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------- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ -----«5TH KAVALA AIR / SEA SHOW» THASSOS 1ST WW AVIATORS GOLDEN
ANNIVERSARY MACEDONIAN FRONT – AEGEAN SEA 2016
ΣΚΟΠΟΣ
Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ γίνεται κάθε χρονιά και δημοσιοποιείται στο επίσημο WEB SITE
www.kavala-airshow.com στο πεδίο «Σχετικά / Αποτίμηση». Περιλαμβάνονται «Γενικές
Πληροφορίες», η «Αποτίμηση 2011-14» και η τρέχουσα. Τα αρχεία είναι αναλυτικά
προκειμένου ο κάθε αναγνώστης να κατατοπιστεί καλύτερα για έναν θεσμό γενικά άγνωστο
στη Χώρα και την Ιστορία της. Η αποτίμηση των πεπραγμένων επικαιροποιείται εφόσον
απαιτηθεί.
ΓΕΝΙΚΑ
Το 5th Kavala Air Sea Show 2016 περιλαμβάνοντας και τη διοργάνωση Thassos 1st
WW Aviators Golden Anniversary Macedonian Front – Aegean Sea ( 23 – 27 Ιουνίου )
Και αυτή τη χρονιά μία μοναδική για το είδος και την έκταση της αεροπορική αλλά
και ναυτική διοργάνωση πέτυχε να ψυχαγωγήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές, αλλά και
να φανερώσει σοβαρές πτυχές της νεότερης ιστορίας μας προβάλλοντας την περιοχή με
ισχυρές και σταθερές αναπτυξιακές προοπτικές.
Οι εμπειρίες μοναδικές και προτόγνωρες για τους συντελεστές επισήμους και
θεατές. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος «Rebuilding History» με την υποστήριξη
της μοναδικής (έστω) πτήσης μετά από 100 χρόνια του David Bremner με πανομοιότυπο
διπλάνο του παππού του κατά τον Α’ παγκοσμίου Πολέμου από το ίδιο πεδίο πτήσεων στο
Πρίνο της Θάσου. Η δημιουργία από το Μηχανικό του Ελληνικού Στρατού και τον Δήμο του
Νησιού σε μόλις 40 ημέρες. Ο συντονισμός πλήθους δράσεων και ενεργειών με την
εμπλοκή του ΥΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων μας, οι οποίες περιλάμβαναν ιστορικές
αναδρομές στον αιώνα της αεροπορικής μας ιστορία με 7 βιβλιοπαρουσιάσεις, τελετές
τιμών και ενημερώσεις μαζί με την κύρια τριήμερη διοργάνωση στην Καβάλα θεωρούμε ότι
πρόσθεσαν τα μέγιστα στον αεροπορικό μας πολιτισμό.
Πλήθος αεροσκαφών JET μεμονωμένα ή σε ομάδα, ελικοπτέρων, ελικοφόρων μαζί
με πλωτά και ομάδες θαλάσσιας επέμβασης σε ένα όμορφο φυσικά και τεχνητά σκηνικό με
την μέγιστη αποδεκτή ασφάλεια διεθνώς, με την σταθερή φιλοξενία της πόλης και της
περιοχής συνδυαστικά με καλοκαιρινές διακοπές. Εικόνες που αποτυπώνονται σε πλήθος
διεθνών και εγχώριων εργαλείων προβολής κάθε είδους και κλάσης.
Η διοργάνωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε και για 5η χρονιά κάτω από
ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, διατηρεί την πρωτοπορία και μοναδικότητα της
στη Χώρα αλλά και την σπανιότητα της σε διεθνές επίπεδο, τόσο σε ότι αφορά το είδος και
τον χαρακτήρα της όσο και ότι είναι ελεύθερη (δωρεάν) για το κοινό.
Ο παράγοντας κόστος προς αποτελεσματικότητα παραμένει ιδιαίτερα ευνοϊκός
συγκρινόμενος με αντίστοιχες διοργανώσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό, όσο και με άλλες
διοργανώσεις / εκδηλώσεις κάθε είδους τοπικά, περιφερειακά και Πανελλαδικά. Πέραν του
οικονομικού τομέα η προσφορά επιπλέον είναι πολλαπλή και σε Εθνικό, Τουριστικό
Πολιτιστικό Επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο.
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Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε τοπικό επίπεδο παρέχουν χρηματικούς και
άλλους δημόσιους πόρους για την εξασφάλιση του Προϋπολογισμού στον οποίο
αναφέρεται κυρίως η αποτίμηση. Σταθερά από το 2012 το ΥΕΘΑ οι τρείς Κλάδοι των
Ενόπλων Δυνάμεων και το κρατικό δυναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των
αεροπορικών επιδείξεων μέσω των οικείων κονδυλίων.
Οι δαπάνες των Κρατικών αποστολών ( π.χ Γερμανία 2013,14,16 και Σαουδική Αραβία
2014) καλύπτονται από τις ίδιες τις χώρες τους και παράλληλα προσέφερουν μετρήσιμα
οικονομικά οφέλη σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο.
Για κάθε οικονομικό στοιχείο αποτίμησης αρμόδιοι φορείς είναι η Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια» και σε ότι αφορά στη Θάσο ο Δήμος του
Νησιού.
Σε ότι αφορά το 2016 είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Διοργάνωση συμπεριέλαβε
με διακριτό τρόπο επιπλέον την επετειακή αεροπορική εκδήλωση (pre Show) με τίτλο
«Thasos 1st WW Aviators Golden Anniversary Macedonian Front – Aegean Sea 2016» για την
οποία αναφερόμαστε στη σελίδα 32.

Παναγιώτης Γεωργιάδης Σμήναρχος (Ι) ε.α

Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Διευθυντής
Διεθνούς Αεροπορικής και Ναυτικής Διοργάνωσης Kavala Air / Sea Show (KASS)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
1.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ………………………………………………………………………….σελ 4

2.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ………………………………………………………………σελ 5

Η αντιστοίχηση των επιμέρους αντικειμενικών σκοπών της Προγραμματικής
Σύμβασης με τα αποτελέσματα.
(α)
Η προσέλκυση επισκεπτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό,
δεδομένης της μοναδικότητας της διοργάνωσης σε όλη την Ελλάδα.
(β)
Η προβολή της περιοχής της Καβάλας και της Περιφέρειας ΑΜΘ γενικότερα,
ιδιαίτερα στον τουριστικό και πολιτιστικό τομέα.
(γ)
Η προαγωγή του ενδιαφέροντος του κοινού - και κυρίως των νέων - για τον
αεροπορικό και ναυτικό πολιτισμό.
(δ)
Η ψυχαγωγία της τοπικής κοινωνίας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην
τοπική οικονομική δραστηριότητα.
(ε)
Μία τέτοια διοργάνωση, συμβάλλει στην συνέχιση της ενδυνάμωση της
αναγνωρησιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής καθώς και στην ενίσχυση της
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα κοινωνικού και οικονομικούαναπτυξιακού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του
Δήμου Καβάλας.

Β.

