ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ της Διοργάνωσης 7th Kavla Air/Sea Show & 2nd Pageo Flying Day 2018
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2.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ)
KAVALA AIR/SEA SHOW Καβάλα 22 Νοε. 2018
Το παρόν αφορά στην συνοπτική ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τις
βασικές παραμέτρους αναγνωρησιμότητας της διοργάνωσης η οποία σημειώνεται ότι
είναι Δωρεάν για το κοινό, ως κατωτέρω:
1. ΘΕΑΤΕΣ: Έως 30.000 Θεατές κάθε ηλικίας στην Χερσαία – Παραλιακή
περιοχή Λιμένα Καβάλας ανά ημέρα (εκτός των θεατών από την κατοικημένη
υπόλοιπη ζώνη της πόλης και των γύρω περιοχών).
Διαδικτυακοί Θεατές :
α.
Official Web Site: Επισκέπτες 212.000 + από 150 Χώρες (πηγή Google
Analytics 25-10-2018).
β.
Facebook + You Tube > 800.000
γ.
Inside A British Bristol Scout WW1 Airplane THE GREAT WAR
Special. (Νοε 24 2018 129.171 προβολές) (χωρίς κόστος για τη διοργάνωση)
2.

Συμβατικά ΜΜΕ
α.
Τηλεοπτικά Κανάλια (χωρίς κόστος με διαφημίσεις και ζωντανές
συνεντεύξεις)
3.

(1) Πανελλήνιας Εμβέλειας
ΕΡΤ 1 και 3 Επίσημοι Χορηγοί Επικοινωνίας 2018
ΑΝΤ 1 – ALPHA TV (Κεντρικά Δελτία και Εκπομπές αυτόβουλα)
(2) Περιφερειακής Εμβέλειας
STAR A.E Κεντρικής Ελλάδας – Αττική (μέσω αναμετάδοσης)
TV 100
Κεντρική Μακεδονία
(3) Διεθνούς – Παγκόσμιας Εμβέλειας (χωρίς κόστος για τη διοργάνωση)
OTE HISTORY GR - CHANNEL 4 UK – BBC – PBS AMERIKA / CH 94 UK
κ.λ.π (2017,1018 ….. κατόπιν άμεσης συνεργασίας με την Ομάδα Bristol Scout
Rebuilding History) ttps://twitter.com/ciararharper/status/852254537910026240
β.

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί (Χορηγοί Επικοινωνίας 2018)

ΕΡΤ Καβάλας
FM 100 Θεσσαλονίκη
IMAGINE Radio 99,7 Θεσσαλονίκη
FLY 104 Θεσσαλονίκη
4.

Παγκόσμια Ημερολόγια Air Show (χωρίς κόστος για τη διοργάνωση)
Σε όλα τα κορυφαία ημερολόγια των Αεροπορικών- Ναυτικών Επιδείξεων.
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5.

Συμμετοχές από το ξεκίνημα (2011)
11 - Κράτη
46 - Αεροπορικές και Ναυτικές Ομάδες (Στρατιωτικές – Πολιτικές)
154 - Εναέρια μέσα κάθε κατηγορίας επιδείξεων και υποστήριξης.
129 - Εναέρια μέσα Γενικής Αεροπορίας (Αεροπορικός Τουρισμός)

