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Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος μεγάλωσε ήδη πολύ. Τα 
μέλη του  διπλασιάστηκαν και  συνεχώς αυξάνονται. Με 
την ευχέρεια εξάλλου που παρέχει  η περυσινή τροπο-
ποίηση του Καταστατικού, να εγγράφονται πλέον, ως  
μέλη, όλοι οι Χαλκιδικιώτες, από όλα τα χωριά και τις 
κωμοπόλεις της Χαλκιδικής(1), αλλά και όσοι άλλοι 
συγγένεψαν με τη Χαλκιδική ή βρίσκονται για  χρόνια 
σ’ αυτήν  και ζουν μαζί μας, προβλέπεται τα μέλη να αυ-
ξηθούν ακόμα περισσότερο.

Προκύπτει αμέσως η ανάγκη εφαρμογής μέτρων για 
την καλύτερη επικοινωνία της Διοίκησης με τα μέλη και 
των μελών με τη Διοίκηση, για πληρέστερη και αμφί-
δρομη ενημέρωση, ώστε η συμμετοχή στις εκδηλώσεις, 
στις δράσεις, στην κυκλοφορία του Παγχαλκιδικού Λό-
γου και στη στήριξη των πολιτιστικών και πνευματικών 
δραστηριοτήτων των αδελφών τοπικών πολιτιστικών 
Συλλόγων να είναι ουσιαστική και εύκολη. 

Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι είναι ανάγκη να βρεθεί 
ένας τρόπος επικοινωνίας γρήγορος, άμεσος και απο-
τελεσματικός. Βέβαια, ήδη από πενταετίας, έχει καθιε-
ρωθεί η επικοινωνία με SMS, δηλαδή με μηνύματα μέσω 
κινητών τηλεφώνων. Το μέτρο αυτό διευκόλυνε και δι-
ευκολύνει πάρα πολύ, αλλά όχι όλους, λόγω της άγνοι-
ας χειρισμού του κινητού από μια μερίδα αποδεκτών και 
λόγω του τηλεγραφικού-συντομότατου χαρακτήρα του 
μηνύματος.  Στη συνέχεια ήρθε η ενημέρωση με το πε-
ριοδικό αλλά και αυτή δεν έχει τη φρεσκάδα της αμεσό-
τητας και της επικαιρότητας, αφού αυτό εκδίδεται κάθε 
τρεις μήνες.

Η ενημέρωση εξάλλου με εγκυκλίους, όπως τα πα-
λαιότερα χρόνια, είναι πλέον  αδύνατη λόγω του μεγά-
λου αριθμού των φακέλων, που χρειάζεται να ετοιμά-
ζονται κάθε φορά, αλλά και της μεγάλη δαπάνης των 
ταχυδρομικών που απαιτείται.

Πέρα από αυτά αντιληφθήκαμε ότι είναι ανάγκη να 
δώσουμε την ευχέρεια στα μέλη, αλλά και στους τοπι-
κούς φορείς να επικοινωνούν «προσωπικά» με το Σύλ-
λογο, να συνομιλούν μαζί του, να ενημερώνουν και να 
ενημερώνονται  και να νιώθουν τη ζεστασιά που χαρίζει 
η προσωπική επικοινωνία.

Γενικά ως διοίκηση του Συλλόγου επιθυμούμε νε 
βρεθούμε πιο κοντά στους Χαλκιδικιώτες και στη Χαλ-
κιδική, πιο κοντά στους Συλλόγους και τους άλλους 
φορείς της, πιο κοντά στην κοινωνία, όπου ζούμε, για 
να αφουγκραζόμαστε καλύτερα τον παλμό της και να 
προβάλλουμε και να προωθούμε το ιστορικό, το πολιτι-
στικό, και όχι μόνο, πρόσωπό της αποτελεσματικότερα.

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ιδρύονται παραρτήματα του Συλλόγου
σε ολη τη Χαλκιδική

Νέα οργανωτική δομή του Παγχαλκιδικού. 
Για το λόγο αυτόν το Δ.Σ. εφαρμόζοντας  τη διάταξη 

του άρθρου 25 του Καταστατικού αποφάσισε και ίδρυ-
σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στις κωμοπόλεις και στα χωριά 
της Χαλκιδικής, ( σε πρώτη φάση στις έδρες των πρώην 
Καποδιστριακών Δήμων, και σε δυο ακόμα κωμοπόλεις), 
που αναγράφονται στον κατάλογο που ακολουθεί. Σε 
κάθε Παράρτημα υπάγονται και τα γύρω χωριά που ως 
Δημοτικά Διαμερίσματα ανήκαν στον οικείο Καποδι-
στριακό Δήμο.

