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ΠΑΓΥΑΛΚΙΓΙΚΟ  ΤΛΛΟΓΟ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «Ο ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ» 

ΔΚΘΔΗ  ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ  ΔΣΟΤ  2019 

Γελ. πλέιεπζε 26/1/2020 

Αγαπεηνί  πκπαηξηώηεο - Μέιε ηνπ Παγραιθηδηθνύ  πιιόγνπ «Ο ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζαο θαισζνξίδσ ζηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ πιιόγνπ καο, ζαο επραξηζηώ γηα ηελ παξνπζία ζαο, θαη ζαο εύρνκαη γηα ηνλ θαηλνύξγην 

ρξόλν πγεία θαη θάζε επηπρία ζε ζαο θαη ζηηο  νηθνγέλεηέο ζαο. 

Όπσο όινη γλσξίδεηε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ, απνηειεί ην αλώηαην, ην θπξίαξρν όξγαλν 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ πιιόγνπ θαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο απνηειεί ηελ ππέξηαηε έθθξαζε ηεο 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ήκεξα είλαη ε εκέξα ηνπ απνινγηζκνύ ησλ πεπξαγκέλσλ, αιιά θαη ε δηθή ζαο κέξα όπνπ 

κπνξείηε λα κηιήζεηε, λα θάλεηε θξηηηθή, παξαηεξήζεηο θαη λα δηαηππώζεηε πξνηάζεηο γηα ην 

θαιό ηνπ ζπιιόγνπ θαη ηεο Υαιθηδηθήο, ηηο νπνίεο ζα ιάβεη ππόςε ηνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, 

ώζηε λα γίλεη πην απνδνηηθή θαη πην ρξήζηκε ε ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ ην επόκελν έηνο θαη ζην 

ηέινο λα ςεθίζεηε ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ.  

Όιεο νη δξάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ καο έρνπλ ήδε δεκνζηεπηεί ζηνλ Παγραιθηδηθό Λόγν αλαιπηηθά. 

Αξρίδσ ινηπόλ ελ ζπληνκία ηελ απαξίζκεζε ησλ πεπξαγκέλσλ: 

Μεηά ηηο αξραηξεζίεο πνπ έγηλαλ ηελ Κπξηαθή 27 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Σεηάξηεο 30-1-2019, όπνπ ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα ην λέν Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ε ζύλζεζή ηνπ 

είλαη: 

Πξόεδξνο Κνηζάλεο Ιωάλλεο Αξλαία 

 

Αληηπξόεδξνο Οηθνλόκνπ Σξηαληάθπινο Νηθήηε 
 

Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

Λπξηδήο Αζηέξηνο Σαμηάξρεο 

Σακίαο Παπαδόπνπινο Αβξαάκ Βξαζηά 
 

Δηδηθόο Γξακκαηέαο Μπνύθηαο Νηθόιανο 

 

Αξλαία 

 
 
 
Μέιε 

Γάθθα Ναηάζα 
 

Νενρώξη  

Καξάβαηνο αξαθηαλόο Παιαηόρωξα 

 

Κωζηνπνύινπ Μάρε Άζπηνο 
 

Παπινύδεο Υξήζηνο Οξκύιηα 
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Πξηλ απαξηζκήζσ ηα πεπξαγκέλα ηνπ ζπιιόγνπ θαη ηηο ππόινηπεο εθδειώζεηο ζα κνπ 

επηηξέςεηε λα μεθηλήζσ από δύν μερσξηζηέο εθδειώζεηο πνπ έθαλε ν ζύιινγόο καο ηε ρξνληά 

πνπ πέξαζε 

 ηελ Σεηάξηε 17-4-2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε  Απόδνζε ηηκήο ζηνλ επί 10εηία 

Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ καο πκβνπιίνπ θαη ήδε Δπίηηκν πξόεδξν θ. Μηραήι 

Καξηζηώηε. Ζ πξνζέιεπζε ησλ κειώλ θαη θίισλ ήηαλ πξσηόγλσξε. Ζ αίζνπζα ήηαλ 

θαηάκεζηε γηα ηξεηο πεξίπνπ ώξεο θαη αξθεηνί παξαθνινύζεζαλ ππνκνλεηηθά όξζηνη ηελ 

εθδήισζε. ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ: Ο εβαζκηόηαηνο  Μεηξνπνιίηεο Ηεξηζζνύ, 

Αγίνπ Όξνπο θαη Αξδακεξίνπ θ.θ. Θεόθιεηνο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο, νη Γήκαξρνη 

Πνιπγύξνπ θαη ηζσλίαο, Αληηδήκαξρνη, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη, όια ηα κέιε ηεο 

πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ Παγραιθηδηθόο Λόγνο, επεξγέηεο, δσξεηέο, 

ρνξεγνί, επίηηκα κέιε ηνπ Παγραιθηδηθνύ θαη ακέηξεηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ καο. 

