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Αγαπητοί  Συμπατριώτες - Μέλη του Παγχαλκιδικού  Συλλόγου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, 

σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας παρακαλώ να δεχθείτε τις πιο θερμές ευχές για τον καινούργιο χρόνο 

που ήδη ανέτειλε, από όλα τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού μας Συμβουλίου. Ευχόμαστε για τον καινούργιο 

χρόνο υγεία, κάθε ευτυχία σε σας και στις  οικογένειές σας, ειρήνη στον κόσμο, ευημερία για την πατρίδα μας, 

προκοπή για το Σύλλογο και τη Χαλκιδική μας και να φύγει γρήγορα η πανδημία, που ταλαιπωρεί όλη την 

ανθρωπότητα, για να ξανανταμώνουμε όπως παλιά 

Όπως όλοι γνωρίζετε η Γενική Συνέλευση των μελών, αποτελεί το ανώτατο, το κυρίαρχο όργανο της διοίκησης του 

Συλλόγου και η πραγματοποίησή της αποτελεί την υπέρτατη έκφραση της δημοκρατικής λειτουργίας του. 

Σήμερα είναι η ημέρα του απολογισμού των πεπραγμένων, αλλά και η δική σας μέρα όπου μπορείτε να μιλήσετε, 

να κάνετε κριτική, παρατηρήσεις και να διατυπώσετε προτάσεις για το καλό του συλλόγου και της Χαλκιδικής, τις 

οποίες θα λάβει υπόψη του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα προκύψει από τις εκλογές, ώστε να γίνει πιο 

αποδοτική και πιο χρήσιμη η λειτουργία του Συλλόγου, για το επόμενο έτος και στο τέλος να ψηφίσετε θετικά ή 

αρνητικά την έγκριση των πεπραγμένων.  

Όλες οι δράσεις του συλλόγου μας έχουν ήδη δημοσιευτεί αναλυτικά στον Παγχαλκιδικό Λόγο. 

Το 2019 που λειτούργησε πραγματικά το σημερινό Διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιήθηκαν αμέτρητες 

εκδηλώσεις, η Εστία μας κάθε μέρα ήταν σχεδόν γεμάτη από χορευτές, χορωδούς, γυναίκες, επισκέπτες, ακροατές, 

θεατές εκδηλώσεων κλπ., το χορευτικό τμήμα πραγματοποίησε 12 εμφανίσεις σε διάφορες εκδηλώσεις ανά την 

Ελλάδα, ενδεικτικά αναφέρω ότι χόρεψε τραγούδια της Χαλκιδικής στη Σκιάθο και στη Χίο, η χορωδία μας 

πραγματοποίησε εννέα (9) εμφανίσεις σε διάφορες εκδηλώσεις. Εκτός των βασικών τμημάτων  λειτουργούσαν 

επίσης τα τμήματα χορών Latin, τα σεμινάρια των Αγγλικών, το τμήμα Φιλαναγνωσίας και μέχρι το Μάϊο το τμήμα 

Decoupaz. Τέλος να υπενθυμίσω ότι ο σύλλογος το 2019 πραγματοποίησε τέσσερις (4) ημερήσιες εκδρομές, μία 

(1) διήμερη, μία (1) τριήμερη και δύο οκταήμερες. Για το 2019 τα είπαμε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση του 2020. 

2020-2021 ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Το 2020 ξεκινήσαμε με μεγάλη διάθεση και με σκοπό:  

✓ να εμπλουτίσουμε τις εκδηλώσεις μας,  

✓ τα τμήματα του συλλόγου μας, χορευτικό και χορωδία, να βγούνε σε διεθνή φεστιβάλ, 

✓ να κάνουμε καλύτερες και ποιοτικότερες εκδρομές και γιαυτό από το 1ο περιοδικό προαναγγείλαμε τις 

μεγάλες εκδρομές του έτους,  

✓ να κάνουμε προσπάθεια και έρευνα για καινούργια και μεγαλύτερη αίθουσα, καθώς  

✓ και διάφορες άλλες σκέψεις που θέλαμε να υλοποιήσουμε, αλλά δυστυχώς η πανδημία χτύπησε την πόρτα 

όλου του πλανήτη και μας έκοψε τα «φτερά». 

