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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2022 

Γεν. Συνέλευση  της  22/1/2023 

 

Αγαπητοί  Συμπατριώτες - Μέλη του Παγχαλκιδικού  Συλλόγου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που φέτος ο 

Σύλλογός μας συμπληρώνει 120 χρόνια λειτουργίας, 

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 

όλων των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου για τον καινούργιο χρόνο που ήδη ανέτειλε. Ευχόμαστε 

για τον καινούργιο χρόνο υγεία, κάθε ευτυχία σε σας και στις  οικογένειές σας, ειρήνη σε όλο τον πλανήτη, 

ευημερία για την πατρίδα μας, προκοπή για το Σύλλογο και τη Χαλκιδική μας. 

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 Διοικητικό Συμβούλιο, 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. 

Ας ξεκινήσουμε να τις απαριθμούμε όσο ποιο συνοπτικά γίνεται  

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και η διενέργεια των αρχαιρεσιών, που ανέδειξαν νέα όργανα 

Διοίκησης, για την προσεχή 2ετία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 στο χώρο που 

βρισκόμαστε, τηρώντας τα Υγειονομικά μέτρα.  

Με την έναρξη της Συνεδριάσεως, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ., κ. Γιάννης Κοτσάνης, 

ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη και πρότεινε για Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης τον κ. Κακαρίκα Παναγιώτη 

Μηχανικό, από τον Ταξιάρχη, και για μέλη του Προεδρείου τον κ. Γεώργιο Βέλιο Μηχανολόγο - Μηχανικό, 

από το Παλαιοχώρι, και την κ. Μαρία Τσαμουρτζή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, από τον Πολύγυρο, οι οποίοι 

έγιναν ομόφωνα αποδεκτοί από το Σώμα και οι οποίοι διηύθυναν την Γενική Συνέλευση και διεξήγαγαν τις 

εκλογές με μεγάλη επιτυχία. 

Στη Γενική Συνέλευση παραυρέθηκαν, χαιρέτισαν και συνεχάρησαν τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο, για το 

σπουδαίο έργο του, ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Απόστολος Πάνας, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. 

Ιωάννης Γιώργος και ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στυλιανός Βαλιάνος. 

Ο πρόεδρος της Γ.Σ. ευχήθηκε καλή χρονιά στους παρευρισκομένους και κάλεσε τον Γεν. Γραμματέα του 

συλλόγου για την ανάγνωση των πεπραγμένων. Ο Γεν. Γραμματέας κ. Αστέριος Λυρτζής παρουσίασε με 

συντομία και σαφήνεια το πολύπλευρο έργο του Συλλόγου για τα έτη 2020 και 2021, καθώς δεν είχε 

πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση το 2021, λόγω της πανδημίας.  

Στη συνέχεια ο Ταμίας κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος έκανε τον οικονομικό απολογισμό των ετών 2020-2021 

και πρότεινε για ψήφιση τον προϋπολογισμό για το 2022, που είχε καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Κατόπιν ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κ. Φώτιος Ταλέας διάβασε το πρακτικό του ελέγχου στην 
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τήρηση των βιβλίων εσόδων και εξόδων του ταμείου. Ακολούθησε συζήτηση επί των πεπραγμένων και 

έγιναν διάφορες προτάσεις από τα μέλη, οι οποίες καταγράφηκαν.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Επίτιμος Πρόεδρος, κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης, ο οποίος επαίνεσε το έργο του 

Δ.Σ. και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον Παγχαλκιδικό Μαθητικό Διαγωνισμό, που πραγματοποίησε ο 

Σύλλογος, το έτος 2021, και την προετοιμασία έκδοσης του Τετραδίου Λευκώματος, που μετά την έγκριση 

από το Υπουργείο Παιδείας, θα μοιραστεί στους μαθητές και εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής. 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης Κοτσάνης, στη σύντομη ομιλία του, μεταξύ άλλων ανέφερε 

ότι ο Σύλλογος συνεχίζει την πορεία του, παρά τα προβλήματα της πανδημίας και ότι το νέο 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. Κακαρίκας Παναγιώτης 

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

για το επίπεδο που κρατήθηκε στη διάρκεια της συνέλευσης και ξεκίνησε τη διαδικασία των εκλογών για 

την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Ε.), αφού πρώτα εξήγησε στα μέλη του Συλλόγου τον 

τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Μετά τις αρχαιρεσίες και την 1η συνεδρίαση, όπου συγκροτήθηκε σε 

σώμα το νέο Διοικητικό συμβούλιο, η σύνθεσή του για τα έτη 2022 – 2023 είναι: 

Πρόεδρος  Κοτσάνης Ιωάννης, τέως τραπεζικός, από την Αρναία 

Αντιπρόεδρος  Οικονόμου Τριαντάφυλος, τέως Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από 

τη Νικήτη. 