 ηηο 9/11 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ηδηαίηεξε θαη μερσξηζηή εθδήισζε ηνπ Παγραιθηδηθνύ, 

ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα ηνπ Πνιεκηθνύ Μνπζείνπ, όπνπ πξνβιήζεθε ε ηαηλία – 

ληνθνπκέλην «Ζ επαλάζηαζε ηεο Υαιθηδηθήο ην 1821». Ήηαλ ε επίζεκε πξώηε πξνβνιή 

ηεο ηαηλίαο - DVD, ηελ νπνία εκπλεύζζεθε θαη δεκηνύξγεζε ζε ζπλεξγαζία κε 

επαγγεικαηία ζθελνζέηε ν Υαιθηδηθηώηεο θαη κέινο ηνπ ζπιιόγνπ καο, αληηζηξάηεγνο 

ε.α. ηπιηαλόο Κπξίκεο από ηνλ Άγην Μάκα. Ζ εθδήισζε έγηλε παξνπζία ηνπ 

πθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (Μαθεδνλίαο - Θξάθεο) Θεόδσξνπ Καξάνγινπ, ησλ 

βνπιεπηώλ ηνπ λνκνύ Υαιθηδηθήο, Γεσξγίνπ Βαγησλά, Κπξηαθήο Μάιακα θαη Απόζηνινπ 

Πάλα, ηνπ Γεκάξρνπ Αξηζηνηέιε ηέιιηνπ Βαιηάλνπ, εθπξνζώπσλ ησλ Ηεξώλ 

Μεηξνπόιεσλ Ηεξηζζνύ, Λαγθαδά θαη Καιακαξηάο, εθπξνζώπσλ ησλ ελόπισλ 

δπλάκεσλ θαη πνιιώλ άιισλ. Με αδηάζεηζηα ληνθνπκέληα θαη κε αλαιπηηθό ηζηνξηθό 

πιηθό, πνπ απνδεηθλύεη όρη κόλν ην κέγεζνο ηνπ αγώλα θαη ηεο ζπζίαο ησλ 

Υαιθηδηθησηώλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο εμέγεξζεο απηήο 

γηα ηελ έθβαζε ηνπ εζληθνύ ζθνπνύ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ειιεληζκνύ από ηνλ 

ηνπξθηθό δπγό.  

ΔΘΝΙΚΔ  ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

 ηηο 22/3 ε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νξηζκέλα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ 

θαηέζεζαλ ζηεθάλη ζηελ πξνηνκή ηνπ Καπεηάλ Υάςα ζηε Βνύιγαξε 

 Σελ δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Ηνπλίνπ ζηηο 9/6, γηνξηάζακε όπσο θάζε ρξόλν ηελ επέηεην ηεο 

πνιύλεθξεο κάρεο ησλ Βαζηιηθώλ θαη ηεο ζπζίαο ηνπ Καπεηάλ ΥΑΦΑ θαη ησλ παιιεθαξηώλ 

ηνπ, ζην Μνλαζηήξη ηεο ΑΓΗΑ ΑΝΑΣΑΗΑ, κε ζξεζθεπηηθό κλεκόζπλν, νκηιία από ην κέινο 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ καο ζπκβνπιίνπ Υξήζηνπ Παπινύδε, επηκλεκόζπλε δέεζε θαη θαηάζεζε 

ζηεθάλσλ ζηνλ αλδξηάληα ηνπ Καπεηάλ ΥΑΦΑ. ηε ζπλέρεηα πεξίπνπ 120 άηνκα κε δύν 

ιεσθνξεία θαη νξηζκέλα Η.Υ. πήγαλ γηα θαγεηό θαη ρνξό ζε ηαβέξλα ζην Υνινκώληα. 

 ε όιεο ζρεδόλ ηηο Δζληθέο επεηείνπο πνπ έγηλαλ ζηε Υαιθηδηθή ππήξρε παξνπζία κειώλ ηνπ  

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΗΝ ΔΣΙΑ ΜΑ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ 

«ΒΡΑΙΓΑ ΚΤΡΙΑΦΙΝΗ» 

Πνιιέο θαη πνηθίιεο ήηαλ νη εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ θαη απηή ηε ρξνληά πνπ πέξαζε. 

