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   Για το ∆.Σ.                                                                            
  Ο Πρόεδρος  
  ∆ημήτρης Καμπούκος  
  ∆ημοτικός Σύμβουλος                               ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
  



ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
Μουσικοθεατρική παράσταση «ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΑΙΑ» του Γιάννη 
Εμμανουήλ και σκηνοθεσία  του Βασίλη Λαζαρίδη, στο θέατρο 
«∆ιθύραμβος». Μαρούσι (Λητούς 6, Πλατεία Αγίας Λαύρας)  
Τιμή συμμετοχής: 10€ 
Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 19:30μ.μ 
 
 
ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
Πρωινός περίπατος στην Ελευσίνα.  
Επίσκεψη στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο με ξενάγηση.  
Με την επίδειξη της Κάρτας πολιτισμού η είσοδος είναι δωρεάν.  
Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή ουζάκι στην παραλία της Ελευσίνας. 
Τιμή συμμετοχής:6€ (4€ πούλμαν  & 2€ ξενάγηση) 
Ώρα αναχώρησης:  08:30  π.μ.                                  από το 
ΚΛΕΙΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
Μονοήμερη εκδρομή στη Νεμέα.  
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας. Τιμή εισιτηρίου 2€. 
Για τους κατόχους της κάρτας πολιτισμού η είσοδος είναι δωρεάν. 
Επίσκεψη και ξενάγηση στο οινοποιείο «Μπαϊρακτάρη» και εν συνεχεία 
φαγητό στην ταβέρνα τα «Αηδόνια». Πλήρες μενού 12€ (περιλαμβάνει 
σαλάτα χωριάτικη και τζατζίκι ανά 4 άτομα, κυρίως πιάτο & αναψυκτικά, 
ποτά & γλυκό. 
Τιμή συμμετοχής: 9€ εισιτήριο πούλμαν & 12€ μενού. 
Ώρα αναχώρησης:  08:30   π.μ.                                  από το 
ΚΛΕΙΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 

Αποκριάτικη εορταστική εκδήλωση στη Χασιά. 
Τιμή συμμετοχής: 12€ .  
Περιλαμβάνει: σαλάτα – πατάτες – τζατζίκι -  φέτα – κοκορέτσι – λουκάνικο 
ανά 4 άτομα & κυρίως πιάτο μπιφτέκι – κοτόπουλο ή χοιρινή μπριζόλα & 
κρασί ή αναψυκτικό & λουκουμάδες με μέλι.  
Η μεταφορά από και προς το κέντρο διασκέδασης γίνεται δωρεάν.  
Τα πούλμαν προσφέρει το ταξιδιωτικό πρακτορείο «OMONOIA TOURS» 
του κυρίου  Γιώργου Σαγιάννη. 
Ώρα αναχώρησης:   16:30 μ.μ.                                  από το 
ΚΛΕΙΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 
 
  



ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 
3ήμερη εκδρομή  

Μπούλες και Γενίτσαροι στη Νάουσα 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ  

Περιλαμβάνονται: 
- Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν 
- 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Mediterranean Princess 4* 

στην Κατερίνη. 
- Ημιδιατροφή ( 2 πρωινά & 2 δείπνα στο ξενοδοχείο) 
- Κυριακή μασκέ πάρτυ και  γλέντι με dj στο ξενοδοχείο 
- Αρχηγό – συνοδό. 
Τιμή συμμετοχής: 110€ 
Ώρα αναχώρησης:  08:00  π.μ.                                  από το 
ΚΛΕΙΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
Το Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου σε συνεργασία με την ομάδα Αγάπης 
διοργανώνει απογευματινό τσάι με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας, στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. 
(Περικλέους 22). 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Α.Π.Η. από 01/02/2012 
Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 17:00μ.μ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Κ.Α.Π.Η. ∆ήμου Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, συνεχίζει το επιτυχημένο πρόγραμμα λογοθεραπείας για 
ενήλικες. Αρχίζει ο Β’ κύκλος του προγράμματος, με στόχο την 
εξατομικευμένη βελτίωση δεξιοτήτων γλώσσας και μνήμης.  
Παράλληλα, απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να ελέγξει 
τη μνήμη του με ειδικά τεστ ανίχνευσης. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες αξιολόγησης 
και λογοθεραπείας σε ενήλικες με άνοια, νευρολογικές παθήσεις (Alzheimer’s, 
Parkinson κ.ά.), δυσαρθρία ή που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια. 
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου και είναι ∆ΩΡΕΑΝ. 
Το πρόγραμμα λογοθεραπείας λειτουργεί κάθε Τρίτη 09:00π.μ. – 12:00μ.μ. 
κατόπιν ραντεβού. 
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Εργοθεραπεύτρια κα 
Κομνηνού Ιωάννα στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. στο τηλ. 210-6142248 

 



 
 
 
 
 
 
 
Στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. παρέχεται δωρεάν φυσιοθεραπεία για τα 
εγγεγραμμένα μέλη του. 
Για την παροχή φυσιοθεραπείας απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικού 
παραπεμπτικού από Ιατρό Ορθοπεδικό ή Φυσίατρο.  
 
 
Οι ανανεώσεις των καρτών των εγγεγραμμένων μελών για το έτος 
2012 ξεκίνησαν τη ∆ευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012. Για τη συμμετοχή 
των μελών στις διάφορες εκδρομές – εκδηλώσεις του Κ.Α.Π.Η., η 
κάρτα πρέπει να είναι ανανεωμένη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ 

Οι εγγραφές για όλες τις εκδρομές ξεκινούν την 
Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 09:00π.μ.  

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
- Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. (Περικλέους 22) τηλ. 210 – 6142248 & 210 - 

6127703 και fax 210 – 6127551  
- 1Ο Π.Π. (Σαπφούς 1) τηλ. 210 - 6128312 
- 2Ο Π.Π. (Πλατεία Έργατικών Πολυκατ.) τηλ. 210 - 6105577   
- 3Ο Π.Π. (Μεσογείων 82) τηλ. 210 – 8023559      
- 4Ο Π.Π. (Ακακιών 52) τηλ. 210 - 6845972   
- 5Ο Π.Π. (Νεαπόλεως 55) τηλ. 210 – 6897258  

 


