
 Αγαπητά μέλη του Συλλόγου μας, αγα-

πητοί συμπατριώτες.   Βρισκόμαστε στην 

ευχάριστη θέση, μετά 

από πολλές αναβολές     

που ήταν πάνω και πέ-

ρα από τις δυνατότητές 

μας, να δημιουργήσουμε 

και έχετε στα χέρια σας 

το 1ο φύλλο της εφημε-

ρίδας “Η Ενημέρωσή 

μας¨ του Συλλόγου μας,  

     

Παρατηρώ να καταγράφεται τελευταία  πο-

λύς προβληματισμός  για το μέλλον των   

συλλόγων. Πολλοί θεωρούν ότι ο ρόλος 

τους υποβαθμίζεται.  

  Σας διαβεβαιώ ότι, ο δικός μας Σύλλογος 

που έχει πλούσιο παρελθόν σε προσφορά, 

έχει σήμερα ένα δυναμικό παρόν και ασφα-

λώς ευοίωνο μέλλον.  

  Προσωπικά εγώ αλλά και το ΔΣ του Συλ-

λόγου μας, πιστεύουμε πως μέσα στην πο-

λύπλευρη κρίση που ζούμε, στην παρακμή 

των αξιών στην πολυπολιτισμικότητα της 

κοινωνίας, οι σύλλογοι αποτελούν μιά όαση. 

   Ο Σύλλογός μας είναι  ένας δεσμός ισχυ-

ρός που προωθεί την επικοινωνία, την αλλη-

λεγγύη, την ανθρωπιά  και αναδεικνύει τα 

κοινά ήθη και έθιμα, τις κοινές μνήμες και 

καλλιεργεί τις κοινές αξίες και την πίστη    

στις δυνατότητες όλων μας.. 

  Θέλω να τονίσω και να ζητήσω από όλους 

σας να παροτρύνετε τους νέους μας να 

έλθουν πιο κοντά στο Σύλλογό μας, έτσι 

ώστε οπλισμένοι με τις παραδοσιακές πολι-

τιστικές μας αξίες, να μπορέσουν  να  αντι-

μετωπίσουν ευκολότερα τις  δυσκολίες στην 

πορεία της ζωής τους. 

   Εύχομαι σε όλους Χριστός Ανέστη, Χρόνια 
Πολλά, με Υγεία, τιμή και αγάπη Χριστού ! 

   Ο Σύλλογος Τρικαλινών Ν. Θεσσαλονίκης 

«Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», είναι ένας από τους πάνω 

από 250 Συλλόγους, Σωματεία και Φορείς, 

που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, και 

έχει αρκετή δραστηριότητα, παρά το νεαρόν 

της ηλικίας  του είναι μόλις 14 ετών ! 

   Η ίδρυσή του έγινε τον Ιανουάριο του 2001, 

με πρωτοστατούντα μέλη (όπως αναγράφονται 

στο Καταστατικό) τους :  

Δεμίρη Κων/νο, Ζαφράκα Απόστολο, Καρασιώ-

το Κων/νο, Ράπτη Ρούλα, Τσόγκα Νίκο, Αποσ-

τολίκα Σάντη, Λεβέντη Εύη, Καλόγηρο Κων/νο, 

Ζαφράκα Μενέλαο, Ράπτη Βασίλειο, Κοψίδη 

Νικόλαο, Φαραώνη Δημήτριο, Κατσίκη Ιωάννη, 

Κατσίκη Γεώργιο, Τάκο Κων/νο, Μπαλοδήμο 

Χαράλαμπο, Ράπτη Ελένη, Καλαμπάκα Δημήτ-

ριο, Δεμίρη Ευτέρπη, Ξυπόλυτου Καίτη, Γουγά 

Δημήτριο,  Γούλα Στέργιο, Γούλα Γεώργιο, 

Παπάντο Κων/νο, Σανοπούλου Κατερίνα,   

Παπανικολάου Ε., Πατραμάνη Ιωάννη, Πα-

πανικολάου Θωμά και Γρηγορίου Περικλή.  

