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Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εφέτος
Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισε όπως την προσεχή περίοδο 2017-2018
λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:
Η χορωδία
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 7.30΄- 9.00΄ μ.μ. με έναρξη την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017.
Υπεύθυνος του τμήματος θα είναι και πάλι ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης
(6946470157) με βοηθό την έφορο κ. Νατάσα Δάφφα (6977407320).
Διευθυντής της χορωδία θα παραμείνει ο κ. Νίκος Καλαϊτζής (6947468535)
και πιανίστας ο κ. Σάκης Δερμιτζάκης (6977025234).
Το χορευτικό τμήμα
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα 5.45΄- 8.45΄μ.μ. με έναρξη την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Υπεύθυνος του τμήματος θα είναι και πάλι ο Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Αστέριος Λυρτζής
(6944779345) με βοηθό την έφορο κ. Άννα Εμμανουήλ (6932412628).
Χοροδιδάσκαλος θα παραμείνει ο καθηγητής Φυσ. Αγωγής και μέλος του Δ.Σ.
κ. Θεόδωρος Φλώρος (6945361405).
Το τμήμα γυναικών
Στο τμήμα γυναικών θα λειτουργήσουν δύο ομάδες :
Η ομάδα της χειροτεχνίας και η ομάδα της φιλαναγνωσίας.
Και τις δύο ομάδες θα εποπτεύει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Τσαμούρης (6971897214).
α) Η ομάδα της χειροτεχνίας θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 6 - 9 μ.μ.
και θα διδαχθεί την τεχνική ντεκουπάζ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2017.
Έναρξη την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017.
Υπεύθυνη του τμήματος είναι η έφορος κ. Άννα Εμμανουήλ (6932412628).
Στην ομάδα θα διδάξει η κ. Λιζέτα Γιοσμά (6978480156) που δίδαξε και πέρυσι.
β) Η ομάδα φιλαναγνωσίας θα συνέρχεται μια φορά το μήνα και συγκεκριμένα
την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, 5 - 7 μ.μ. με έναρξη την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017.
Υπεύθυνη της ομάδας είναι η έφορος κ. Μάχη Κωστοπούλου (6932474037).
Επιστημονική συντονίστρια η φιλόλογος κ. Γεωργία Πούλου (6934561955),
που πρόσφερε τις υπηρεσίες της και πέρυσι.
Το τμήμα νεολαίας
Λειτουργεί κάθε Δευτέρα 8 - 9 μ.μ. το χορευτικό, με υπεύθυνο τον ειδικό γραμματέα του Δ.Σ.
κ. Αστέριο Λυρτζή (6944779345) και χοροδιδάσκαλο τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής και μέλος
του Δ.Σ κ. Θεόδωρο Φλώρο (6945361405).
Γενικά σε όλα τα τμήματα (πλην του νεανικού) εγγράφονται και φοιτούν μόνο τακτικά μέλη του συλλόγου.
Δυο λόγια για τη νεολαία
Χρόνια τώρα και ιδιαίτερα εφέτος καλούμε τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, είτε σπουδάζουν, είτε
εργάζονται, να έρθουν στον Παγχαλκιδικό, χωρίς εγγραφές και συνδρομές γιατί αυτά τα πληρώνουν οι μεγαλύτεροι, και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρουν διέξοδο στα ενδιαφέροντά τους και θα ικανοποιήσουν τις ανησυχίες τους. Βλέπετε κύριο άρθρο. Σας περιμένουμε κάθε Δευτέρα 8 - 9 μ.μ. από 25 Σεπτεμβρίου 2017.
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