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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

Έτος ιδρύσεως 1903 

Μαντώς Μαυρογένους 23 – Τ.Κ. 542 49 

Τηλ. 2310/323-839.  2310/318-340 

Φαξ 2310/326-108, κιν. 6946/470-157 

 

 

Έκθεση Πεπραγμένων του έτους 2013 

(Περιληπτική) 

 

Εορτασμοί 

1.Εορτασμός για την επέτειο των 110 χρόνων ζωής του Συλλόγου (1903-1913), με 

δημοσιεύσεις, ομιλίες, χορωδίες, αφίσες, πανό κλ.π 

2. Εορτασμός της εθνικής επετείου της φονικής μάχης των Βασιλικών στις 10-6-

1821 και της θυσίας του Καπετάν Χάψα και των συμμαχητών του με θρησκευτικό 

μνημόσυνο και καταθέσεις στεφάνων (16-7-2013). 

3. Συμμετοχή στους εορτασμούς των  επετείων της εθνικής Παλιγγενεσίας στον 

Πολύγυρο, στη Αρναία και στην Κασσάνδρεια. 

4.Εορτασμός της επετείου της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της 

Χαλκιδικής το 1912 με έκδοση επετειακών τευχών (14
ου

 & 15
ου

) με ομιλίες και 

ποικίλες εκδηλώσεις. 

5. Χριστουγεννιάτικη γιορτή την Πέμπτη 19-12-2013 στην αίθουσά μας, με τη 

χορωδία μας, με σενάριο και σκηνοθεσία των κυριών μας και με μπουφέ με 

παρασκευάσματα των γυναικών του Συλλόγουμας. 

 

Πνευματικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

1.Διάλεξη από τον ψυχίατρο κ. Μιχαήλ Τριανταφύλου με θέμα: Εγκέφαλος και 

ψυχή. 

2. Διάλεξη από τον οφθαλμίατρο κ. Αστέριο Γραμμένο με θέμα: Σύγχρονη 

αντιμετώπιση του καταρράκτη. Γλαύκωμα. 

3. Διάλεξη από τον καθηγητή κ. Σταύρο Αυγολούπη με θέμα: Η δημιουργία του 

σύμπαντος. 

4. Μουσική βραδιά αφιερωμένη στο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο, με την 

ορχήσταρ του Κώστα Τσολοδήμου, στην αίοθυσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (5-6-2013). 

 

Ημερίδες 

Ημερίδα υγείας στις 15-12-2013 στον Ν. Μαρμαρά με ομιλητές τους καθηγητές του 

Α.Π.Θ.: κ. Δημ. Κισκίνη αγγειοχειρουργό, κ.Περσεφόνη Σαββοπούλου και τον  δρ. 

κ. Άρη Μοσχίδη χειρουργό.  

 

Παρουσιάσεις βιβλίων 

1. Κοσμάς ο Αιτωλός, ο ΄Αγιος της Παιδείας. Του αείμνηστου Κώστα Παπάζογλου. 

Παρουσιαστές: Ο Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης και ο κ. Δημ. Κύρου (3-4-

2013). 
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2. Αγάπη με γεύση πικραμύγδαλου. Της κ. ΄Αννας Κομνιανίδου. Παρουσιαστές: κ. 

Μαρία Παπαδοπούλου, κ. Γεωργία Πούλου και κ. Γιάννης Τσίκουλας (15-5-2013) 

3. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η απελευθέρωση της Χαλκιδικής. Του κ. Γιώργου 

Ζωγραφάκη. Παρουσιαστής ο κ. Νίκος Βασιλάκης (6-11-2013). 

4. Ο γιός της αστερόσκονης.Του καθηγητή Σταύρου Αυγολούπη. Παρουσιαστής ο κ. 

Σίμος Οικονομίδης (12-12-2013). 

 

Χοροί-συνεστιάσεις 

1.Ο ετήσιος χορός έγινε στις 10 Μαρτίου 2013 στο κέντρο FOCUS 

2. Η Μασαλιάδα. Συνεστίαση με Χαλκιδικιώτικα μασάλια στο ίδιο κέντρο (10-11-

2013).Καταγράφηκε σε DVD. 

