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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Το ματς της χρονιάς

Αίαντας και Α.Ο. Σύρου λύνουν τις διαφορές τους,  
την Κυριακή στο γήπεδο της Ερμούπολης-ΕΠΣ Κυκλάδων

Η ομάδα του Γιώργου Ρούσσου θέλει νίκη για να παραμείνει εντός 
στόχου, ενώ αντίθετα αν πάρει το παιχνίδι ο Α.Ο. Σύρου κάνει  
μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος  8σελ. 13

ΒΟΛΕΪ
Στόχος... η επιστροφή στις καλές εμφανίσεις

Ο Φοίνικας το Σάββατο φιλοξενεί στο τελευταίο εντός  
έδρας ματς της κανονικής περιόδου τον ΠΑΟΚ και θέλει νίκη με 
καλή εμφάνιση  8σελ. 12

Ñ

Ñ

Ñ

Διάλογος... ανάπτυξης 
Συνάντηση κατοίκων και επιχειρηματιών Αζολίμνου με 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την ανάπλαση του παραλιακού 
μετώπου 

Προβληματισμός ως προς την πρόταση πεζοδρόμησης 
τμήματος οδικού δικτύου   8σελ. 20

Ñ

Ñ

“Νότιο Αιγαίο,  
Αρχιπέλαγος 
Δημιουργίας”

Ο Γ. Μαχαιρίδης ανακοίνωσε 
επίσημα την κάθοδό του στις 
εκλογές 

Στο “τραπέζι” τα ονόματα  
των υποψήφιων 
αντιπεριφερειαρχών 8σελ. 9

Ñ

Ñ

Όμιλος Φουσκωτών και Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου

Εκ θαλάσσης 
ορμώμενοι

Η ίδρυση ενός νέου συλλόγου που ανοίγει προ-

οπτικές προβολής του νησιού

Ο νεοϊδρυθής Όμιλος μετρά ήδη στο ενεργητικό 

του σημαντικές δράσεις  

Στα μέσα Ιουνίου η 9η Πανελλήνια Συνάντηση 

Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών στη Σύρο

Ευκαιρία προώθησης και προβολής του νησιού

Η εκδήλωση προετοιμάζεται με διαφημιστικό υλι-

κό προς κάθε μέσον

Ενίσχυση της προσπάθειας για να αποκομίσει το 

νησί πολλαπλά οφέλη 8σελ. 10-11

•

•

•

•

•

•

Μια μεγάλη διοργάνωση στη Σύρο

Καταφύγιο  
αδέσποτων ζώων

Καταρτίστηκαν οι όροι 
για τη δημιουργία νέου  
χώρου που θα πληροί 
τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές 8σελ. 6

Ñ

Με στόχο 
τον εισερχόμενο  
τουρισμό

Συνέντευξη της υποψήφιας 
δημοτικής συμβούλου με τον 
συνδυασμό “Η Σύρος που  
αξίζουμε”, Ράνιας Νικολοπούλου

8σελ. 8

Ñ
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Όμιλος Φουσκωτών και Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου

Εις τον αφρό της θάλασσας
Μόλις τρεις μήνες μετρά 

στο ενεργητικό του ο 
Όμιλος Φουσκωτών 

και Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου 
(Ο.Φ.Τ.Σ.Σ.), ο οποίος κατάφερε, 
από τον Δεκέμβριο του 2013 
που ιδρύθηκε, να προωθήσει 
κοινωνικές δράσεις, αλλά και 
να κατοχυρώσει μία σημαντική 
διοργάνωση, που εντός της θε-
ρινής περιόδου θα λειτουργήσει 
ενισχυτικά στην διαφήμιση της 
Σύρου.

Τα μέλη του Ομίλου, που είναι 
στην πλειοψηφία τους γνωστοί 
επιχειρηματίες του νησιού, με 
την αγάπη τους για τα φου-
σκωτά και ταχύπλοα σκάφη, 
αλλά κυρίως για το νησί τους, 
κατάφεραν να κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους όχι μόνο στα 
στενά πλαίσια του νησιού, αλλά 
και πανελλαδικά.

Διοργάνωση  
με προοπτικές

Με συνεχείς επαφές των με-
λών του νεοσύστατου Ομίλου, 
με μέλη ομοειδών ομίλων ανά 
την Ελλάδα, επιχειρήθηκε και 
τελικά επιτεύχθηκε η αναγνώ-
ριση τους ως υπολογίσιμη μο-
νάδα στον συγκεκριμένο χώρο, 
γεγονός που ανοίγει διαύλους 
προώθησης και ανάδειξης της 
Σύρου ως επιλογή προορισμού, 

αυτού του συγκεκριμένου εί-
δους επισκεπτών.