Θα αλαθεξζώ ζηηο  θπξηόηεξεο. 
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13/1 

ε ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν ησλ Απαληαρνύ Σαμηαξρησηώλ δηνξγαλώζεθε 
εκεξίδα γηα ηελ εγγξαθή δηθαησκάησλ ζην θηεκαηνιόγην γηα λα ελεκεξσζνύλ όινη 
νη Υαιθηδηθηώηεο 

20/3 Οκηιία ηνπ θηινιόγνπ & ζενιόγνπ θ. Μηράιε Κνπηζνύ κε ζέκα «ΗΧΑΝΝΖ 
ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ, πξόηππν εγέηε».  

 
3/4 

Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θηινιόγνπ θαη ζενιόγνπ θ. Γεκεηξίνπ Κύξνπ, κε 
ηίηιν: Σν εκεξνιόγην ηνπ Γεσξγίνπ Γεσξγηάδε θαη ηα γεγνλόηα ησλ εηώλ 1914-
1926 

18/4 
 

Έθζεζε κε έξγα ηνπ ηκήκαηνο Decoupaz 

 
8/5 

Δνξηαζκόο ηεο γηνξηήο ηεο Μεηέξαο, κε νκηιήηξηεο ηηο θπξίεο Γξίβα Μαξία, 
αξδειά Φξόζσ θαη Μαιαλδξή Μαξία 
 

 
22/5 
 

Παξνπζίαζε βηβιίνπ ηνπ θαζεγεηή Αζηξνλνκίαο ηνπ Α.Π.Θ θ. ηαύξνπ 
Απγνινύπε «Έλα παηδί κηιάεη κε η’άζηξα» 

2/10 ηειέζζεθε όπσο θάζε ρξόλν, ν αγηαζκόο κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο πιινγηθήο 
πεξηόδνπ 2019-2020 

23/10 
 

Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Ζ Μεγάιε Μάρε» ηνπ ζπγγξαθέα Αγγ. Μάληζηνπ. 

27/11 Οκηιία ηνπ Οκόηηκνπ Καζεγεηή Ηαηξηθήο Α.Π.Θ. θ. Ησάλλε Σζίθνπια κε ζέκα 
«Πηλειηέο γηα καθξνβηόηεηα θαη επδσΐα». 

4/12 
 

Παξνπζίαζε βηβιίνπ Γεκ. Κύξνπ  «ΣΑ ΜΑΓΔΜΟΥΧΡΗΑΝΑ» 

ε θάζε εθδήισζε παξαβξέζεθαλ πάλσ από 100 άηνκα. ην ηέινο ηεο θάζε εθδήισζεο 

ππήξρε κηθξή δεμίσζε. 

ΥΟΡΟΙ  -  ΤΝΔΣΙΑΔΙ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ν εηήζηνο ρνξόο ηνπ ζπιιόγνπ ζηηο 24/2/2019 ην 

κεζεκέξη ζην Υσξηό ηεο Δηξήλεο,  κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 450 αηόκσλ. Ξερσξηζηή λόηα έδσζαλ 

νη εκθαλίζεηο ησλ λεαληθώλ ηκεκάησλ ηνπ ζπιιόγνπ, ην έλα ηκήκα κε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο 

ηεο Υαιθηδηθήο θαη ην άιιν ηκήκα κε ρνξνύο LATIN 

Άιιε ζπλεζηίαζε δελ έγηλε, δηόηη ζε θάζε εθδξνκή  έρνπκε ζπλεζηίαζε κε γιέληη. 

ΓΙΟΡΣΔ  -  ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

15/5 ην ζεαηξάθη ηεο Νέαο Διβεηίαο έγηλε κηα ππέξνρε γηνξηή επί ηε ιήμεη ηεο 

πεξηόδνπ 2018-2019 κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο καο, ηνπ ρνξεπηηθνύ καο θαη 

άιισλ ρνξεπηηθώλ ζπιιόγσλ, κε ρνξνύο από ΚΔΡΚΤΡΑ, ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ θαη 

ΜΤΡΝΖ Δθηόο από ηα ρνξεπηηθά παξνπζηάζηεθε ην ηνπηθό δξώκελν ηεο 

Γαιάηηζηαο «Σν έζηκν ηεο Μαληώο» θαη ην «Έζηκν ηνπ Κιήδνλα» από ηε Μηθξά 

Αζία. Σν θαιιηηερληθό κέξνο ηεο εθδήισζεο πξνεηνίκαζε θαη νξγάλσζε ν 

δάζθαινο ηνπ ρνξεπηηθνύ καο θ. Πεξηθιήο Γηακαληήο, ηνλ νπνίν επραξηζηνύκε θαη 

ζπγραίξνπκε  

 

