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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Διήμερη επίσκεψη κλιμακίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού 

(ΠΑΔΕΕ) στον  Έβρο, 12 - 14 Ιανουαρίου 2022 

 Κλιμάκιο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού ΠΑΔΕΕ (World Hellenic 

Inter-Parliamentary Association WHIA) με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, πολιτειακό Γερουσιαστή του Rhode 

Island (ΗΠΑ) κ. Leonidas Raptakis επισκέφτηκε τον Έβρο (12-14 Ιανουαρίου 2022) . Τον Γερουσιαστή 

συνόδευαν οι επίσης ελληνικής καταγωγής Stephan Pappas, πολιτειακός Γερουσιαστής Wyoming, 

Maria Tzanakis-Collett,  πολιτειακός Γερουσιαστής Pennsylvania, Dr. Audeh Quawas, Γερουσιαστής 

του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και Vasiliki Tsouplaki, Μέλος Κοινοβουλίου Σουηδίας.  

 

Πρώτος σταθμός τους (12.01) ήταν ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), όπου ο 

Πρόεδρος του κ. K. Χατζημιχαήλ και ο CEO κ. Κ. Χαντζηκωνσταντίνου τους ενημέρωσαν για τις 

σημαντικές εξελίξεις γύρω από το λιμάνι και τους ξενάγησαν στην περιοχή επιχειρήσεων του νέου 

εμπορικού τερματικού (όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση Atlantic Resolve 2021). Ακολούθησαν 

οι συναντήσεις με το Δήμαρχο κ. Ι. Ζαμπούκη και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Πέτροβιτς, όπου 

κυρίως συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Αλεξανδρούπολης και η δυνατότητα της πόλης να 

λειτουργήσει ως πόλος προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων για το σύνολο της Περιφερειακής 

ενότητας Έβρου αλλά και ευρύτερα της Θράκης.  Ακολούθησε συνάντηση στο Επιμελητήριο Έβρου, 

όπου συζητήθηκαν με Πρόεδρο Χ. Τοψίδη και άλλα μέλη του (Α. Παλακίδη, Θ. Πανταζή, Λ. 

Σκερλετόπουλο) θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κυρίως οι βέλτιστες πρακτικές για προσέλκυση 

επενδύσεων στην περιοχή, ιδίως στον τουρισμό (ειδικά τον εναλλακτικό), τη βιομηχανία, τις νέες 

τεχνολογίες κλπ, ενώ στη συνέχεια παρατέθηκε γεύμα στα μέλη της αποστολής. Το ίδιο βράδυ η 

Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Θράκης (ΥΠΕΞ) παρέθεσε δείπνο στο κλιμάκιο της ΠΑΔΕΕ, 

παρουσία του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου, του Διοικητή Δ' ΣΣ Αντιστράτηγου Α. 

Χουδελούδη και του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Δ/ντη ΑΜΘ, Υποστράτηγου Π. 

Συριτούδη.   

 

https://www.facebook.com/hashtag/%CE%AD%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWvZhKyW4y8SdjbG-vF7ywAgvk0_R0bp0zK1G-O6MUYEppqL27UXzc68yqclfqZ44OYaIihdjVFJP36SA_AoYw4gu-Ty_hqhgPlsJ3hY-SjNwXYJVM44KiZRcL62kFnR2S28QU_bxSN8NFcgf_Ydb2U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWvZhKyW4y8SdjbG-vF7ywAgvk0_R0bp0zK1G-O6MUYEppqL27UXzc68yqclfqZ44OYaIihdjVFJP36SA_AoYw4gu-Ty_hqhgPlsJ3hY-SjNwXYJVM44KiZRcL62kFnR2S28QU_bxSN8NFcgf_Ydb2U&__tn__=*NK-R


To Κλιμάκιο της ΠΑΔΕΕ συνοδευόμενο από τον Βουλευτή Έβρου κ. Α. Δημοσχάκη επισκέφτηκε 

(13.01) το Φυλάκιο 1 (ΕΦ 1) στην περιοχή Καστανεών Έβρου, όπου τους υποδέχτηκαν ο Διοικητής Δ’ 

ΣΣ  «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγος Α. Χουδελούδης, ο Διοικητής της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας 

Πεζικού Υποστράτηγος Α. Αλεξιάδης και ο Διοικητής της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «ΡΙΜΙΝΙ» 

Ταξίαρχος Α. Κολέζας. Ακολούθησε ενημέρωση επί της αποστολής της Ταξιαρχίας και των δράσεων 

αποτροπής που υλοποιεί, καθώς και για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί την περίοδο Φεβ.- 

Μαρτίου 2020 στην οριογραμμή, ενώ κλιμάκιο περιηγήθηκε στους χώρους του ΕΦ1 και στο σημείο. 

Στη συνέχεια  επισκέφτηκε το Στρατηγείο της ΧVI ΜΜΠ, όπου περιηγήθηκε στους χώρους του Στρατηγείου 

και ενημερώθηκε για την ιστορία, την οργάνωση και τις δράσεις του.  

Ακολούθησε επίσκεψη στο Επισκοπείο Διδυμοτείχου όπου o Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, παρουσία Δημάρχου της πόλης κ. Ρ. Χατζηγιάννογλου, 

ανέπτυξε στην αντιπροσωπεία της ΠΑΔΕΕ τα προβλήματα της περιοχής, όπως το δημογραφικό, το 

μεταναστευτικό και την ανάγκη συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων της. Πριν αναχωρήσουν από το 

Διδυμότειχο οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου, το 

Δημαρχείο Διδυμοτείχου και τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας. Ακολούθησε 

παράθεση γεύματος στο Σουφλί από τον Δήμαρχο της πόλης κ. Π. Καλακίκο, όπου συζητήθηκαν 

ζητήματα της περιοχής. Το βράδυ της ίδιας μέρας, στο κτίριο που πρόκειται να στεγαστεί το πρώτο 

μουσείο για τη βοήθεια των ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα, υποδέχτηκαν την αποστολή ο κ. Ι. Βαβίας, 

Πρόεδρος του Τμήματος AHEPA HJ-21, ο Βουλευτής κ. Χ. Δερμετζόπουλος, ο Δήμαρχος 

Αλεξανδρούπολης και μέλη της AHEPA.  

 

Πριν την αναχώρηση της (14.01), η αποστολή της ΠΑΔΕΕ επισκέφτηκε τον Σεβ. Μητροπολίτη 

Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο, ο οποίος επεσήμανε πως τέτοιου είδους επισκέψεις είναι πολύ 

σημαντικές για τον ακριτικό Έβρο, ενώ στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης ενημερώθηκε από τον από 

τον Γεν. Περιφερειακό Αστ. Δ/ντη ΑΜΘ Π. Συριτούδη για τα θέματα προστασίας των συνόρων, 

διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και την κρίση της άνοιξης του 2020.  

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του κλιμακίου της ΠΑΔΕΕ, αξιολογούν ως ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας τις 

επαφές τους στον ακριτικό Έβρο και σκοπεύουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να 

συνδράμουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα από αυτές. Επίσης 

σκοπεύουν το συντομότερο δυνατό να ενημερώσουν  για όλα τα ανωτέρω θέματα τους ομογενείς 

συναδέλφους τους, εκλεγμένους στα κοινοβούλια Καναδά, Αυστραλίας και άλλων χωρών, που δεν 

μπόρεσαν να μεταβούν στην Ελλάδα λόγω περιοριστικών μέτρων covid και να επισκεφθούν εκ νέου την 

ακριτική Θράκη μαζί τους.   
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