Σε κάθε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ορίστηκε, ως  ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΣΩΠΟΣ του Συλλόγου, επίλεκτο τακτικό μέλος που 
διαμένει εκεί, ο οποίος θα εκπροσωπεί τη Διοίκηση 
σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό και  ορίζει 
το Δ.Σ. Τα ονόματα των αντιπροσώπων με τα τηλέφω-
να είναι καταχωρημένα στον κατάλογο που ακολουθεί. 
Η θητεία των αντιπροσώπων ακολουθεί τη θητεία του 
Δ.Σ.

Σε κάθε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ επίσης καθορίστηκε και ένας 
ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (κατάστημα, γραφείο κλπ.), όπου 
θα στεγάζεται-φιλοξενείται το Παράρτημα και όπου 
μπορεί ο καθένας  να συναντήσει τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-
ΠΟ και να συνομιλήσει μαζί του για ό,τι τον απασχολεί 
ή τον ενδιαφέρει, να πραγματοποιήσει μια εγγραφή, να 
αφήσει το μήνυμά του, να καταθέσει τη συνδρομή του, 
να παραλάβει το περιοδικό,  να παραλάβει το πρόγραμ-
μα των προσεχών εκδηλώσεων ή να δηλώσει συμμετοχή 
σε αυτές (π.χ. εκδρομές) κλπ. κλπ. 

Τα Καταστήματα αναφοράς προσφέρονται ευγενικά 
και δωρεάν από τους ιδιοκτήτες τους για τη φιλοξενία 
των Παραρτημάτων, προκειμένου να στηριχθεί η νέα δι-
οικητική δομή. Γι’  αυτό μόνο ευχαριστίες τους πρέπουν.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ έρχεται σε επαφή  και με τους 
άλλους αδελφούς Πολιτιστικούς Συλλόγους, οι οποίοι 
αποτελούν τα βασικά κύτταρα του πολιτιστικού μας 
κορμού, αλλά και με τους  άλλους κοινωνικούς φορείς 
της περιοχής, ενημερώνεται σχετικά με τις δράσεις τους, 
διερευνά τρόπους συνεργασίας για κοινές εκδηλώσεις, 
στη βάση πάντα της ισοτιμίας και συνοδεύει το Δ.Σ. 
στις επισκέψεις του στους φορείς του Παραρτήματος. 

Εδώ σημειώνεται για άλλη μια φορά η διακήρυξη: 
Κάθε Χαλκιδικιώτης πρέπει πρώτα να είναι μέλος του 
Συλλόγου του χωριού του,  ο οποίος φροντίζει για τα το-
πικά  πολιτιστικά πράγματα, και όχι μόνο,  και ύστερα-



2

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 16ο

παράλληλα να είναι μέλος του Παγχαλκιδικού, ο οποίος 
μεριμνά για τα ευρύτερα θέματα της Χαλκιδικής.

Παραθέτουμε αμέσως πιο κάτω το σχετικό άρθρο του 
σημερινού Καταστατικού, το οποίο προστέθηκε με την  
περυσινή τροποποίηση, και αποτελεί τον κανονισμό 
λειτουργίας των Παραρτημάτων, μέχρι συντάξεως του 
οριστικού κανονισμού:  