 

Ομαδική παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου εξασφαλίσθηκαν μειωμένα εισιτήρια και δόθηκε η 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μέλη μας τέσσερις ποιοτικές παραστάσεις στο 

Μέγαρο μουσικής και στο Κρατικό θέατρο. 

 

Εκδρομές 

Πέντε ημερήσιες: 1)Λιτόχωρο, 2)Λουτρά Πόζαρ, 3)Αρναία, Ι.Μ. Αγ. Κοσμά,  

4)Παράπλους Αγ. ΄Ορους και 5) Σπήλαιο Αλιστράτης Δράμα. 

Τέσσερις διήμερες: 1) Λίμνη Πλαστήρα, 2) Άρτα-Πρέβεζα και 3) Σαμαρίνα και 4) 

Βουλγαρία (Μπάνσκο). 

Μία τριήμερη: Στο Καρπενήσι και τα πέριξ. 

Μία επταήμερη στη Ρωσία (Μόσχα Πετρούπολη (8-14 Ιουλίου 2013). 

 

Αλληλεγγύη εθελοντισμός 

1.Συγκεντρώθηκε ικανή ποσότητα φαρμάκων (προσφορά των μελών) και 

προσφέρθηκε στους «Γιατρούς του κόσμου» για τους σκοπούς τους 

2. Συγκεντρώθηκε ρουχισμός και ιματισμός και προσφέρθηκε με τη ευκαιρία των 

εορτών του Πάσχα στους φυλακισμένους των φυλακών Κασσάμδρας. 

3. Συγκεντρώθηκε ικανή ποσότητα τροφίμων και προσφέρθηκε με την ευκαιρία των 

γιορτών των Χρστουγέννων 2013 για το  συσσίτιο των απόρων γερόντων. 

4. Παρασχέθηκε μεμονωμένη οικονομική στήριξη  σε οικογένειες που είχαν 

απόλυτη ανάγκη (επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, έλλειψη τροφίμων λόιγω 

φτώχειας κλ.π) 

 

Η λειτουργία των γραφείων μας 

Λειτούργησαν κάθε εργάσιμη ημέρα 5-9 μ.μ. και την Παρασκευή 10.00΄-14.00΄, με 

γραμματέα που παραχώρησε και πλήρωσε (μισθούς και ασφάλεια) και πάλι ο μέγας 

ευεργέτης του Παγχαλκιδικού ιατρός κ. Γεώργιος. Βαγιωνάς. Το ευχαριστούμε και 

τον ευγνωμονούμε. 

 

Επικοινωνία 

Καθιερώθηκε σε μεγαλύτερη βάση η επικοινωνία με τα μέλη με SMS. 
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Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

Η αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά και 

οπτικοακουστικά μέσα που διευκόλυναν τη χρήση της. 

Η ιστοσελίδα ενημερώνεται τακτικά και σ’  αυτή είναι ανηρτημένα και τα 17 τεύχη 

του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. 

Ενημερώνεται και το FACE BOOK 

 

Τα τμήματα του Συλλόγου 

 1) Η Χορωδία με 54 τακτικούς χορωδούς λειτούργησε κανονικά όλο το χρόνο με 

πρόβες κάθε Τρίτη 8-9.30΄μ.μ. 

Οργάνωσε η ίδια συναντήσεις:  

α) Στη Ν. Καλλικράτεια με τις χορωδίες: Ν. Καλλικράτειας, Ν. Τρίγλιας, Ν. 

Μουδανιών, Σημάντρων και Κρήνης (3-3-2013). Καταγράφηκε σε DVD. 

β) Στη Νικήτη με τις χορωδίες: Νικήτης, Μαρμαρά, Παρθενώνα, Συκιάς 

Μεταγγιτσίου (7-4-2013). Πρόβες κάθε Τρίτη όλο το χρόνο 8-9.30΄μ.μ.. 

 Επίσης κλήθηκε και εμφανίστηκε στο Σιδηρόκαστρο, στην Τριανδρία και στη 

Γαλάτιστα. 