Προλάβαμε και διοργανώσαμε μόνο τις παρακάτω εκδηλώσεις:  

1. την τετραήμερη Πρωτοχρονιάτικη εκδρομή στο Βουκουρέστι - Σόφια, 30,31/12/2019 & 1,2/1/2020, η 

οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η οποία έδωσε πάλι την ευκαιρία σε ανθρώπους που για 

τους δικούς του ο καθένας λόγους ήθελαν να περάσουν αυτή τη μέρα μακριά από τα σπίτια τους, να 

βρεθούν σε μια θερμή και φιλική ατμόσφαιρα και να ζήσουν αξέχαστες εμπειρίες. Με πλήρες λεωφορείο 

πραγματοποιήθηκε η υπέροχη αυτή εκδρομή και εκτός των ξεναγήσεων και των εμπειριών των εκδρομέων, 

δειπνήσανε όλοι μαζί το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου κόπηκε η 

πρωτοχρονιάτικη πίτα, από τον επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτη και μοιράστηκαν σε 



όλους ατομικά βασιλοπιτάκια. Με τη φροντίδα του Συλλόγου ακουγόταν ελληνική μουσική που ξεσήκωσε 

σε χορό τους πιο μερακλήδες. Όλοι γύρισαν ενθουσιασμένοι και με γεμάτες τις «μπαταρίες τους» 

2. την ετήσια γενική Συνέλευση, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020 η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως είχε 

προγραμματιστεί, στην πνευματική Εστία “Βρασίδας Κυριαφίνης”. Μετά από την εκλογή του Προεδρείου ο 

Γεν. Γραμματέας κ. Αστέριος Λυρτζής παρουσίασε με συντομία και σαφήνεια το πολύπλευρο έργο του 

Συλλόγου για το έτος 2019. Στη συνέχεια ο Ταμίας κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος έκανε τον οικονομικό 

απολογισμό του 2019 και πρότεινε για ψήφιση τον προϋπολογισμό για το 2020, που είχε καταρτίσει το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Κατόπιν ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Φώτης Ταλέας διάβασε το 

πρακτικό του ελέγχου στην τήρηση των βιβλίων εσόδων και εξόδων του ταμείου. Ακολούθησε συζήτηση 

επί των πεπραγμένων και έγιναν διάφορες προτάσεις από τα μέλη, οι οποίες καταγράφηκαν. Μετά έλαβε 

το λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κοτσάνης, ο οποίος είπε ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τις προτάσεις που έγιναν. Ακολούθησε η κριτική των πεπραγμένων και η εν 

συνεχεία παμψηφεί έγκρισή τους. Τέλος ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σταύρος Κλειδαράς αφού 

αρχικά αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο του Παγχαλκιδικού, ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους, 

ευχήθηκε καλή χρονιά και έλυσε τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε θερμά χειροκροτήματα. 

Στην έξοδο μοιράστηκαν σε όλους βασιλοπιτάκια.  

3. Τον ετήσιο αποκριάτικο χορό, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη 

μεγάλη αίθουσα Ιφιγένεια, στο «Χωριό της Ειρήνης», στην Καρδία. Πολύς ο κόσμος που προσήλθε από τη 

Θεσσαλονίκη, από κωμοπόλεις και χωριά της Χαλκιδικής, οι οποίοι μέσα σε μία εντυπωσιακή, ευρύχωρη 

και καλαίσθητη αίθουσα, διασκέδασαν με τους ήχους της ορχήστρας Εντυπωσιακή υπήρξε η εμφάνιση του 

νεανικού χορευτικού τμήματος του Συλλόγου που παρουσίασε χορούς από την Μικρά Ασία, αφού πολλές 

περιοχές της Χαλκιδικής έχουν ρίζες από τις αλησμόνητες πατρίδες.... Το "παρών" στην εκδήλωση έδωσαν 

μέλη και φίλοι του Συλλόγου και πολλοί επίσημοι όπως βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας, πρώην Υπουργοί και πολλοί άλλοι. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης 

Κοτσάνης στον σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τους φίλους και τα μέλη του συλλόγου που 

παραβρέθηκαν στον χορό, τους δωρητές της πλούσιας λαχειοφόρου αγοράς και όλους όσους συνέβαλαν 

στην οργάνωση της εκδήλωσης. Όλα κύλησαν ομαλά, με πολύ κέφι και γλέντι ως αργά το απόγευμα. 