19-12 ΖΥξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή θέηνο νξγαλώζεθε από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ Γάθθα Ναηάζα θαη Παπινύδε Υξήζηνπ. Οκηιεηήο ν θ. ηαύξνο 
ΑΑπγνινύπεο, θαζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ηνπ Α.Π.Θ. κε ζέκα: «To Άζηξν ηεο 
ΒΒεζιεέκ». πκκεηείραλ ν θ. Ησάλλεο Σζίθνπιαο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ηαηξηθήο ηνπ 
ΑΑ.Π.Θ. θαη ν θ. Ησάλλεο Καξακίρνο  Φηιόινγνο. Ζ ρνξσδία κε ηε θαζνδήγεζε ηνπ 
ρρνξάξρε καο άθε Γεξκηηδάθε ηξαγνύδεζε Υξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα  
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ΖΖ εθδήισζε έθιεηζε κε ηνλ Κώζηα Σζνινδήκν, ηελ Μαξία πξκαιόγινπ θαη ηνλ 
ΓΓηώξγν Εηνύπν κε ηξαγνύδηα θαη γιέληη  
 

ΔΚΓΡΟΜΔ 

 
16/2 

Ζκεξήζηα εθδξνκή ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Βεξγίλαο θαη ζηε Βέξνηα κε 
ζπκκεηνρή 54 αηόκσλ 
 

30/3 
 

Ζκεξήζηα εθδξνκή ζην ΓΗΟΝ, ΛΗΣΟΥΧΡΟ κε ζπκκεηνρή 98 αηόκσλ 

5/4 Παξαθνινύζεζε ησλ Γ΄ Υαηξεηηζκώλ ηεο Παλαγίαο ζην  κνλαζηήξη ηνπ 
Σηκίνπ Πξνδξόκνπ, ζην Αθξηηνρώξη εξξώλ, κε ζπκκεηνρή 48 αηόκσλ 

12&13/5 
 

Γηήκεξε εθδξνκή Σξίθαια- Καιακπάθα – Μεηέσξα, κε ζπκκεηνρή 42 αηόκσλ 

 
12-19/7 

Οθηαήκεξε αεξνπνξηθή εθδξνκή ζηε Ρσζία, εθδξνκή πνπ πξνγξακκάηηζε 
θαη νξγάλσζε γηα 4ε θνξά ν ζύιινγόο καο. Φέηνο ζηελ εθδξνκή πήξαλ 
κέξνο 93 κέιε θαη θίινη ηνπ πιιόγνπ, ρσξηζκέλνη ζε 2 group. 

4-11/10 Οθηαήκεξε αεξνπνξηθή εθδξνκή ζην Παξίζη θαη ηε Ννξκαλδία., όπνπ 
ζπκκεηείραλ 98 εθδξνκείο 

19/10 Ζκεξήζηα εθδξνκή ζηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Πέιιαο θαη ζηελ ρνιή ηνπ 
Αξηζηνηέιε ζηε Νάνπζα 

2-4/11 
 

Σξηήκεξε Δθδξνκή ζηελ Αζήλα 

 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΑΛΛΗΛΔΓΤΗ 

Ζ αιιειεγγύε είλαη ε ζεκαία πνπ έρεη πςσκέλε ν Παγραιθηδηθόο από ηδξύζεσο ηνπ. Γηα 

ρξήκαηα πνπ δηέζεζε ν ζύιινγνο γηα ηνπο λεθξνπαζείο ηεο Υαιθηδηθήο θαη άιινπο 

ζπλαλζξώπνπο καο, ζα αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα ν ηακίαο ηνπ ζπιιόγνπ  

Η ΓΤΝΑΜΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Ζ δύλακε ηνπ ζπιιόγνπ είζηε εζείο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ ζπιιόγνπ καο (ρνξεπηηθό, ρνξσδία 

θιπ) πνπ ζηεξίδνπλ θαη δηαθεκίδνπλ ην ζύιινγν ζε όιε ηελ Διιάδα. Ο ζύιινγνο κεγαιώλεη 

ζπλέρεηα. Κάζε ρξόλν πξνζηίζεληαη αξθεηά λέα κέιε θαη ν αξηζκόο Μεηξώνπ πιεζηάδεη ηνπο 

1850. Βεβαίσο έρνπκε θαη δηαγξαθέο ιόγσ ζαλάησλ ή νηθηνζειώλ απνρσξήζεσλ. Μπνξείηε 

όινη ζαο λα βνεζήζεηε ελεκεξώλνληαο ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο ζαο γηα ηε δξάζε ηνπ 

ζπιιόγνπ θαη λα ηνπο πξνηξέςεηε λα γξαθνύλ ζην ζύιινγν. 

Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΙΘΟΤΑ – ΓΡΑΦΔΙΩΝ ΜΑ 

Ζ αίζνπζα ιεηηνπξγεί από Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή θάζε κέξα από 17:00 – 21:00. Κάζε κέξα 

είλαη ζρεδόλ γεκάηε από ρνξεπηέο, ρνξσδνύο, γπλαίθεο, επηζθέπηεο, αθξναηέο, ζεαηέο 

εθδειώζεσλ θιπ.  

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ  SMS - INTERNET 

Δθηόο από ην πεξηνδηθό καο κε ην νπνίν επηθνηλσλνύκε καδί ζαο θάζε 3 κήλεο, ηα ηειεπηαία 7-

8 ρξόληα έρνπκε θαζηεξώζεη ηελ ελεκέξσζή ζαο κε ηελ απνζηνιή sms κέζσ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ, ηελ απνζηνιή Email, ηελ ηζηνζειίδα καο panchalkidikos.gr θαη ην facebook ηνπ 

ζπιιόγνπ, ηα νπνία ηα ελεκεξώλσ ζπλερώο, πξηλ θαη κεηά από θάζε εθδήισζε, γηα νηηδήπνηε 
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ζπκβαίλεη ζην ζύιινγν. Δπίζεο ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη ζην facebook κπνξείηε λα δηαβάδεηε 

ειεθηξνληθά ηνλ ΠΑΓΥΑΛΚΗΓΗΚΟ ΛΟΓΟ.  

ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΣΟ ΥΟΡΔΤΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ρνξεπηώλ είλαη ρσξηζκέλν ζε 3 ηκήκαηα. Λεηηνπξγεί θάζε Γεπηέξα 

18:00 – 21:00 κε ρνξνδηδάζθαιν ηνλ θ. Πεξηθιή Γηακαληή  

Σν ρνξεπηηθό ηκήκα πξαγκαηνπνίεζε θέηνο 12 εκθαλίζεηο ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο:  

 
7/4 

ζε εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ν Μηθξαζηαηηθόο ύιινγνο Ακπεινθήπσλ 
«Ζ Αγία Παξαζθεπή»,  ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ, ζην 
Καξαπάληζεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Ακπεινθήπσλ 

15/5 ζην ζέαηξν Νέαο Διβεηίαο, ζηελ Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ρνξνύο 
ηεο παηξίδαο καο, πνπ νξγάλσζε ν ύιινγνο καο.  

 
18/5 

ζηε Νέα Έθεζζν Πηεξίαο ζηελ 3ε Παλειιήληα πλάληεζε Πνιηηηζηηθώλ 
πιιόγσλ, πνπ νξγάλσζε ν ηνπηθόο ύιινγνο "ηνππί" ηεο Νέαο 
Δθέζζνπ 

 
26/6 

ζηηο εθδειώζεηο ηνπ «ΚΛΖΓΟΝΑ 2019», ζηνλ Δύνζκν Θεζζαινλίθεο ζε 
εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ν ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Δπόζκνπ, αιιά ε 
εθδήισζε δηαθόπεθε ιόγσ βξνρήο 

28/6-1/7 ε θηάζν ζην 6ν Γηεζλέο Φεζηηβάι ρνξεπηηθώλ πγθξνηεκάησλ πνπ 
νξγάλσζε ν ύιινγνο Γπλαηθώλ θηάζνπ 

23/8 ζηνλ Πνιύγπξν ζηελ 5ε Γηνξηή αλάδεημεο ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη 
πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ «Γεύζε – Παξάδνζε – Πνιηηηζκόο»,  

28/8 -1/9 ζηελ Υίν. ην 5ν Φεζηηβάι Υνξεπηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ νξγάλσζε ν  
ύιινγνο Γηαηήξεζεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο «Υίνη ελ ρνξώ» 

 
7/9 

ηνλ Σαμηάξρε. ηελ εθδήισζε «Αληάκσκα ησλ Απαληαρνύ 
Σαμηαξρησηώλ κε ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο θίινπο ηνπ ρσξηνύ, 
πνπ νξγαλώλεη θάζε ρξόλν ν ύιινγνο Απαληαρνύ Σαμηαξρησηώλ ην 1ν 
άββαην ηνπ επηέκβξε 

 
29/9 

ηα θάζηξα ζηελ Άλσ Πόιε Θεζζαινλίθεο ζηελ εθδήισζε ¨17ν εξγηάλη 
ζηε ιατθή καο Παξάδνζε» πνπ νξγάλσζε ν Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο «ΟΗ 
ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» 

20/10 
 

ηε γηνξηή θάζηαλνπ ζην Ληβάδη Θεζζαινλίθεο 

1/11 
 

ηε 16ε Παγθξήηηα Έθζεζε πξντόλησλ, ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο 

