Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δράσεις του ΚΑΠΗ Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου Αττικής για το μήνα Οκτώβριο 2018
Εκδήλωση Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων
Η χορωδία του ΚΑΠΗ συμμετείχε σε εκδήλωση του Δήμου Ηρακλείου, με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018.

Παράδοση αναπηρικού αμαξιδίου για το Δανειστικό Τμήμα Ειδών Αποκατάστασης του
ΚΑΠΗ, από το Σώμα Εθελοντών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Τα μέλη του ΚΑΠΗ συγκέντρωσαν μεγάλη ποσότητα πλαστικών πωμάτων και σε συνεργασία
με το Σώμα Εθελοντών του Δήμου τα διέθεσαν σε εταιρεία ανακύκλωσης, η οποία ως
αντάλλαγμα προμήθευσε το αμαξίδιο, το οποίο παραδόθηκε την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου
2018.
Ημερήσια εκδρομή στα Λουτρά Υπάτης με προσκύνημα στη Μονή Αγάθωνος και επίσκεψη
στο Αστεροσχολείο Υπάτης

Συμμετοχή της χορωδίας του ΚΑΠΗ σε εκδήλωση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την
εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, στην οποία συμμετείχε η χορωδία του ΚΑΠΗ.

Θεατρική Παράσταση «Ο Βυσσινόκηπος»
Την Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018 παρακολουθήθηκε η θεατρική παράσταση «Ο
Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ με τους Θ. Μπαζάκα, Δ. Λιγνάδη κ.α.
Επίσκεψη από τους αντιδημάρχους Ηρακλείου Αττικής, κα Δ. Αϊβατζίδου & κα Μ. Ζούρου
και μίας εντεταλμένης επιτροπής από την πόλη Muhldorf της Γερμανίας

Την Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018, οι αντιδήμαρχοι Ηρακλείου Αττικής κα Δ. Αϊβατζίδου & κα
Μ. Ζούρου και μία εντεταλμένη επιτροπή από την αδελφή πόλη Muhldorf της Γερμανίας
επισκέφθηκαν το ΚΑΠΗ και ενημερώθηκαν από την Προϊσταμένη κα Θ. Σαββίδη για τη
λειτουργία του Προγράμματος με απώτερο σκοπό να βρεθούν κοινά πεδία δράσης. Μέλος
της επιτροπής ήταν ο πρώην Δήμαρχος του Muhldorf, Guther Knoblauch.
Προγράμματα Χειμερινής Περιόδου
Κατά το μήνα Οκτώβριο ξεκίνησε η λειτουργία όλων των ομάδων ενδιαφερόντων του ΚΑΠΗ
(με εξαίρεση την ομάδα Χορωδίας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο). Οι ομάδες που λειτουργούν
είναι οι εξής:
•
χορωδίας
•
χορού
•
ζωγραφικής (δύο τμήματα)
•
πλεξίματος
•
κοσμήματος
•
θεάτρου
•
decoupage
•
γυμναστικής στο ΚΑΠΗ και
•
γυμναστικής σε συνεργασία με το Δήμο