Επιπλέον αυτό ενισχύεται με 
την επιλογή του Ομίλου ως τον 
φορέα διοργάνωσης της 9ης 
Πανελλήνιας Συνάντησης Ομί-
λων φουσκωτών Σκαφών, που 
θα πραγματοποιηθεί στα μέσα 
Ιουνίου στη Σύρο, υπό την αιγί-
δα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών 
(Ε.Ο.Μ.Ο.Φ.Σ.).

Πρόκειται για μία τριήμερη 
διοργάνωση, η οποία θα ξε-
κινήσει την Παρασκευή 20 
Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί 
την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014, 
με προοπτική να φιλοξενηθούν 
στο νησί άνω των 250 σκαφών 
και περί των 800 και άνω ατό-
μων, που επί τρεις ημέρες θα 
κινηθούν στη Σύρο.

Ήδη η Σύρος μετρά μία ανά-
λογη εμπειρία στο ενεργητικό 
της, όταν το 2008 πραγματο-
ποιήθηκε στην πρωτεύουσα 
των Κυκλάδων η 3η Πανελλήνια 
Συνάντηση Ομίλων Φουσκω-
τών Σκαφών, κατά την οποία 
είχαν κατακλύσει το λιμάνι του 
νησιού περί τα 250 σκάφη 
και περιηγήθηκαν στη Σύρο 
επί τρεις ημέρες περίπου 800 
επισκέπτες.

Η ανάθεση αυτή της διοργά-
νωσης σαφώς αποτελεί πρό-
κληση για τον Όμιλο της Σύρου, 

προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις που αυτή υπα-
γορεύει, αλλά και ως προς 
την θετικότερη εκμετάλλευση 
του γεγονότος, για ουσιαστική 
προώθηση και προβολή του 
νησιού, αποφέροντας πολλα-
πλά οφέλη.

Προς αυτή την κατεύθυνση 
οφείλεται να δοθεί κάθε δυνα-
τή στήριξη και ενίσχυση ώστε 

να αποτελέσει η Σύρος σημείο 
αναφοράς για τους λάτρεις του 
είδους, που με την ευκαιρία της 
συμμετοχής τους στην συγκε-
κριμένη διοργάνωση θα γνωρί-
σουν τον τόπο, αποκομίζοντας 
τις καλύτερες των εντυπώσεων, 
ώστε να τον επιλέγουν ως του-
ριστικό προορισμό ή ακόμα και 
τόπο ημερήσιων ή διήμερων 
αποδράσεων.

Μία νέα παρουσία, ιδιωτικής  
πρωτοβουλίας, στη Σύρο, που έρχεται  
να δημιουργήσει προοπτικές υγιούς 
απασχόλησης για τους λάτρεις της θά-
λασσας και των ταχύπλοων σκαφών, 
αλλά και να δώσει παράλληλα ευ-
καιρίες προβολής του νησιού.

Της ΤΕΤΑΣ ΒΑΡΛΑΜΗ

Η προβολή
Με στόχευση όχι μόνο στον 

προσέλευση του ίδιου με το 
2008, αλλά ακόμα μεγαλύτε-
ρου αριθμού σκαφών και επι-
σκεπτών, θα πραγματοποιηθεί η 
φετινή Πανελλήνια Συνάντηση, 
η οποία θα τύχει πανελλαδικής 
προβολής από τα μέσα ενημέ-
ρωσης τόσο για τη διαφήμιση 
της διοργάνωσης, όσο και κατά 
τη διάρκεια της.

Θα υπάρξει σειρά διαφημιστι-
κών καταχωρήσεων σε έντυπα 
μέσα μεγάλης κυκλοφορίας, 
τόσο σε τοπικό όσο και πανελ-
λαδικό επίπεδο, ενώ ανάλογη 
προβολή θα υπάρξει και μέσω 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
σταθμών.

Η προβολή αλλά και αυτή κά-
θε αυτή η διοργάνωση, όπως 
είναι αυτονόητο θα αποδώσει 
το μέγιστο όφελος για τις επι-
χειρήσεις αλλά και συνολικά 
για τη Σύρο, όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια του τριημέρου αλλά 

και μακροπρόθεσμα, με τους 
φορείς και τους επαγγελματίες 
να στέκονται αρωγοί σε αυτή 
την προσπάθεια.

