιστικές – εκδηλώσεις (μέρος 3): Επίσκεψη στη ΜΟΜ και
στο μουσείο Αλοννήσου (είσοδος μουσείου €2) Κ6
10 π.μ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ: Ξεκινά η θαλάσσια περιήγηση στις μαγικές Σποράδες, σε
σπήλαια και κολπίσκους, σε θαλάσσιους παραδείσους, που οργανώνεται σε συνεργασία με
τον Όμιλο Φουσκωτών σκαφών Μαγνησίας, «Αργοναύτες» Κ7
11 π.μ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ: Ξεκινά το «κυνήγι του θησαυρού», θαλασσινό παιχνίδι
ακριβούς προσανατολισμού με τα σκάφη μας, με αφετηρία τη γραμματεία και τερματισμό
το νότιο κόλπο της Περιστέρας (1μμ). Έπαθλο ένα VHF βάσης προσφορά της Vasiliadis
marine. Δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 30 σκαφών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας Κ8
1 μ.μ. Συγκέντρωση όλων των σκαφών για μπάνιο στο νότιο κόλπο της νήσου Περιστέρα
στίγμα: 39° 9' 56.97"Β, 23° 57' 51.35"Α, απόσταση 4,5 νμ από το Πατητήρι.
1:30 μ.μ. “ tsipouro T–FACTOR ” Γευστικός διαγωνισμός μεζέ για τσίπουρο και «χάρης
σερβιρίσματος» με βαθμολογία από ειδική κριτική επιτροπή, με ενεργούς θεατές τα
πληρώματα από όλα τα σκάφη, που θα παρακολουθούν κάνοντας μπάνιο στα καταγάλανα
νερά του κόλπου της Περιστέρας, με μουσική από DJ. ΠΡΟΣΟΧΗ θα γίνουν ξεχωριστές
δηλώσεις: Κ9 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ, Κ10 ΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΕΣ κυβερνήτες &πληρώματα
σκαφών

Από την Περιστέρα πάμε στη Στενή Βάλα με τα σκάφη μας απόσταση 2,67νμ, όπου υπάρχει
δυνατότητα ελλιμενισμού στο λιμάνι της. Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο
Πατητήρι και να μετακινηθείτε προς τη Στενή Βάλα με το πούλμαν του Δήμου (δωρεάν) ή με άλλο
μέσο .Όσοι επιθυμούν μπορούν να δειπνήσουν σε μία από τις πολλές ταβέρνες της Στενής Βάλας.

9 μ.μ. Μουσική βραδιά στη Στενή Βάλα, μαζευόμαστε όλοι σε συγκεκριμένο χώρο μπροστά
από τα δύο bar στο ντόκο και γλεντάμε με ζωντανή ορχήστρα Κ11
Οι γυναίκες της Αλοννήσου προσφέρουν την πατροπαράδοτη πίτα Αλοννήσου (με την
επίδειξη της κάρτας αναγνώρισης, στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται ποτά).

20 / 6 Δευτέρα (Αγίου Πνεύματος):

10 π.μ. στο δημαρχιακό μέγαρο, αίθουσα εκδηλώσεων:
Οικολογική εκδήλωση για τα θαλάσσια θηλαστικά σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 3):ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ:«Δελφίνια και
Φάλαινες στις Ελληνικές Θάλασσες. Πώς μπορώ να βοηθήσω?» Κ12
Εισηγητής: Α. Κομνηνού, Αναπλ. Καθηγήτρια Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ
Διανομή βιβλίου σε ψηφιακή μορφή στους ομίλους με θέμα: “Πρώτες βοήθειες για τα

2η Προπανελλήνια ενημέρωση ΜΟΦΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για την
11η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 2016 - 16 έως 22 Ιουνίου 2016 (20/6 Αγίου Πνεύματος)

κητώδη”. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ παρατήρησης και καταγραφής από τους ΟΜΙΛΟΥΣ
ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΏΝ
11 μ.μ. Στρογγυλό τραπέζι - ενημερωτικές διαλέξεις δωρητών II στο δημαρχιακό μέγαρο
(Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4 ), αίθουσα εκδηλώσεων, για θέματα που αφορούν τα flaps Ydrotab, τις ασφάλειες των σκαφών - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, τα αυτόματα σωσίβια - ΕVAL και
τις ναυτικές διαδικτυακές πληροφορίες - PRORTBOOK Κ13
12 π.μ. Συνέντευξη τύπου ΜΟΦΣ- ΔΑ – ΕΟΜΟΦΣ και ομίλων στο Δημαρχιακό μέγαρο.
1 μ.μ. Beach party σε παραλία έκπληξη του νησιού με μουσική Κ14
9 μ.μ. «Γιορτή της τυρόπιτας».. γευστικές εκπλήξεις σε χώρο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα,
συμμετοχή με την επίδειξη της κάρτας αναγνώρισης Κ15

21 /6 Τρίτη:

10 π.μ. Διαδραστικό βιωματικό σεμινάριο – εργαστήριο (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 5) Κ16:
Εισηγητής: Θόδωρος Καρτσιώτης, Δρ. Μαθηματικός – Πληροφορικός, Πρόεδρος ΜΟΦΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 4 session - 3 ώρες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού μεγάρου
1. Σύντομη ιστορική αναδρομή του φουσκωτού σκάφους με πολυμεσικό υλικό
2. A. ΜΕΤΕΟ, γενικές γνώσεις B. Aξιόπιστη ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ με απλά ψηφιακά
μέσα, διαδίκτυο και κινητό τηλέφωνο Γ.Μελέτη περίπτωσης με φύλο εργασίας
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΛΟΥ σκάφους και πληρώματος, διανομή check list
- 11 π.μ. Πολιτιστικές – εκδηλώσεις (μέρος 4 και 5): Επίσκεψη στη παλιά Αλόννησο
και επίσκεψη στη ΜΟΜ & στο μουσείο Αλοννήσου ( είσοδος μουσείου €2) Κ17
- Ελεύθερο πρόγραμμα, θα δοθούν προτάσεις πλόων για Σκόπελο και Σκιάθο, ΤOUR
MAMA MIA (διαδρομή στις παραλίες όπου γυρίστηκε η ομόνυμη ταινία)

22 /6 Τετάρτη:

10 π.μ. Θαλάσσια ξενάγηση στο θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου – Οικολογικό εργαστήρι, με
τελικό προορισμό την Ψαθούρα, επίσκεψη στη «βυθισμένη πόλη», στο «μυστικό κόλπο των
πειρατών» και στον περίφημο Φάρο της Ψαθούρας
Αποχαιρετιστήριο μπάνιο και ουζάκι στα σκάφη μας στο νότιο κόλπο της Ψαθούρας Κ18

Λήξη της 11ης Πανελλήνιας στη νήσο Ψαθούρα, στη καρδιά του Βόρειου Αιγαίου.
Παράλληλες δράσεις:

Γεωργικές δράσεις προσφοράς προς τους κατοίκους του νησιού, εδαφολογικές μελέτες
βελτιστοποίησης καλλιεργειών σε συνεργασία με τον οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ του υπουργείου
Γεωργίας (Ι. Κόκκος Αντιπρόεδρος ΜΟΦΣ – ΕΓΣ Αλοννήσου)
Περίθαλψη αδέσποτων ζώων του νησιού,E.Δ.K.E.(Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος)Δ.Α. υπ. Ι. Μπάστας, ΙΑΤΡΕΙΟ ΖΩΩΝ Δ. Παπαιωάννου–Ν. Λεμονή, Πατητήρι
Ορισμένες από τις δράσεις του προγράμματος θα γίνουν εφόσον υπάρχουν επαρκείς δηλώσεις συμμετοχής.Το
πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή γενικότερα ύστερα από απόφαση των
οργανωτών.

2η Προπανελλήνια ενημέρωση ΜΟΦΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. για την
11η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΜΙΛΟΥΣ
Με τον Όμιλο Φουσκωτών σκαφών Μαγνησίας, «Αργοναύτες» για τη διοργάνωση
ημέρας θαλάσσιας περιήγησης στις μαγικές Σποράδες, σε σπήλαια και κολπίσκους,
σε θαλάσσιους παραδείσους.
Με τον Ευβοικό Όμιλο Φουσκωτών σκαφών, για τη καθέλκυση και ανέλκυση
σκαφών από το Πήλη Ευβoίας, μία ακόμη εναλλακτική λύση, η οποία φέρνει την
Αλόννησο πολύ κοντά, μόλις 26 ΝΜ (απόσταση Πήλι- Πατητήρι)
Με τον Πατραικό Όμιλο Φουσκωτών σκαφών, για την για τη καθέλκυση και
ανέλκυση σκαφών από τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Με τον Ναυτικό Όμιλο Αλοννήσου, για τη διοργάνωση της τελετής εισόδου των
σκαφών στο Πατητήρι.
Με τον Παγκρήτιο Όμιλο Φουσκωτών σκαφών για την συμμετοχή μουσικού
σχήματος από την Κρήτη στις μουσικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
6944366931
6942011861
2310465933

MERCURY
MARINER

6945101888
6977400558

SUZUKI
Ηλεκτρικά
YAMAHA

6977955560

Ηλεκτρικά, ΕΣΩ-ΕΞΩ, ΕΣΩ

PARKING ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΙΛΕΡ
6973503353

ΒΟΛΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ PARKING 17 έως 20/6

Σε περίπτωση πολλών συμμετοχών θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας και θα φυλαχθούν μόνο τα τρέιλερ

6945101888
6944733198
6983509465

ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΩΡΕΑΝ PARKING
ΠΗΛΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Μικρό αντίτιμο ανάλογα με τον αριθμό
των σκαφών

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2,5 € ανά ημέρα αυτοκίνητο trailer

Προαιρετικά: 10€ ανέλκυση 10€ καθέλκυση
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