6. Πληρότητα Ξενοδοχείων Καταλυμάτων: σχεδόν 100% στην διάρκεια του
τριημέρου. Μεγάλος αριθμός επισκεπτών και σε πόλεις και πρωτεύουσες όμορων
Νομών.
7. Φωτογράφοι (Spotters) – Ανταποκριτές / Δημοσιογράφοι 10 χώρες έως και
104 (2014). Το 2018 είχαμε 90 (χωρίς κόστος για τη διοργάνωση).
8. Ειδικά Έντυπα Αεροπορικού Τομέα Ελληνικά – Διεθνή πάνω από έξη (6).
(χωρίς κόστος για τη διοργάνωση).
9. Συνεργασίες - Βραβεύσεις
10. Η διοργάνωση έχει κοινούς στόχους με αυτούς των Φορέων – μελών της
Οργανωτικής Επιτροπής καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων (φτάνουν έως και
τους 55), κυρίαρχα στους τομείς της πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και σε
υπερ.τοπικό επίπεδο (Περιφερειακό – Εθνικό).
Επίσης έχει άμεση συνεργασία με τα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπουργεία
Ναυτιλίας και Τουρισμού / ΕΟΤ, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τον Κρατικό
Αερολιμένα Καβάλας - την Fraport Greece καθώς και πλήθος αρμόδιων Κρατικών
Υπηρεσιών, Σωμάτων Ασφάλειας και φορέων. Με αποκλειστικό και εγκεκριμένο από
την ΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Air Show στη Χώρα, συγχρονίζεται και ακολουθεί πρότυπα
και εμπειρίες ως μέλος του European Air Show Council (EΑC).
Η διοργάνωση στις ετήσιες εργασίες EAC Annual Convention βραβεύτηκε με
το «Marketing Award 1st Prize» τόσο στην Melieha Malta 2016 όσο και στην Antwerp
Belgium 2018.
Στην ανωτέρω λίστα δεν περιλαμβάνονται για οικονομία χώρου, το πλήθος
όλων των υπολοίπων καταγεγραμμένων αναφορών και στοιχείων από κάθε πηγή.
Για κάθε περαιτέρω στοιχείο αυτό μπορεί να αναζητηθεί στην
«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ» η οποία υφίσταται και επικαιροποιείται ανάλογα. https://kavalaairshow.com/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%C
E%B7/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Οικονομικός Απολογισμός ( από το 2018 και μετά) Δημοσιοποιείται με ευθύνη της
Δημοτικής Επιχείρησης «Δημωφέλεια» Δήμου Καβάλας (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
νομοθεσία) λόγω αποκλειστικής και πλήρους Ευθύνης για την οικονομική διαχείριση της διοργάνωσης
(όπως κάθε έτος από την έναρξη της βάση της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης).
Όλα τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο παρόν είναι ενδεικτικά για πρακτικούς λόγους.
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2. INTERNET SITES - LINK
https://thesstoday.gr/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF
%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-7%CE%BF-kavala-airsea-show%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF/
Εντυπωσιακές εικόνες από το 7ο Kavala AirSea Show (ΦΩΤΟ)
KAVALA PORTAL
7ο Kavala Air/Sea Show: Το βίντεο της 1ης ημέρας
http://www.kavala-portal.gr/protaseis/events/item/12370-7o-kavala-airsea-show-tovinteo-tis-1is-imeras
7ο Kavala Air/Sea Show: Ένα "χορταστικό" Σαββατοκύριακο, σε Καβάλα και
Νέα Πέραμο (βίντεο)
http://www.kavala-portal.gr/protaseis/events/item/12372-7o-kavala-airsea-show-enaxortastiko-savvatokyriako-se-kavala-kai-nea-peramo-vinteo
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στο Kavala AirSea Show, με νέο φουσκωτό σκάφος
(βίντεο-φωτογραφίες)
http://www.kavala-portal.gr/news/itemlist/tag/Kavala%20AirSea%20Show
KAVALA NEWS
http://www.kavalanews.gr/7577-magepse-mikroys-megaloys-7o-kavala-air-sea-showligoteroi-persi-theates-fotoreportaz.html
Μάγεψε μικρούς και μεγάλους το 7ο Air Sea Show
http://www.kavalanews.gr/7581-kavala-air-show-kavala-news-pista-aerodromioyhrysoypolis-fotoreportaz.html
http://www.kavalanews.gr/7575-arhisan-epideixeis-ekdiloseis-7oy-kavala-airseashow-fotografies.html
http://www.kavalanews.gr/7571-xekinise-7o-kavala-airsea-show-prosgeiosi-apatsiparaliaki-kavalas.html
Palo.gr
http://www.palo.gr/topika-nea/kavala-epityxes-to-7o-air-sea-show/18270543/
Καβάλα: Επιτυχές το 7ο Air Sea Show
http://www.pontos-news.gr/article/181148/polos-elxis-episkepton-fetino-kavalaairsea-show
Πόλος έλξης επισκεπτών το φετινό Kavala AirSea Show
Hellas Jurnal
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https://hellasjournal.com/2018/07/polos-elxis-kai-to-fetino-kavala-air-show-chiliadesepiskeptes-kai-entyposiakes-epideixeis/
ARMYNOW NET - 7th Kavala Air/Sea Show: Ο «Ζευς» κυριάρχησε στον ουρανό
– ΒΙΝΤΕΟ
http://www.armynow.net/7th-kavala-airsea-show-zeys-kyriarxhse-oyrano-video/
CRETE-NEWS.gr
Εντυπωσιακές εικόνες από το 7ο Air Sea Show της Καβάλας!
http://www.cretenews.gr/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%
B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-7%CE%BF-air-sea-show%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://armyaviation.wordpress.com/2018/06/30/%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE
%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%BF-7%CE%BFkavala-air-sea-show/
7th KAVALA AIR SEA SHOW & 2nd PAGEO FLYING DAY 2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TqPcQXaK2Cc
7ο KAVALA AIR SEA SHOW - ΣΗΚΩΣΑΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΑΜΑ
https://kavalawebnews.gr/epikairotita/%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf
%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bf%cf%80%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%8
2-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-7/
Ικανοποιημένος ο Π. Γεωργιάδης από το 7ο Kavala Air Sea Show
http://www.armynow.net/7th-kavala-airsea-show-zeys-kyriarxhse-oyrano-video/
7th Kavala Air/Sea Show: Ο «Ζευς» κυριάρχησε στον ουρανό – ΒΙΝΤΕΟ