ΠΡΟΒΟΛΗ
1.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

2.

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

3.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΜΜΕ (Documentary, TV Broadcasting, Internet e.t.c)
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (“Rebuilding History” UK - GR) –Σελ
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«ON AIR» BULGARIAN TV
FORUMS
ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
4.

Μετά τη Διοργάνωση (Σεπ 2016)

5.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

6.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7.

ΧΟΡΗΓΟΙ

8.

Οικονομικά Οφέλη τοπικών Επιχειρήσεων

9.

Οικονομικά Οφέλη Εθνικής Οικονομίας

10.

6th Kavala Air / Sea Show 2017
4

Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
1.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ)
Στην Οργανωτική Επιτροπή «5th Kavala Air Sea Show 2016» συμμετέχουν, πέραν του Δήμου
Καβάλας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της ΠΕ Καβάλας, ο
Οργανισμός Λιμένα Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας, η AOPA Hellas (Aircraft Owner
Pilot Association), ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καβάλας και το Σωματείο Καφεζυθοπωλών.
Ομάδα Επιχειρησιακής Διοίκησης (ΟΕΔ)
Η ΟΕΔ έχει ως αποστολή τον συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων, Υπηρεσιών και
παραγόντων υποστήριξης καθώς και την αρμοδιότητα και ευθύνη εκτέλεσης των
κατάλληλων ενεργειών οργάνωσης, σχεδιασμού και εκτέλεσης της διοργάνωσης με δύο
κύριους κλάδους και συγκεκριμένα τον επιχειρησιακό και της λογιστικής υποστήριξης.
Πρόεδρος της ΟΕΔ με εξουσία συντονισμού είναι ο Διευθυντής της Διοργάνωσης.
Διεύθυνση Διοργάνωσης
Η Διεύθυνση της ΟΕΔ ασκείται από τον Διευθυντή Συντονιστή της Διοργάνωσης με
Οργανωτικά και Επιχειρησιακά καθήκοντα (Organizer & Flying Display Director), μεταξύ
αυτών τον συντονισμό με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ως προς τα θέματα ασφαλείας
τόσο επί εδάφους όσο και ως προς τα εναέρια πτητικά μέσα και θαλάσσια ύδατα.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Προεδρεία Ελληνικής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού («υπό την Αιγίδα το 2013 και 2014»).
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2.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ [ανά Τομέα (Προγραμματική Σύμβαση) και
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ]
«Η προσέλκυση επισκεπτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό,
δεδομένης της μοναδικότητας της διοργάνωσης σε όλη την Ελλάδα».
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διαρκής – Δωρεάν)
Η διοργάνωση παραμένει σταθερά καταχωρημένη κάθε χρονιά στα
εγκυρότερα Air Shows Global Calendars (http://www.milavia.net/, http://www.airshows.org.uk, http://www.fencecheck.com/forums/calendar.php?month=-1 κ.λ.π
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Β.

ΠΡΟΒΟΛΗ
1.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Δράσεις Προβολής ως μέλος (2012) του EUROPEAN AIR SHOW COUNCIL
(Κόστος Ταξιδιού – Συμμετοχής = 1700 ευρώ) Από κονδύλιο Επιμελητηρίου
Στη Διοργάνωση απονέμεται το 2016 πρώτο Βραβείο 1st Prize Award
MARKETING EUROPEAN AIRSHOW COUNCIL CONVENTION March 2016 Malta.
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2.
(α)

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

30 ΜΑΡ - 01 ΑΠΡ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ
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(β)

ΚΕΔΕ ΚΑΒΑΛΑ 1 ΑΠΡ 2016

(γ)

02 ΑΠΡ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΤΕΛ «GALAXY» HOTEL
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3.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΜΜΕ (Documentary, TV Broadcasting, Internet e.t.c)
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(α)

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (“Rebuilding History” UK - GR)

Ειδική Αποστολή Ανεξάρτητης Παραγωγής ASA Stephens Saunders Top Film
Director https://vimeo.com/user12150746 για δημιουργία ολοκληρωμένου
Ντοκιμαντέρ (Καβάλα, Θάσος, Δράμα, Πόρτο Λάγος) για τη προβολή σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες, μέσα από BBC, CHANNEL4, YESTERDAY CHANNEL, HISTORY
CHANNEL
https://vimeo.com/158969503 Bristol Scout Rebuilding History Trailer 1

Συνέντευξη για τη Διοργάνωση (στο σύνολο της για το 2016) στη Θέση ανάπτυξης Διοίκησης
& Ελέγχου στην οροφή του «Διοικητηρίου» της ΠΕ Καβάλας στις 25-06-2016
https://vimeo.com/172725324 Bristol Scout Trailer 2

(β)

«ON AIR» BULGARIAN TV

https://www.youtube.com/watch?v=T7e36V4Ebbs Авиошоу 2016-07-02
(Е69) - Kavala Air & Sea Show 2016 10 Ιουλ. 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vD1lAkui_Xk Авиошоу 2016-07-09
(Е70) - Авиошоу Кавала, част 2. Балтийските пчели. 2 Σεπ. 2016
(γ)

FORUMS

http://forums.airshows.co.uk/viewtopic.php?f=21&t=71755

(δ)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ σε Δίκτυα Διεθνούς κύρους
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THE HAFFINGTON POST http://www.huffingtonpost.gr/2016/06/06/storyaerial-dance_n_10307474.html«Κατερίνα Σολδάτου: Η Ελληνίδα χορογράφος που
αψηφά τους νόμους της βαρύτητας»
Andro.gr http://www.andro.gr/special-categories/badges/gynaika/katerinasoldatou/
(ε)

ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
1/.

IMPERIAL WAR MUSEM (LONDON)

Bristol Scout: Rebuilding Grandad's Aircraft Face Book
Imbros and Thasos: Wonderful to be able to listen to grandad's voice - talking about
the place we visited in Thassos, flying in exactly the same place FDH Bremner describes!
There are nine tapes in total and the link below is to REEL 5 covering: lifestyle. Recollections
of period as officer with No 2 Wing, Royal Naval Air Service based at Thasos, Greece, 4/191610/1916: difficult first landing at airfield; relationship with French Air Force unit; petrol
bombs used in raids to destroy Bulgarian crops; dangers of flying over mountains; bomb
racks; difficulties in spotting for monitors; story of accidentally bombing Greek unit; extra
bombs carried by Serbian pilot. http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80000004

Ενδεικτική η κοινοποίηση για τον αντίκτυπο της διοργάνωσης (με κύριο θέμα
ασφαλώς την αεροπορική ιστορία της Θάσου και περιοχής της Δυτικής ΠΑΜΘ Δράμα Καβάλα
Ξάνθη
Πόρτο
Λάγος)
σε
Διεθνές
επίπεδο
από
το
https://www.facebook.com/Bristol-Scout-Rebuilding-Grandads…/ Bristol Scout:Rebuilding
Grandad's Aircraft μια και το θέμα δημοσιοποιείται πλέον σταθερά (για πρώτη φορά σε
αυτό το επίπεδο) στο IMPERIAL WAR MUSEUM (LONDON).

