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Δελτίο τύπου ΘΑΣΟΣ 2017 - Διοργανωτής Μ.Ο.Φ.Σ. 
Ο ΜΟΦΣ του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ στη ΘΑΣΟ. 

 
Ο ΜΟΦΣ ξεκίνησε τις καλοκαιρινές θαλάσσιες δράσεις του στη ΘΑΣΟ. Στο όμορφο 

νησί του Θρακικού πελάγους, ο ΜΟΦΣ πήγε για 4 φορά τα τελευταία 8 χρόνια, γιατί 
συνδυάζει βουνό, ήπια θάλασσα και καταπληκτικές παραλίες. Με τις σημαντικές 
βελτιώσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων και τα νέα λιμάνια είναι ιδανικό για τους 
κατόχους σκαφών αναψυχής. Ειδικά φέτος η δράση έγινε και για 2 επιπλέον λόγους: 
1) Για να υπάρχει μία πολύ χαμηλού κόστους θαλάσσια δράση, με πολλές εναλλακτικές 
δυνατότητες συμμετοχής, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι 
2) Για να πάει ο ΜΟΦΣ, ο οποίος πλέον επεκτάθηκε σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, ακόμη πιό 
κοντά στα μέλη του από την Καβάλα την Ξάνθη και ευρύτερα την Θράκη. 
Ο καιρός καλοκαιρινός, μπουνάτσα, θερμοκρασία θαλάσσης στους 20 βαθμούς , ιδανική 
για μπάνιο (η θάλασσα στις Αλυκές τις Θάσου είναι από τις ζεστότερες της Ελλάδα). 
Το πρωί  της 3/6 τα σκάφη που πήγαν οδικώς έπεσαν από την Πέραμο. Το μέλος του ΜΟΦΣ 
από την Καβάλα Μάκης Νεφρέμ είχε κανονίσει τα πάντα. Ένα τεράστιο τρακτέρ έριξε 
αμέσως τα σκάφη, τα οποία σε 40 μόλις λεπτά έφθασαν στα Λιμενάρια, όπου ήδη είχαν 
δέσει τα σκάφη που ήρθαν από τη Βουρβουρού. Άνετο δέσιμο – πλαγιοδέτηση στο νέο 
λιμάνι. Ακολούθησε βουτιά στον Αρχάγγελο και μπάνιο στις Αλυκές. Το βράδυ στα 
Λιμενάρια πολιτιστικές κδηλώσεις με ΦΕΣΤΙΒΑΛ παραδοσιακών χωρών από τοπικούς 
φορείς και γεύμα με παλαιά και νέα μέλη.... ακόμη και από την Αγγλία !!!!! 
Η 2η μέρα στη ΘΑΣΟ ξεκίνησε με συννεφιά. Στη ρότα μας για το ΛΙΜΕΝΑ βρήκαμε ισχυρό 
ΚΟΝΤΡΑ καιρό, ότι έπρεπε για να δοκιμαστούν σκάφη και πληρώματα εν όψει της 
αποστολής μας στην Πανελλήνια της ΛΕΣΒΟΥ. Την Κυριακή το βράδυ στο εξαιρετικό Simi 
Restaurant της Θάσου, γιορτάσαμε τα γενέθλια του δραστήριου μέλους μας από την Ξάνθη 
Γιάννη Σερδάρη. Το εστιατόριο (το καλύτερο της Θάσου), μας είχε παραχωρήσει ένα 
θαυμάσιο ξεχωριστό χώρο. Η υπέροχη βραδυά ολοκληρώθηκε με ποτό σε κεντρικό bar. 
Οικογενειακή ατμόσφαιρα – κέφι – γέλιο – σύμπνοια και τόσα άλλα, μία παρέα που 
«έδεσε» αμέσως. Ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρώσουμε την τριήμερη δράση μας στη 
ΘΑΣΟ με water activities στο La Scala. 
11 ΣΚΑΦΗ (ΦΟΥΣΚΩΤΑ - ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ - JET) επιβεβαίωσαν τον ΜΕΙΚΤΟ χαρακτήρα του 
ΜΟΦΣ, ο οποίος είναι πλέον ο όμιλος των κατόχων κάθε είδους σκάφους αναψυχής.  
Τα 38 ΑΤΟΜΑ από 4 έως 64 χρονών υπογράμμισαν τον οικογενειακό χαρακτήρα του 
ομίλου. 
Το μέλος μας Βαγγέλης Τσιγγκαλίδης μας μοίρασε το αναμνηστικό μπλουζάκι "ΘΑΣΟΣ 
2017" που τύπωσε με δικά του έξοδα. Ο ΜΟΦΣ μοίρασε το καπελάκι του συλλόγου 
Ένα από τα νέα μέλη μας ο Σάκης Δεληγιαννίδης μας έκανε μία έκπληξη, είχε πάρει για 
όλους μας ένα θαυμάσιο ναυτικό βραχιολάκι 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γιατί η επέκταση του ΜΟΦΣ στην Καβάλα και την Ξάνθη το 
2016, μας έδωσε την ευκαιρία να γνωριστούμε με αξιόλογους καπεταναίους και θαυμάσια 
πληρώματα π ου ήρθαν στην Αλόννησο το 2016, έκτοτε έρχονται μαζί μας σε όλες τις 
σημαντικές δράσεις μας (στη Θεσσαλονίκη, στην Αμμουλιανή, στην Αθήνα, στα Χανιά κ.τ.λ ) 
και περνάμε υπέροχα. 

Κυβερνήτες και πληρώματα δώσαμε ραντεβού για την επόμενη εκδήλωσή μας στη 
Θράκη, τη δράση μας στη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ «ΜΟΦΣ- ΚΑΒΕΙΡΙΑ 2017» το 2ο 15ημερο του 
Αυγούστου του 2017. 