Γενικός 

Γραμματέας  

Λυρτζής Αστέριος, Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης, από τον Ταξιάρχη 
 

Ταμίας  Παπαδόπουλος Αβραάμ, τέως Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 

Μαθηματικός, από τα Βραστά 

Ειδικός 

Γραμματέας  

Μπούφτας Νικόλαος, τέως τραπεζικός, από την Αρναία 

  

Μέλη: 

Βαγγλής Αστέριος, τέως Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 

Φιλόλογος, από την Πορταριά. 

Ζαμπόκα - Κουτσιαντά Κοκόνη, τέως Δ/ντρια Νοσηλ. Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 

από την Αρναία  

Παυλούδης Χρήστος, Υποναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία, από την 

Ορμύλια 

Στρατής Απόστολος, Αξιωματικός Πολεμικού Ναυτικού εν αποστρατεία και 

επιχειρηματίας, από την Κασσάνδρεια 

 

ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ταλέας Φώτης, τέως Δάσκαλος (Ν. Ρόδα) Προεδρεύων 

Μπουλάκη - Λυπηρίδη Μαρία, τέως Δημ. Υπάλληλος (Πολύγυρος) 

Λαθούρη - Πάργα Μαρία, Επιχειρηματίας (Συκιά) 



3 
 

Επισκέψεις και συναντήσεις κλιμακίων του Διοικητικού Συμβουλίου με διάφορους φορείς. 

Όλη τη χρονιά, κλιμάκια μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, έκαναν επισκέψεις και 

συναντήσεις, για διάφορα θέματα του Συλλόγου και του νομού μας, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών/Τομέα 

Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρο Καλαφάτη, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστα, 

τους Σεβασμιοτάτους  Μητροπολίτες Κασσανδρείας κ.κ. Νικόδημο και Ιερισσού - Αγίου Όρους και 

Αδραμερίου κ.κ. Θεόκλητο,  τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργο, τον Πρόεδρο Ξενοδόχων 

Ελλάδος κ. Γρηγόριο Τάσιο και τους Δημάρχους του Νομού μας.   

 

Αλληλεγγύη  

Μία ξεχωριστή συνάντηση έγινε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, μεταξύ μελών του Δ.Σ. με τον υπεύθυνο 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στον οποίο παρέδωσαν ανθρωπιστική βοήθεια (παπλώματα, 

κουβέρτες, μαξιλάρια), που αποφάσισε το Δ.Σ. του Συλλόγου να προσφέρει στον δοκιμαζόμενο λαό της 

Ουκρανίας.  

 

Εθνικές  Εκδηλώσεις 

➢ Στις 27/3 η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμένα μέλη του συλλόγου, 

κατέθεσαν στεφάνι στην προτομή του Καπετάν Χάψα που βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της 

Θεσσαλονίκης, τέρμα Βούλγαρη. Για όποιους δε γνωρίζουν η προτομή του Χαλκιδικιώτη ήρωα στήθηκε 

στον χώρο, το έτος 2006, με δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου. Η γύρω πλατεία, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ονομάστηκε Πλατεία ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ. 

➢ Σε όλες σχεδόν τις Εθνικές επετείους που έγιναν στη Χαλκιδική υπήρχε παρουσία μελών του  

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

➢ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 201ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, στις 19-6-2022 

Με κάθε λαμπρότητα, γιορτάστηκε και φέτος, την Κυριακή 19 Ιουνίου, στο Μοναστήρι της Αγίας 

Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας και στο χώρο του μνημείου, η 201η Επέτειος της Φονικής Μάχης των 

Βασιλικών, η θυσία του Καπετάν Χάψα και των παλληκαριών του, καθώς και η πυρπόληση του 

Μοναστηριού και η σφαγή του τότε Ηγουμένου Μακαρίου και των λοιπών μοναχών. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του Αρχιερατικού Μνημοσύνου, έγιναν από τον Ηγούμενο της 

Μονής Μητροπολίτη Μιλήτου κ. Απόστολο τα αποκαλυπτήρια της αγιογραφίας/σύνθεσης που 

τοποθετήθηκε στην είσοδο του καθολικού, με την αναπαράσταση των παραπάνω γεγονότων. 

Σημειώνουμε ότι η αγιογραφία/σύνθεση ήταν εξώφυλλο του 49ου τεύχους του Παγχαλκιδικού Λόγου. Τον 

πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε το μέλος του ΔΣ κ. Απόστολος Στρατής,  

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον χώρο του μνημείου με τελετάρχη της 

Εκδήλωσης το Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας κ. Αστέριο Λυρτζή.  

