
Σεπτέμβριος 2017

Σάββατο 
2 Σεπτεμβρίου

Εμφάνιση του χορευτικού μας στον 
Ταξιάρχη, στο "Αντάμωμα των Ταξι-
αρχιωτών".

Συνοδοί: ο υπεύθυνος του τμήματος ειδ. 
Γραμματέας κ. Αστ. Λυρτζής και ο χοροδι-
δάσκαλος κ. Θεόδ. Φλώρος.

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου
έως Τρίτη 3 Οκτωβρίου 

& Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου
έως Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

9ήμερη-6ήμερη εκδρομή στην Ελ-
βετία με πλοίο και αεροπλάνο. Συμ-
μετέχουν 151 εκδρομείς. Θα επισκε-
φθούμε 12 πόλεις. 

Συνοδεύουν από πλευράς Δ.Σ.: Ο Γεν. 
Γραμματέας Ι. Κοτσάνης (6936950188), 
υπεύθυνος, ο Ταμίας Αβραάμ Παπαδό-
πουλος και η έφορος Νατάσα Δάφφα .

Οκτώβριος 2017
Τετάρτη 

4 Οκτωβρίου
Αγιασμός επί τη ενάρξει του νέου 
Συλλογικού έτους 2017-2018.

Ώρα 7 μ.μ. στην Εστία μας, θα προσφερ-
θεί και καφές σε όλους.

Τετάρτη 
11 Οκτωβρίου

Παρουσίαση του βιβλίου της Δέ-
σποινας Στεργίου: Κανέλα και γαρύ-
φαλλο από την Προποντίδα, με αφη-
γήσεις προβολές και δρώμενα.

Ώρα 7 μ.μ. στην Εστία μας. Το βιβλίο αφη-
γείται τη ζωή των Μικρασιατών, την κατα-
στροφή τους, την εγκατάσταση στις νέες 
πατρίδες και μαγικές συνταγές της γιαγιάς.

Σάββατο
21 Οκτωβρίου 

& Κυριακή 
22 Οκτωβρίου

2ήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα-Ζα-
γοροχώρια ή Κόνιτσα. Επίσκεψη 
στον εκ Μ. Παναγίας Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμο.

Ώρα αναχώρησης 7 π.μ. από Χάψα. Δη-
λώσεις στην κα Μάχη (6932474037).
Τιμή μετά από έρευνα αγοράς.

Νοέμβριος 2017

Τρίτη 
14 Νοεμβρίου

Συμμετοχή με εκδρομή στον εορτα-
σμό της επετείου του Χαλασμού της 
Κασσάνδρας (Ποτίδαια) και κατάθε-
ση στεφάνου. 

Με συμμετοχή μελών και φίλων του συλ-
λόγου. Ώρα αναχωρήσεως 8 π.μ. Άτομο 
10 €. Δηλώσεις κα Μάχη (6932474037)
(Εφ' όσον συμπληρωθεί λεωφορείο).

Κυριακή 
19 Νοεμβρίου

Εμφάνιση της χορωδίας μας στο φεστι-
βάλ που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φι-
λαρμονικών και Χορωδιών Ελλάδας.

Ώρα 6.00΄ το απόγευμα στο Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης, μαζί με πολλές άλλες 
σημαντικές χορωδίες και φιλαρμονικές. 

Κυριακή 
26 Νοεμβρίου

17η συνάντηση χορωδιών της Χαλ-
κιδικής στην αίθουσα Αλέξανδρος, 
έναντι Λευκού Πύργου.

Ώρα 7 μ.μ. με συμμετοχή χορωδιών που 
θα κληθούν. Το λεπτομερές πρόγραμμα θα 
ανακοινωθεί έγκαιρα. Είσοδος ελεύθερη.

Δεκέμβριος 2017

Κυριακή 
3 Δεκεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή στην πατρίδα 
μας τη Χαλκιδική: Νέο Μουσείο Βυ-
ζαντινού Πολιτισμού στα Ν. Φλογητά  
«Ιουστινιανός» και Πετράλωνα.

Ώρα αναχώρησης 8 π.μ. από Χάψα. Άτο-
μο 15 €. Δηλώσεις στον κ. Ι. Κοτσάνη 
(6936950188). Μεσημβρινό γεύμα εξιδί-
ων σε χώρο που θα επιλεγεί.

Τετάρτη 
13 Δεκεμβρίου

Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου 
Παπαοικονόμου: Προσωπογραφία 
αγωνιστών του 1821 από τη Χαλκιδική 
και τη Θεσσαλονίκη.

Ώρα 7 μ.μ. στην Εστία μας. Θα το παρου-
σιάσουν εκλεκτοί επιστήμονες και ο συγ-
γραφέας.

Πέμπτη 
21 Δεκεμβρίου

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή με 
ύμνους, τραγούδια δρώμενα και δια-
σκέδαση. 

Ώρα 7 μ.μ. στην Εστία μας. Οι νοικοκυ-
ρές ας φέρουν κάτι νηστήσιμο σε πίτες-
πίτσες κλπ. Τα ποτά κάποιος θα βρεθεί να 
μας τα προσφέρει!

Οι λοιπές δράσεις: 1. Κάθε Δευτέρα 17.45΄-20.45΄είναι αφιερωμένη στα χορευτικά και στη νεολαία.
2. Κάθε Τρίτη 17.00΄-19.00΄ (την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα) η ομάδα φιλαναγνωσίας και 19.30΄-21.00΄η χορωδία ενηλίκων.
3. Κάθε Τετάρτη αν δεν υπάρχει εκδήλωση η αίθουσα λειτουργεί για διάφορες εργασίες.
4. Κάθε Πέμπτη 18.00΄-21.00΄είναι αφιερωμένη στο τμήμα γυναικών (ομάδες χειροτεχνίας).
5. Στα μέσα Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση έργων ντεκουπάζ από τις γυναίκες του τμήματος στην Εστία μας.
Για κάθε άλλη δραστηριότητα θα ενημερώνεστε με ανακοινώσεις και μηνύματα μέσω κινητών (SMS) και από εφέτος με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας www.panchlakidikos.gr
Σημείωση: Τα τμήματα χορωδίας και χορευτικού μετέχουν και σε εκδηλώσεις εκτός προγράμματος, με έγκριση Δ.Σ. 
όταν προσκληθούν. 
Συζητάμε, την Πρωτοχρονιά να πραγματοποιήσουμε μία τριήμερη εκδρομή, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον.
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