8/12 
 

ηα Σξίθαια ζην Μύιν ησλ Ξσηηθώλ 

 

Η ΥΟΡΩΓΙΑ 

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Σξίηε 19:00 – 21:00 κε δάζθαιν ηνλ θ. άθε Γεξκηηδάθε, Ζ 

ρνξσδία θέηνο εκθαλίζηεθε  

 
16/3 

ζε θεζηηβάι ρνξσδηώλ  πνπ νξγάλσζαλ νη Δλώζεηο Πνιηηηζκνύ Αλάπηπμεο ηνπ 
Γήκνπ Ακπεινθήπσλ ζην Καξαπάληζεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ 
Ακπεινθήπσλ -Μελεκέλεο 

 
7/4 

ζε εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ν Μηθξαζηαηηθόο ύιινγνο Ακπεινθήπσλ «Ζ Αγία 
Παξαζθεπή»,  ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Ακπεινθήπσλ, επίζεο ζην 
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Καξαπάληζεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Ακπεινθήπσλ 

4/5 ζην Πεπθνρώξη Υαιθηδηθήο, ζε εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ν Σνπηθόο Πνιηηηζηηθόο 
ύιινγνο Πεπθνρσξίνπ ΑΛΚΤΧΝ 

15/5 ζην ζέαηξν Νέαο Διβεηίαο, ζηελ Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ρνξνύο ηεο 
παηξίδαο καο, πνπ νξγάλσζε ν ύιινγνο καο.  

2/11 ζηελ Αξλαία ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν Αξλαίαο ζηελ  πνιηηηζηηθή εθδήισζε, γηα 
ηελ 107ε  επέηεην απειεπζέξσζεο ηεο Αξλαίαο  

 
8/12 

ηελ 20ε ζπλάληεζε ρνξσδηώλ ζηνλ  θηλεκαηνζέαηξν «ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ»,  ζηελ 
εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ν ζύιινγόο καο κε δηάθνξεο Υνξσδίεο ηεο 
Υαιθηδηθήο. 

14/12 ζηα Νέα Μνπδαληά ζε Φεζηηβάι ρνξσδηώλ πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο 
Πξνπνληίδαο κε Υξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα. 

19/12 
 

ηε ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ ζπιιόγνπ καο  

22/12 ηελ αίζνπζα ηνπ Πλεπκαηηθνύ θέληξνπ ηνπ Ηεξνύ Νανύ ηνπ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
ηνπ Παιακά 

 

ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

Μέρξη ην Μάτν ιεηηνύξγεζε ην ηκήκα Decoupaz θάζε Πέκπηε θαη ην ηκήκα Φηιαλαγλσζίαο. 

Από ηνλ Οθηώβξην ιεηηνπξγεί κόλν ην ηκήκα Φηιαλαγλσζίαο κία θνξά ηνλ κήλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ πξώηε Σξίηε  θάζε κήλα θαη ώξα 17:00 – 19:00. 

Σν Σκήκα ρνξώλ LATIN  

Σα καζήκαηα γίλνληαη θάζε Παξαζθεπή 19:00 – 21:00 

Σν ζεκηλάξην Αγγιηθώλ 

Λεηηνπξγεί θάζε Πέκπηε κε 2 ηκήκαηα: έλα πξστλό θαη έλα βξαδηλό 

 ΑΛΛΔ ΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΒΟΤΛΙΟΤ 

 ηηο 24 επηεκβξίνπ αληηπξνζσπεία ηνπ Γ.. ηνπ Παγραιθηδηθνύ πιιόγνπ 

επηζθέθηεθε, ηνπο Γεκάξρνπο Πνιπγύξνπ θ. Αζηέξην Εσγξάθν θαη ηζσλίαο θ. 

Κππαξίζζε Νηέκπια γηα λα ηνπο ζπγραξεί γηα ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη 

παξάιιεια λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ κλεκείνπ ηνπ Καπεηάλ 

Υάςα ζηελ Αγία Αλαζηαζία, πνπ βαλδαιίζηεθε απηό ην θαινθαίξη. 

 ηηο 6 Ννεκβξίνπ 2019 ην Γ.. ηνπ Παγραιθηδηθνύ πιιόγνπ επηζθέθηεθε ηνλ θ. 