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής προσέφερε κέρασμα στους 

προσκεκλημένους, σε καφετέρια της Γαλάτιστας. 

Το μεσημέρι, μέλη και φίλοι του Παγχαλκιδικού Συλλόγου γευμάτισαν και γλέντησαν, συνοδεία ζωντανής 

μουσικής, σε ταβέρνα στο Χολομώντα. 
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Ευχόμαστε το έτος 2023 η 202η επέτειος της Μάχης των Βασιλικών, να εορτασθεί με αποκαταστημένη την 

αναπαράσταση της Μάχης στο Μνημείο. 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Τελετή βράβευσης Παγχαλκιδικού μαθητικού διαγωνισμού 

Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου, σε μια λαμπρή και 

πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση, η τελετή βράβευσης των μαθητών/τριών, που έλαβαν μέρος στον 

Μαθητικό Διαγωνισμό, τον οποίο οργάνωσε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος, το έτος 2021, με την υποστήριξη 

των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χαλκιδικής, στο πλαίσιο του εορτασμού 

των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

Το θέμα του Διαγωνισμού ήταν: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΤΟ 1821 

Στον διαγωνισμό, ο οποίος διενεργήθηκε μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, έλαβαν μέρος 

μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ Δημοτικού από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και της Γ’ Γυμνασίου και Α’ 

Λυκείου από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Χαλκιδικής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 

30/6/2021 και η αξιολόγηση των εργασιών στις 30/10/2021, από ειδική επιτροπή εκπαιδευτικών, που 

επίσης εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. 

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου κ. Τριαντάφυλλος Οικονόμου. Το 

πρόγραμμα περιελάμβανε καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ιωάννη Κοτσάνη, ο οποίος, 

αφού αναφέρθηκε στην ιστορία και στις δράσεις του Παγχαλκιδικού, τόνισε τη σημασία του Διαγωνισμού 

και την προσπάθεια που καταβάλλει διαχρονικά ο Σύλλογος, για την ανάδειξη της Επανάστασης της 

Χαλκιδικής και τη συμβολή της στην έκβαση του απελευθερωτικού Αγώνα. 

Στη συνέχεια, ακούστηκε τραγούδι του καπετάν Χάψα και έγινε σύντομη παρουσίαση του 

Τετραδίου/Λευκώματος, το οποίο, μετά την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, μετά από πολλές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες θα διανεμηθεί τελικά φέτος, σε όλους τους μαθητές των Σχολείων της 

Χαλκιδικής (περίπου 15.000 αντίτυπα). Η χρηματοδότηση του Τετραδίου γίνεται από την Περιφερειακή 

Ενότητα Χαλκιδικής. 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί των πολιτικών, δημοτικών και άλλων φορέων, που ήταν στην εκδήλωση, καθώς 

και των Δ/ντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 

Στη συνέχεια, έγινε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και οι απονομές βραβείων στους 

διακριθέντες μαθητές/τριες. Ατομικοί έπαινοι δόθηκαν σε όλους τους μαθητές/τριες, που έλαβαν μέρος 

στον Διαγωνισμό, καθώς και στους εποπτεύοντες εκπαιδευτικούς. 

Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών/τριών ήταν. 

 

Από την  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1ο Βραβείο: Ιωάννα Τσολάκη (Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη, 500 €) 

2ο Βραβείο: Γεώργιος Λαμπρινίδης (4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών, 300 €) 

3ο Βραβείο: Μαρία-Μελαχρινή Καραντώνα (Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου, 200 €). 
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Από την  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1ο Βραβείο: Αναστασία Συνιώρη (Γυμνάσιο Συκιάς, 500 €) 

2ο Βραβείο: Παναγιώτης Χρυσομαλλίδης (Λύκειο Ν. Τρίγλιας, 300 €) 

3ο Βραβείο: Κωνσταντίνος Μαστραντώνης (Γυμνάσιο Ν. Τρίγλιας, 200 €). 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τα χρηματικά βραβεία καταβλήθηκαν από τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο. 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑΣ, ΤΟ 

ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ" 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε, την 

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου, με την παρουσίαση της ταινίας «ΚΑΠΕΤΑΝ 

ΧΑΨΑΣ, "ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ"». Ήταν η επίσημη πρώτη προβολή της ταινίας, την οποία 

δημιούργησε ο κ. Στυλιανός Κυρίμης, αντιστράτηγος ε.α., από τον Άγιο Μάμα, επίλεκτο μέλος του 

Παγχαλκιδικού, σε σκηνοθεσία-παραγωγή του κ. Ιωάννη Κοροδήμου, Δ/ντή και υπεύθυνο του 

Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. 

