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ΠΡΟΣ
Όλα τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης Κεφαλονιάς,
Ιθάκης και Ιονίων Νήσων
Θέμα: «Συγκίνησε όπως πάντα ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» στην φιλανθρωπική εκδήλωση
μεταφέροντας μηνύματα αισιοδοξίας, αγάπης, αλληλεγγύης»
Μια φιλανθρωπική εκδήλωση με θεατρικό από του ωφελούμενους Α.μεΑ. του Κ.Δ.Η.Φ. και
τραγούδια από την εκλεκτή ορχήστρα με τη μαγική μουσική φωνή του Παντελή Θαλασσινού έζησε
το Ληξούρι, το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 στις 21:00 το βράδυ, στον αύλειο χώρο του Α’ Δημοτικού
Σχολείου Ληξουρίου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:
Ο Βουλευτής του νομού μας κος. Παναγής Καππάτος, ο Αντιδήμαρχος και νέος Δήμαρχος Ληξουρίου
κος. Γιώργος Κατσιβέλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Διονύσης Αραβαντινός, Δημήτρης Μαντζουράτος
πιστός εθελοντής – δάσκαλος στους παραδοσιακούς χορούς των ωφελούμενων του Κέντρου, ο
Γάλεμπ Ντιουάνι, ο Διονύσης Μαρούλης και ο Ανδρέας Μοσχόπουλος. Η Πρόεδρος της
αδερφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά κα. Μαριολένη Νεοφύτου – Ζαφειράτου, ο
Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δαμουλιανάδων «Η ΠΛΑΓΙΑ», ο νεοεκλεγής Πρόεδρος
Δαμουλιανάτων κος. Νικόλαος Ζαφειράτος, μέλη – φίλοι του σωματείου και πλήθος συμπολιτών
μας αλλά και ξένων επισκεπτών. Από το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο διευθυντής του
Τρίτου Προγράμματος, η Αριστέα Χαριτάτου πάντα παρούσα και ευαισθητοποιημένη με τον
Υπερίωνα, ο Σπύρος Σακαλής από το in Kefalonia, η φωτογράφος Ανδριάνα Καραντινού από το
περιοδικό Kefalonitis, ο φωτογράφος Γιάννης Σούλης που είναι και εθελοντής της Ένωσης και η
εθελόντρια φωτογράφος Άλκηστη Διακρούση. Από τον καλλιτεχνικό χώρο, ο αρχιμουσικός Παναγής
Μπαρμπάτης.

Χαιρετισμό απήγγειλε ο Βουλευτής κος. Παναγής Καππάτος, το πρόγραμμα παρουσίασε η
Πρόεδρος της Ένωσης κα. Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου καθώς υπήρξε και μία σύντομη
τοποθέτηση

από

την

Αντιπρόεδρο

Μαρία

Λαδά

με

θέμα:

«Αναπηρία – Όνειρα – Αξιοπρέπεια».
Κατά τη διάρκεια του θεατρικού από τους ωφελούμενους Α.μεΑ. πολλά μάτια δάκρυσαν,
καρδιές λύγισαν αλλά και επιφωνήματα θαυμασμού, συνοδευόμενα από χειροκρότηματα,
επικράτησαν στο κατάμεστο χώρο του σχολείου. Το θεατρικό επιμελήθηκε η εθελόντρια
θεατρολόγος κα. Τζούλια Δόριζα.
Ο Παντελής Θαλασσινός σεμνός, χαμογελαστός, ιδιαίτερα αγαπητός και με σεβασμό προς
τα Α.μεΑ., τραγούδησε μαζί τους τα: «Σμυρνέικα Τραγούδια» και «Ν’ αγαπάς», τα οποία
προετοίμασε στην ομάδα ο αρχιμουσικός Σπύρος Θεοτοκάτος.
Το κοινό τον καταχειροκρότησε και τραγούδησε με τον Παντελή Θαλασσινό, όμως και ο ίδιος
ομολόγησε ότι ήταν το καλύτερο κοινό που έχει γνωρίσει. Δύο ωφελούμενοι Α.μεΑ. με την
καθοδήγηση εθελόντριας φοιτήτριας στην ειδική αγωγή Κατερίνα Αντωνέλλου, ερμήνευσαν στη
νοηματική γλώσσα το τραγούδι «Ν’ αγαπάς» .
Η Πρόεδρος της Ένωσης ευχαρίστησε τους χορηγούς: Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ, Περιφερειακή ενότητα
Κεφαλονιάς, Βικέντιος Δαμωδός, Όθωνας Κουταβάς & ΣΙΑ ΟΕ «ΗΧΟΘΕΑΜΑ», Ξενοδοχείο
Cephalonia Palace, Κοσμάς Βουτσινάς αλλά και μετέφερε τα αισθήματα ευγνωμοσύνης εκ
μέρους όλου του Διοικητικού της Συμβουλίου προς τους παρευρισκόμενους που είναι πάντα
στο πλευρό του «ΥΠΕΡΙΩΝΑ». Απηύθυνε, επίσης, ένα μεγάλο μπράβο στο επιστημονικό –
εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του Κ.Δ.Η.Φ. «ΥΠΕΡΙΩΝ».

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ.,
η Πρόεδρος,
Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου.

