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Βαλτεσινίκο 30/6/2018 

Αγαπητοί γονείς, αγαπημένα μας παιδιά, 

Φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας χορευτικής περιόδου που για μία ακόμα φορά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αρκετών 
νέων παιδιών του όμορφου χωριού μας. Ο Χορεσίβιος είναι υπερήφανος που έχει κατορθώσει να προσελκύει το μέλλον 
αυτού του τόπου, τη νεολαία μας και να προσπαθεί να διατηρήσει  τα έθιμα, τις παραδόσεις, τους χορούς και τα τραγούδια 
που κάποτε δεν λείπανε από κάθε οικογενειακή ή ομαδική εκδήλωση των προγόνων μας. Έχουμε κατορθώσει, με την δική 
σας συμπαράσταση, με τα ελάχιστα έσοδα από τις δικές σας συνεισφορές και με το κέφι όλων μας, μικρών και μεγάλων, 
να παρουσιάζουμε ένα εντυπωσιακό σύνολο για το μέγεθος του τόπου μας. 

 Όσοι μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις μας, μόνο συγκίνηση αισθάνονται όταν βλέπουν παιδιά 
από 5 μέχρι 25 ετών να χορεύουν και να δημιουργούν πάνω στα χνάρια που άφησαν γενιές τώρα οι παππούδες τους. Με 
σκοπό να ξεκουραστούμε όλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτό το καλοκαίρι να το αφιερώσουμε στην 
ξεκούραση μας και να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας για να ξεκινήσουμε το φθινόπωρο πιο δυναμικά. Στόχος μας είναι 
σύντομα να κατορθώσουμε να αποκτήσουμε παραδοσιακές φορεσιές για όλα τα παιδιά του χορευτικού τμήματος και να 
γίνουμε ευρύτερα γνωστοί ώστε να μοιραζόμαστε αυτές τις μαγικές στιγμές και με περιοχές έξω και πέρα από την δική 
μας. Ένας στόχος που πρώτα απ’ όλα πρέπει να βρει ανταπόκριση από εσάς, τους γονείς των παιδιών μας και να μας 
βοηθήσετε στην υλοποίηση του. 

Για μια ακόμα φορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας που με τόσο μεράκι και κόπο έκαναν ένα ακόμα βήμα 
προς την κορυφή, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας στηρίξατε στο έργο μας και να ευχηθούμε σε όλους καλό 
καλοκαίρι. Τα μαθήματα χορού θα ξεκινήσουν πάλι τον Σεπτέμβριο όπου θα ενημερωθείτε για μέρες και ώρες μέχρι τέλος 
Αυγούστου. 

Τώρα στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Συλλόγου σας ενημερώνουμε ότι τα παιδιά θα χορέψουν την 
Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 στον προαύλιο χώρο του Σχολείου σε μια μουσικοχορευτική παράσταση του “Χορεσίβιου” 
καθώς και την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 στον ίδιο χώρο σε μια εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου “Η Κοίμηση 
της Θεοτόκου”. Προκειμένου να είναι οι χορευτές κατάλληλα προετοιμασμένοι για αυτές τις δύο εκδηλώσεις θα γίνουν 
κάποιες συμπληρωματικές πρόβες στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες, κατά τις οποίες θα παρακαλούσαμε να μη λείπει 
κανένα παιδί αν δε συντρέχει σοβαρός λόγος: 

 
• 1/7/2018: 17:00-19:00 (Πολιτιστικό Κέντρο) 
• 22/7/2018: 18:00-20:00 (Πολιτιστικό Κέντρο) 
• 29/7/2018: 17:00-19:00 (Πολιτιστικό Κέντρο) 
• 4/8/2018: 18:00-20:00 (Πολιτιστικό Κέντρο) 
• 5/8/2018: 18:00-20:00 (Πολιτιστικό Κέντρο) 
• 11/8/2018: 18:00-20:00 (Σχολείο) 
• 12/8/2018: 10:00-13:00 (Σχολείο) 
• 17/8/2018: 17:00 (πρόβα με μουσικούς) (Σχολείο) 

 
Σε περίπτωση αλλαγής στις παραπάνω ώρες ή μέρες θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά εγκαίρως. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 Η Πρόεδρος 

 
 

 Παπαγεωργίου Αφροδίτη 
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