Την ταινία χρηματοδότησε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, και η εκδήλωση διοργανώθηκε υπό την 

αιγίδα του Δήμου Πολυγύρου. 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, από μαθητές των δημοτικών σχολείων Πολυγύρου, 

εκπαιδευτικούς, φορείς και κατοίκους του Πολυγύρου, μέλη και φίλους του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, 

χειροκροτήθηκαν θερμά οι δημιουργοί της ταινίας και οι ομιλητές, οι οποίοι, όχι μόνον ανέδειξαν τα 

γεγονότα της Επανάστασης του 1821 στην Χαλκιδική, αλλά και επισήμαναν ότι ο αγώνας αυτός δεν έχει 

βρει, μέχρι σήμερα, δικαίωση στις σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας. Κοινή απαίτηση όλων είναι να πάρει η 

Επανάσταση της Χαλκιδικής ισότιμη θέση στην επίσημη Ελληνική Ιστορία και να ενταχθεί στην ύλη των 

σχολικών βιβλίων. 

Την ταινία παρουσίασαν, με σχολιασμούς και ανάδειξη επιμέρους πτυχών, οι εκλεκτοί συμπατριώτες μας, 

από τον Πολύγυρο, κ. Ιωάννης Τσίκουλας, ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής του ΑΠΘ και η κ. Μαρία 

Καραμπατάκη, Δρ. Φιλόλογος του Λυκείου Πολυγύρου. 

Για τη δημιουργία της ταινίας μίλησαν οι κ.κ. Στυλιανός Κυρίμης (σεναριογράφος) και Ιωάννης Κοροδήμος 

(σκηνοθέτης). 

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος τίμησε με ειδική πλακέτα τους δημιουργούς της εν 

λόγω ταινίας, αλλά και της προηγούμενης, την οποία οι ίδιοι δημιούργησαν, με τίτλο «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΤΟ 1821», συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάδειξη της συμμετοχής της Χαλκιδικής 

στην Επανάσταση του 1821. 

Σε όλους τους παρευρισκομένους μοιράστηκε αντίγραφο σε DVD της ταινίας, προσφορά της 

Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, καθώς και φυλλάδιο, με το σενάριο της ταινίας και κάρτα του Καπετάν 

Χάψα με μικρό ιστορικό, προσφορά του Παγχαλκιδικού Συλλόγου. 

Το συντονισμό της εκδήλωσης, είχε ο Δημοσιογράφος κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

Μετά την εκδήλωση τα μέλη του Παγχαλκιδικού επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πολυγύρου 

και γευμάτισαν σε εστιατόριο του Πολυγύρου. 
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Εκδήλωση απόδοσης τιμής στον ιατρό και Βουλευτή Δρ. Γεώργιο Βαγιωνά 

Τεράστια επιτυχία, με παρουσία πλήθους κόσμου, σημείωσε η εκδήλωση του Συλλόγου μας, που 

πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 27-11-2022, σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, 

προκειμένου να τιμηθεί, ο ιατρός και βουλευτής Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ, Μέγας Ευεργέτης του 

Παγχαλκιδικού. 

Η προσφορά του τιμηθέντος προς τον Σύλλογο υπήρξε πολύτιμη, μεγάλη και διαχρονική.  

Την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κ. Τριαντάφυλλος Οικονόμου, με 

συνεργάτες στην παρουσίαση του οπτικοακουστικού υλικού το μέλος του Δ.Σ. κ. Απόστολο Στρατή και το 

Γενικό Γραμματέα κ. Αστέριο Λυρτζή.  

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν τρεις εκλεκτοί συμπατριώτες μας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην πολύπλευρη 

προσωπικότητα και στη δράση του τιμωμένου ως εξής: 

➢ Ο κ. Ιωάννης Τσίκουλας, ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής του ΑΠΘ, αναφέρθηκε στον ιατρό Γεώργιο 

Βαγιωνά, και στην πορεία του ως επιστήμονα, για πολλά χρόνια, καθώς επίσης στη σημαντική βοήθεια 

που προσέφερε αφιλοκερδώς στους συμπατριώτες του και όχι μόνο, και συνεχίζει να προσφέρει ακόμη 

αδιαλείπτως, μέχρι και σήμερα. 

➢ Ο κ. Αστέριος Ζωγράφος, δικηγόρος και δήμαρχος σήμερα Πολυγύρου, (συντοπίτης του τιμωμένου, 

αμφότεροι Αρναιώτες) αναφέρθηκε στον πολιτικό και άνθρωπο Γεώργιο Βαγιωνά, για τους κόπους και 

τους αγώνες του ως βουλευτή, για την προαγωγή των θεμάτων της Χαλκιδικής, η οποία τον τίμησε και 

τον έστειλε στη Βουλή, επί 16 χρόνια.  