2/. Photo Album Special Portfolio
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a. Agiani Stratos OLYMPUS
http://agiani.com/portfolio/the-bristol-scout/
THE STORY
David’s Granddad flew with No. 2 Wing RNAS from Dec 1915 to Aug 1916, at Imbros, off the Gallipoli
peninsula, and at Thasos, a Greek island off the coast of Bulgaria, who had recently joined the Axis
powers.
He flew ten different types of aircraft in his time there, and of them all his favourite was the Bristol
Bullet, or Scout. He flew seven different Scouts, and his favourite was serial number 1264.
After he died David found three souvenirs in his workshop, a stick, rudder bar and magneto, and he
guessed that these were from 1264. Then in 2002 David’s friend Theo Willford suggested that he
should rebuild 1264, and the research started.
They started building in 2008, and in on 9 July 2015 it took to the air for the first time, almost exactly
100 years after the original.
In 2016 they hoped to return the aircraft to Imbros or Thasos to reprise David’s Granddad flights
exactly 100 years after he was there.
THE PROJECT
I was leading a team of 10 Photographers covering the Kavala Air Sea Show 2016 when I learned of
David’s arrival at Thassos. He was going to try at the time to make the historic flight from the exact
same airport his Granddad took off 100 years ago. Since I am an Olympus user I contacted Olympus
Greece to let them know that I decided to go to Thassos with my own expenses and cover the story.
SO I asked if they cloud provide me with a 40-150 ( 80-300 in 35mm ) and an extender in order to be
able to shoot this adventure and also the rest of the Airshow back at Kavala.
Mr Ageridis, the Business Development Director of Olympus Greece was super positive and provided
me with not only the lens but also an Olympus OM-D EM-1. A killer combo for such a task.
So after the Equipment arrived I hopped on a ferry to Thassos and for 3 days I documented the
adventure of David at Thassos Island.
Below you can find some selected shots from the day of flight that started at 04:00, in order for David
to have a fighting chance to take off, avoiding strong winds which could prevent the aircraft from
flying.
This is literally a chance that someone can have every 100 years. And I was lucky enough, with the
help of Olympus to be there and document it.
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Special Thanks
I would like to thank the following for helping in making this happen.






Mr Georgiadis, the heart and soul of the Kavala Air Sea show
Vasilis Tziatas for helping out and being a great assistant and photographer
Paganiotis Kokkinis for following me everywhere in order to document the
backstage with video and photos
David Bremmer for giving us access and his time in order to make this project
happen
To David once more for being a huge inspiration. His courage and patience
are truly remarkable. A True dreamer than makes dreams happen. It was a
honor for me to be able to document this historic achievement.

Εντός του 2016 Σεπ – Ιαν 2017 αναμένονται και άλλα 3 Album κατ’ ελάχιστο.
b. FLICKR. COM
Nick Delchanidis
https://www.flickr.com/photos/nickdelhanidis/sets/72157667894035494/with/30
014917211/
Mavroudakis http://flickrhivemind.net/Tags/kavalaairseashow/Recent
Redpit https://www.flickr.com/photos/redpit-photography/with/28519142553/
3/.
Τελετή παρουσίασης επτά (7) Διακεκριμένων Βιβλίων
Ελλήνων Συγγραφέων για την Αεροπορική Ιστορία.
Ονομασία Τελετής «EAGLES MEETING» Ξενοδοχείο IMARET Πέμπτη 23 Ιουνίου
2016 (19:30 – 24:00). ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
Γνωρίζοντας την Αεροπορική μας Ιστορία μέσα από έξη Βιβλία των τελευταίων 10 ετών.
Ικανά για να πληροφορήσουν με κάθε (προς το παρόν) λεπτομέρεια για τις συνθήκες "
ανάπτυξης του Αεροναυτικού Πολέμου " σε Παγκόσμιο Επίπεδο ως σύνθεση. Παρουσία της
Υφυπουργoύ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) και
βουλευτού Νομού Σερρών, κας Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ και
Δημάρχου Καβάλας, Υποστρατήγου Δκτή ΧΧ ΤΘ Μεραρχίας, Επιθεωρητού Λιμενικού
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Σώματος και λοιπών Θρησκευτικών Στρατιωτικών και Πολιτικών αρχών. Τα Βιβλία αυτά
παρουσιάστηκαν στην ειδική τελετή στις 23 Ιουνίου με την ονομασία "EAGLES MEETING"
στο ξενοδοχείο IMARET της Καβάλας στο πλαίσιο της διοργάνωσης μας για το 2016.
"ΤρελοΚαμπέρος" της Αντιγόνης Καμπέρου Συγγραφέας Εκδότης kamberou.worldpress.com
"Απ' τα Πελάγη… στους Αιθέρες: Το Χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας, 1913-1941" Ιωάννης
Παλούμπης Ναύαρχος ε.α Πολεμικό Ναυτικό
"Θάσος το 'Αγνωστο Αεροδρόμιο" Πασχάλης Παλαβούζης Καθηγητής Ερευνητής Εκδόσεις
"ΞΥΡΑΦΙ" Καβάλα http://www.xirafi.gr/xirafi/printing/
"Αεροπορικός Πόλεμος στη Μακεδονίας 1916-18 Παναγιώτης Γεωργιάδης Σμήναρχος (Ι) ε.α
Πολεμική Αεροπορία Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε
" Ο Ιπτάμενος Έλληνας " Στήβ Πισσάνος (+) ( παρουσίαση USMC Col. res Νικόλαος Γεώργιος
Χειμμάρας) Εκδόσεις "AVIATION PUBLICATION"
"Κι αν δεν είσαι, θα γίνεις....." Παύλος Ι. Ιωαννίδης Αεροπόρος Επίτιμος Αντιπρόεδρος
Onassis Foundation Vice President Emeritus Εκδόσεις Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ (παρουσίαση κ.
Δημήτριος Λεμονίδης Element Shipmanagement S.A και "Μεγάλος" Χορηγός της
Εκδήλωσης).
Μαζί με την εισήγηση του Πτεράρχου (Ι) ε.α Γεώργιου Τσαλουχίδη Ύπατου Προέδρου
Συμμάχων Πολεμιστών Μακεδονικού Μετώπου 1916-18 και Προέδρου της Ένωσης Ποντίων
Αξιωματικών "ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" και την τιμητική παρουσία του Υποδιοικητή της 120 Πτέρυγας
Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας Σμχού (Ι) Αλέξανδρου Κεφαλά και Ιπταμένων
Αξκών της Ομάδας επιδείξεων "Δαίδαλος" T-6A ολοκλήρωσαν το "Αεροπορικό Ταξίδι των
ΑΕΤΩΝ στο Χρόνο".
Έκτακτοι λόγοι δεν επέτρεψαν την παρουσίαση και ενός ακόμη βιβλίου του Αεροπόρου
Ακριβού Τσολάκη "Τόλμα! " Ένας Τρόπος Ζωής Εκδόσεις "AVIATION PUBLICATION". Η
Διοργάνωση ευχαριστεί θερμά τους κ. Δημήτριο Λεμονίδη Element Shipmanagement S.A ως
κύριος Χορηγός της Εκδήλωσης. Επίσης το Ξενοδοχείο "ΙΜΑΡΕΤ", Οινοι ΝΙΚΟ ΛΑΖΑΡΙΔΗ,
"ΒΕΡΓΙΝΑ" Μπύρα, Τσαί TUVUNU και τέλος τον κο Κώστα Ελευθεριάδη για την δυναμική
παρουσία των αρπακτικών (ενός Γερακιού του "Αριστείδη" και μιας Γλάφκης για το 2ο ΤΕΕΠ
της Αεροπορίας Στρατού).
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(β)
Η προβολή της περιοχής της Καβάλας και της Περιφέρειας ΑΜΘ
γενικότερα, ιδιαίτερα στον τουριστικό και πολιτιστικό τομέα.
Αποτίμηση
Α.