Θεόδσξν Καξάνγινπ Τθππνπξγό εζσηεξηθώλ (Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο), γηα λα ηνλ 

ζπγραξεί γηα ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Παξάιιεια ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλάληεζεο, ηνπ ηέζεθαλ κηα ζεηξά από ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ ύιινγν, όπσο ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ κλεκείνπ ηνπ Καπεηάλ Υάςα ζηελ Αγία Αλαζηαζία, ν 

πξνγξακκαηηζκόο γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ δηαθνζίσλ ρξόλσλ από ηελ Διιεληθή 

επαλάζηαζε ηνπ 1821, θαη άιια ζέκαηα ηνπ ζπιιόγνπ γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 

ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΓΡΟΜΔ 

Σα νηθνλνκηθά ηνπ πιιόγνπ καο ζ’ αλαιπζνύλ από ηνλ Σακία ακέζσο κεηά.  

Απηό πνπ ζέινπκε λα ζαο παξαθαιέζνπκε είλαη λα ζπλδξάκεηε όινη ζαο πξνηξέπνληαο θίινπο 

θαη γλσζηνύο λα εμνθινύλ έγθαηξα ηε ζπλδξνκή ηνπο. 
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Ο ΠΑΓΥΑΛΚΙΓΙΚΟ ΛΟΓΟ – ΣΟ ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΜΑ 

Σν πεξηνδηθό απνηειεί ηνλ θαζξέπηε θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ πιιόγνπ. Ζ έθδνζε ηνπ 

πεξηνδηθνύ έδσζε ηεξάζηηα δπλακηθή ζην ύιινγν θαη πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα ζπλερηζηεί. 

Σελ ρξνληά πνπ πέξαζε θπθινθόξεζαλ 4 ηεύρε θαη ζπκπιεξώζεθαλ έηζη 10 ρξόληα ζπλερνύο 

θαη αδηάιεηπηεο θπθινθνξίαο αλά ηξίκελν. Σν πεξηνδηθό θπθινθνξεί ζε 2500 αληίηππα θαη 

ζηέιλεηαη δσξεάλ ζ’ όια ηα κέιε, ζηηο Γεκόζηεο Αξρέο Θεζ/λίθεο θαη Υαιθηδηθήο, ζηα ζρνιεία 

ηεο Υαιθηδηθήο, ζηνπο Γήκνπο θιπ. Σελ επηκέιεηα ηεο έθδνζεο ησλ πεξηνδηθώλ κέρξη θαη ην 40ν 

ηεύρνο ηελ είρε ν επίηηκνο πξόεδξνο καο θ. Μηράιεο Καξηζηώηεο. ην ζεκείν απηό ζα 

παξαθαιέζσ γηα έλα ζεξκό ρεηξνθξόηεκα γηα ηελ έκπλεπζή ηνπ, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πεξηνδηθνύ θαη γηα ηελ  θαηαπιεθηηθή δνπιεηά πνπ παξνπζίαδε ζε θάζε πεξηνδηθό. Σν 41ν 

ηεύρνο εθδόζεθε κε επηκέιεηα ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ ζπιιόγνπ Σξηαληάθπιινπ Οηθνλόκνπ, 

ζπλερίδνληαο ηελ έθδνζε κε ηελ ίδηα πνηόηεηα. Χο Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζέινπκε λα 

εθθξάζνπκε ηηο ζεξκόηαηεο επραξηζηίεο καο ζ’ όινπο ηνπο αξζξνγξάθνπο, ηαθηηθνύο θαη κε, 

πνπ πξνζθέξνπλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο εξγαζία θαη θνζκνύλ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ, ηνπ 

δίλνπλ ζνβαξόηεηα, θύξνο θαη αλεβάδνπλ ηηο κεηνρέο ηνπ πιιόγνπ θαη ηεο Υαιθηδηθήο. 

Πεξηκέλνπκε ζπλέρηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Σα πεξηνδηθά θάζε έηνπο δέλνληαη ζε έλαλ 

πνιπηειή ηόκν. Ήδε θπθινθόξεζε ν 10νο Σόκνο. Όπνηνο ζέιεη κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηνλ 

ηόκν απηόλ ή θαη ηνπο παιαηόηεξνπο. ηόρνο καο είλαη ν  Παγραιθηδηθόο Λόγνο καδί κε ηα 

ρξνληθά ηεο Υαιθηδηθήο, ηεο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο, λα απνηειέζνπλ κειινληηθά ηελ 

Δγθπθινπαίδεηα ηεο Υαιθηδηθήο. 

ΟΙ ΥΟΡΗΓΟΙ 

Ζ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνύ ζα ήηαλ πνιύ δύζθνιε αλ δελ ππήξραλ νη ρνξεγνί. Κνζηίδεη πεξίπνπ 

3000 επξώ από ηα νπνία 2000 βάδεη ν ρνξεγόο θαη 1000€ ν ζύιινγνο καο (500 € γηα ηελ 

έθδνζε θαη 500 € γηα ηα έμνδα απνζηνιήο). Αξθεηά κέιε καο κνηξάδνπλ ην πεξηνδηθό από 

πόξηα ζε πόξηα ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε. 