➢ Ο κ. Μιχάλης Καρτσιώτης, τ. εκπαιδευτικός και επίτιμος Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, 

αναφέρθηκε στις πολλές και γενναίες χορηγίες του Γιώργου Βαγιωνά στον Παγχαλκιδικό και όχι μόνο, 

ενώ συνεχάρη το Δ.Σ. για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ώστε να αποδοθεί τιμή στον Μέγα 

Ευεργέτη, εν ζωή, στην παρούσα στιγμή. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις τέσσερις κυριότερες χορηγίες του προς τον Παγχαλκιδικό  

1. Χορηγία, για την απόκτησης ιδιόκτητης στέγης και για την επίπλωσή της.  

2. Χορηγία 60.000 ευρώ, για την ανέγερση του ανδριάντα του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, κάτι που έλλειπε από το Πανεπιστήμιο.  

3. Χορηγία, για την έναρξη έκδοσης του περιοδικού μας ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, και διαρκής στήριξη. 

4. Διάθεση Γραμματέα για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συλλόγου, επί αρκετά χρόνια, με καταβολή 

του μισθού της. 

Για όλα τα παραπάνω, ο Παγχαλκιδικός τον έχει ανακηρύξει ΜΕΓΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗ και το όνομά του είναι 

γραμμένο με χρυσά γράμματα στην οικεία πλάκα, στην Εστία του Συλλόγου μας «ΒΡΑΣΙΔΑΣ 

ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ». 

Η εκδήλωση έκλεισε με απονομή Τιμητικής Πλακέτας στον τιμώμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 

Παγχαλκιδικού, μέσα σε θερμά και ενθουσιώδη χειροκροτήματα και βαθιά συγκίνηση του τιμώμενου. 

Ακολούθησε κέρασμα ποτού, με συνοδεία μουσικής. 
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Εκδρομές 

Επανερχόμενος ο Σύλλογος στη σχεδόν πλήρη δραστηριότητά του, μετά τη διετή αδράνεια, λόγω της 

πανδημίας, πραγματοποίησε τις παρακάτω εκδρομές.  

➢ Ημερήσια εκδρομή τον Απρίλιο στην Πρώτη Σερρών, την ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσα, το 

καταπληκτικό Σπήλαιο Αγγίτη και τη Δράμα 

➢ 5νθήμερη εκδρομή το Μάιο στην Πελοπόννησο. Στην εκδρομή μετείχαν 85 άτομα, κατανεμημένα 

σε δύο λεωφορεία. Έγιναν δύο διανυκτερεύσεις στην Καλαμάτα και δύο στο Ναύπλιο. Κατά τη 

διάρκεια της εκδρομής έγιναν επισκέψεις και περιηγήσεις εκτός των παραπάνω στη Ναύπακτο, την 

Αρεόπολη, το Σπήλαιο Διρού, το Γύθειο, τη Σπάρτη, και μια μέρα, πραγματοποιήθηκε η κρουαζιέρα 

σε Ύδρα και Σπέτσες. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη έγινε μία στάση στη γέφυρα Ρίου – 

Αντιρρίου και στο Μεσολόγγι, στον Κήπο των Ηρώων. 

➢ 8ήμερη εκδρομή τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία. Στην εκδρομή μετείχαν 93 άτομα, κατανεμημένα 

σε δύο γκρουπ. Τρεις διανυκτερεύσεις έγιναν στην Λισαβόνα, μία στην Κοΐμπρα και τρεις στο 

Πόρτο. Έχοντας μια καταπληκτική ξεναγό και τα δύο γκρουπ, είδαν και ενημερώθηκαν για τα 

καλύτερα αξιοθέατα των πόλεων που περιηγήθηκαν.  

➢ 5νθήμερη εκδρομή τον Οκτώβριο στη Ρόδο και στη Σύμη και προσκύνημα στον «Αρχάγγελο» στην 

Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ, στο λιμανάκι του Πανορμίτη, με το επιβλητικό καμπαναριό. Στο 

νησί της Ρόδου το γκρουπ ξεναγήθηκε στη μεσαιωνική πόλη, στο περίφημο παλάτι του Μεγάλου 

Μαγίστρου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, τις Ιαματικές Πηγές της Καλλιθέας, το κοσμοπολίτικο 

θέρετρο «Φαληράκι», τη γραφική Λίνδο με την περίφημη Ακρόπολη της, το λόφο της Φιλερήμου, 

την κοιλάδα με τις Πεταλούδες, προσκύνησαν στην Παναγιά Τσαμπίκα και παρακολούθησαν 

μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. 

