
Ληξούρι, 09 Μαΐου 2022 
Αριθμ. Πρωτ.: 120 

 
ΠΡΟΣ 

Όλα τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Διάπλους για τους ωφελούμενους Α.μεΑ. του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» της 
Ένωσης Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ». 

Την Παρασκευή 13/5/2022 ο Γιώργος Κράτσας θα κολυμπήσει από το Ληξούρι στο Αργοστόλι 
για τα Α.μεΑ. της Ένωσης. 

Πρόγραμμα Διάπλου 

 8:45 Εκκίνηση από την θαλάσσια περιοχή στο Λογγό στο σημείο των εγκαταστάσεων 
του ΚΔΗΦ 

 10:00 Άφιξη στο Αργοστόλι στο «ΦΑΝΑΡΙ» 

 11:30 Τερματισμός στο σημείο εκκίνησης στο Ληξούρι 

 12:00 Τιμητική εκδήλωση (Ωφελούμενοι – ΔΣ της Ένωσης) 

Ο Γιώργος Κράτσας θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις του ΚΔΗΦ, θα συνομιλήσει και θα 
ανταλλάξει απόψεις με τους ωφελούμενους  - προσωπικό ΚΔΗΦ και το ΔΣ της Ένωσης. Θα 
ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα και χοροί από την χορευτική ομάδα των Α.μεΑ.  

Ο Γιώργος, με αφορμή τον συγκεκριμένο «ΔΙΑΠΛΟΥ», συνεργάστηκε με φιλανθρωπικές 
οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και διαμένει, και συλλέχθηκε ένα σεβαστό ποσόν για 
το έργο της Ένωσης. 

Το Δ.Σ. της Ένωσης παρακαλεί, όσους έχουν τη δυνατότητα, Δήμους, Περιφέρεια, 
επαγγελματίες, σωματεία, επιχειρήσεις αλλά και απλοί πολίτες να γίνουν χορηγοί, 

 

Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) 
Ατόμων με Αναπηρία 

 
Της  Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων 

Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» 
 

Διεύθυνση: Λογγός Ληξουρίου, Πόλη: Ληξούρι, Νομός: Κεφαλονιά,  
           Τ.Κ.: 28200, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26710-92492 

 e-mail: enosiyperion@gmail.com, site: http://enosi-amea-yperion.gr 
 



προκείμενου να εξοπλιστεί η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που ξεκινά άμεσα την 
λειτουργία της (μέσα στον Μάη). 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ENOSI PROSTASIAS TIS ISOTITAS 

293/296043-58 

IBAN: GR2501102930000029329604358 

Για την πραγματοποίηση του «ΔΙΑΠΛΟΥ» ευχαριστούμε θερμά: 

 Τον Γιώργο Κράτσα που ανήκει στην οικογένεια του «ΥΠΕΡΙΩΝΑ» και στηρίζει έμπρακτα 
το έργο μας 

 Τον Δήμο Ληξουρίου 

 Τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αργοστολίου, τον Πρόεδρό του κ. Λουκά Νιφοράτο, που 
παραχώρησε δύο φουσκωτά σκαφάκια δίπλα στον Γιώργο Κράτσα κατά τη διάρκεια 
του «ΔΙΑΠΛΟΥ». 

Η σκέψη του Γιώργου να κολυμπήσει στην πανέμορφη θάλασσα του Νησιού μας για τα Α.μεΑ.  
της Ένωσης δείχνει την μεγάλη ευαισθησία και αγάπη  του για τον διαφορετικό συνάνθρωπο. 
Ο Γιώργος θυμίζει τον άνθρωπο που περιγράφει ο Ν. Καζαντζάκης στους στίχους του: 

Ο άνθρωπος, όταν νιώθει πόνο… είναι ζωντανός… 

Αλλά όταν νιώθει… τον πόνο του άλλου, τότε ναι… είναι Άνθρωπος… 

 

Σας περιμένουμε! 

 

Με εκτίμηση, 

 