 Οη ρνξεγνί ησλ 4 ηεπρώλ ηνπ έηνπο 2019 ήηαλ:  

- Γηα ην 38ν ηεύρνο ν θ. Αξγύξεο Σζαθλήο, ζήκεξα Αξρεγόο ηεο κείδνλνο Αληηπνιίηεπζεο ηνπ 

Γήκνπ Αξηζηνηέιε  

- Γηα ην 39ν ηεύρνο ν θ. ηπιηαλόο Βαιηάλνο ζήκεξα δήκαξρνο ηνπ Γήκνπ "Αξηζηνηέιε  

- Γηα ην 40ν ηεύρνο ν Βνπιεπηήο Υαιθηδηθήο θ. Γεώξγηνο Βαγησλάο. 

- Γηα ην 41ν ηεύρνο ε Δηαηξία ηπξνθνκηθώλ πξντόλησλ "ΒΑΛΜΑ". 

Όινπο ηνπο επραξηζηνύκε από ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο θαη επαλαιακβάλνπκε όηη ρσξίο ηελ 

δηθή ηνπο ρνξεγία ζα ήηαλ δύζθνιε ε έθδνζε. 

Η ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Σελ ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ απνηέιεζαλ νη θαηαμησκέλνη επηζηήκνλεο: 

Απγνινύπεο ηαύξνο, Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ηνπ ΑΠΘ,   

Καξακίρνο Ησάλλεο, Φηιόινγνο,  

Καξηζηώηεο Μηραήι, η. Δθπαηδεπηηθόο, Δπίηηκνο      Πξόεδξνο ηνπ Παγραιθηδηθνύ πιιόγνπ,  
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Οηθνλόκνπ Σξηαληάθπιινο, η. Δθπαηδεπηηθόο        Πξση/κηαο Δθπ/ζεο, (ζπληνληζηήο)  

Παπάγγεινο Ησαθείκ, δξ. Αξραηνιόγνο,  

Παπινύδεο Υξήζηνο, Τπνλαύαξρνο Π.Ν. ε.α.,  

Σζακνπξηδή Μαξία, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο,   

Σζίθνπιαο Ησάλλεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ. 

Η λέα Οξγαλωηηθή δνκή πνπ δεκηνύξγεζε ν επίηηκνο πξόεδξόο καο κε ηνπο  

Αληηπξνζώπνπο θαη ηνπο Αληαπνθξηηέο ζε όιε ηε Υαιθηδηθή, δηεπθνιύλνπλ ην έξγν ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ δηαθίλεζε ηνπ Παγραιθηδηθνύ Λνγνύ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟ 2020 

Βαζηθόο ζηόρνο είλαη λα δηαηεξήζνπκε θαη λα ζπλερίζνπκε όζα σο ύιινγνο θαηαθηήζακε θαη 

δεκηνπξγήζακε κέρξη ζήκεξα θαη ηε δπλακηθή πνπ έδσζαλ ηα πξνεγνύκελα Γηνηθεηηθά 

ζπκβνύιηα κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ηειεπηαίσλ θαηαμησκέλσλ πξνέδξσλ καο, Κπξηαθίλε 

Βξαζίδα θαη Καξηζηώηε Μηραήι. Δπηπιένλ λέεο ηδέεο θαη δξάζεηο πνπ πηζαλόλ ζα καο 

πξνηείλεηε, ζα επηδηώμνπκε λα ηηο πινπνηήζνπκε 

      

Καη πξηλ θιείζω λα ζαο ππελζπκίζω ηνλ Απνθξηάηηθν ρνξό ηνπ πιιόγνπ καο ν νπνίνο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 9 Φεβξνπαξίνπ 2020 θαη ώξα 13.00 ζην ρσξηό ηεο Δηξήλεο 

(αίζνπζα Ηθηγέλεηα) θόζηνο 15 επξώ όια πιεξσκέλα. Γειώζηε έγθαηξα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηα 

κέιε ηνπ Γ.. Θα ππάξρεη θαη ιεσθνξείν πνπ ζα μεθηλήζεη ζηηο 12.30 ε ώξα από ηελ πιαηεία 

ηνπ Καπεηάλ Υάςα. 

Να καο έρεη ν Θεόο γεξνύο, πάληα λα αληακώλνπκε θαη εύρνκαη θέηνο ν ζύιινγόο καο 

λα θάλεη παξόκνηεο θαη αθόκε πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο δξάζεηο  

Α ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 

 