4. την εκδήλωση Ιστορικής Μνήμης με την παρουσίαση της ταινίας «Η Επανάσταση στη Χαλκιδική 

το 1821», την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 με συνδιοργάνωση του Δήμου Κασσάνδρας και του 

συλλόγου μας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κασσάνδρας 

5. την ημερήσια εκδρομή στο Νυμφαίο, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 η οποία έμελλε να είναι και η 

τελευταία μέχρι στιγμής, εκδρομή του συλλόγου, όπου οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν και θαύμασαν  το 

γραφικό χωριό. 

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, παρά τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που περνά ο κόσμος, 

ακόμη και σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έμεινε αδρανές. 

Το Δ.Σ., του οποίου η θητεία παρατάθηκε για ένα χρόνο, με νόμους του κράτους και έληξε στις 31-12-2021, κράτησε 

τη δάδα της δράσης του Συλλόγου αναμμένη, με ανοιχτά τα γραφεία μας, με κανονικές συνεδριάσεις του Δ.Σ για 

την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών, με την διοργάνωση κάθε Ιούνιο της εκδήλωσης της επετείου των 

Βασιλικών, με συμμετοχή αντιπροσωπείας του σε διάφορες εκδηλώσεις φορέων της Χαλκιδικής, (Πολύγυρος, 

Αρναία, Ιερισσός, Κασσάνδρα, Βασιλικά, Γαλάτιστα κ.α.), είχαν συναντήσεις για διάφορα θέματα με τον Υφυπουργό 

Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, τον Αντιπεριφερειάρχη και δημάρχους της Χαλκιδικής, επισκέφθηκαν τις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χαλκιδικής, στις οποίες παρέδωσαν 125 DVD – 

ταινία με αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια του σεναρίου της ταινίας και ισόποσες αφίσες των τριών ηρώων –

πρωτεργατών της Επανάστασης στη Χαλκιδική το 1821, Εμμανουήλ Παππά, Στάμου Χάψα και Κύρκου 

Παπαγεωργάκη, με την παράκληση να προωθηθούν σε όλα τα Σχολεία της Χαλκιδικής, ώστε να γίνει γνωστή η 

Επανάσταση της Χαλκιδικής και η συμβολή της στην έκβαση του Απελευθερωτικού αγώνα το 1821. Σημειώνουμε 

ότι το παραπάνω DVD εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο Αντιστράτηγος ε.α., από τον Άγιο Μάμα, κ. Στυλιανός 

Κυρίμης, με σκηνοθέτη τον τον κ. Κοροδήμο Ιωάννη υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου, του Πολεμικού Μουσείου 

Αθηνών, τους οποίους το Δ.Σ. ευχαριστεί για ακόμη μία φορά. 



Και δεν ήταν μόνο αυτά, το Διοικητικό συμβούλιο προχώρησε ακόμη παραπέρα και με κάποιες βασικές δράσεις, 

που πιστεύουμε πως έκαναν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου και οι οποίες θεωρούμε 

ότι έφεραν ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Οι δράσεις αυτές είχαν στόχο την ανάδειξη, όσο το δυνατόν ευρύτερα, της αγνοημένης Επανάστασης της 

Χαλκιδικής του 1821 και της συμβολής της στην έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα, με την ευκαιρία του 

εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξή του. Αναλυτικά οι δράσεις αυτές ήταν: 

Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα: Η επανάσταση της Χαλκιδικής Μάιος-Νοέμβριος 1821 

Στο πλαίσιο του πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Επετείου για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση 

του 1821, το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Κεντρικής Μακεδονίας, αποφάσισε την προκήρυξη Παγχαλκιδικού μαθητικού ατομικού διαγωνισμού με θέμα: Η 

Επανάσταση στη Χαλκιδική, Μάιος-Νοέμβριος 1821. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η εμπλοκή και η ενασχόληση 

των μαθητών και των μαθητριών του νομού Χαλκιδικής με την ιστορία του τόπου τους και η εξοικείωσή τους με τη 

μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, την αξιολόγηση της ιστορικής πληροφορίας, όπως επίσης και με την 

αξιοποίηση της τοπικής συλλογικής μνήμης στην κατεύθυνση της ιστορικής γνώσης. Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος 

υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

στις 17/8/2020 εγκρίθηκε η διεξαγωγή του Παγχαλκιδικού Μαθητικού Διαγωνισμού. Η έγκριση κοινοποιήθηκε, στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Κεντρικής Μακεδονίας, στις Διευθύνσεις Α/θμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και στις Σχολικές μονάδες του Ν. Χαλκιδικής, δια των οικείων 

Δ/νσεων. 