KAVALA POST
http://www.kavalapost.gr/203976/7o-kavala-airsea-show-kai-2o-pageo-flying-daykavala-kai-paggaio-dinoyn-ton-logo-ston-oyrano/
7ο Kavala AirSea Show και 2ο Pageo Flying Day: Καβάλα και Παγγαίο δίνουν
τον… λόγο στον ουρανό
http://www.kavalapost.gr/204687/i-kavala-ypodechtike-kai-episima-to-7o-kavalaairsea-show-ke-to-2o-pageo-flying-day-fotografies/
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Η Καβάλα υποδέχτηκε και επίσημα το 7ο Kavala Air/Sea Show και το 2ο Pageo
Flying Day [φωτογραφίες]
http://www.kavalapost.gr/204734/giannis-servetas-mechri-ton-arniako-pira-tilefonogia-na-matho-ti-kairo-tha-kanei-sto-kavala-airsea-show/
Γιάννης Σερβετάς: Μέχρι τον… Αρνιακό πήρα τηλέφωνο για να μάθω τι καιρό θα
κάνει στο Kavala AirSea Show
http://www.kavalapost.gr/203078/7o-kavala-airsea-show-kai-2o-pageo-flying-day-oiomades-ekanan-check-in-analytika-to-programma-ton-draseon/
7ο Kavala AirSea Show και 2ο Pageo Flying Day: Οι ομάδες έκαναν… check inΑναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων
http://www.kavalapost.gr/204799/i-fysi-skinothetise-to-7o-kavala-airsea-showenorchistrose-kai-to-apotelesma-monadiko-fotografies/
Η Φύση σκηνοθέτησε, το 7o Kavala AirSea Show ενορχήστρωσε και το
αποτέλεσμα… μοναδικό [φωτογραφίες]
http://www.kavalapost.gr/204808/7o-kavala-airsea-show-ekleise-me-thalassa-kaiedose-pasa-sto-2o-pageo-flying-day-fotografies/
7ο Kavala Air/Sea Show: Έκλεισε με θάλασσα και έδωσε πάσα στο 2ο Pageo
Flying Day [φωτογραφίες]
http://www.kavalapost.gr/205015/fotografoi-apo-ellada-kai-exoteriko-estiazan-gia-3meres-stin-kavala-kai-sto-paggaio-fotografies/
Φωτογράφοι από Ελλάδα και εξωτερικό… εστίαζαν για 3 μέρες στην Καβάλα και
στο Παγγαίο [φωτογραφίες]
http://www.kavalapost.gr/205216/ideologikopoiisi-toy-cosmopolis-toy-festivalfilippon-kai-toy-airsea-show-tinaftoire/
«Ιδεολογικοποίηση» του Cosmopolis, του Φεστιβάλ Φιλίππων και του AirSea
Show. ΤΙΝΑΦΤΟΙΡΕ!
http://www.kavalapost.gr/205795/flashback-sto-7o-kavala-airsea-show-vinteo/
Flashback στο 7ο Kavala AirSea Show [βίντεο]
«Ο ΛΟΓΟΣ της ΠΕΛΛΑΣ»
https://www.logospellas.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%
B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B
1/7o-kavala-airsea-show-%CF%85%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%CE%AE%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BC/
7o Kavala AirSea Show – Υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου, μοναδικό θέαμα!
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3. VIDEO Επιχειρησιακής Αξίας
7TH KAVALA AIRSEA SHOW 2018 - EC-120 AIRBUS DIMITRIS
VERVERELIS - WIZARD
https://www.youtube.com/watch?v=Jsp1fzcjKKk
Kavala AirSea Show 2018 (T-6 Δαίδαλος)
https://www.youtube.com/watch?v=W-E3kIKZMFQ
"Kavala Airsea show" 2016 στο λιμάνι της Καβάλας - HD
https://www.youtube.com/watch?v=XagqAcGZ-4Q
k-typos
https://www.k-tipos.gr/%CF%84%CE%BF-7%CE%BF-kavala-airsea-show%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE
%B5/
Το 7ο Kavala AirSea Show: Άρχισε δυναμικά, θα συνεχιστεί ακόμα πιο
εντυπωσιακό!
https://www.ktipos.gr/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-kavala-air-see-show-%CF%84%CE%BF%CF%852018/
Μεγάλη η επιτυχία του Kavala Air Sea Show του 2018!!!
Τα ΝΕΑ.gr
http://www.tanea.gr/exodos/article/5584893/kabala-polos-elkshs-episkeptwn-tofetino-kavala-airsea-show/
Ο αριθμός των επισκεπτών «έπιασε» επίπεδα ρεκόρ στην 7η διοργάνωσή του
Καβάλα: Πόλος έλξης επισκεπτών το φετινό Kavala AirSea Show
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/07/2018 14:01 |
2nd Pageo Flying Day 2018
Αμφίπολη News
http://amfipolinews.blogspot.com/2018/07/2-pageo-flying-day.html
2ο Pageo Flying Day: Μια… εναέρια γιορτή με φόντο το Παγγαίο και τον κόλπο
της Νέας Περάμου
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http://www.kavalapost.gr/204938/2o-pageo-flying-day-mia-enaeria-giorti-mefonto-to-paggaio-kai-ton-kolpo-tis-neas-peramoy-fotografies/
Με πολύ κόσμο το 2o Pageo Flying Day (φωτογραφίες video)
https://www.proininews.gr/me-poly-kosmo-to-2o-pageo-flying-day-fotografiesvideo/
2. VIDEO Επιχειρησιακής Αξίας
7TH KAVALA AIRSEA SHOW 2018 - EC-120 AIRBUS DIMITRIS
VERVERELIS - WIZARD
https://www.youtube.com/watch?v=Jsp1fzcjKKk
Kavala AirSea Show 2018 (T-6 Δαίδαλος)
https://www.youtube.com/watch?v=W-E3kIKZMFQ
"Kavala Airsea show" 2016 στο λιμάνι της Καβάλας - HD
https://www.youtube.com/watch?v=XagqAcGZ-4Q
https://www.facebook.com/philippos.anastasiades/videos/pcb.1875351689196567/18
75336412531428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mixalis.gkirgkiris/videos/10214447430872845/UzpfSTE1
MjY4NjIyODk6MTAyMTcxNjI0NDMwNDI5NzE/?hc_ref=ARRGwcmRgcIwQ5hx
9CDFv5Y01ejJsKtAbMh-5Hn4uBfcUZ8WiWnvXSRk0IKaYCyjL0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBaIsKfC6nzhvRlDPSw9gv9Mh14JLItx9JeGP0izPIxu1kX2KAWDRjG6mJMhEmlBjL6C6BrUxEwB2cUOc2iR
GVOogiM4JvIOrHpdsZAkNvFk7okcm5q30TXefelryx4-C3UzAWMR4rvP3Ta6M84yXpdpPotJ1wY7OrmJd-kWn83N8o8OeBtE&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/makis.zou/videos/10217162612727213/?hc_ref=ARRGw
cmRgcIwQ5hx9CDFv5Y01ejJsKtAbMh-5Hn4uBfcUZ8WiWnvXSRk0IKaYCyjL0&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBaIsKfC6nzhvRlDPSw9gv9Mh14JLItx9JeGP0izPIxu1kX2KAWDRjG6mJMhEmlBjL6C6BrUxEwB2cUOc2iR
GVOogiM4JvIOrHpdsZAkNvFk7okcm5q30TXefelryx4-C3UzAWMR4rvP3Ta6M84yXpdpPotJ1wY7OrmJd-kWn83N8o8OeBtE&__tn__=C-R
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4. Ανεξάρτητες Προβολές - Ρεπορτάζ από Τηλεόραση
PRE SHOW PROMOTION
https://www.youtube.com/watch?v=STr5jopnhps