WEB SITE www.kavala-airshow.com Πηγή (Google analytics)

Χάρτης από 14 Ιουν 2016 - 14 Ιουλ 2016

Σύνολο 17.359 - Νέες περίοδοι σύνδεσης 68,89%
Χάρτης από 1 Μαΐ 2013 – 20 Οκτ 2016

Σύνολο 86.827 - Νέες περίοδοι σύνδεσης 70,98%
17

Β.

FACE BOOK https://www.facebook.com/kavala.airshow/

Γενικά
Η εκδήλωση (2016) δημιουργήθηκε στις 28/12/2015 και μόλις τις πρώτες 2
εβδομάδες έφτασε σε απήχηση τις ~240.000 ενημερώσεις.
Στη συνέχεια σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά του Facebook και τα
δεδομένα της εκδήλωσης όπως αναφέρονται από τις 19 Ιανουαρίου 2016 έως και
τις ημέρες της εκδήλωσης επιπλέον ~267.000 άτομα ενημερώθηκαν για την
εκδήλωση.
Γενικό Σύνολο > 500.000 ενημερώσεις Διεθνώς.
Μ.Ο Απήχησης
Ο μέσος όρος της απήχησης σε Καθημερινή βάση κατά τον μήνα Ιούνιο
άγγιζε τους 20.000 επισκέπτες με αποκορύφωση το τριήμερο της εκδήλωσης και
ειδικότερα στις 26 Ιουνίου όπου και ανήλθε στους 146.518 – ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
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Γ. Δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο (Πρώτες 5 ημέρες μετά)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Proto thema.gr- πρόγραμμα στα αγγλικά από ιστοσελίδα
Ant1news.gr – μικρό κείμενο.
Zougla.gr – ίδιο με Πρώτο Θέμα
ert.gr – video και είδηση
veterans.gr
news makedonias.gr
evros24.gr
xanthipress.gr
fileto.gr
nafteboriki.gr – κείμενο και φώτο από Motion Team
dramania.gr
komotini24.gr
taxydromos.gr
xanthitimes.gr – video από ΕΝΑ Channel
arouraios.gr
seleo.gr
newsnow.gr
thassopress.gr
Epirus-tv-news.gr
Cityportal.gr
Skai patras.gr
Inews.gr
Art&life.gr
Cretenews.gr
19

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Nationalpride.gr
Heyevent.gr
11aviation.gr
Alpha96,5
Espekm.gr
Petame.gr
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων – από ΑΠΕ
Blog.gr
Xanthi.fm100.gr
Newsbobm.gr
Pronews.gr
Hellenicspotters.blogspot.gr
Xanhi2.gr
Hellasforce.gr
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Nafpaktia.news.gr
Nonews.gr
Fencheck.com
Triklopodia.gr
Ethnos.gr
Sererestv.gr
Kranos.gr
Ethraki.gr 48. Fnews.gr 49. Mysalonica.gr

(γ)
Η προαγωγή του ενδιαφέροντος του κοινού - και κυρίως των νέων για τον αεροπορικό και ναυτικό πολιτισμό.
Αποτίμηση 24/06/2016 – 30/06/2016
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……… και 03/06/2016 – 30/06/2016

Spotter - Press
Έφτασαν τους 135 από πάνω από επτά χώρες.

Παραδείγματα:
a.

https://www.flickr.com/photos/redpit-hotography/sets/72157672677102816
30 PHOTOS

«The Kavala Air Sea Show (KASS) is a small but great air-sea show that takes
place at the port of the beautiful city of Kavala. Here are some random shots from
the 2016 air demonstrations. Enjoy and see you there next year!»
21

β.

https://www.flickr.com/photos/airliner/27802012032

Fotis Mavroudakis Kavala Air Sea Show 2016 Our annual meeting in the sky
over Kavala
18 PHOTOS
γ.

https://www.flickr.com/photos/110291908@N03/albums/72157670228606336
19 PHOTOS

Bogomil Petrov Hellenic Army AH-64 Apache Kavala airsea show 2016
δ.
https://www.flickr.com/photos/sfpaikaros_planespotting/sets/72157669472165920
79 PHOTOS
ε.

Васил Иванов
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000266623327
https://www.facebook.com/NVAirStudio/?pnref=lhc
33 PHOTOS

(δ)
Η ψυχαγωγία της τοπικής κοινωνίας και η δημιουργία προστιθέμενης
αξίας στην τοπική οικονομική δραστηριότητα.
Αποτίμηση
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(ε)
Μία τέτοια διοργάνωση, συμβάλλει στην συνέχιση της ενδυνάμωση
της αναγνωρησιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής καθώς και στην
ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα κοινωνικού και
οικονομικού-αναπτυξιακού
ενδιαφέροντος
της
Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Καβάλας.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Χωρίς να διατεθεί κάποιο σημαντικό χρηματικό ποσό από τον
Προϋπολογισμό της διοργάνωσης αυτή επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε
επίπεδο προβολής. Προκειμένου όμως αυτός ο τομέας να γίνει ποιο
αποτελεσματικός στην Χώρα απαιτείται η συνεργασία με Τηλεοπτικό Σταθμό
24