 

2) Το χορευτικό τμήμα, λόγω του μεγάλου αριθμού χορευτών (60), λειτούργησε 

όλο το χρόνο σε δυο ομάδες  17.45΄-18.45΄και 18.45΄-19.45 .́ ΄Εκανε μία επίσημη 

εμφάνιση στα Πετροκέρασα στη γιορτή του κερασιού (16-6-2013), η οποία 

καταγράφηκε σε DVD. Σημειώνεται ότι με χορηγία του κ. Δημ. Βλαχάκη ο οποίος 

διέθεσε το ποσό των 5.020 ευρώ και ανακηρύχθηκε ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ, το χορευτικό 

απέκτησε παραδοσιακές στολές: 15 γυναικών και 10 ανδρών και είναι ήδη 

πανέτοιμο για κάθε εμφάνιση. 

 

3) Το κόσμημα. Λειτούργησε όλο το χρόνο κάθε Πέμπτη απόγευμα σε δύο ομάδες 

το τμήμα χειροποιήτου γυναικείου κοσμήματος και στο τέλος της περιόδου έγινε 

έκθεση(12-4-2013) των δημιουργημάτων των χεριών των γυναικών στην αίθουσα 

μας και δόθηκαν διπλώματα.  

 

4) Το τμήμα γυναικών. Τους τελευταίους μήνες του 2013 με απόφαση του Δ.Σ. 

ιδρύθηκε Τμήμα Γυναικών το οποίο άρχισε να λειτουργεί από 12 Δεκ. 2013, με 

σκοπό να ικανοποιήσουμε τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των γυναικών και να 

ασχοληθούν με χειροτεχνία, με μελέτη βιβλίων, αλλά και να διδαχθούν 

διακόσμηση, ανατροφή των παιδιών , περιποίηση ανήμπορων και να ακούσουν 

ειδικούς επιστήμονες σε θέματα που αφορούν στη γυναίκα ( γυναικολόγους, 

ψυχολόγους, αισθητικούς κλπ.). Κάθε Πέμπτη απόγευμα 5.30-7.00΄ τμήμα 

χειροτεχνίας, 7.00΄-8.30΄ ενημερωτικές συναντήσεις (ομιλίες, ενημερώσεις κλπ. 

από ειδικούς). 

 

5) Το τμήμα νεολαίας. Ιδρύθηκε το τμήμα πρόσφατα και αμέσως άρχισε να 

λειτουργεί κάθε Δευτέρα βράδυ 8-9.30  ́ νεανικό χορευτικό. Καταβάλλονται 

προσπάθειες να αυξηθεί ο αριθμός των νέων. 
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Ο Σύλλογος συνδιοργανωτής σε αγώνες στίβου. 

Ο Παγχαλκιδικός πρόσφερε στους νέους και άλλη μια υπηρεσία. Συνδιοργάνωσε με 

τον Γ.Σ. Η Σιθωνία αγώνες στίβου στη Νικήτη με την ονομασία Σιθώνεια και στη 

Συκιά με την ονομασία Καπετάν Χάψας και αθλοθέτησε τα μετάλλια και τα 

κύπελλα των αγώνων από το ταμείο του. 

 

Το περιοδικό ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Το επίσημο όργανο του Συλλόγου μας κυκλοφόρησε κανονικά το 2013. Εκδόθηκαν 

4 τεύχη (14, 15, 16, 17) με πλούσια, επίκαιρη και ποικίλη ύλη, σε τιράζ 2.500 

αντιτύπων. Εστάλη όπως πάντα, πέραν των μελών του Συλλόγου, σε όλες τις 

υπηρεσίες του Νομού, σε όλα τα Σχολεία της Χαλκιδικής όλων των βαθμίδων, σε 

όλους τους ΟΤΑ (αιρετούς και υπαλλήλους) κλπ. Τα τεύχη 14 και 15 ήταν 

αφιερωμένα στην επέτειο της συμπλήρωσης 110 ετών από την ίδρυση του 

Συλλόγου και 100 ετών από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της 

Χαλκιδικής. 

 

Κυκλοφόρησε ο 4
ος

 τόμος του περιοδικού 

Με την έκδοση του 17
ου

 τεύχους, τα τέσσερα τεύχη του 2013 δέθηκαν σε τόμο, τον 

4
ο
 τόμο, ο οποίος κυκλοφορεί μαζί με τους άλλους των τριών προηγουμένων ετών 

και διατίθενται όλοι από τα γραφεία μας. 