 Τριάντα αξιόλογα μέλη, μερικά από τα οποία 

ατυχώς, δεν βρίσκονται πια κοντά μας… 

  Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτή-

θηκε σε Σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση 

στις 30 Μαΐου 2002, με πρώτο πρόεδρο τον 

κύριο Κων/νο Καρασιώτο, αντιπρόεδρο την 

κυρία Μαίρη Κούτσια, Γεν. Γραμματέα τον 

κύριο Νίκο Παπαϊωάννου και Ταμία την κυ-

ρία Νικολέτα Παράσχη.  Μέλη επίσης του 

πρώτου ΔΣ ήταν η κυρία Ρούλα Ράπτη, ο 

Απόστολος Ζαφράκας και η κυρία Λίλιαν 

Λεβέντη. 

  Από τον Μάιο του 2002 έως τον Απρίλιο 

φέτος, έχουν πραγματοποιηθεί 66 συνεδριά-

σεις των κατά καιρούς Διοικητικών Συμβου-

λίων. 

Ο Σύλλογός μας 

Η στήλη του προέδρου 
Απρίλιος 2015 

Η Ενημέρωσή μας 
     Μάρτιος 2014 — Απρίλιος 2015 

Περιεχόμενα : 

2014 

Σελ. 2 

Οι Δραστηριότητές μας  

Σελ. 3 

Οι Συναντήσεις μας 

 

2015 

Η συνέχεια της Δραστηριοτή-

των και Εκδηλώσεών μας 

Σελ. 4 

 

Γραφεία Συλλόγου : 

Βασιλ. Ηρακλείου 30, 4ος όρ. 

τηλ. επικοινωνίας :  
6938768467 & 6944618791 

mail : thesasklipios@gmail.com    
fb :  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙ-

ΝΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

‘Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’  

 Το συγκεκριμένο Ενημερωτικό 

μας Δελτίο, ήταν μία πρόταση 

του προέδρου Στ. Γωγάκου, η 

οποία βρήκε ανταπόκριση από το 

ΔΣ και υλοποιήθηκε με την 

προσπάθεια του Γ.Γραμματέα 

Κώστα Οικονόμου. Απλά, αλλά με 

διάθεση και ελπίδα ότι θα συνε-

χιστεί. 

 Το Δελτίο αυτό, είναι ελεύθερο 

στα μέλη του Συλλόγου και μπο-

ρούν να στείλουν προς ενημέρω-

ση άρθρα και δικές τους ενημε-

ρώσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν 

όλους τους συμπατριώτες, κι όχι 

μόνο. 

 Επικοινωνήστε με τα μέλη του 

ΔΣ για να στείλετε τα θέματά 

σας. 

 Θα καταβληθεί προσπάθεια να 

στέλνεται στα μέλη κατά το 

δυνατόν με ηλεκτρονικό ταχυδ-

ρομείο (mail), ή και ταχυδρομικά, 

εφόσον υπάρξει ανταπόκριση και 

ενδιαφέρον από τα μέλη μας. 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

‘’ Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ‘’ 

Έτος Ιδρύσεως 

2001 

1/2015 

mailto:thesasklipios@gmail.com
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   Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλ-

λόγου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Ηπει-

ρωτικής Εστίας. Προσήλθαν και εψήφισαν 67 μέλη.  

Η κατανομή των ψήφων μετά την καταμέτρηση 

ήταν: Γωγάκος Στ. (46), Νταής Γ. (43), Οικονόμου 

Κων. (39), Κερασαρίδου Ελ. (37), Μπάτζιου -  

Καρακάση Αικ. (32), Ζησόπουλος Απ. (27), Τσουρ-

λής Κων. (27), Παπαδόπουλος Χρ. (25), Νάστα 

Ευθ. (24), Μοράκης Γρ. (24) και Μαργαρίτη Βασι-

λική (19).  

  Στις 21 Μαρτίου, τα νεοεκλεγέντα μέλη συγκρο-

τήθηκαν σε Σώμα, με την εξής σύνθεση :  

 Πρόεδρος Γωγάκος Στέφανος από το Βροντερό, 

αντιπρόεδρος Μπάτζιου-Καρακάση Αικατερίνη από 

το Περτούλι, Γεν.Γραμματέας Οικονόμου Κων/νος 

από τα Τρίκαλα, Ταμίας Κερασαρίδου Ελένη από 

την Καλαμπάκα, Νταής Γεώργιος από την Κρανιά -   

Υπεύθυνος Χορευτικού, Ζησόπουλος Απόστολος 

από το Σκεπάρνι Καλαμπάκας - Υπεύθυνος Μελών 

& Τσουρλής Κων/νος από τον Πλάτανο - Υπεύθυ-

νος Δημοσίων Σχέσεων.  
 

          ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΝEΟ ΔΣ  

▪Επίσης, την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, παρακο-

λουθήσαμε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-

κου 40 Εκκλησιών, το Θρησκευτικό Ορατόριο 

«Από το Πάθος στην Ανάσταση», στο οποίο συμ-

μετείχαν οι χορωδίες των Ιερών Ναών Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου 40 Εκκλησιών, Γεννήσεως της Θεο-

τόκου Καρδίας και Αγίου Ανδρέα Περιστεράς, υπό 

την καλλιτεχνική διεύθυνση & επιμέλεια του ιερο-

ψάλτου & χοροδιδασκάλου κου Πάρη Γκούνα. 

Αφηγητές ήταν η κα Μελίνα Μποτέλλη – Τζίμα και 

ο κος Ιωάννης Λεβιδιώτης. 

▪ To Σάββατο 5 Απριλίου 2014, ο Σύλλογος συμ-

μετείχε στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, στην 

παρουσίαση 2 βιβλίων του πατριώτη μας ιατρού 

κου Χρήστου Γκίμτσα, με συντονίστρια τη δικηγόρο 

- μέλος του Συλλόγου κα Σωτηρία Παπακώστα.                                                   

 

Το βιβλίο παρουσίασαν οι κκ : Χρίστος Κρικώνης - Ομότι-

μος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ., Πέτρος 

Μπέσπαρης -  Φιλόλογος - συγγραφέας, Βασίλειος Σαρρής - 

Διδάκτωρ φιλολογίας - Διευθυντής Λυκείου και η κα Ιωάν-

να Βορβή -Σχολική σύμβουλος φιλολόγων. 

                                                 

         

 

 

 

 

 

 

 

▪ Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε ομιλία του 

προέδρου του Συλλόγου κου Στέφανου Γωγάκου με θέμα το 

Άγιο Όρος «Το περιβόλι της Παναγίας»  με παράλληλη προ-

βολή εικόνων Ιερών Μονών & Σκητών του Αγίου Όρους.   

 

▪ Την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014, ο Σύλλογος συνδιοργάνωσε 

με το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, , την παρο-

υσίαση του βιβλίου «ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΗ-

ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ», του συμπατριώτη μας συγ-

γραφέα κου Βασιλείου Αρβανίτη ε.τ. Λυκειάρχη - Φιλολόγου. 

Η Ενημέρωσή μας 

Οι δραστηριότητές μας 

Σελίδα 2 



▪ Στις 5 Μαΐου 2014, 

συναντηθήκαμε στην 

ταβέρνα  

«Τα Φιλαράκια», του 

συμπατριώτη μας  

Γιώργου Κοντονάσιου, 

στην Κίμωνος Βόγα 56. 

▪ Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, 44 άτομα, μέλη και φίλοι 

του Συλλόγου, παρακολουθήσαμε μία εκπληκτική μουσικο-

χορευτική θεατρική παράσταση στο θέατρο της Μονής Λαζα-

ριστών, αφιερωμένης στον μεγάλο μουσικο-συνθέτη Βασίλη 

Τσιτσάνη.  Το 2014 πραγματοποιήθηκαν πολλές επετειακές 

εκδηλώσεις λόγω των 30 ετών από τότε που ο καλλιτέχνης 

έφυγε από κοντά μας… 

▪ Η εκδήλωση αυτή αφιέρωμα 

στον Βασίλη Τσιτσάνη, άρεσε, 

έγινε γνωστή, κι έτσι επαναλά-

βαμε την πρόσκληση και άλλα 

25 άτομα είχαν την ευκαιρία 

να την παρακολουθήσουν στις 

5 Φεβρουαρίου 2015.  

Εξάλλου, το 2015, είναι αφιερωμένο στα 100χρονα από τη 

γέννηση του μουσικοσυνθέτη. 

Σελίδα 3 Η Ενημέρωσή μας 

Οι συναντήσεις μας... 