Πανελλήνιας Εμβέλειας, δράση που είναι ικανή και απαραίτητη για μιας τέτοιας
κατηγορίας διοργάνωση. Αυτό θα βοηθήσει σε επίπεδο εξασφάλισης Χορηγιών
αλλά και μεγαλύτερα ποσοστά Ελλήνων επισκεπτών και από μακρινά μέρη της
χώρας.
Λεπτομερείς αναφορές και παραπομπές γίνονται Διαρκώς και Χωρίς
Δημόσιο κόστος τουλάχιστον στο Διαδίκτυο δηλαδή το απόλυτα κυρίαρχο μέσο
προβολής για κάθε δράση ή διοργάνωση.
Η διοργάνωση μέσω του διαδικτύου και ειδικών, διεθνούς κυκλοφορίας και
επισκεψιμότητας, ημερολογίων και περιοδικών κυρίως, προβάλλει σταθερά και
χωρίς κόστος την περιοχή και κατ’ επέκταση την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης. Συγκεκριμένα και σε ότι αφορά το οπτικό υλικό, το οποίο είναι
ιδιαίτερα πλούσιο και ποιοτικό, μαζί με υλικό τουριστικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα αυτό δημοσιοποιείται ελεύθερα στο κοινό σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις μας δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο.
Στην επόμενη σελίδα φαίνεται οπτικοποιημένη η επίσημη σελίδα Web Site
της Διοργάνωσης η οποία βρίσκεται σε διαρκή λειτουργικότητα από το 2013
σταθερά (χωρίς διακοπή) και με κόστος που έχει αναλάβει αποκλειστικά και πέραν
του δημόσιου προϋπολογισμού με πάροχο την τοπική εταιρεία ARTWARE, η
συνεργαζόμενη ατομική επιχείρηση WINGS on WAVES (Ιωάννης Π. Γεωργιάδης)
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4. Μετά τη Διοργάνωση (Σεπ 2016)
Τοπικές Εφημερίδες Καβάλας
ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.
Δεύτερον, τα ξενοδοχεία της Καβάλας ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ γέμισαν τις
ημέρες της διοργάνωσης και μάλιστα πολλοί επισκέπτες έμειναν σε ξενοδοχεία
άλλων δήμων του Νομού, ακόμα και σε γειτονικές πόλεις, λόγω πληρότητας των
ξενοδοχείων της πόλης της Καβάλας και υπάρχουν σχετικά στοιχεία που το
αποδεικνύουν. Τρίτον και πιο σημαντικό... Η διαφήμιση για το show έγινε ΚΥΡΙΩΣ
ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ και μάλιστα η επισκεψιμότητα σε σχετικές ιστοσελίδες
εκτοξεύτηκε σε δυσθεώρητα νούμερα, ταξιδεύοντας το show όχι μόνο εκτός
Καβάλας, αλλά και εκτός Ελλάδας. Κι εδώ υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, τα οποία
μπορούν να δοθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο, αν και εφόσον το ζητήσει. Αν κάποιοι,
δε, θα προτιμούσαν περισσότερη διαφήμιση του show (μεταξύ αυτών και οι
διοργανωτές του), αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος για την διοργάνωση που θα
επιβάρυνε τον δήμο Καβάλας ή την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ήτοι τους
πολίτες, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή βάσιμης κριτικής για τον
οιονδήποτε επιθυμεί λιγότερα έξοδα για εκδηλώσεις.
Β.
Τρεις διευκρινίσεις, σχετικά με τα όσα είπε ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας «Ο Τόπος της Ζωής Μας»
Μάκης Παπαδόπουλος κατά την προχθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
από το ξενοδοχείο “GALAXY”: Πρώτον, Ο ΤΑΡ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΧΟΡΗΓΟΣ του 5ου Kavala
AirSea Show, αλλά μόνο του COSMOPOLIS. Η μπύρα Βεργίνα και η εταιρία TUVUNU
ήταν οι μεγάλοι χορηγοί του show. Δεύτερον, τα ξενοδοχεία της Καβάλας
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ γέμισαν τις ημέρες της διοργάνωσης και μάλιστα πολλοί
επισκέπτες έμειναν σε ξενοδοχεία άλλων δήμων του Νομού, ακόμα και σε γειτονικές
πόλεις, λόγω πληρότητας των ξενοδοχείων της πόλης της Καβάλας και υπάρχουν
σχετικά στοιχεία που το αποδεικνύουν. Τρίτον και πιο σημαντικό... Η διαφήμιση για
το show έγινε ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ και μάλιστα η επισκεψιμότητα σε σχετικές
ιστοσελίδες εκτοξεύτηκε σε δυσθεώρητα νούμερα, ταξιδεύοντας το show όχι μόνο
εκτός Καβάλας, αλλά και εκτός Ελλάδας. Κι εδώ υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, τα
οποία μπορούν να δοθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο, αν και εφόσον το ζητήσει. Αν
κάποιοι, δε, θα προτιμούσαν περισσότερη διαφήμιση του show (μεταξύ αυτών και
οι διοργανωτές του), αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος για την διοργάνωση που θα
επιβάρυνε τον δήμο Καβάλας ή την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ήτοι τους
πολίτες, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή βάσιμης κριτικής για τον
οιονδήποτε επιθυμεί λιγότερα έξοδα για εκδηλώσεις.
ΑΟPA HELLAS NEWSLETTER
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/1571d56d22c2f529

5th Kavala Air Sea Show 2016
Το 5th Kavala Air Sea Show 2016 περιλαμβάνοντας και τη διοργάνωση Thassos 1st
WW Aviators Golden Anniversary Macedonian Front – Aegean Sea (3 – 27 Ιουνίου)
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Και αυτή τη χρονιά μία μοναδική για το είδος και την έκταση της αεροπορική αλλά
και ναυτική διοργάνωση πέτυχε να ψυχαγωγήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές,
αλλά και να φανερώσει σοβαρές πτυχές της νεότερης ιστορίας μας, προβάλλοντας
την περιοχή με ισχυρές και σταθερές αναπτυξιακές προοπτικές.
Οι εμπειρίες μοναδικές και πρωτόγνωρες για τους συντελεστές, επισήμους και
θεατές. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος «Rebuilding History» με την
υποστήριξη της μοναδικής πτήσης μετά από 100 χρόνια του David Bremner με
πανομοιότυπο διπλάνο του παππού του κατά τον Α’ παγκοσμίου Πολέμου από το
ίδιο πεδίο πτήσεων στο Πρίνο της Θάσου. Η δημιουργία του από το Μηχανικό του
Ελληνικού Στρατού και τον Δήμο του Νησιού σε μόλις 40 ημέρες. Ο συντονισμός
πλήθους δράσεων και ενεργειών με την εμπλοκή του ΥΕΘΑ και των Ενόπλων
Δυνάμεων μας, οι οποίες περιλάμβαναν ιστορικές αναδρομές στον αιώνα της
αεροπορικής μας ιστορίας (με 7 βιβλιοπαρουσιάσεις), τελετές τιμών και
ενημερώσεις, μαζί με την κύρια τριήμερη διοργάνωση στην Καβάλα πρόσθεσαν τα
μέγιστα στον αεροπορικό μας πολιτισμό.
Πλήθος αεροσκαφών JET, μεμονωμένα ή σε ομάδα, ελικοπτέρων, ελικοφόρων μαζί
με πλωτά και ομάδες θαλάσσιας επέμβασης σε ένα όμορφο φυσικά και τεχνητά
σκηνικό με την μέγιστη αποδεκτή ασφάλεια διεθνώς, με την σταθερή φιλοξενία της
πόλης και της περιοχής, συνδυαστικά με καλοκαιρινές διακοπές. Εικόνες που
αποτυπώνονται σε πλήθος διεθνών και εγχώριων εργαλείων προβολής κάθε είδους
και κλάσης.
Με την ουσιαστική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΥΠΑ χρειάζεται
πάντα και την υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών και ιδιωτικών φορέων του
χώρου της αεροπορικής κυρίως οικογένειας, για να συνεχίσουμε την ανοδική μας
πορεία πλαταίνοντας τα συλλογικά οφέλη. Ακόλουθοι στην βράβευση μας από το
European Air Show Council το 2016, αλλά και από τα εξαιρετικά σχόλια και
παρατηρήσεις, έμπειρων αλλά και απλών θεατών, η κοινωνία της περιοχής με τους
μικροσκοπικούς της πόρους ξεκινά την προετοιμασία για το «6th Kavala Air / Sea
Show» στις 30 Ιουνίου και 1 και 2 Ιουλίου το 2017.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗ
Απήχηση αναγγελίας προγραμματισμού «6th KASS 2017»
Global Air Show Calendars
MILAVIA
Hello Panagiotis Georgiadis,
Thank you very much, it has been added to the 2017 list.
By the way one of my contributing photojournalists is from Greece, George
Karavantos, you can view his portfolio at
http://www.milavia.net/portfolios/gkaravantos/ and we have more planned.
Would it be possible to arrange some special media access for him to attend
the show next year? Any unique opportunity will be much appreciated as it's
not easy to get good photographs at a seafront show.
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If so, can you I give him your e-mail address so he can maybe contact you
next year?
Regards,
Niels Hillebrand
MILAVIA Webmaster
http://www.milavia.net