 

Οι χορηγοί των τεσσάρων τευχών του περιοδικού του 2013 είναι: 

1) Του 14
ου

 τεύχους ο Δήμος Σιθωνίας (δήμαρχος κ. Ι. Τζίτζιος) . 

2) Του 15
ου

 τεύχους  κ. Μάγδα Κέκερη-Σλίνη (εις μνήμην του συζύγου της ιατρού 

Γεωργίου Σλίνη). 

3) Του 16
ου

 τεύχους, η κ. Ηλέκτρα Παπαθανασίου, εις μνήμην των δασκάλων 

γονέων της Μαυρουδή Παπαθανασίου και Κατίνας Κατσαρού και 

4) Του 17
ου

 τεύχους τα αδέλφια, (όλοι γιατροί), κ.κ. Έλλη, Μαρία, Καίτη και  

Γιώργος Δημητρακούδη, εις μνήμην των γονέων τους Κωνσταντίνου και 

Χαρίκλειας. Του 18
ου

 τ. χορηγός υποσχέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Πάχτας να 

γίνει ο Δήμος Αριστοτέλη. 

 

Ίδρυση Παραρτημάτων σε όλη η Χαλκιδική 

Με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύθηκαν Παραρτήματα σε 18 κωμοπόλεις της Χαλκιδικής 

και ορίσθηκαν σ’  αυτά αντιπρόσωποι του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου ως 

εξής: Άγ. Νικόλαος Δημήτριος Σμάγας, Αρναία Παντελής Ζωγράφος, Γαλάτιστα  

Αστέριος Σουάνης, Ζερβοχώρια (Παλαιόχωρα) Χρήστος Μπαμπαϊτης, Ιερισσός 

Φώτης Ταλέας, Κασσάνδρεια Νίκος Παραλής, Ν. Καλλικράτεια Βασίλειος 

Μακαρίτης, Ν. Μαρμαρά Χρήστος Γκιζγκής,, Ν. Μουδανιά Αθανάσιος Παπάς, Ν. 

Τρίγλια  Αλέξανδρος Οικονομίδης, Νικήτη Στυλιανός Κωστίκας, Ορμύλια Βασίλειος 

Γκαρλής, Παλήνη (Πολύχρονο) Αστέριος Βαμβακάς, Πολύγυρος Γιώργος 

Διαμαντουλάκης και Ιωάννης Κανατάς, Συκιά Κυπαρίσσης Ντέμπλας, Βασιλικά 

Αστέριος Σαμαράς, Επανωμή Γρηγόριος Λάτσιος και Ζαγκλιβέρι Άγγελος 

Μπαλμπάτσης .΄Ολοι οι αντιπρόσωποι είναι μέλη μας και πρόσωπα με ευρεία 

αναγνωρισιμότητα και υψηλό κοινωνικό κύρος. Σκοπός: Να απλωθεί ο Σύλλογος 
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σε όλη τη Χαλκιδική ώστε να γίνουν μέλη όσο το δυνατό περισσότεροι 

Χαλκιδικιώτες. Για να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία των μελών με τη διοίκηση 

και της διοίκησης με τα μέλη, για πληρέστερη και αμφίδρομη ενημέρωση, ώστε η 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δράσεις να είναι πληρέστερη, για καλύτερη 

κυκλοφορία του περιοδικού μας, και για αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους 

τοπικούς πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς. 

 

Εγγραφή νέων μελών. Η δύναμη του Συλλόγου σήμερα 

Στους 12 μήνες του 2013 ενεγράφησαν 125 νέα μέλη και διεγράφησαν 29. Το 

σύνολο των τακτικών μελών την 1
η
 Ιανουαρίου 2014 είναι  975. 

 

Λίγα λόγια για τα οικονομικά, τις συνδρομές, το Πρόγραμμα του 2014 και τις 

ευχαριστίες  στη λεπτομερή Έκθεση Πεπραγμένων που είναι ανηρτημένη στην 

ιστοσελίδα μας. www.panchlakidikos.gr. 

Θεσσαλονίκη  14-1-2014 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 


