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   Αγαπητοί Συμπατριώτες,                                                  

   Φίλες και Φίλοι της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, 

 

   Το 2018 ο ιστορικός Σύλλογός μας, συνεχίζοντας την πολιτιστική και κοινωνική του πορεία, 

πραγματοποίησε  πολλές και πετυχημένες εκδηλώσεις - δραστηριότητες. 

   Η επιτυχία των εκδηλώσεών μας οφείλεται, εκτός από την καλή προετοιμασία τους εκ μέρους 

του Διοικητικού Συμβουλίου, και στη δική σας συμπαράσταση - συμμετοχή.  

   Γι’ αυτή σας τη συμπαράσταση αισθανόμαστε την ανάγκη, εμείς του Διοικητικού Συμβουλίου, 

να σας ευχαριστήσουμε θερμά.  

   Το 2019, που θα ανατείλει σε λίγο, θα προσπαθήσουμε να είναι και πάλι δημιουργικό για 

το Σύλλογό μας.                                                                  

                                                                    

                                                                    Εκδηλώσεις  –  Δραστηριότητες  

       Δεκεμβρίου 2018 και Α΄ Εξαμήνου 2019 

       

 Επίσκεψη χορευτικού τμήματος εν όψει των εορτών στα γηροκομεία  Κωνστάντειο,     

Πουλίδειο και  Προκόπειο (Σάββατο,  29 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17.00 - 18.00). 
 

 Συμμετοχή του χορευτικού μας τμήματος σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αμυγδαλεώνα  (Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 19.00). 
 

 Κοπή βασιλόπιτας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Ωκεανίς» (Κυριακή, 13  

Ιανουαρίου 2019, ώρα 11.00).  

 

 Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Παιδικές ιώσεις» (Τετάρτη, 23  Ιανουαρίου 2019, ώρα 

19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας). Η εκδήλωση 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, το Επιμελητήριο 

Καβάλας και τον Σύλλογο για το Παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ». 

                                                                                                                               

 Θεατρική παράσταση «Σωσίβιος» από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Λιμεναρίων Θάσου 

(Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20.00 στο Αμφιθέατρο της Π.Ε. Καβάλας). 

 Τσικνοπέμπτη  (28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20.00 στην Πλατεία Καπνεργάτη). 

 Αποκριάτικος χορός στο κέντρο διασκέδασης «Καβαλιώτισσα» (Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019, 

ώρα 20.30). 

 

 Εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα της Γυναίκας (Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019).  



 

 Τριήμερη   εκδρομή   (Καθαρά  Δευτέρα)  στην Καστοριά - Πρέσπες (9 - 11 Μαρτίου 2019). 

 

 Παρουσίαση της βραβευμένης από την Ακαδημία Αθηνών εργασίας της δικηγόρου 

Γεωργίας Κ. Χιόνη με θέμα «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Θάσου» (Τετάρτη, 3  

Απριλίου 2019, ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας). Η 

εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας και το 

Επιμελητήριο Καβάλας. 

       

 Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Επιμελητηρίου Καβάλας ( Mάιος 2019). 

 

Θερμή παράκληση να ενισχύσετε  τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας (Παιδικό - 

Εφηβικό - Ενηλίκων) μαθαίνοντας θασίτικους και άλλους παραδοσιακούς χορούς της 

πατρίδας μας. 

Όσοι έχετε E-mail διαβιβάστε το στο σύλλογό μας για να επικοινωνούμε μαζί σας 

ηλεκτρονικά.   

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www. thasiakienosi.gr  και ενημερωθείτε για όλες τις 

εκδηλώσεις  της Θ.Ε.Κ.  

Το γραφείο του Συλλόγου μας  είναι ανοικτό τις εργάσιμες μέρες: 11.00 - 13.00. 

Η Θ.Ε.Κ. κυκλοφόρησε το Ημερολόγιο του 2019, με παραδοσιακές φορεσιές και 

δημοτικά τραγούδια του  νησιού μας. 

Το Ημερολόγιο μπορείτε να το προμηθευθείτε από το γραφείο μας.  

 

                                      

                                      Συμπατριώτες,  Φίλες και Φίλοι, 

       Κλείνοντας  αυτή  την  επικοινωνία  μας  σας  ευχόμαστε  ολόψυχα 

Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  

                             να σας χαρίσει Υγεία, Προκοπή, Ευτυχία. 

 

                                                                

                  

           

 

 

 

 

Χρόνια Πολλά    
                                                            Για το Δ.Σ. 

    Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γ. Γραμματέας                           

Χιόνης Κων/νος                                                       Παπαγεωργίου Ευφροσύνη          

 

 

 

 

 

Σας γνωστοποιούμε το νέο Δ. Σ. που προέκυψε από  τις εκλογές που έγιναν στις 12 

Μαΐου    2010 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19. 5. 2010. 

 

Πρόεδρος: Τσιλογεώργης Νικόλαος, (τηλ. 2510 231567, κιν. 6946515344) 

Αντιπρόεδρος: Αλβανός Λάζαρος (κιν. 6937321421)  