Όπως αναφέρεται εκ μέρους 
του Ομίλου «Προκειμένου να 
επιτύχουμε την θετική έκβαση 
της προσπάθειας διοργάνωσης, 
απαιτείται η υποστήριξη των αρ-
μόδιων δημόσιων φορέων, με 
παροχή των σχετικών διευκο-
λύνσεων προς τον Όμιλο μας, 
αλλά και η έμπρακτη συμπα-
ράσταση εκ μέρους των επαγ-
γελματιών- επιχειρηματιών του 
νησιού, ώστε να επιτευχθεί το 
μέγιστο επιθυμητό πολυεπίπε-
δο κέρδος για το σύνολο του 
νησιού».

Προς αυτή την κατεύθυνση 
θα λειτουργήσει το έντυπο 
διαφημιστικό υλικό, που θα 
διανεμηθεί, όπως τα κιόσκια 
πληροφοριών, τα οποία θα 
βρίσκονται εντός της ζώνης 
του λιμανιού της Ερμούπολης 
και τα οποία θα παρέχουν πλη-
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Οικονομικά πακέτα εξετάσεων • Ανοιχτά και το Σάββατο 
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Όμιλος Φουσκωτών και Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου

Εις τον αφρό της θάλασσας

ροφοριακό υλικό προς τους 
επισκέπτες. 

Το διαφημιστικό spot σχετικά 
με την διοργάνωση της εκδήλω-
σης, παρουσιάζεται στο Web tv 
στο www.koinignomi.gr

Οι δράσεις
Ενισχύοντας την προσπά-

θεια επικοινωνίας του γεγονό-
τος, ο Όμιλος Φουσκωτών και 
Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου, 
συμμετέχει 28 με 30 Μαρτίου 
στην κλαδική έκθεση για το 
ψάρεμα και το σκάφος «Boat 
& Fishing in Greece”, ενώ έχει 
προγραμματιστεί η συμμετοχή 
του σε ακόμα μία έκθεση που 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθή-
να το προσεχές διάστημα.

Και με οι δύο αυτές εκθέσεις 
θα αποτελέσουν την αφορμή 
για δημιουργία επαφών με μέ-
λη αντιστοίχων ομίλων και πα-
ράλληλη σύναψη συνεργασιών 
σε οργανωτικό επίπεδο.

Πέραν αυτών, κατά την τρί-
μηνη παρουσία του Ομίλου 
προωθήθηκε μία σειρά δράσε-

ων, που δεν περιχαρακώθηκε 
στα στενά πλαίσια των μελών, 
αλλά λειτούργησε ανοιχτά για 
όποιον επιθυμούσε να συμ-
μετάσχει.

Στα πλαίσια ανοίγματος και 
συνεργασιών με αντίστοιχους 
ομίλους, πραγματοποιήθηκε 
ημερήσιο ταξίδι στην Κύθνο, 
σε συνεργασία με τον Όμιλο 
«Ναυτίλος» της Αθήνας.

Στις αρχές Μαρτίου, 9 σκά-
φη με 35 επιβαίνοντες, επισκέ-
φθηκαν τις βόρειες παραλίες 
της Σύρου, όπου πραγματοποί-
ησαν δενδροφύτευση.

Στη διάρκεια δε της τρίμηνης 
ύπαρξης του ο Όμιλος πραγμα-
τοποίησε ανοιχτά σεμινάρια, εκ 
των οποίων ενδεικτικά ανα-
φέρουμε «Σωστή χρήση του 
VHF», «Ασφαλή πρόσδεση σε 
λιμάνι» και «Παροχή πρώτων 
βοηθειών».

• Σχετικό οπτικό υλικό από 
τις δράσεις του Ομίλου πα-
ρουσιάζεται στο Web tv στην 
ηλεκτρονική έκδοση www. 
Koinignomi.gr

Το ιστορικό  
των διοργανώσεων

Η 1η Πανελλήνια Συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, 
πραγματοποιήθηκε το 2006 στη 
Μήλο, με διοργανωτή την Φυσιο-
λατρική Λέσχη Φίλων Φουσκω-
τού Σκάφους «Ναυτίλος».

Η 2η Πανελλήνια Συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, 
πραγματοποιήθηκε το 2007 
στην Πάρο, την οποία διορ-
γάνωσε ο Παγκρήτιος Όμιλος 
Φουσκωτών Σκαφών.

Η 3η Πανελλήνια Συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, 
πραγματοποιήθηκε το 2008 στη 
Σύρο, με διοργανωτή τον Όμιλο 
Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος 
(Ο.Φ.Σ.Ε.).

 Η 4η Πανελλήνια Συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, 
πραγματοποιήθηκε το 2009 στη 
Νάξο, από την Λέσχη Φουσκω-
τών Σκαφών Χανίων.