CENTER TV (KAVALA) 2:36:50
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ALPHA TV
http://www.alphatv.gr/shows/informative/manesis/webtv/010718

00:27:30 – 00:30:13
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ANT 1
http://nkv.antenna.gr/news/watch?cid=3o_ttwg_f_lni8%3D&p=2
(1:37) κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
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Σας ευχαριστούμε πολύ για το φωτογραφικό υλικό που μας προωθήσατε αλλά και για
την άμεση ανταπόκρισή σας στην επιθυμία μας να επισκεφτούμε το Kavala airsea
show.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αυτή την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018, στις 11:30 στην
ΕΡΤ 1, στην εκπομπή μας “Με Αρετή και Τόλμη» θα προβληθούν εικόνες από το airsea
show στην Καβάλα.
Για ότι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεση σας.
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To Kavala Air Sea Show πραγματοποιήθηκε φέτος για 7η χρονιά στην Καβάλα. Μια
μεγάλη διοργάνωση ελεύθερη για το κοινό και τους επισκέπτες που έχει καθιερωθεί
και αναγνωριστεί διεθνώς φιλοξένησε ελληνικές και ξένες ομάδες επιδείξεων αλλά και
μεμονωμένους πιλότους και αερολέσχες. Παρούσες και οι Ειδικές Δυνάμεις η
Αεροπορία Στρατού και η πολεμική Αεροπορία σε μια όμορφη γιορτή για όλο τον
κόσμο. Με το σύνθημα Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά άνοιξε τις πύλες του και φέτος το
KASS . Αεροπορικά Σμήνη της Λετονίας και Ιταλίας ………..
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΤΟΠΙΚΑ
ENA CHANNEL (KAVALA)
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5. Δηλώσεις Θεσμικών Φορέων – Παραγόντων
α. Δήμος Καβάλας - Municipality of Kavala
2 Ιουλίου στις 12:06 μ.μ.
Το #7th_Kavala_AirSea_Show είναι πλέον παρελθόν. Σηκώσαμε όλοι το κεφάλι ψηλά,
νιώσαμε τους χτύπους της καρδιάς μας να χτυπάνε δυνατά, μοιραστήκαμε το πάθος για
τους αιθέρες, για το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού, γεμίσαμε με εικόνες, ήχο
και χρώμα!!! Σας ευχαριστούμε όλους.
Τους εμπνευστές, τους διοργανωτές, τους εθελοντές, τα πληρώματα, τους παρουσιαστές,
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, τα στελέχη και τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας, αλλά
και όλων των φορέων για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Όλους όσους συμμετείχαν σε
αυτό το μοναδικό υπερθέαμα, αλλά και όλους όσους τυχόν παραλείπονται σε αυτήν την
ανάρτηση.
Ευχαριστούμε και όλους εσάς, τους δημότες μας, τους μικρούς και μεγάλους φίλους, τους
επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, που περιμένατε με αγωνία και τιμήσατε με
την παρουσία σας και αυτό το AirSea Show!!
Το #7th_Kavala_AirSea_Show έφυγε, αλλά το μότο παραμένει.
Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά γιατί το αξίζουμε, γιατί μόνο έτσι προχωράμε μπροστά, γιατί
μόνο έτσι βρίσκουμε δύναμη για να συνεχίσουμε.
Να είστε όλοι καλά!!
(Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο #Tsoutsas_Laskaris_photography για το καταπληκτικό
φωτογραφικό υλικό)
https://www.youtube.com/watch?v=Yq2YZ1SoDXE
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β. Αντιπερειφερειάρχης ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας

γ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Παγγαίου
https://www.youtube.com/watch?v=kGIQKiLHoew