                                                  
΄Αρθρο 25ο

Ορισμός εκπροσώπων, ίδρυση παραρτημάτων σε πό-
λεις και χωριά

Ο Σύλλογος,  σε πόλεις και χωριά της  Χαλκιδικής, της 
πόλης της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού στην ημεδαπή 
ή στην αλλοδαπή κρίνει πρόσφορο, δημιουργεί Παραρ-
τήματα και ορίζει Εκπροσώπους του, με σκοπό να  απο-
τελούν συνδέσμους  της περιοχής εκείνης με το Σύλλογο, 
για αμεσότερη επικοινωνία των μελών με το Δ.Σ. , για την 
εγγραφή νέων μελών, για αμφίδρομη ενημέρωση, για τη 
διακίνηση του Παγχαλκιδικού Λόγου και των άλλων μη-
νυμάτων του Συλλόγου, για την διευκόλυνση των μελών 
στην οικονομική τακτοποίησή τους (καταβολή συνδρο-
μών), για τη διευκόλυνση των μελών  προς  συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για την πληροφόρηση του 
Δ.Σ. σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε 
περιοχής και ό,τι άλλο ήθελε καθορίσει το Δ.Σ.  Οι Εκ-
πρόσωποι, των οποίων τα ονόματα ανακοινώνονται από 
τις σελίδες του Παγχαλκιδικού Λόγου, ώστε να τους γνω-
ρίζουν τα μέλη,  επικοινωνούν συχνά με τον πρόεδρο του 
Συλλόγου και μετέχουν όποτε κληθούν, στις συνεδριάσεις 
του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι στο Καταστατικό 
του 1914 με τα άρθρα 1 και 29 ο Παγχαλκιδικός Σύνδε-
σμος (τότε) έθετε σε άμεση προτεραιότητα την ίδρυση 
παραρτημάτων:

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΙΩΞΙΝ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Ίδρυσις εις εκάστην κωμόπολιν και χωρίον της Χαλ-
κιδικής παραρτήματος του Συνδέσμου, μεριμνώντος δια 
παν αφορώντην ευημερία των κατοίκων, ευρισκομένου 
δε εις τακτικήν επικοινωνίαν μετά του εν Θεσσαλονίκη 
κέντρου του Συνδέσμου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με τη  νέα διοικητική δομή ο Παγχαλκιδικός Σύλλο-

γος βγαίνει πλέον από τα στενά όρια της Θεσσαλονί-
κης, αγκαλιάζει όλη τη Χαλκιδική, είναι πανταχού πα-
ρών και γίνεται πραγματικά ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ. Τώρα 
είναι πλέον καιρός για αθρόα εγγραφή  νέων μελών, 
ώστε ο Παγχαλκιδικός να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτε-
ρο κύρος και δύναμη, ώστε να συμβάλλει στην ανάδειξη 
και ανάπτυξη του υπέροχου τόπου μας, της Χαλκιδικής 
μας. Για την επιτυχία αυτού του στόχου, πολλές ελπίδες 
στηρίζουμε  στους αντιπροσώπους των Παραρτημάτων, 
οι οποίοι είναι πρόσωπα επιλεγμένα, υψηλού κοινωνι-
κού κύρους.  

Τέλος σημειώνεται ότι μετά την  εφαρμογή και λει-
τουργία της νέας δομής για μια συλλογική περίοδο, το 
Δ. Σ., από κοινού με τους Αντιπροσώπους, θέλει εκπο-
νήσει τον οριστικό Κανονισμό λειτουργίας του θεσμού, 
αφού λάβει υπόψη  τις προτάσεις και τα προβλήματα 
που θα προκύψουν από την λειτουργία του.   

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(1) Ως Χαλκιδική νοείται ο ιστορικός χώρος ό οποίος 
συμπίπτει με τα όρια  της Χαλκιδικής χερσονήσου (άρ-
θο24 του Καταστατικού). ΔηλαδήΧαλκιδική είναι ό χώ-
ρος κάτω από την οριογραμμή που αρχίζει από το μυχό 
του Θερμαϊκού, περνά τις λίμνες Αγ. Βασιλείου και Βόλ-
βης και καταλήγει στο Στρυμονικό  κόλπο. Διευκρινίζεται 
ότι άλλα είναι τα όρια του Νομού Χαλκιδικής που ορίζο-
νται εκάστοτε από τις κυβερνήσεις με διοικητικές πράξεις 
και άλλα τα όρια της Χαλκιδικής ως γεωγραφικής ενότη-
τας, ως ιστορικού τόπου.

Η Β’ ΦΑΣΗ

Σε δεύτερη φάση η οργανωτική δομή θα προχωρήσει 
με ορισμό «εκπροσώπων» σε όλα τα χωριά της Χαλ-
κιδικής, ώστε η επικοινωνία, να διευκολυνθεί ακόμα 
περισσότερο.
Όσοι επιθυμούν να εκπροσωπήσουν το Σύλλογο στον 
τόπο τους, μπορούν να το δηλώσουν από τώρα.