 Η 5η Πανελλήνια Συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, 
πραγματοποιήθηκε το 2010 στη 
Χίο, από τον Όμιλο Φουσκωτών 

Σκαφών Χίου.
Η 6η Πανελλήνια Συνάντηση 

Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, 
πραγματοποιήθηκε το 2011 
στην Κω, από τον Όμιλο Υποβρυ-
χίου Ψαρέματος και Φουσκωτών 
Σκαφών Κω «Τρίτωνες».

Η 7η Πανελλήνια Συνάντηση 
Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, 
πραγματοποιήθηκε το 2012 στη 
Σάμο, από τον Ναυταθλητικό 
Όμιλο Καρλοβάσου.

Η 8η Πανελλήνια Συνά-
ντηση Ομίλων Φουσκωτών 
Σκαφών, πραγματοποιήθηκε 
το 2013 στην Αντίπαρο, από την 
Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων 
Φουσκωτών Σκαφών (Ε.ΟΜ.
Ο.Φ.Σ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
9ης Πανελληνίας  
Συνάντησης Ομίλων 
Φουσκωτών Σκαφών

Παρασκευή 20/06/2014
Από τις 09.00π.μ. Προσέ-

λευση σκαφών στο λιμάνι της 

Σύρου
21.00μ.μ. Μουσική βραδιά 

στο Φοίνικα (συνδιοργανω-
τής Σύλλογος Επαγγελματιών 
Φοίνικα)

Σάββατο 21/06/2014
10.00π.μ. Αναχώρηση με 

τα σκάφη από το λιμάνι της 
Ερμούπολης με προορισμό 
το εκκλησάκι του Άγιου Στέ-
φανου στο Γαλησσά, όπου θα 
πραγματοποιηθεί αγιασμός 
υδάτων, αμέσως μετά ανα-
χώρηση για το νησί Γυάρος, 
για ξενάγηση στα ιστορικά της 
κτίρια. 

Παράλληλα, για όσους δεν 
επιθυμούν να ακολουθήσουν 
το παραπάνω πρόγραμμα θα 
υπάρχει και εναλλακτική ξε-
νάγηση στο ιστορικό κέντρο 
της Ερμούπολης.

17.00μ.μ.  Συγκέντρω-
ση όλων των σκαφών που 
λαμβάνουν μέρος στη διορ-
γάνωση εκτός λιμένα ώστε 
να πραγματοποιηθεί επίσημη 
είσοδος όλων των σκαφών 
των ομίλων, της 9ης Πανελ-
λήνιας Συνάντησης Ομίλων 
Φουσκωτών Σκαφών. Μετά 
την πρόσδεση των σκαφών 
θα ακολουθήσει επίσημο 
καλωσόρισμα από τις αρχές 
του τόπου καθώς και κέρασμα 
των φιλοξενούμενων μας, με 
μπουφέ παραδοσιακών προ-
ϊόντων.

21.30μ.μ. Παραδοσιακό 

μουσικό γλέντι στον «ταρ-
σανά» και απονομή αναμνη-
στικών 9ης Πανελλήνιας Συ-
νάντησης Ομίλων Φουσκωτών 
Σκαφών.

Κυριακή 22/6/2014
09.00π .μ .  Συνάντηση 

Ε.Ο.Μ.Ο.Φ.Σ. με εκπροσώ-
πους όλων των ομίλων στο 
εντευκτήριο του Ο.Φ.Τ.Σ. 
ΣΥΡΟΥ.

10.00π.μ. Επίδειξη «Επι-
χείρηση Λιμενικού Σώματος» 
καθώς και επίδειξη «flying 
board» στο κεντρικό λιμάνι 
της Σύρου.

Παράλληλα των εκδηλώ-
σεων θα πραγματοποιούνται 
και ξεναγήσεις στο ιστορικό 
κέντρο της Ερμούπολης. 

15.00μ.μ. Αποχαιρετιστή-
ριο Beach Party στην περιο-
χή Βαπόρια, στο καφέ μπαρ 
Αστέρια.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Κατά την διάρκεια της πα-

νελλήνιας συνάντησης ομί-
λων φουσκωτών σκαφών.

1. θα υπάρχει μονάδα αιμο-
δοσίας για όσους εθελοντές 
θέλουν να δώσουν αίμα.

2. Ήδη η  Ε.Ο.Μ.Ο.Φ.Σ. έχει 
ενημερωθεί για τις ανάγκες 
της «ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΡΟΥ», ώστε να 
ενημερωθούν όλοι οι όμιλοι 
γι’ αυτές και να καλυφθούν.
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