Ο διαγωνισμός αφορούσε δύο ξεχωριστές βαθμίδες 

α) μεταξύ των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Χαλκιδικής   

(β) μεταξύ των μαθητών/τριών της Γ ́ Γυμνασίου και της Α ́ Λυκείου των σχολείων του Νομού μας  

Επιτροπή από εξέχοντες εκπαιδευτικούς, με απολύτως αδιάβλητο τρόπο, αξιολόγησε τα γραπτά και έβγαλε τα 

αποτελέσματα, και σε ειδική τελετή θα αποδοθούν τα βραβεία για τις τρεις καλύτερες εργασίες και των δύο 

βαθμίδων. Από την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων Χαλκιδικής το 1ο βραβείο κέρδισε η εργασία της Τσολάκη 

Ιωάννας, από το Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη, ενώ αντίστοιχα το 1ο βραβείο από τις τάξεις Γ ́ Γυμνασίου και της Α ́ 

Λυκείου κέρδισε η εργασία της Συνιώρη Αναστασίας, από το Γυμνάσιο Συκιάς. Οι εργασίες των παιδιών αυτών είναι 

αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του συλλόγου, όπου μπορεί όποιος θέλει να τις διαβάσει. Η δράση αυτή 

κοινοποιήθηκε ευρύτατα και απέσπασε πολλούς επαίνους. 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ – ΛΕΥΚΩΜΑ 

Για την ευρύτερη ακόμα ανάδειξη και διάδοση της συμβολής της Χαλκιδικής στον Αγώνα του 21, το Δ.Σ. προέβη 

στον καταρτισμό ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ – ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 36 έγχρωμων σελίδων, το οποίο θα τυπωθεί σε 15.000 αντίτυπα, 

με χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Το τετράδιο αυτό θα μοιρασθεί, με έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας, σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Χαλκιδικής, ως 

αναμνηστικό δώρο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, για τον εορτασμό των 200 ετών από την επανάσταση. Πρόκειται 

για ένα κομψό-ελκυστικό τετράδιο-λεύκωμα, στο οποίο αναφέρονται με συντομία τα σπουδαιότερα γεγονότα της 

Επανάστασης του 1821 στη Χαλκιδική, με φωτογραφίες, εικόνες, ιστορικά κείμενα, δημοτικά τραγούδια, αναφορές 

στα μνημεία που αναγέρθηκαν στον νομό μας κ.ά. Την κύρια επιμέλεια του τετραδίου – λευκώματος την είχε ο 

επίτιμος Πρόεδρος του συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης.  

Συμμετοχή σε ντοκιμαντέρ της ΕΤ2 για την Επανάσταση στη Χαλκιδική το 1821. 

Το Σάββατο 10 Απριλίου, μέλη του χορευτικού και της χορωδίας του Συλλόγου έλαβαν μέρος, στο μνημείο του 

καπετάν Χάψα στην Αγία Αναστασία, σε ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Τηλεόρασης για την Επανάσταση του 1821 

στην Χαλκιδική. 



Το Χορευτικό Συγκρότημα που αποτελούνταν από 12 χορευτές χόρεψε δύο χορούς, την Μανιώ (αναφορά σε 

πανέμορφη κόρη από την Γαλάτιστα την περίοδο της Τουρκοκρατίας) και το τραγούδι «Τι έχεις καημένε κόρακα» 

(αναφορά στον χαλασμό της Κασσάνδρας και στην γενναιότητα των παλληκαριών του Κ. Χάψα). Η χορωδία, στην 

οποία μετείχαν δέκα χορωδοί, απέδωσε δύο τραγούδια, του Εμμανουήλ Παπά και του Καπετάν Χάψα. 

