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2ο ΚΑΠΗ Ιλίου



• Δράση του 11ου Γυμνασίου Ιλίου

• Παρασκευή 1/11/2013

• Οι μαθητές του Γ2 τμήματος του σχολείου  
ετοιμάζουν και  προσφέρουν πρωινό στα 

μέλη του ΚΑΠΗ. 

• 2ο ΚΑΠΗ Ιλίου:     «Μας δώσατε Ζωή»



Σε μια Συνάντηση με τον Συγγραφέα ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟ

«Οι άνθρωποι της Γ΄ ηλικίας  είναι ζωντανά βιβλία:

«Ακούστε τα…» να σας μιλούν…



Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ





Η ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

ΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

http://3.bp.blogspot.com/-4Gy4leWnawY/ULh98kix9cI/AAAAAAAAP1Q/KcntU5o7pLE/s1600/tumblr_me62y9By1U1r3y74po3_1280.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-4Gy4leWnawY/ULh98kix9cI/AAAAAAAAP1Q/KcntU5o7pLE/s1600/tumblr_me62y9By1U1r3y74po3_1280.jpg








Ευχαριστούμε την κυρία 

Μαίρη και την κυρία 

Χρυσούλα για αυτό το 

ταξίδι



ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ

Αγαπημένε μου παππού και γιαγιά,
Σας γράφω αυτό το γράμμα για να σας δείξω την εκτίμηση και την 
αγάπη μου απέναντί σας. Αρχικά θέλω να ξεκινήσω με ένα μεγάλο 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για ό,τι μου έχετε προσφέρει.
Για μένα είστε το καταφύγιο στις δύσκολες στιγμές μου, είστε 
οδηγοί και προστάτες μου.
Όπως οι φάροι δείχνουν στα πλοία το σωστό δρόμο, έτσι και εσείς 
με κατευθύνετε στο δρόμο της σοφίας.

Τα παραμύθια που μου είπατε όταν ήμουν μικρό παιδί με τα 

διδάγματα και τις αξίες τους με βοήθησαν να γίνω ένα παιδί που 
ξέρει να σέβεται και να αγαπά τα καθημερινά, μικρά πράγματα της 
ζωής.
Σας ευχαριστώ εγκάρδια για το χαμόγελο και την ανιδιοτελή αγάπη 
που μου χαρίσατε. 
Ελπίζω κάποτε να μπορέσω να σας τα ξεπληρώσω όλα.

Σας ευχαριστώ, γιαγιά και παππού
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 Αρκαδικός γάμος 

Παρουσίαση σε μαθητές από μέλη του 

ΚΑΠΗ πως γινόταν ο γάμος στην 

Αρκαδία: 

Προξενιό, προίκα, στολισμός, φορεσιές, 

γλέντι, πεθερικά, νύφη, ήθη και έθιμα





 Ξυλογλυπτική & Κατασκευές 

από εκπρόσωπο του  Συλλόγου Αρκάδων



 (στον οποίο είστε όλοι καλεσμένοι!!!) 



• Ετοίμασαν εδέσματα για την υποδοχή 
των Ιταλών Εταίρων το Νοέμβριο στο 
σχολείο

• Συμμετείχαν στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
και τις Απόκριες, όπου τους δόθηκαν 
αναμνηστικά διπλώματα κι ευχαριστίες 
από το σχολείο. 

• Προσκαλούνται σε κάθε επίσημη 
εκδήλωση του σχολείου ως επίσημοι 
προσκεκλημένοι της Σχολικής κοινότητας 



 Πρόκειται το Μάιο στο ΚΑΠΗ να ζωγραφίσουν 

αναμνήσεις από τη  παιδική τους ηλικία 

 Miró - Bonnard - Chagall



 τα μέλη του 2ου ΚΑΠΗ Ιλίου 

& 

 τους Αρκάδες

 για κάθε μορφή συνεργασίας
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