Όλες οι εκδρομές ήταν καταπληκτικές, άρτια σχεδιασμένες, άφησαν άριστες εντυπώσεις και υπέροχα 

βιώματα στους συμμετέχοντες.  

Ο Παγχαλκιδικός Λόγος – το περιοδικό μας 

Το περιοδικό μας αποτελεί τον καθρέφτη και την ταυτότητα του Συλλόγου. Τη χρονιά που πέρασε 

κυκλοφόρησαν κανονικά  τέσσερα τεύχη και συμπληρώθηκαν έτσι δεκατρία 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. Έχουν εκδοθεί ήδη 53 τεύχη. 

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 (51ο και 52ο), σε θέματα από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 

1922, στα πλαίσια του εορτασμού των εκατό χρόνων.  

Για την αξία της έκδοσης του περιοδικού μας θα αναφέρω δυο-τρεις παραγράφους από το άρθρο του 

μέλους του Συλλόγου μας Γιάννη Καραμίχου, Φιλόλογου – Ποιητή, που έγραψε στα πλαίσια της 

συμπλήρωσης 50 τευχών του περιοδικού με θέμα «Παγχαλκιδικός Λόγος»: 13 χρόνια αδιάλειπτης 

εκδοτικής πορείας. 

«Με τον «Παγχαλκιδικό Λόγο» άνοιξε ένας δίαυλος διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ των μελών του 

Παγχαλκιδικού Συλλόγου, κάτι που αναδείχτηκε, ακόμα περισσότερο, στους χαλεπούς καιρούς της 

πανδημίας, που βιώνουμε. 

Αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της γενέτειράς μας για τους συμπατριώτες μας εκτός Χαλκιδικής, με 

καθαρά ενωτική διάθεση, και είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής της δυναμικής του παρουσίας, σε μια άρρηκτη 

συνύπαρξη. 
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Το παγιωμένο οργανωτικό σχήμα, το πλούσιο ρεπορτάζ για τη δράση του Συλλόγου και ο πληροφοριακός 

χαρακτήρας του συνθέτουν την αναγνωριστική του ταυτότητα. Η εύστοχη εικονογράφηση των εξωφύλλων 

είναι αποκαλυπτική και σχετική, με την επιλεκτική κάθε φορά κειμενογραφία του, ενώ ο τίτλος του 

Περιοδικού προδίδει το καθολικό ποιοτικό κάλεσμά του στους αποδέκτες/αναγνώστες. Είναι ηθικά 

επιβεβλημένο να τονιστεί ότι, χωρίς την αποκλειστική οικονομική κάλυψη (χορηγία) από τους ευπατρίδες 

Χαλκιδικιώτες, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των αρθρογράφων συνεργατών και την επιμέλεια από τα 

επίλεκτα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, δεν θα ήταν εφικτή η έκδοση του Περιοδικού». 

Χορηγοί του περιοδικού μας 

Οι χορηγοί των 4 τευχών του έτους 2022 ήταν:  

➢ Για το 50ο τεύχος η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Αναστασίας της  

Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικής  

➢ Για το 51ο τεύχος ο κ. Γρηγόριος Τάσιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.  

➢ Για το 52ο τεύχος η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.  

➢ Για το 53ο τεύχος ο κ. Στυλιανός Βαλιάνος δήμαρχος του Δήμου «Αριστοτέλη»  

τους οποίους και ευχαριστούμε 

 

Η συντακτική επιτροπή 

Την συντακτική επιτροπή του περιοδικού αποτέλεσαν οι καταξιωμένοι επιστήμονες:  

Αυγολούπης Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής Αστρονομίας του ΑΠΘ,   

Καραμίχος Ιωάννης, Φιλόλογος,  

Καρτσιώτης Μιχαήλ, τ. Εκπαιδευτικός, Επίτιμος Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου,  

Οικονόμου Τριαντάφυλλος, τ. Εκπαιδευτικός Πρωτ/μιας Εκπ/σης, δόκτωρ Επιστήμης της Αγωγής 

(συντονιστής) 

Παπάγγελος Ιωακείμ, δόκτωρ Αρχαιολόγος,  

Παυλούδης Χρήστος, Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α.,  

Τσαμουρτζή Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός,   

Τσίκουλας Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ. 