05:57 – 10:30
19

Χρήστος Μποσμπότης : …… Ελπίζουμε… Αυτή η επιτυχία μας αναγκάζει πλέον να
[Δημοσιογράφος … «ανεβαίνει ο πήχης»] ανεβαίνει ο Πήχης πρέπει να θεσμοθετηθεί
αυτό δηλαδή θα πρέπει θα είναι εγκληματικό πλέον για του χρόνου για παράδειγμα να
πούμε ότι δεν το κάνουμε…….
Λουκούμης «Ανανέωση»
Μποσμπότης Κονδύλια.
2nd Pageo Flying Day 2018
δ. Δήμαρχος Παγγαίου
Facebook
Ο Αναστασιάδης Φίλιππος είναι με τον Filippos Anastasiadis. 3 Ιουλίου ·
Κορυφαία στιγμή του 2ου "Pageo Flying Day" : Το F16 της ομάδας "ΖΕΥΣ" διασχίζει
τον ουρανό της Ν. Περάμου υπό τον εξίσου δυνατό ήχο του Εθνικού μας Ύμνου! Με
το κεφάλι ψηλά το πλήθος των παρευρισκόμενων γέμισε ρίγη συγκίνησης και Εθνικής
περηφάνιας! Ένα μεγάλο μπράβο στους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας και
στον Σμηναγό Γιώργο Παπαδάκη!
Την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 από τις 18:20 έως τις 20:30 ο ουρανός της Νέας Περάμου
θα υποδεχτεί το 2ο Pageo Flying Day, μια εκδήλωση θεσμό, που προσφέρει μια νέα
δυναμική στο καλεντάρι των εκδηλώσεων του Δήμου Παγγαίου!!! Το σόου θα
παρουσιάσουν η Φελίσια Λαπάτη από το Survivor 2 και ο stand- up comedian
Λευτέρης Μητσόπουλος! Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο πεζόδρομος της Νέας
Περάμου θα γεμίσει με ήχους από την Φιλαρμονική του Δήμου Παγγαίου, και οι
«ΧΑΛΚΟMANIACS» θα δώσουν ιδιαίτερο ρυθμό σε όλο τον παραλιακό πεζόδρομο.
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων η Σχολή Χορού «DanceMania» θα
παρουσιάσει χορογραφίες από τα τμήματα της Σχολής, ενώ ο Αθλητικός Όμιλος
«Μαχητές Νέας Περάμου» θα εμπλουτίσει τις εκδηλώσεις με γυμναστικές επιδείξεις
πολεμικών τεχνών.
CENTER TV
AIRSEA SHOW - 2nd PAGEO FLYING DAY
https://www.youtube.com/watch?v=OXlDMfvqK-g
Θεόδωρος Μαρκόπουλος Αντπεριφερειάρχης ΠΑΜΘ / ΠΕ Καβάλας.
«Το 2ο Pageo Flying Day έχει μπει στη σωστή του διάσταση στη σωστή του ώρα, έχει
πολύ καλή συμμετοχή του κόσμου έχει πολύ καλή συμμετοχή και από τα εναέρια μέσα
που συμμετέχουνε και από τον κόσμο ο οποίος το αγαλλιάζει και είναι παρόν και να
σας πω ότι προσωπικά χαίρομαι για τι στο περυσινό δειλό του ξεκίνημα η ιδέα του να
διοργανωθεί ήταν η δική μου ιδέα η οποία ευτυχώς υιοθετήθηκε και ευτυχώς βρίσκει
ανταπόκριση και η οποία βλέπουμε να επιβραβεύεται από τον κόσμο αφενός αλλά και
αφετέρου έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο όπως και το Air Sea
Show της Καβάλας. Θέλω να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές και να πω ότι ελπίζω
ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι φέτος παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις και στη Καβάλα
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και στη Νέα Πέραμο του χρόνου τρόπον τεινά θα είναι οι πρεσβευτές της επόμενης
διοργάνωσης και αυτό εδώ πέρα αποτελεί μια όχι θεωρητική αλλά μια πραγματιστική
αναπτυξιακή προσέγγιση και στον Τουρισμό και στη καλή φήμη της περιοχής μας».
Φίλιππος Αναστασιάδης Δήμαρχος Παγγαίου
«Δεν θα μπορούσε να έχει περισσότερο κόσμο…. Και δείχνει την επιτυχία της
εκδήλωσης Air Sea Show Kavala …Pageo συνεχίζουμε δυναμικά πέρυσι βάλαμε το
ποδαράκι μας όπως έλεγα … φέτος μπαίνουμε ενισχυμένοι πέρυσι ήταν η πρώτη
δοκιμή και μου δίνεται έτσι η δυνατότητα μετά απ’ αυτόν τον κόσμο που βλέπετε και
την επιτυχημένη εκδήλωση, να ευχαριστήσω όλη την οργανωτική επιτροπή και
ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Γεωργιάδη γιατί είναι η καρδιά … είναι η ψυχή, όλου του
Show αυτού όλης της εκδήλωσης, αλλά και όλους όσους συνετέλεσαν, τους χορηγούς
και βέβαια εάν μου επιτρέπεται να ευχαριστήσω και το “Elefthre Resort” που είναι και
Χορηγός για το Pageo Flying Day είναι η εταιρεία η οποία αξιοποιεί και τα λουτρά
Ελευθερών, βάζει και το μερίδιο της στην προσπάθεια αυτή όσο μπορεί ως Χορηγός
και ευχόμαστε να πάει καλά ως επιχείρηση και να αξιοποιήσει τέλος πάντων τα λουτρά
με τον τρόπο που τα φανταζόμαστε. Από εκεί και πέρα βλέπετε πως έχουν συμβάλει
πάρα πολλοί άνθρωποι γι’ αυτή τη κατεύθυνση πέρα από την Οργανωτική της
Διοίκηση του Δήμου Παγγαίου την οποία θέλω να συγχαρώ, καθώς και άλλους
συντελεστές όπως του ηλεκτροτεχνίτες από το προσωπικό του Δήμου. Θεωρώ ότι είναι
μια πετυχημένη εκδήλωση, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν… Καβάλα –
Πέραμος – Δήμος Παγγαίου γενικά… δείχνουμε ότι έχουμε μια Περιφερειακή και
Νομαρχιακή συνείδηση και συνεργαζόμαστε σε κάθε περίπτωση και μετά τις
επιτυχημένες μάλλον εκδηλώσεις της Καβάλας συνεχίζουμε και εδώ με πάρα πολύ
κόσμο, αρκετό κέφι είναι μια ανάσα είναι μια νότα έτσι αισιοδοξίας και χαράς στην
οικονομική κρίση, έτσι πως ζει ο κόσμος μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όπου
μπορούμε …. Βέβαια έχουμε παράλληλα την δυνατότητα να ενισχύουμε τους
καταστηματάρχες της περιοχής και όχι μόνο, πάρα πολλούς εργαζομένους που
εργάζονται εδώ στη περιοχή αλλά και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
μέσω και εσάς των ΜΜΕ που θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια καταφέρνουμε έτσι
να διαφημίζουμε τον τόπο μας να προβάλουμε τις ομορφιές του και να συνεχίσουμε
δυναμικά και να λέμε ότι περιμένουμε ακόμη περισσότερο κόσμο μια και είμαστε στην
καρδιά του καλοκαιριού και έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε με όσους θέλουν
με όποια ευχάριστα προβλήματα μας δημιουργούν».
ε. Νίκος Παναγιωτόπουλος Βουλευτής ΝΔ Καβάλας
«Σε συνέχεια λοιπόν του Air Show που είχαν εχθές τη χαρά να απολαύσουν οι
Καβαλιώτες σήμερα στη παραλία της Νέας Περάμου έχουμε το “Pageo Flying Day”
με τους ίδιους πρωταγωνιστές … κοιτάξτε αυτά είναι όλα οργανώσεις οι οποίες είναι
μια θα’ λεγα είναι ένας διαφορετικός τρόπος να βλέπεις σύγχρονα μαχητικά κυρίως να
πετάνε σε πολύ δύσκολους σχηματισμούς , να βλέπεις την δεξιοτεχνία των πιλότων
αλλά και να καταλαβαίνεις όλη τη δύναμη αυτών των μηχανών που εύχομαι ποτέ να
μην γίνουν ποτέ φονικές μηχανές … γιατί φτιάχτηκαν για να γίνουν πολεμικές
μηχανές… να μην χρειαστεί πραγματικά να τις απολαμβάνουμε μόνο σε μέρες σαν κι
αυτήν απλά να δείχνουν ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων τους».
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6. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
https://www.youtube.com/watch?v=3MLIOoGASO8

14,379 (6-11-2018)
ΖΩΝΤΑΝΑ
STAR Α.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 14-6-2018 Συνέντευξη (14.30 / 52:00 57:00) μέσω SKYPE στο STAR A.E Κεντρικής Ελλάδος (Χορηγός Επικοινωνίας).
Ευχαριστούμε τον Τηλεοπτικό Σταθμό και ιδιαίτερα την εκπομπή ¨ΓΕΓΟΝΟΤΑ" της
Δημοσιογράφου κας. Θώμη Παληού. https://digitalstar.gr/mesim…/23758-gegonota14-30-14-6-2018
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ΕΡΤ3 Θεσσαλονίκη Παρασκευή 14-Ιουνίου 2018 (10:15-10:30) 15-06-2018
στη Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ και ΑΠΛΑ" (LIVE). Στο video στο
54':10" έως 01:12:00''. http://webtv.ert.gr/ert3/kathimerina-ke-apla/15ion2018kathimerina-kai-apla/
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ΕΡΤ ΚΑΒΑΛΑΣ

TV 100 Δημοτικό Τηλεοπτικό Σταθμό του Δήμου Θεσσαλονίκης TV 100 (Χορηγός
Επικοινωνίας) σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής 15-06-2018 στη Θεσσαλονίκη,
στην
εκπομπή
"CITY
BREAK"
(LIVE).
https://www.youtube.com/watch?v=6Sp5YFKoHzE