 ▪ Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήσαμε το 

καθιερωμένο ετήσιο  αποχαιρετιστήριο ουζάκι μας στο ουζε-

ρί ΠΑΤΕ, στην παραλιακή.  Με αρκετή επιτυχία !!! Με πολλά 

μέλη, αλλά και σταθερούς φίλους του Συλλόγου μας ! 

▪ Στις 20 Δεκεμβρίου 2014 , 

πραγματοποιήσαμε  την ετήσια 

προεόρτια συνάντησή μας στο La 
Place Mignonne. Με το καφεδάκι 

μας και τα σχετικά συνοδευτικά, 

συζητήσαμε για τρέχοντα και όχι 

μόνο θέματα, είπαμε τα νέα μας 

και ανταλλάξαμε ευχές για τα 

Χριστούγεννα και τη Νέα 

Χρονιά. 

   ▪ Οι συναντήσεις μας της πρώτης Τετάρτης 

κάθε μήνα  συνεχίζονται στην ταβέρνα «Εις την 

Πόλιν»   του επίσης  συμπατριώτη μας Άγη Αποσ-

τολίκα, στα Λαδάδικα, οδός Αιγύπτου 17.    

Πότε λιγότεροι, πότε περισσότεροι, είμαστε κά-

ποιοι πιστοί της καλής παρέας του Συλλόγου μας…                   

4/3/2015 

5/11/2014 

1/10/2014 



Πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace, 

με μεγάλη ομολογουμένως επιτυχία. 

Η πενταμελής ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής του 

Δημήτρη Παληογιάννη, γέμισε με όμορφους ήχους 

την αίθουσα και ανέβασε το κέφι, με αποτέλεσμα η 

πίστα να είναι διαρκώς γεμάτη από μέλη και φίλους, 

που χόρεψαν με ιδιαίτερο κέφι και διάθεση.  

Στη φωτογραφία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,  

στην κοπή της πίτας, που προηγήθηκε του χορού. 

Στις 15 Ιανουαρίου 2015 στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, ο συμπατριώτης μας χοροδιδάσκαλος 

Απόστολος Σκρέκας, μέσα από μία οπτικοακουστική 

παρουσίαση ανάπτυξε το πολύ ενδιαφέρον θέμα «Ηθολογικά 

Στοιχεία του Ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού».  

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη 

δημιουργία χορευτικού τμήματος του Συλλόγου μας, κάτι το 

οποίο επιμελήθηκε και συντόνισε το μέλος του ΔΣ Γιώργος 

Νταής και απευθυνόταν προς μέλη και φίλους του Συλλόγου.  

5 Φεβρουαρίου 2015 — Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου 

  Ο ομιλητής Απόστολος Σκρέκας και το ακροατήριο από μέλη και φίλους 

του Συλλόγου μας. Την εκδήλωση κάλυψε το κανάλι SUPER TV Χαλκιδικής, 

μέσα από την εκπομπή του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

2015 

Τα μέλη του χορευτικού τμήματος με ενισχυμένη σύνθεση... 

  Το χορευτικό μας έχει προσκληθεί σε εκδήλωση της Β’ Κοινό-  

τητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις 26 Απριλίου 2015, στις 

11:30 πμ, στο 66ο Δημοτικό Σχολείο Ξηροκρήνης. 

Την 1η Μαρτίου 2015, συνδιοργα-

νώσαμε με την Α’ Κοινότητα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα 

του, την προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Πέρασα κι εγώ από κει κι είχα   
παπούτσια από χαρτί»,  

του συμπατριώτη μας σκηνοθέτη 

Βασίλη Λουλέ, στην αίθουσα 

‘Παύλος Ζάννας’ του κινηματοθε-

άτρου ΟΛΥΜΠΙΟΝ.   

ΠΛΑΙΣΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ  

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ.  

ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΞΕΧΝΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ, ΣΤΗΣ ΛΗΣΜΟΝΙΑΣ ΤΟ 
ΛΗΘΑΡΓΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ !!!!!  

Από την πρώτη  

εμφάνισή του χορευ-

τικού του Συλλόγου 

μας στον ετήσιο  

χορό μας στο Porto 

Palace, στις 8 Φεβ-

ρουαρίου 


