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ΠΡΟΣ
Όλα τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης Κεφαλονιάς,
Ιθάκης και Ιονίων Νήσων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: « Εκδήλωση την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 στις 20.30 στον Αύλειο
Χώρο του Ά Δημοτικού Ληξουρίου».

Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.με.Α «ΥΠΕΡΙΩΝ» σε συνεργασία με
την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. σας καλεί σε φιλανθρωπική εκδήλωση την Κυριακή 12 Αυγούστου, ώρα 20.30
μ.μ στον Αύλειο χώρο του Α΄Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

Παραδοσιακούς χορούς των ωφελούμενων Α.με.Α του Κ.Δ.Η.Φ με την φιλική
συμμετοχή των χορευτών της «ΙΟΝΙΟΥ ΠΝΟΗΣ» υπό την διδασκαλία του εθελοντή –
γυμναστή Δημήτρη Μαντζουράτου.
Θεατρική παράσταση των ωφελούμενων Α.με.Α του Κ.Δ.Η.Φ με τίτλο «Έχω, Έχεις,
Έχουμε…» σε σκηνοθεσία της Τζούλιας Δόριζας.
Μουσική συναυλία με τον συντοπίτη μας τραγουδιστή Γεράσιμο Ανδρεάτο. Μικρή
συμμετοχή των ωφελούμενων του Κ.Δ.Η.Φ υπό τη διδασκαλία του Αρχιμουσικού
Σπύρου Θεοτοκάτου.

Η είσοδος είναι 10€ και τα έσοδα της εκδήλωσης χρησιμοποιούνται για τις δράσεις και τους
σκοπους της Ένωσης, που είναι η βοήθειά των Α.με.Α  του Νομού μας, προκειμένου να
συμμετέχουν σε όσο δυνατόν περισσότερους τομείς της ζωής στηριζόμενα στον ευατό τους. Η
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Ένωση μετά την επίτευξη του πρώτου στόχου της, που είναι το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας Α.με.Α, ξεκινά τη διαδικασία μιας  Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης των Α.με.Α
που είναι μόνοι στη ζωή (ορφανοί από έναν ή και από τους δυο γονείς) που δε θα έχει τη
μορφή ασύλου ή ιδρύματος νοσηλείας αλλά την παροχή φροντίδας με εκπαιδευτική
προσέγγιση στην αυτόνομη διαβίωση.

Σας καλούμε όλους να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθεια αυτή κατανοώντας βέβαια τις
δυσκολίες της κρίσης. Άλλωστε, μέσα απ’ αυτή την εκδήλωση μας δίνεται η ευκαιρία να
κατανοήσουμε πόσο ευεργετικά λειτούργησε και λειτουργεί η εκπαίδευση των ενηλίκων
Α.με.Α. στο κέντρο μας μέσα από πρόγραμμα όψιμης παρέμβασης συνδυασμού εσωτερικής
εποπτείας και ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.

Τα ενήλικα Α.με.Α θα σας αποδείξουν ότι:

Μπορούν να εκπαιδευτούν σε παραδοσιακούς χορούς μετά από οργανωμένη άσκηση.
Μπορούν να παρουσιάσουν μια θεατρική παράσταση μέσα από διακριτική και σωστή
θεατρική σκηνοθεσία και προσέγγιση.
Μπορούν να τραγουδήσουν και να συνυπάρξουν μουσικά με ολοκληρωμένη ορχήστρα.

Δεν θέλουν να γίνουν διάσημοι, θέλουν μέσα από τις ιδιαιτερότητες τους να μας αποδείξουν
ότι μπορούν να συμμετέχουν και στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας.

Θέλουν να ακούσουν το χειροκρότημα μας που για τους ίδιους σημαίνει αποδοχή, σεβασμό
και αγάπη.

Το ΔΣ της Ένωσης ευχαριστεί θερμά όλους τους εκπαιδευτές εθελοντές και μή για την
προσπάθεια που καταβάλλουν στην εκπαίδευση τους.

Επίσης, ευχαριστεί και όλους όσους τιμούν με την παρουσία τους την εκδήλωση μας.

Σας περιμένουμε!

Με αγάπη,

Η Πρόεδρος,

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου.