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Σωτήρης 2310 291236 Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
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27 – 06 -2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0940 - 0950
27/6 09:40 κα. Γκράτσιου
ΕΘΝΟΣ Εφημερίδα κ. Φακαλής Τίκας
Τηλεφωνική Συνέντευξη και E-mail με φωτογραφίες
STAR. AE ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τηλεφωνική Συνέντευξη 15:20 κα. Θώμη Παλιού
RADIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
RADIO THESSALONIKI
28-06-2018 Τηλεφωνική Συνέντευξη 17:20-1730
2310 263707
FOCUS - FM.
Φίλιππος Γκασγκαλίδης
LIVE MEDIA
Για 7η χρονιά το Kavala Air sea show κατάφερε να κάνει τον κόσμο να κοιτάξει
ψηλά στον ουρανό
http://www.livemedia.gr/video/327588
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02-07-2018 Ραδιοφωνικές Συνεντεύξεις
ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (ΑΠΕ-ΜΠΕ)
ΕΝΗΜΕΡΟΣ
ΕΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
RADIO ALPHA
03-07-2018 Εντυπωσιακό AIR SHOW στην Καβάλα (video)
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΝΑ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ
http://www.ert.gr/ert3/entyposiako-air-show-stin-kavala-video/

23 Σεπτεμβρίου 2018
Συνέντευξη στο AFW/ Tanagra Air Show 2018 στο επίσημο Ρεπορτάζ της
διοργάνωσης και στις 24 Σεπ στο STAR A.E μεσημεριανή ζώνη tvstar.gr
https://www.dailymotion.com/video/x6u5e4a
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Πρόσκληση στο ΣΕΤΕ (Οκτ 2018 Ξενοδοχείο LUCY)
Ζωντανή Συνέντευξη στο Studio TSL REAL FM με Πανελλήνια Εμβέλεια 12:55 –
13:00 στους Μάνο Νεφλή και Λάζαρο Θεοδωρακίδη ανήμερα Αγ. Δημητρίου για τον
σχολιασμό της Αεροπορικής Επίδειξης του HAF Demo F-16.
6. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
K-typos
https://www.k-tipos.gr/%CF%84%CE%BF-kavala-air-sea-show%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84/
Το kavala Air Sea Show, δεν είναι γιορτή τοπικού χαρακτήρα Θόδωρε Μπόνο
https://www.k-tipos.gr/%CF%84%CE%BF-7%CE%BF-kavala-airsea-show%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE
%B5/
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Το 7ο Kavala AirSea Show: Άρχισε δυναμικά, θα συνεχιστεί ακόμα πιο
εντυπωσιακό!
https://www.ktipos.gr/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-kavala-air-see-show-%CF%84%CE%BF%CF%852018/
Μεγάλη η επιτυχία του Kavala Air Sea Show του 2018!!!
https://www.k-tipos.gr/%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%ba%ce%bf%cf%85/
Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας (Kavala AirSea Show,
Ονειρούπολη, Καρναβάλι Ξάνθης)
Πρωινός Τύπος
http://www.proinos-typos.gr/erchete-7o-kavala-airsea-show-stis-28-29-30iouniou-ke-tin-1i-iouliou/
Έρχεται το 7ο Kavala AirSea Show
Στις 28, 29, 30 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου
ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
29-06-2018
https://www.proininews.gr/oi-alexiptotistes-kanoyn-ti-diafora-sto-ayriano-kavalaairsea-show/
Οι αλεξιπτωτιστές κάνουν τη διαφορά στο αυριανό Kavala AirSea Show
02-07-2018
https://www.proininews.gr/oloi-itan-se-forma-isos-to-kalytero-show-ton-teleytaioneton/
Όλοι ήταν σε φόρμα … Ίσως το καλύτερο Show των τελευταίων ετών
https://www.proininews.gr/panos-georgiadis-perissoteroi-apo-25-000-episkeptes-timera/
Πάνος Γεωργιάδης : Περισσότεροι από 25.000 επισκέπτες τη μέρα !
https://www.proininews.gr/tin-felisia-den-mporoyme-na-tin-kratisoyme-mechri-toepomeno-air-sea-show/
05-07-2018
Την Φελίσια δεν μπορούμε να την κρατήσουμε μέχρι το επόμενο Air Sea Show ;
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https://www.proininews.gr/i-elliniki-omada-diasosis-sto-kavala-air-sea-show/
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στο Kavala Air Sea Show
ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
14-06-2018
CAFÉ MARINES 14-06-2018 11:00 – 12:00 REPORT
7TH KAVALA KAVALA AIR SEA SHOW & 2ND PAGEO FLYING DAY 2018 –
PRESS CONFERENCE
39 Παρευρισκόμενοι Οργανωτική Επιτροπή Διεύθυνση Διοργάνωσης Δημοσιογράφοι
Λοιποί παρευρισκόμενοι 2 τηλεοπτικό, 4 διαδικτυακά και 3 εφημερίδες
http://www.kavalapost.gr/203976/7o-kavala-airsea-show-kai-2o-pageo-flying-daykavala-kai-paggaio-dinoyn-ton-logo-ston-oyrano/
7ο Kavala AirSea Show και 2ο Pageo Flying Day: Καβάλα και Παγγαίο δίνουν
τον… λόγο στον ουρανό
29-06-2018
http://www.kavalapost.gr/204687/i-kavala-ypodechtike-kai-episima-to-7o-kavalaairsea-show-ke-to-2o-pageo-flying-day-fotografies/
Η Καβάλα υποδέχτηκε και επίσημα το 7ο Kavala AirSea Show και το 2ο Pageo
Flying Day [φωτογραφίες]
30-07-2018
http://www.kavalapost.gr/204799/i-fysi-skinothetise-to-7o-kavala-airsea-showenorchistrose-kai-to-apotelesma-monadiko-fotografies/
Η Φύση σκηνοθέτησε, το 7o Kavala AirSea Show ενορχήστρωσε και το
αποτέλεσμα… μοναδικό [φωτογραφίες]
01-07-2018
https://kavalawebnews.gr/epikairotita/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%
80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%857%CE%BF%CF%85-kavala/
Εντυπωσιακή και η δεύτερη μέρα του 7ου Kavala airsea show
02-07-2018
http://www.kavalapost.gr/204808/7o-kavala-airsea-show-ekleise-me-thalassa-kaiedose-pasa-sto-2o-pageo-flying-day-fotografies/
7ο Kavala Air/Sea Show: Έκλεισε με θάλασσα και έδωσε πάσα στο 2ο Pageo
Flying Day [φωτογραφίες]
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http://www.tanea.gr/exodos/article/5584893/kabala-polos-elkshs-episkeptwn-tofetino-kavala-airsea-show/
Ο αριθμός των επισκεπτών «έπιασε» επίπεδα ρεκόρ στην 7η διοργάνωσή του
Καβάλα: Πόλος έλξης επισκεπτών το φετινό Kavala AirSea Show
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/07/2018 14:01 |
https://www.k-tipos.gr/%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%85/
Μεγάλη η επιτυχία του Kavala Air Sea Show του 2018!!!
https://helnews.gr/kataigides-keravnoi-kai-sti-mesi-entyposiakoi-eligmoi/
Kαταιγίδες, κεραυνοί και στη μέση εντυπωσιακοί ελιγμοί
03-07-2018
http://www.kavalapost.gr/204938/2o-pageo-flying-day-mia-enaeria-giorti-me-fontoto-paggaio-kai-ton-kolpo-tis-neas-peramoy-fotografies/
2ο Pageo Flying Day: Μια… εναέρια γιορτή με φόντο το Παγγαίο και τον κόλπο
της Νέας Περάμου [φωτογραφίες]
http://www.kavalapost.gr/205015/fotografoi-apo-ellada-kai-exoteriko-estiazan-gia-3meres-stin-kavala-kai-sto-paggaio-fotografies/
Φωτογράφοι από Ελλάδα και εξωτερικό… εστίαζαν για 3 μέρες στην Καβάλα
και στο Παγγαίο [φωτογραφίες]
Καβάλα Καθημερινή εφημερίδα της Καβάλας
http://www.efimeridakavala.gr/%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%
CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-air/
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Air Sea Show σε Καβάλα και Πέραμο
04-07-2018
http://kanali6.gr/site/2018/07/04/7%CE%BF-kavala-air-sea-show%CF%83%CE%AE%CE%BA%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1/
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7ο Kavala air sea show – Σήκωσαν το κεφάλι ψηλά και απολαύσαν ένα μοναδικό
θέαμα
KWN (Kavala Web News)
https://kavalawebnews.gr/eidiseis/epikairotita/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%
BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5
-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%857%CE%BF%CF%85-kavala-airsea-show/
Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του 7ου Kavala airsea show
8. Αναφορές – Δηλώσεις Ομάδων KASS 2018.
1.
Δημήτρης Κολιάκος Acro Paramotor
2-06-2018
"Ευχαριστούμε για το υπέροχο τριήμερο στην Καβάλα, ένα άψογο show από όλες τις
πλευρές! Και του χρόνου με ακόμη περισσότερες φιλίες.
Κολλιακος Δ."
Kavala Air Sea Show: Ευχαριστούμε και εμείς κκ. Δημήτρη Κολίακο και Αθανάσιε
Καζάκο με τη σειρά μας, όχι μόνο για την μοναδική σε θέαμα συμμετοχή σας αλλά και
για την πρώτη του είδους (εξαιρετικά σπάνια ταυτόχρονα) στη Χώρα σε International
Air Show.
04-06-2018
Τι να πρωτοπώ για τo #kavalaairseashow? Η πόλη Μαγική, η διοργάνωση άψογη ,όσο
για τους ανθρώπους μπορώ να σας πω ότι έφυγα πολύ δύσκολα από την περιοχή
αφήνοντας πίσω πολλούς καινούριους φίλους ! , 😚 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷
Kavala Airsea Show
So my people..my acro show in Greece just finished . Now my focus is on my next trip
This Sunday im taking off next Landing #China 🇨🇳 . Stay tuned for
the Parabatix Race. On www.parabatix.com
2.
Σχολή Αλεξιπτωτιστών Ελληνικός Στρατός
Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια για την συμμετοχή μας σε αυτή την εξαιρετική
εκδήλωση, αφιερώνουμε αυτό το βίντεο όπως το ζήσαμε εμείς, σε όλο τον Ελληνικό
Λαό για να έχει πάντα το κεφάλι ψηλά!
ευχαριστούμε για όλα! Το απολαύσαμε χάρη σε όλους εσάς που μας αγκαλιάσατε από
την πρώτη στιγμή! Δημήτρης Κουτσογιάννη
3.
Dimitris Ververelis
Ο χρήστης Wizard Helobatics γεμάτος ευγνωμοσύνη στην τοποθεσία Kavala Airsea
Show.
25 λεπτά · Καβάλα ·
32

