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Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ θα συνεχίσει και φέτος, με την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς, τα δωρεάν μαθήματα Σκακιού, στην αίθουσα που μας έχει
παραχωρήσει ευγενικά ο Δ.Ο.Π.Α.Π. στο ισόγειο κτήριο που βρίσκεται στην αλάνα, δίπλα
στην αρχή της Νευροκοπίου, ανάμεσα στα γήπεδα τένις και μπάσκετ, παραπλεύρως του
θερινού κινηματογράφου Παπάγου (από την άλλη μεριά απ’ αυτήν που βρίσκεται το
Δημοτικό Γυμναστήριο και τα Γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π.). Δέχεται μαθητές κάθε ηλικίας.

          

Το προπονητικό κλιμάκιο αποτελούν αμισθί, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιωάννης Παναγάκος, με
τους συνεργάτες του: Βαγγέλη Στεργίου, Στράτο Σκούρτη, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο,
Μάριο Νικολαΐδη, με την επιπλέον βοήθεια της πολυπληθούς ομάδας των, σχολικής ηλικίας,
Πρωταθλητών Αττικής και Ελλάδος μαθητών του, ενώ, κατά καιρούς, οργανώνονται
σεμινάρια ή διάφορες σειρές μαθημάτων και διαλέξεων από Διεθνείς και Μεγάλους Μαιτρ,
Πρωταθλητές και Πρωταθλήτριες Ελλάδος.

  

Ημέρες ώρες μαθημάτων: Τετάρτη και Σάββατο (ενδεχομένως και επιπλέον ημέρες, αν το
απαιτεί ο αριθμός των μαθητών), 18.00 – 21.30 σε διάφορα Τμήματα, αναλόγως του
επιπέδου γνώσεως και εμπειρίας των μαθητών. Κάθε χρονιά δημιουργούνται και διάφορα
επιπλέον Τμήματα, όπως Επιλέκτων, Ομάδας Αγώνων, κ.τ.λ. αναλόγως των αναγκών του
Ομίλου και της ηλικίας των σκακιστών.

  

Εγγραφές – Λειτουργία Τμημάτων Προετοιμασίας και παροχής Βασικών Γνώσεων
στους Αρχάριους - Λειτουργία Τμημάτων Προετοιμασίας, γενικώς, όλων των
Τμημάτων: 1-29/9/2012. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το στάδιο αυτό, πλέον των βασικών γνώσεων
που παρέχονται στους αρχάριους, γίνεται και ο διαχωρισμός των παιδιών, αναλόγως του
επιπέδου τους, και, ένεκα του λόγου τούτου, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους,
ανεξαρτήτως επιπέδου γνώσεων, να προσέλθουν για εγγραφή από την αρχή της περιόδου,
αν είναι δυνατόν από την 1 η Σεπτεμβρίου, ώστε από 3
Οκτωβρίου να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα όλα τα Τμήματα
.

  

Έναρξη Μαθημάτων βάσει Προγράμματος (θα διανεμηθεί έγκαιρα στους μαθητές):
3/10/2012. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές, με βάση τα μαθήματα προετοιμασίας που θα έχουν
προηγηθεί κατά τον Σεπτέμβριο, θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα με τη βοήθεια
σχετικών βιβλίων.
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Για πληροφορίες, στον Πρόεδρου του Ομίλου, Ιωάννη Παναγάκο, τηλ. 210-65.24.094,
690-65.83.797.

  

  

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                                   
                                                                                                                                                   Ο
Πρόεδρος

  

  

Κωνσταντίνος Βάθης                                                                                                                     
                                                                                                                           Ιωάννης
Παναγάκος
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