5.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ
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Flying Display Participant Teams
PRE SHOW June 24 - 2016. Prinos Thassos / - 1st WW Aviators Golden Anniversary
Macedonia Front - Aegean Sea
Bristol Scout B' Plane F. Replica "Bremner Grandson Team Rebuilding History Project
"Thasos Prinos"1st WW Air Strip" (F)
Honored Formation Flights from HAF + (F)
HAF T- 6A Demo Team "Daedalus" (F)
HAF F16C Demo Team "Zeus" (F)
SHOW June 25 & 26 - 2016." 5th Kavala Air/Sea Show"
HAF F16C Demo Team "Zeus" (F)
HAF T- 6A Demo Team "Daedalus" (F)
2 X AH-64DHE Hellenic Army Aviation (F)
Baltic Bees Jet Team 6 X L39 C (F)
Helicopter Solo Display 1 X EC 120B D. VERVERELIS - VOSTOK "Wizard" (F)
2 Single seat Eurofighter "Richthofen". German Air Force Static Display (S) LGKV
Εκτελέστηκαν όλες σχεδόν στο 100% πλην ενός αεροσκάφους των BBJT
λόγω τεχνικής βλάβης πριν την αναχώρηση τους (22 Ιουνίου 2016) στη Λετονία.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ
Ομάδα Θαλάσσιων Μοτοποδηλάτων Καβάλας JET SKI 11 σκάφη
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Σχολή Θαλάσσιας Διάσωσης Θεσσαλονίκης
Εκτελέστηκαν όλες στο 100%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πέραν της Προγραμματικής Σύμβασης και ως χορηγία της επιχείρησης «WINGS on
WAVES» περιελήφθει στο πρόγραμμα μία Επίδειξη «Εναέριου Χορού» στις 21:00 25 Ιουνίου 2016.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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6.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

ΕΣΟΔΑ
Έσοδα Μελών ΟΕ
Δήμος Καβάλας 50.000ευρώ + ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας 30.000 + Επιμελητήριο
5.000 = 85.000 ευρώ
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας
Σύμβασης)

(ΟΛΚ) 6700 (εκτός Προγραμματικής

Σύνολο 91.700 ευρώ
Έσοδα από Χορηγίες που εξασφάλισε η Διεύθυνση της Διοργάνωσης και η
Wings on Waves (συμβαλλόμενη Ατομική Επιχείρηση Ιωάννης Π. Γεωργιάδης) με
δικά της έξοδα κίνησης.
Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε 13.000 ευρώ
TUVUNU Α.Ε 2.000 ευρώ

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 2320
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 109.020,00 ευρώ
ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α # 1 έως και 23 Πίνακας 100.479,62 ευρώ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποκλειστικός υπεύθυνος φορέας των αναλυτικών Πινάκων
Εσόδων / Εξόδων είναι η Δνση οικονομικών υπηρεσιών της «Δημωφέλεια».
Ενδεικτικά και σε ότι αφορά τις δαπάνες των αεροπορικών και ναυτικών
επιδείξεων αυτές ήταν
Baltic Bees Jet Team
ΔΑΠΑΝΕΣ: Αμοιβή 26.755 ευρώ , Διαμονή / φιλοξενία 2320, Καύσιμα 18.900
ευρώ, Έξοδα Στάθμευσης 174 ευρώ, Paraffin Oil σήμανσης επιδείξεων 3.000. Έξοδα
κίνησης 500 ευρώ Σύνολο 51.649 ευρώ
Β.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «WINGS on WAVES»

Τα λειτουργικά έξοδα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός της Δνσης μέχρι την
έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης καλύφθηκαν από την Ατομική Επιχείρηση
Ιωάννης Π. Γεωργιάδης («Wings on Waves»).
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ΕΣΟΔΑ
9000 ευρώ Α/Α 3 ΤΠΥ 1 Οργάνωση και Υλοποίηση του 5ου Kavala Airsea Show
2016σύμφωνα με την υπ αριθμ 2792/13.06.2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
ΔΑΠΑΝΕΣ
(Πέραν των αναφερομένων στον Οικονομικό Απολογισμό Παρ. Α )
Από το χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο 2016 έως
και Ιούλιο δαπανήθηκαν από την εταιρεία «WINGS on WAVES» 8.837 ευρώ (κίνηση,
δημόσιες σχέσεις, εξοπλισμός εθελοντών, διάθεση υποστήριξη / συντήρηση
εξοπλισμού, έξοδα ατομικής επιχείρησης, έξοδα λειτουργίας διεύθυνσης κ.λ.π.
Υποστήριξη – Διαχείριση WEB SITE 500 ευρώ (2015-16)
ΟΑΕΕ 1360 ευρώ Τιμολόγιο
Φόρος 1600 ευρώ
COLIBRI http://www.colibri.gr/ (Θεσσαλονίκη) 615 ευρώ Τιμολόγιο
Λειτουργικά Διεύθυνσης 600 ευρώ
Ιωάννης Δραγώνας Τιμολόγιο 2294 ευρώ για κατασκευή 130 T-sirt
Διάφορα (Υποκάμισα, τραπέζι, κεράσματα, κ.λ.π) 377 ευρώ
Τηλεφωνικές Επικοινωνίες Δνσης Α’ Εξάμηνο 2016 500 ευρώ
Αμοιβή επίδειξης Aerial Dancing Caterina Soldatou 1200 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 8546 ευρώ
Θάσος 291 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8837 ευρώ
7.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / προϊόντων
Χορηγοί Δημόσιας Προβολής (Δωρεάν προϊόντα - Banners) – Υπηρεσιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να σημειωθεί (ενδεικτικά) ότι η συμμετοχή της VOSTOC EUROPE ήταν
χορηγική κόστους 9.000 ευρώ(καμία επιβάρυνση πλην 400 Lt JETA A1 Fuel με έξοδα της
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διοργάνωσης). Οι χορηγίες τροφίμων, ποτών δόθηκαν σε διακεκριμένους επισκέπτες και κυρίως
στους εθελοντές.