Thank you 7th Kavala Airsea Show 2018 and 2nd Pageo Flying Day!
Excellent organization, enthusiastic spectators, new friends, new ideas and projects. I
loved and enjoyed every moment in Kavála, Greece!!! Thank you, Scientia Consulting,
Aeroservices S.a - Αεροπορικές Υπηρεσίες ΑΕΕ, Vostok-Europe, VOSTOK-EUROPE
GREECE, Athens Heliport - Condor Nest and Airbus Helicopters for making this
possible. Special thanks to the air traffic controllers of Kavala International Airport
Megas Alexandros and Goldair Handling for their valuable support, Fanis Kartsounis
and Anna you are the best!
Last but not least I would like to thank all the volunteers, who made this happen.
Mr Γεωργιάδης you did it again!!! Mrs Δήμητρα Τσανάκα my compliments! Servetas
Giannis you have my love and respect! SoundtrucK and Vasilis I am addicted to your
music. Pattuglia Blu Circe it was a lifetime experience to be part of your formation.
Mille grazie!!!
Elias Koudounakos, Pavlos Tsitswnis, Alexandros C. Argyriou and Giannis Ioannou
thank you for bearing with me! I am so honored!
Dimitris Ververelis
...
Photo: Konstantinos Toumparidis
#wizardhelobatics #kavalaairseashow #kavalaairseashow2018 #scientia
#aeroservices #vostokeurope #v_watches #airbushelicopters #helobatics #ec120
#h120 #ververelis #instahelicopter #verticalmag
5-0-2018
Dimitris Ververelis Θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι η στιγμή που πρωτομπαίνω μέσα
σε αυτό το χώρο καθε χρόνο για να πάρω τις πιστοποιήσεις μας, είναι από τις πιο
χαρούμενες του τριημέρου. Είστε γεμάτοι ενέργεια και ζωντάνια και μας τι μεταδίδεται
σε δευτερόλεπτα. Σας έχω τεράστια αδυναμία!!!!!!!!
4.
HAF T-6Α "Daedalus" Demo Team
https://www.facebook.com/DaedalusHAF/photos/a.716651875031167.1073741830.5
11291012233922/2083139111715763/?type=3&theater
Ακόμα μια συμμετοχή της ομάδας σε μια υπέροχη πόλη με ένα καταπληκτικό κοινό.
Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που μας κάνετε να αγαπάμε περισσότερο αυτό που
κάνουμε!!! Εις το επανιδείν.
Για εμάς είναι μια αποστολή, είναι μια αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας, απλά η
Καβάλα μας αρέσει λόγω της αποδοχής και της αγάπης που μας δείχνει ο κόσμος.
Αλέξιος Χατζηγιώργος Επικεφαλής Ομάδας.
https://www.facebook.com/DaedalusHAF/photos/a.511303018899388.132732.51129
1012233922/2085944471435227/?type=3&theater&comment_id=208833940786240
0&force_theater=1&notif_t=photo_reply&notif_id=1530893077368067
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HAF T-6Α "Daedalus" Demo Team Ο Δαίδαλος πάνω από μια υπέροχη πόλη, πάνω
από ένα καταπληκτικό κοινό, πάνω από την υπέροχη ομάδα των εθελοντών, στα
πλαίσια μιας φανταστικής διοργάνωσης...!!! Το ελάχιστο που όφειλε ήταν να προσφέρει
στο ελάχιστο σε όλο αυτό. Ευχαριστούμε κι ελπίζουμε να συνεχιστεί όλο αυτό μεταξύ
μας...
5.