Ο Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού κ. Ιωάννης Κοτσάνης αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Παγχαλκιδικού και 

φορέων της Χαλκιδικής για την διατήρηση της μνήμης των γεγονότων του 1821 και την σημασία της θυσίας των 

Χαλκιδικιωτών στην έκβαση του Απελευθερωτικού Αγώνα. Εξέφρασε επίσης το παράπονο για την μη αναφορά, 

στα βιβλία της ιστορίας, της Επανάστασης του 1821 στη Χαλκιδική και της θυσίας των ηρώων της. Ο επίτιμος 

Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης ξενάγησε τον παρουσιαστή του ντοκιμαντέρ κ. Γρηγόριο Τσιοβάρα στο χώρο του 

Μνημείου και αναφέρθηκε στα οστεοφυλάκια και στις επιτύμβιες στήλες που υπάρχουν εκεί. Το ντοκιμαντέρ 

προβλήθηκε από την ΕΤ2 και την ΕΤ3 στην εκπομπή “ΤΟΠΟΣΗΜΑ” 

Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ 

Μεσούσης της πανδημίας συνεχίστηκε απρόσκοπτα η έκδοση και η αποστολή προς όλους και μάλιστα 

ταχυδρομικώς, του περιοδικού μας ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ και κρατήθηκε έτσι ζωντανή η επαφή των μελών και 

φίλων με το Σύλλογο και μαζί η σχετική πληροφόρηση. Στάλθηκε δηλαδή προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα της 

συνέχισης της λειτουργίας του Συλλόγου και κρατήθηκε ζωηρή η ελπίδα ότι «μπόρα είναι θα περάσει» και θα έρθουν 

πάλι οι παλιές καλές ημέρες. 

Η δυσάρεστη κατάσταση της πανδημίας συνέπεσε με τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821. Το Δ.Σ. ευαίσθητο σε θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία της 

πατρίδας μας και ιδιαίτερα του τόπου μας, αποφάσισε να αφιερωθούν δύο τεύχη (47ο και 48ο) στην ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ 1821, με σωρεία εξαίρετων άρθρων και εργασιών, κορυφαίων επιστημόνων, με εικόνες 

των μνημείων που έστησε η Χαλκιδική για τους ήρωές της, με δημοσίευση λόγων διακεκριμένων Ελλήνων, με 

ύμνους από τη λαϊκή μας παράδοση κ.ά. Τα δύο τεύχη-ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ τυπώθηκαν και κυκλοφόρησαν σε 5.000 

αντίτυπα, για να γίνει όσο το δυνατό ευρύτερα γνωστή η μεγάλη θυσία της Χαλκιδικής. 

Όπως τονίζουμε συνεχώς το περιοδικό αποτελεί τον καθρέπτη και την ταυτότητα του Συλλόγου. Η έκδοση του 

περιοδικού έδωσε τεράστια δυναμική στο Σύλλογο και πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχιστεί. Τα τρία τελευταία 

χρόνια που πέρασαν κυκλοφόρησαν 12 τεύχη και συμπληρώθηκαν έτσι 12 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης 

κυκλοφορίας ανά τρίμηνο. Το περιοδικό κυκλοφορεί σε 2500 αντίτυπα και στέλνεται δωρεάν σ’ όλα τα μέλη, στις 

Δημόσιες Αρχές Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής, στα σχολεία της Χαλκιδικής, στους Δήμους κλπ. Την επιμέλεια της 

έκδοσης των περιοδικών μέχρι και το 40ο τεύχος την είχε ο επίτιμος πρόεδρος μας κ. Μιχάλης Καρτσιώτης.  

Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω για ένα θερμό χειροκρότημα για την έμπνευσή του, για τη δημιουργία του 

περιοδικού και για την  καταπληκτική δουλειά που παρουσίαζε σε κάθε περιοδικό.  

Από το 41ο τεύχος μέχρι σήμερα την επιμέλεια και το συντονισμό του περιοδικού την έχει ο αντιπρόεδρος του 

συλλόγου Τριαντάφυλλος Οικονόμου, συνεχίζοντας την έκδοση του με την ίδια ποιότητα. Ως Διοικητικό Συμβούλιο 

θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας σ’ όλους τους αρθρογράφους, τακτικούς και μη, που 

προσφέρουν την πνευματική τους εργασία και κοσμούν τις σελίδες του περιοδικού, του δίνουν σοβαρότητα, κύρος 

και ανεβάζουν τις μετοχές του Συλλόγου και της Χαλκιδικής. Περιμένουμε συνέχιση της προσφοράς τους.  

