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                           Αγαπητοί  Συμπατριώτες,  

                           Φίλες και Φίλοι της Θ.Ε.Κ.,  

                                                                                                                                                                                                     

Η Θασιακή  Ένωση  Καβάλας σας  στέλνει  τις  ευχές  της  για τις γιορτές   

των  Χριστουγέννων,  του  Νέου  Έτους και των  Θεοφανείων   ηλεκτρονικά. 

       Το 2020 «φεύγει» αφήνοντάς μας ζοφερές αναμνήσεις και συναισθήματα λόγω της 

πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας και όλη την ανθρωπότητα. Ο 

Σύλλογός μας, με εξαίρεση το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, κατά το οποίο «πρόφτασε» και 

πραγματοποίησε τρεις πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις (Κοπή της Βασιλόπιτας,  Αποκριάτικο 

Χορό και  τριήμερη εκδρομή την Καθαρά Δευτέρα στο Καρπενήσι), ακύρωσε όλες τις 

υπόλοιπες προγραμματισμένες εκδηλώσεις του. 

      Ωστόσο η Θ.Ε.Κ. όλο αυτό το διάστημα δεν έμεινε σε αδράνεια. Συνέχισε να παράγει 

πολιτιστικό και κοινωνικό έργο πραγματοποιώντας αξιόλογες  δράσεις: 

 Εκδώσαμε τον 20ο τόμο των «Θασιακών», ο οποίος περιέχει ένα μεγάλο μέρος των Πρακτικών 

του 8ου Συμποσίου Θασιακών Μελετών. 

 Βραβεύσαμε 155 αριστούχους θάσιους ή θασιακής καταγωγής μαθητές. Φέτος, λόγω του 

κορωνοϊού, οι αριστούχοι μαθητές της Θάσου παρέλαβαν τα βραβεία τους από τα σχολεία που 

φοιτούν  και οι μαθητές της Καβάλας από τα γραφεία της Θ.Ε.Κ.. 

 Αποστείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια με είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα στους 

πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας, σε συνεργασία με τους δήμους Θάσου και Καβάλας, και 

χειμερινό ρουχισμό και κουβέρτες στους πρόσφυγες της Αρμενίας, σε συνεργασία με την 

Αρμενική Κοινότητα Καβάλας. 

 Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «ADRINETBOOK» για την «Ψηφιοποίηση υλικού που αφορά 

το πολιτιστικό και κοινωνικό απόθεμα του Δήμου Θάσου». 

 

Το 2021 θα προσπαθήσουμε να είναι και πάλι δημιουργικό.  
Ήδη, με αφορμή τη συμπλήρωση  ενενήντα  χρόνων  ζωής  του  Συλλόγου   μας  (1931-2021),    

κυκλοφόρησε το 

«Επετειακό Ημερολόγιο 2021»  

           με τους πιο σημαντικούς σταθμούς της 90χρονης πορείας της Θ.Ε.Κ. 

Δυστυχώς,  και  για  το  α΄  εξάμηνο  του  2021,  και  για  όσο  θα  μας  ταλαιπωρεί   αυτός  

«ο δαιμονοϊός» που έφερε  άνω - κάτω τη ζωή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν 

προγραμματισμό των εκδηλώσεών μας. 

Το νέο  πρόγραμμα των δράσεων του Συλλόγου μας θα σας το κοινοποιήσουμε εγκαίρως, 

μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων,  και κυρίως με την άρση του μέτρου που 

απαγορεύει τη μαζική συμμετοχή του κόσμου σε εκδηλώσεις. 

 



 

 

 

 

 

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.thasiakienosi.gr και ενημερωθείτε για όλα τα νέα της 

Θ.Ε.Κ.  

 

Το  Επετειακό – Συλλεκτικό  Ημερολόγιο  του  2021  και 

τον  20
ο
  τόμο  των  «Θασιακών» 

μπορείτε να τα προμηθευτείτε, κατόπιν επικοινωνίας, από τα γραφεία του Συλλόγου μας. 

 

                                        
 

Κλείνοντας αυτή την επικοινωνία μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους μας 

ενίσχυσαν οικονομικά για τις εκδόσεις του Επετειακού Ημερολογίου 2021 και  

 του 20
ου

 τόμου των «Θασιακών». 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε και σε όλους εκείνους που  ενίσχυσαν την ανθρωπιστική 

προσπάθειά μας για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας και του πρόσφυγες της Αρμενίας. 

 

   Με την ελπίδα ότι ο κορωνοϊός κάποια στιγμή θα μας απαλλάξει από τη σκληρή παρουσία του  

και η ζωή θα ξαναβρεί τους δρόμους της επιθυμητής κανονικότητας 

σας ευχόμαστε ολόψυχα 

 «Καλά Χριστούγεννα»  
και 

   «ο  Νέος Χρόνος»  
                                               να   δίνει  στον  καθένα  ξεχωριστά   

Υγεία,  Ευτυχία  και  Προκοπή. 

                                                      

 

 

 

να   δίνει  στον  καθένα  ξεχωριστά   

Υγεία, Δύναμη και Αισιοδοξία. 

                                                      

                                               

                             Χρόνια Πολλά 
 
                                                                     Για το Δ.Σ. 

                      Ο  Πρόεδρος                                                     Η  Γ. Γραμματέας   

                          Τσιλογεώργης Νικόλαος                                             Τερλελέ  Αγλαΐα 

 

 

 

 