8.

Οικονομικά Οφέλη τοπικών Επιχειρήσεων

Η διοργάνωση με την παρούσα της σύνθεση και το δυναμικό δεν δύναται να
παράσχει λεπτομερή οικονομικά στοιχεία, μια και λόγω του δημόσιου και
κοινωνικού χαρακτήρα της (είναι ελεύθερη για το κοινό), διεξάγεται μέσα σε πόλη
σε πλήρη λειτουργικότητα χωρίς περιορισμό και έλεγχο στη παροχή υπηρεσιών
φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, εμπορίου, διακίνησης κ.λ.π.
Ενδεικτικά όμως η συγκέντρωση 20.000 περίπου θεατών (μόνο στη κεντρική
περιοχή της χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας στην κορύφωση των επιδείξεων) και η
αυταπόδεικτη κατανάλωση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων
από Ξενοδοχεία, καφετέριες, ταβέρνες ουζερί, club σε όλη την περιοχή (Δράμα,
Καβάλα, Ξάνθη κ.λ.π) και περίπτερα αποδεικνύει το ιδιαίτερα μεγάλο όφελος στις
τοπικές επιχειρήσεις.
Πέραν αυτού το συντριπτικό ποσοστό των δαπανών που καλύπτουν οι
δημόσιοι φορείς οδηγείται σε τοπικές κυρίως αλλά και περιφερειακές επιχειρήσεις.
9.

Οικονομικά Οφέλη Εθνικής Οικονομίας

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν σημαντικούς κρατικούς φόρους οι οποίοι μαζί
με τους φόρους επί των επιχειρηματικών / ιδιωτικών χορηγιών περιορίζουν
σημαντικά στην πράξη το κόστος μιας μοναδικής και στον οικονομικό τομέα
διοργάνωσης όπως το Kavala Air/ Sea Show, το οποίο πάντα πρέπει να συγκρίνεται
με ανάλογες (διοργανώσεις) και του εξωτερικού.
10.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Το έργο και η υπηρεσίες για τη φιλοξενία των συμμετασχόντων, των
κρατήσεων, παροχή πληροφορίων, διαχείριση επισήμων, οργάνωση κίνησης κ.λ.π
ανέλαβε πλήρως η Διεύθυνση διότι δεν τηρήθηκε (με άγνωστη αιτία) η
προβλεπόμενη χορηγία όπως προέβλεπε η επίσημη συμφωνία σχετικής εταιρείας
(με έδρα τη Θεσσαλονίκη) με το Δήμο Καβάλας και χωρίς την υπαιτιότητα του.
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------ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ------THASSOS 1ST WW AVIATORS GOLDEN ANNIVERSARY MACEDONIAN
FRONT – AEGEAN SEA 2016
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διακριτή διοργάνωση «Thassos 1st WW Aviators Golden Anniversary
Macedonian Front – Aegean Sea 2016» προγραμματίστηκε κατόπιν πρότασης (Μαρ.
2015), της Αεροπορικής Λέσχης Μωραϊτίνης Αριστείδης (ΑΛΜΑ) με έδρα την
Καβάλα προς το Δήμο Θάσου.
Με την Αιγίδα του Υπ. Τουρισμού, την ΠΑΜΘ/ Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και
συν διοργανωτές το ΥΕΘΑ. Με συμμετοχή της Ένωσης Συμμάχων Χωρών
Μακεδονικού Μετώπου 1916-18 της «Θασιακής Ένωσης Καβάλας» και του
«Συλλόγου Μοντελιστών Καβάλας».
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Την Επιχειρησιακή Διεύθυνση και αυτής της Διοργάνωσης ανέλαβε σε συντονισμό
με το Δήμο Θάσου ο Δντής KASS.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο πλαίσιο της διαρκούς διεθνούς μας συνεργασίας για την προετοιμασία της
ανωτέρω διοργάνωσης, δεχθήκαμε την επίσκεψη (13-16 Ιαν 2016) των δύο βασικών
μελών της Βρετανικής Ομάδας «Bristol Scout – Rebuilding History»
(https://bristolscout.wordpress.com/) για την εξέταση της πραγματοποίησης
περιορισμένου αριθμού πτήσεων εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν με ένα πιστό
αντίγραφο μαχητικού του Α’ΠΠ, για πέντε (5) ημέρες από 19 – 25 Ιουνίου 2016 στην
ίδια ακριβώς περιοχή, αναβιώνοντας έτσι ένα ιστορικής σημασίας γεγονός.
Το αεροσκάφος είναι πιστό αντίγραφο 1st WW Bristol Scout με S/N 1264 με το
οποίο πέταξε ο Francis Donald Bremner, RNAS 2 wing από την Θάσο. Ο εγγονός του
David Bremner (1st Pilot & Mechanic of the Team) μαζί με τον αδελφό του και
πολλούς ειδικούς συνεργάτες κατασκεύασαν κατόπιν ερευνών τριάντα ετών πιστό
αντίγραφο (μοναδικό σε πτητική κατάσταση στον κόσμο) το οποίο πραγματοποιεί
τακτικές πτήσεις επιδείξεων στα σπουδαιότερα ιστορικά κυρίως Air Display / Show
στην Μ. Βρετανία από τον Ιούλιο του 2015. Τόσο το αεροσκάφος όσο και η ομάδα
είναι πλήρως πιστοποιημένοι από την UK CAA και πληρούν όλα τα διεθνώς
απαιτούμενα κριτήρια πτήσεων.
Το ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας γεγονός τόσο στην Μ.
Βρετανία αλλά και παγκόσμια γι’ αυτό και υποστηρίζεται από την αρχή του με
κορυφαία τηλεοπτικά κανάλια (όπως το BBC) και παραγωγές γεγονός που
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αποδεικνύει και σε επίσημο στάδιο η προγραμματισμένη βράβευση της Ομάδας
από τον Prince Michael of Kent, στις 06 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο του Transport
Trust Preservationist of the Year award στο Brooklands UK.
Η συνάντηση των Βρετανών στο νησί κατά την επίσκεψη τους με τον Δήμαρχο
Θάσου κ Κ. Χατζηεμμανουήλ, συνοδεία του Διευθυντή της διοργάνωσης [Σμχου (Ι)
ε.α Παναγιώτη Γεωργιάδη του κ Πασχάλη Παλαβούζη ειδικού ιστορικού καθώς και
με αρμόδιους επιτελείς του Δήμου και μέλη της Αεροπορικής Λέσχης Μωραιτίνης
Αριστείδης (ΑΛΜΑ), υπήρξε λεπτομερής και ολοκληρωμένη. Ακόλουθα και κατόπιν
συνεργασίας συντάχθηκε το συνημμένο κείμενο (Σ1) που περιλαμβάνει από την
πλευρά της Βρετανικής Ομάδας όλα τα επιμέρους οργανωτικά και επιχειρησιακά /
πτητικά θέματα και κριτήρια για την ασφαλή πραγματοποίηση πτήσεων και
δράσεων που προαναφέρονται για το χρονικό διάστημα 19 – 25 Ιουνίου 2016 .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α.