Η έκδοση του περιοδικού θα ήταν πολύ δύσκολη αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται 

σε κάθε περιοδικό.  

Την συντακτική επιτροπή του περιοδικού αποτέλεσαν οι καταξιωμένοι επιστήμονες, τα ονόματα των οποίων επίσης 

μπορείτε να διαβάσετε σε κάθε περιοδικό.  

 

 



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - FACEBOOK 

Εκτός από το περιοδικό μας, με το οποίο επικοινωνούμε μαζί σας κάθε 3 μήνες, την τελευταία 10ετία έχουμε 

καθιερώσει την ενημέρωσή σας με την αποστολή sms μέσω κινητών τηλεφώνων, την αποστολή Email, τη 

λειτουργία της ιστοσελίδας μας panchalkidikos.gr και του facebook του συλλόγου, τα οποία ενημερώνονται τακτικά, 

πριν και μετά από κάθε εκδήλωση, καθώς και για οτιδήποτε θεωρούμε αξιόλογο, για το σύλλογο και τη Χαλκιδική, 

όπως επίσης και για παλαιότερες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Επίσης στην ιστοσελίδα μας και στο facebook 

μπορείτε να διαβάζετε ηλεκτρονικά τον ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ.  

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Τα οικονομικά του Συλλόγου μας θ’ αναλυθούν από τον Ταμία αμέσως μετά.  

Αυτό που θέλουμε να σας παρακαλέσουμε είναι να συνδράμετε όλοι σας και να βοηθήσετε ενημερώνοντας τους 

συγγενείς και φίλους σας για τη δράση του συλλόγου και να τους παροτρύνετε να γραφούν στο σύλλογο. Επίσης 

παράκληση να προτρέψετε φίλους και γνωστούς, που είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο, να εξοφλούν έγκαιρα τη 

συνδρομή τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

Στην πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε το νέο Διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει από τις σημερινές εκλογές, 

θα περιμένει και τις δικές σας προτάσεις, για να δει τι θα μπορέσει να προγραμματίσει.  

Εμείς σαν απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνουμε, όσο διαρκεί η πανδημία, όπως το βασικό μέλημα του 

νέου Δ.Σ., που θα προκύψει από τις σημερινές εκλογές, θα πρέπει να είναι η συνεχής έκδοση του Παγχαλκιδικού 

Λόγου και η λειτουργία της ιστοσελίδας και του facebook του συλλόγου μας. Επίσης ως απερχόμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο προτείνουμε και ευχόμαστε, όταν με το καλό επανέλθουμε στην κανονικότητα, ως βασικό στόχο να έχει 

το νέο Δ.Σ., τη διατήρηση και τη συνέχιση όσων ως Σύλλογος κατακτήσαμε και δημιουργήσαμε μέχρι σήμερα και 

τη δυναμική που έδωσαν τα προηγούμενα Διοικητικά συμβούλια, με την καθοδήγηση των τελευταίων καταξιωμένων 

προέδρων μας, Κυριαφίνη Βρασίδα, Καρτσιώτη Μιχαήλ και Κοτσάνη Ιωάννη. 

Κλείνοντας, ας ελπίσουμε πως σύντομα η ΕΣΤΙΑ μας θα φιλοξενήσει τα χαμόγελά μας και τις πολλαπλές δράσεις 

του Παγχαλκιδικού και ας δώσουμε όλοι το παρόν στο 1ο κάλεσμα. Τηρούμε τους κανόνες, μένουμε Ασφαλείς και 

ευχόμαστε  

Να μας έχει ο Θεός γερούς και να φύγει γρήγορα η πανδημία για να ξανανταμώσουμε, να ανασυνταχθούμε 

και να προχωρήσουμε με περισσότερες και καλύτερες δράσεις  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

Θα σας παρακαλέσω να σηκωθούμε όλοι και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς μας, από την 

λαίλαπα του ιού, ως ελάχιστη απόδοση τιμής στη μνήμη τους. 