 

Οι αρθρογράφοι  

Τιμή και ευχαριστίες ανήκουν σε όλους τους αρθρογράφους 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. Σπουδαία  και ενδιαφέροντα κάθε φορά τα άρθρα, με μια ποικιλία 

εξαιρετική, αποσπούν κάθε φορά και καλύτερα σχόλια και έχουν καταστήσει τον Παγχαλκιδικό Λόγο 

έγκριτο περιοδικό της Χαλκιδικής. Άλλωστε είναι το μόνο Χαλκιδικιώτικο περιοδικό που κυκλοφορεί με 

αυτή τη συχνότητα. Καθηγητές, γιατροί, αρχαιολόγοι, φιλόλογοι, ανώτατοι αξιωματικοί ε.α. και πλήθος 

επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων μαζί με απλούς ερευνητές ανήκουν στη συγγραφική ομάδα του 

Παγχαλκιδικού Λόγου. Όλους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε δημόσια και περιμένουμε και άλλους να 

αρχίσουν να στέλνουν τα αξιόλογα άρθρα τους, για τον εμπλουτισμό του περιοδικού μας 
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Τα τμήματα του συλλόγου 

Δειλά - δειλά ξεκινήσαμε την επαναλειτουργία των τμημάτων του Συλλόγου μας.  

Το χορευτικό λειτούργησε το Μάϊο και Ιούνιο με ένα τμήμα, με πρόβες που έγιναν στο πάρκο της Νέας 

Ελβετίας και από το Νοέμβριο άρχισε την κανονική λειτουργία του με δύο τμήματα κάθε Τρίτη. Το μάθημα 

του 1ου τμήματος είναι στις 17:00 – 18:00, υπάρχει κενό ενός τετάρτου, για να είναι άδεια η αίθουσα, να 

αεριστεί για υγειονομικούς λόγους και το 2ο τμήμα 18:15-19:15. Τα μαθήματα συνεχίζουν να γίνονται με 

τον ίδιο χοροδιδάσκαλο κ. Περικλή Διαμαντή, με χορούς από όλη την Ελλάδα. Ενημερωτικά, ο 

χοροδιδάσκαλός μας έχει στην προσωπική του συλλογή περισσότερες από 2.000 παραδοσιακές στολές, 

πολλές από αυτές είναι οι παλιές αυθεντικές παραδοσιακές στολές, τις οποίες εκθέτει σε διάφορες 

εκδηλώσεις. Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου κ. Αστέριος Λυρτζής με 

συνεργάτη το μέλος του Συμβουλίου κ. Απόστολο Στρατή. 

Το χορευτικό μας έκανε μία εμφάνιση φέτος στις 5 Ιουλίου 2022, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, 

στη «Γιορτή της Σαρδέλας», σε μια υπέροχη εκδήλωση, την οποία οργανώνει κάθε χρόνο ο τοπικός 

Πολιτιστικός Σύλλογος «ΦΑΡΟΣ». 

Το χορευτικό του Συλλόγου μας χόρεψε, με πολύ μεγάλη επιτυχία, τραγούδια, από την περιοχή της 

Προποντίδας. 

Περιμένουμε όλους τους παλιούς, καθώς και νέους χορευτές, που θέλουν να μάθουν τους παραδοσιακούς 

χορούς του τόπου μας, για τη δημιουργία και νέου τμήματος.  

Η χορωδία ξεκίνησε τις πρόβες αρχές Δεκεμβρίου με συμμετοχή αρκετών μελών του Συλλόγου μας και 

νέο χοράρχη τον κ. Στέφανο Κωφίδη. Υπεύθυνη του τμήματος είναι το μέλος του Συμβουλίου κυρία Κοκόνη 

Κουτσιαντά, με συνεργάτη αυτής τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου κ. Τριαντάφυλλο Οικονόμου. Τα 

μαθήματα γίνονται κάθε Πέμπτη στις 18:00. 

Φυσικά και στο τμήμα αυτό περιμένουμε όλους τους παλιούς, καθώς και νέους χορωδούς, για την 

ενίσχυση του τμήματος και την αξιοπρεπή εκπροσώπηση του, σε μελλοντικές συναντήσεις χορωδιών. 

 

Τα οικονομικά μας και οι συνδρομές 

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, να τους προτρέψετε να γραφούν στο σύλλογο 

και επίσης να προτρέψετε φίλους και γνωστούς, που είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο, να εξοφλούν 

έγκαιρα τη συνδρομή τους. Η εξόφληση  των συνδρομών γίνεται και μέσω της Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον 

αριθμό λογαριασμού του Συλλόγου, που αναγράφεται στο περιοδικό. 

 

Προγραμματισμός για το 2023 

Γενικός στόχος είναι να διατηρήσουμε και να συντηρήσουμε όσα ως Σύλλογος κατακτήσαμε και 

δημιουργήσαμε μέχρι σήμερα.  