Β.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
1.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ………………………………………………………………………….σελ 4

2.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ………………………………………………………………σελ 5

ΠΡΟΒΟΛΗ
1.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

2.

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

3.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΜΜΕ (Documentary, TV Broadcasting, Internet e.t.c)
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (“Rebuilding History” UK - GR)

ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ
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Προβολή
Μέχρι στις 27 Μαΐου 2016 (δηλ ένα Μήνα πριν την διεξαγωγή) την πλήρη και
αποκλειστική Προβολή της (συγχρονισμένη με το KASS) είχε με δικό της κόστος και
δυναμικό η Δνση KASS και το Προεδρείο της Α.Λ.Μ.Α (σελ 2).
Το ακόλουθο Leaflet δημιουργήθηκε με τη νέα εικαστική σύνθεση ακόλουθα.
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Με τη παρουσία του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου και της υφυπουργού
Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά, των τεσσάρων βουλευτών
της Καβάλας, των δημάρχων Δήμητρας Τσανάκα και Βαγγέλη Τσομπανόπουλου και φυσικά
του δημάρχου Θάσου Κώστα Χατζηεμμανουήλ, του αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρου
Μαρκόπουλου, των θεματικών αντιπεριφερειαρχών Σωτήρη Παπαδόπουλου και Μιχάλη
Αμοιρίδη, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχου Χρήστου Βαΐτση
αλλά και του διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας Γιώργου Γκράνα και της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας Σωτήρη Κορέλα, του διοικητή της 2ης Περιφερειακής
Διοίκησης Λιμενικού Σώματος,
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Κατάλογος με σχετικά LINK προβολής στο Διαδίκτυο

https://www.youtube.com/watch?v=WHdQ3Y0mXx0
https://www.youtube.com/watch?v=dDLpJ6_oJTo
https://www.youtube.com/watch?v=msHlJaR1-xI

http://www.kavala-portal.gr/protaseis/events/item/7031-5o-kavala-airseashow-ksekinima-stin-thaso-me-voutia-stin-istoria-alla-xoris-to-bristol-scout-vinteofotografies
http://webtv.ert.gr/ert3/thasos-to-stratiotiko-aerodromio-kazavitiouxanalitourgi-meta-ton-proto-pagkosmio-polemo/
http://dete.gr/%CE%B8%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B1%CE%BD%CF%84/
http://www.zougla.gr/greece/article/i-8asos-giortazi-ta-100-xronia-apo-tilitourgia-tou-aerodromiou-kazavitiou
http://www.paratiritis-news.gr/details.php?id=181632
https://www.youtube.com/watch?v=nfW84smA_iY
https://www.youtube.com/watch?v=LSWEom4HuE4
https://www.youtube.com/watch?v=Lq7dn4NH0Xg
https://www.youtube.com/watch?v=i306QiRuxXI
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTAmnUxqB0
http://fileto.gr/2016/06/24/%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%
81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AC%CF%83%CE%BF-%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%BC/
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (ΔΙΑΡΚΉ) ΩΦΕΛΗ
Α.
Οφέλη από τη κατασκευή / δημιουργία και λειτουργία Πεδίου
Πτήσεων στην περιοχή της παλαιάς αεροπορικής βάσης των Συμμάχων στην
πεδινή έκταση Πρίνου.
1.
Η δημιουργία πεδίου ανάλογου με αυτό ενός
«Αδειοδοτημένου Πεδίου για χρήση ΥΠΑΜ» με φορέα λειτουργίας / διαχείρισης τον
Δήμο Θάσου κατόπιν της έγκρισης ΥΠΑ και αρμοδίων υπηρεσιών, θα προσδώσει
στο νησί την δυνατότητα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης περιπτώσεων για
καταστάσεις ανάγκης (όπως MEDEVAC) και διαχείρισης κρίσεων δασικών
πυρκαγιών όταν απαιτηθεί από εναέρια μέσα VSTOL κατηγορίας (Ε/Π, Αμφίβια,
Υδροπλάνα κ.λ.π).
2.

Παράλληλα οφέλη

Και η ήρθε η καταστροφική Δασική Πυρκαγιά στις 10-14 Σεπ 2016 για
να φανεί η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός τέτοιου πεδίου / χώρου ικανού να επιτρέπει
έκτακτες ανάγκες αποπροσγειώσεων Ελικοπτέρων και μαζικής Στάθμευσης
Διακίνησης Οχημάτων Βαρέως τύπου του Ελληνικού Στρατού και άλλων φορέων για
την διαχείριση των καταστροφών – έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
3.

Επέκταση δυνατοτήτων θεματικού Τουρισμού

(α)
Με τη δημιουργία Ιστορικού πάρκου Αεροπορικής
Ιστορίας Α’ ΠΠ που θα περιλαμβάνει Μουσείο (με κύριο έκθεμα τα συντρίμμια
Αεροσκάφους Α’ ΠΠ) Σχετική πρόταση κατατέθηκε στον Περιφερειάρχη ΠΑΜΘ και
Αντιπεριφερειάρχη ΠΑΜΘ / ΠΕ Καβάλας (Καβάλα 21 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ: 004/2015)
(β)
περιορισμένη κλίμακα.

Αεροπορικές Επιδείξεις και Δράσεις σε πλήρη άλλα και

(γ)

Εκθέσεις , Ομιλίες , δράσεις προβολής εντός και εκτός

επικράτειας.
4.
Το νησί μπορεί τώρα με κατάλληλες ενέργειες και συνεργασία
με το κράτος να αποκτήσει ως πάγιο και διαρκές αίτημα της κοινωνίας της (επίσημα
σύμφωνα με διαθέσιμο αρχείο από τη δεκαετία του 1970) αεροδρόμιο
(τουλάχιστον τουριστικής φύσης) με δυνατότητες υποστήριξης ιδιωτικών και
εμπορικών πτήσεων μικρής κλίμακας (υπερελαφρών και Γενικής Αεροπορίας) σε
αρχικό τουλάχιστον στάδιο με συμβατικά αλλά και αμφίβια / υδροπλάνα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με την ουσιαστική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΥΠΑ
χρειάζεται πάντα και την υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών και ιδιωτικών
φορέων του χώρου της αεροπορικής κυρίως οικογένειας για να συνεχίσουμε την
ανοδική μας πορεία πλαταίνοντας τα συλλογικά οφέλη. Ακόλουθοι στην βράβευση
μας από το European Air Show Council το 2016, αλλά και από τα εξαιρετικά σχόλια
και παρατηρήσεις, έμπειρων αλλά και απλών θεατών, η κοινωνία της περιοχής με
τους ελάχιστους ικανούς πόρους για μια τέτοιου είδους διοργάνωση της για μια
ξεκινά την προετοιμασία για το «6th Kavala Air / Sea Show» στις 30 Ιουνίου και 1 και
2 Ιουλίου το 2017.
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