HAF F-16 “ZEUS” Demo Team

http://www.ert.gr/ert3/entyposiako-air-show-stin-kavala-video/
Είναι μια καλή προσπάθεια που κάνει ο κος Γεωργιάδης, πολύ καλά οργανωμένο για τα
πρότυπα της Ελλάδας τέλος πάντων και τα μέσα που έχουμε, μας αρέσει πάρα πολύ.
Επισμηναγός (Ι) Δημήτριος Μπρακούλιας
6.
Αθανάσιος Καζάκος
Kavala airsea show 2018 ένα πανέμορφο διήμερο μια φοβερή διοργάνωση
7.
Αναστάσης Σιδέρης Athens Skydiving Swooping ACRO
https://youtubefunvideo.xyz/watch?v=6ldTaxmToHA 07’10’’
α. «Από τα καλύτερα άλματα που έχω κάνει ίσως το καλύτερο και έχω κάνει αρκετά».
β. «Σιγουρά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο σε άλλη επίδειξη στην χώρα. Να είμαστε καλά να
το επαναλάβουμε και του χρόνου ακόμα καλυτέρα. Αν βρεθείτε κοντά στην Αθήνα ελάτε
να μας επισκεφτείτε στο αεροδρόμιο (αεροδρόμιο Κοπαιδας - Skydive Athens) μας να
δείτε και την δραστηριότητα μας να κάνουμε και ένα άλμα τον γιο σας μαζί με εσάς.
Θα χαρώ. Συγχαρητήρια και πάλι για την προσπάθεια. Μακάρι να είχε περισσότερα η
Ελλάδα».
8.

BALTIC BEES JET TEAM

"Οι Baltic Bees" βρίσκονται εδώ (στην Καβάλα) για τρίτη φορά και μπορώ να σας πω
ότι είναι το πιο αγαπημένο μας μέρος για επιδείξεις!" Laura Luse
Dear Panagiotis,
Thank you for everything, we are finally home, hope to cooperate in 2019.
Best Regards, Artyom Soloduha Team Leader / CEO
9.
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Τμήμα Υγρού Στοιχείου
Γραφείο Τύπου Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Press Office Hellenic Rescue Team
<pressoffice@hrt.org.gr>
11:57 π.μ. (Πριν από 1 λεπτό)
Αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη,
Σας ευχαριστούμε και μεις, από την πλευρά μας, θερμά για την πρόσκληση να
συμμετέχουμε σ' αυτή την μεγάλη για την Βόρεια Ελλάδα εκδήλωση και σας συγχαίρουμε
για την άψογη διοργάνωση.
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Είναι χαρά μας να είμαστε εκεί και να βοηθούμε σε ότι χρειαστεί! Ελπίζουμε η τοπική
κοινωνία και οι αρχές της Καβάλας να υποδέχτηκαν με χαρά την είδηση για την απόκτηση
του νέου διασωστικού σκάφους "Νορβηγία ΙΙ" από το παράρτημά μας στην πόλη και το
πλωτό να βοηθήσει το έργο του Λιμενικού Σώματος, σώζοντας ανθρώπους που μπορεί
να αντιμετωπίσουν κίνδυνο για την ζωή τους στην θάλασσα. Ως Κεντρική Διοίκηση της
ΕΟΔ εμπιστευόμαστε και υποστηρίζουμε 100% το έργο των εθελοντών μας στην πόλη
σας και ευχόμαστε η συνεργασία σας να συνεχίσει να είναι αγαστή και στο μέλλον.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για ότι χρειαστεί
Και του χρόνου!
Φιλικά
Μένη Κουρκουτά
Γραφείο Τύπου / Δημόσιες Σχέσεις
pressoffice@hrt.org.gr
10. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ - ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Συμπέρασμα: Και για 7η χρονιά η διοργάνωση παραμένει κορυφαία σε επίπεδο
ανταποδοτικότητας και συγκέντρωσης θεατών στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης, μοναδική στη Χώρα χάρις στην συνεργατικότητα του
μεγαλύτερου αριθμού φορέων και υπηρεσιών Κρατικών και μη (55)».

Παναγιώτης Γεωργιάδης Σμήναρχος (Ι) ε.α
Οργανωτικός και Επιχειρησιακός Διευθυντής

-.-
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