Το Δ.Σ. 
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α)α Οι έδρες των   
Παραρτημάτων

Οι αντιπρόσωποι                       Σημεία αναφοράς
με  τα τηλέφωνά τους                των Παραρτημάτων

1. Άγ. Νικόλαος
Σμάγας Δημήτριος                Καφέ - Μπουγάτσα Ελευθ.Σαραφιανού
6942095999                           2375031558  (κεντρικήπλατεία)

 
  2. Αρναία

Παντελής Ζωγράφος             Εμπορικό κατάστημα Γιαννούση
6956140450                          2372022209(παραπλεύρως Δασαρχείου)

3.
Γαλάτιστα Σουάνης Αστέριος               Κατάστημα νεωτερισμών ιδίου

6978262440                         2371031201 (πλησίον γραφ.Κοινότητας)

4. Ιερισσός
Ταλέας Φώτιος                       Γραφείο ιδίου Ν. Ρόδα
6944758623                             237731644

5. Κασσάνδρεια
Παραλής Νικόλαος              Φαρμακείο ιδίου (στον πεζόδρομο)
2374022475                           2374022474

6. Ν. Καλλικράτεια
Μακαρίτης Βασίλειος          Βιβλιοπωλείο Νικ Μπούρμπουλα
6944343868                          2399021885    (κεντρική πλατεία)

7. Ν. Μαρμαράς
Γκισγκής Χρήστος                 Κοινοτ.κατάστημα Ν. Μαρμαρά
6977447848                            2375071242

8. Ν. Μουδανιά
Χατζηπαπάς Αθανάσιος      Βιβλιοπωλείο Οιωνός
6976762043                         2373025139 (πλησίον κεντρ. πλατείας)                     

9. Ν. Τρίγλια
Οικονομίδης Αλέξ.               Βιβλιοπωλείο & Πρακτ. ΕΛ-ΤΑ
6976238375                          6948725569 (Ελένη Γκίκογλου)

10. Νικήτη
Κωστίκας Στυλιανός              Γραφ. Ασφαλειών ιδίου                                                                                          
6974792466                          2375022164 (έναντι εισόδου Δημ. Σχολ.)

11.
Ορμύλια Γκαρλής Βασίλειος              Βιβλιοθήκη τ. Δήμου Ορμύλιας

6973557907                          2371351040 (στο Δημαρχείο)

12.
Παλαιόχωρα Μπαμπαΐτης Χρήστος          Βιβλιοπωλείο & Πρακτ. ΕΛ-ΤΑ

 6976601853                         2371061210 ( Δημ. Τζάγιας)

13.
Παλλήνη
 (Πολύχρονο)

Βαμβακάς Αστέριος             ΚΑΠΗ Πολυχρόνου
 6974486323                         2374051683

14. Πολύγυρος
Κανατάς Ιωάννης                Κατάστημα τυροκομικών Αντ. Βερροιώτης
 6945822836                        2371022204 Κων/πόλεως 15, Πολύγυρος
Διαμαντουλάκης Γ.             Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου
 6977007729                        2371021420 (ισόγειο Δημαρχείου)

15. Συκιά
Ντέμπλας Κυπαρίσσης      Κοινοτικό κατάστημα Συκιάς
6973399092                          2375350200

16. Βασιλικά
Σαμαράς Αστέριος              Καφενείο Γεωργ. Νικολούδη
6978279448                         2396022738 (κεντρική πλατεία)   

17. Επανωμή
Λάτσιος Γρηγόριος              Φαρμακείο Πράτανου-Λάτσιου Γερακίνα
6944450896                          2396041240  (κεντρική πλατεία)   

18. Ζαγκλιβέρι
Μπαλμπάτσης Άγγελος        Εστιατόριο «Πλάτανος»
6974372972                          2393031390  (κεντρική πλατεία)   

Σημ.: Απ’ τους Αντιπροσώπους και τα «Σημεία αναφοράς» θα προμηθεύεστε στο εξής το περιοδικό, 
θα ενημερώνεστε για ό,τι σας ενδιαφέρει και θα αναφέρετε ό,τι σας απασχολεί. Σ’αυτούς μπορείτε να 
καταβάλετε τις συνδρομές σας και να προμηθεύεστε «αιτήσεις εγγραφής» για νέα μέλη.

Τα Παραρτήματα και οι Αντιπρόσωποι 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου στη Χαλκιδική από 1-9-2013