➢ Όπως κάθε χρόνο πρώτο στόχο έχουμε να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη μεταξύ 

μας και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη.  
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➢ Δεύτερος στόχος είναι συνεχίσουμε τη  λειτουργία των υπαρχόντων τμημάτων και τη δημιουργία 

νέων  

➢ Να συνεχίσουμε την έκδοση του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ με όσο το δυνατό ποιο βελτιωμένο 

περιεχόμενο, αναζητώντας και εμείς και εσείς χορηγούς, και αρθρογράφους. 

➢ Να συνεχίσουμε το πρόγραμμα των εκδρομών στην Ελλάδα και  στο εξωτερικό, γιατί με τις 

εκδρομές ο σύλλογός μας θέλει να προσφέρει, στα μέλη και στους φίλους του, την ευκαιρία για 

χαλάρωση, ψυχαγωγία, αλλά και τη γνωριμία με νέους τόπους, ανθρώπους, ήθη και έθιμα και 

τρόπους ζωής, οι εκδρομές δημιουργούν καινούργιες σχέσεις, σφιχτοδένουν τις παλιές φιλίες και 

γενικά γεμίζουν και ομορφαίνουν τη ζωή μας και όσοι μας ακολουθούν στις εκδρομές έχουν 

διαπιστώσει όλα τα παραπάνω. 

➢ Να διοργανώσουμε εκδηλώσεις με χορευτικά και χορωδίες κατά το πρότυπο των εκδηλώσεων 

πριν από την πανδημία, που θεωρήθηκαν επιτυχημένες, με συμμετοχή  Χαλκιδικιώτικων και όχι 

μόνο χορευτικών και χορωδιών. 

➢ Όταν απελευθερωθούμε τελείως από την πανδημία να συνεχίσουμε τις ποιοτικές μας εκδηλώσεις, 

στην αίθουσα του Συλλόγου με διαλέξεις, φιλολογικά βραδινά, παρουσιάσεις βιβλίων, επίκαιρες 

γιορτές, ακροάσεις, μουσικών συνόλων, διασκεδάσεις, παραστάσεις, καθώς και νέες πρωτότυπες 

εκδηλώσεις.  

➢ Να συνεχίσει η λειτουργία της ιστοσελίδας panchalkidikos.gr και του facebook του συλλόγου μας, 

όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε θεωρούμε αξιόλογο, για το σύλλογο και τη 

Χαλκιδική, όπως επίσης και για παλαιότερες εκδηλώσεις. Επίσης στην ιστοσελίδα μας και στο 

facebook μπορείτε να βρίσκετε όλα τα περιοδικά του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και να τα διαβάζει 

ο οποιοσδήποτε  ηλεκτρονικά, από οποιαδήποτε γωνιά της γης.  Η διαχείριση της Ιστοσελίδας, του 

facebook και η αποστολή των Email και των sms γίνεται από το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου 

κ. Αστέριο Λυρτζή.  

➢ Να κάνουμε εκστρατεία για να εγγράψουμε νέα μέλη στο Σύλλογό μας, ώστε να μην υπάρχει 

Χαλκιδικιώτης που να μην είναι γραμμένος στο Σύλλογο.   

➢ Άφησα τελευταίο το μεγαλύτερο από τα έργα που φιλοδοξούμε να πετύχουμε κάποια στιγμή, το 

οποίο θέτουμε σαν στόχο κάθε χρόνο, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και αυτό δεν είναι άλλο από την   απόκτηση μεγαλύτερης αίθουσας του Συλλόγου, γιατί 

αυτή πλέον δεν μας χωράει. Ο Παγχαλκιδικός μεγάλωσε, το διαπιστώνουμε συνεχώς στις 

εκδηλώσεις μας, στις γιορτές μας, στις πρόβες των τμημάτων μας. Θέλουμε μεγαλύτερη αίθουσα 

ώστε να οργανώσουμε τη βιβλιοθήκη μας και να την πλουτίσουμε με βιβλία που αναφέρονται στη 

Χαλκιδική  και με όσα έχουν γραφεί από Χαλκιδικιώτες, με όποιο άλλο περιεχόμενο, θέλουμε 

βεστιάριο για να τακτοποιήσουμε τις παραδοσιακές μας στολές και να πάρουμε και καινούργιες και 

πολλά άλλα πράγματα θα θέλαμε να κάνουμε στη νέα μεγαλύτερη αίθουσα. Και στο θέμα αυτό 

περιμένουμε τις προτάσεις σας. 

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

δράσεις του Παγχαλκιδικού και ας δώσουμε όλοι το παρών 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, όπως πριν 

την πανδημία, να ανασυνταχθούμε και να προχωρήσουμε με περισσότερες και καλύτερες δράσεις  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 

http://www.panchalkidikos.gr/v2/

