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Κοινωνικής Προστασίας
& Αλληλεγγύης

Κ.Α.Π.Η.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΪΟΥ

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - Tμήμα Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης

Κισσάβου 11, 152 35 Βριλήσσια Τηλ: 210 8043 732 -  210 6856 570

περιέχει στα παρτέρια του 700 περίπου διαφορετικές ποικιλίες 
τριαντάφυλλων. Είσοδος:3€ /άτομο  - περιλαμβάνει την ξενάγηση, 
ένα γαλλικό καφέ κι ένα κομμάτι χαλβά από ροδόνερο.                                          
Αναχώρηση: Κισσάβου 08:30 (με ενδιάμεσες στάσεις, βλ. σημειώσεις)
ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:   17/5/2019 και ώρα 10:00  

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΙΟΥ 
Πρωινός περίπατος στην Ανάβυσσο για καφεδάκι
Αναχώρηση: Κισσάβου: 8:45 (με ενδιάμεσες στάσεις, βλ. σημειώσεις) 
Επιστροφή: 14:30 
 

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤA ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΚΑΠΗ ΜΑΣ Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τις ομάδες 
χορωδίας, παραδοσιακών χορών και ομάδας λάτιν , σε μια όμορφη 
καλλιτεχνική συνεργασία που το αποτέλεσμα θα μας καταπλήξει!!!
Ώρα Έναρξης: 19:00 Αίθουσα «Μουσών» - Πνευματικό Κέντρο 
- ΚΙΣΑΒΟΥ 11 ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!!!!!

3 ΜΑΙΟΥ     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
ώρα αναχώρησης: ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ:   07:00 πμ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!!!!!!!!!! 

11-12 ΜΑΙΟΥ
2ήμερη εκδρομή στo Καρπενήσι (Παναγία Προυσσιώτισα, 
Μικρό, Μεγάλο χωριό κλπ) ώρα αναχώρησης: ΜΟΝΟ ΑΠΟ 
ΚΙΣΣΑΒΟΥ: 8:00 πμ Kλήρωση θέσεων Πέμπτη 9/5 και ώρα 10:00

ΤΡΙΤΗ  14 ΜΑΙΟΥ
«ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 
ΜΗΤΕΡΑΣ» Τιμώντας την «παγκόσμια ημέρα της μητέρας», θα 
απολαύσουμε τους αδελφούς Καραβιώτη και το μουσικό τους 
συγκρότημα σε ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο με "Τραγούδια 
Αγάπης", από την καντάδα του χθες στο τραγούδι του σήμερα. 
Aίθουσα «ΜΟΥΣΩΝ» του Πνευματικού Κέντρου Κισσάβου 11.  
Έναρξη ώρα 19:00. Είσοδος Ελεύθερη Σκοπός της συναυλίας, 
είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και 
η συλλογή φαρμάκων για το κοινωνικό φαρμακείο προκειμένου να 
στηριχθούν οι ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. Αντί εισιτηρίου 
παρακαλούμε να προσκομίσετε φάρμακα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ   
Η  Θεατρική Ομάδα του ΚΑΠΗ μας, θα παρουσιάσει δύο 
παραστάσεις, με τίτλο : «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» & «Η 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ 
Ώρα Έναρξης:  18:30, Αίθουσα «Μουσών», Πνευματικό Κέντρο, 
Κισσάβου 11. Διασκευή - Σκηνική Διδασκαλία-Μουσική: Κατερίνα 
Τσαμαδιά. Σκηνικά - κοστούμια- σκηνικά αντικείμενα: Θεατρική 
Ομάδα ΚΑΠΗ. Θα ακολουθήσει εκδήλωση για τα 20 χρόνια της 
θεατρικής ομάδας του ΚΑΠΗ μας. ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!!!!!

ΚΥΡΙΑΚΗ  19 ΜΑΙΟΥ
«ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τίτλο « ΚΥΜΑΤΑ»
Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα πότ-πουρί από τα 
ωραιότερα Ελληνικά και ξένα τραγούδια του 20ου  αιώνα από το 
μουσικό σύνολο «Ήχοι και απόηχοι». (Σοπράνο Α. Καπόνε Πάπας, Μ. 
Αλιμαντήρη, Τενόρος Λ. Αρσένης, στο πιάνο Α. Παππά).
Ώρα Έναρξης:  20:00, Αίθουσα «Μουσών», Πνευματικό Κέντρο, 
Κισσάβου 11. Είσοδος Ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου μπορείτε να 
προσκομίσετε ρούχα, σχολικά  και άλλα είδη για την ενίσχυση του 
Εθνικού  Νηπιοτροφείου Καλλιθέας. Θα υπάρχει αναρτημένη λίστα 
αναγκών του Νηπιοτροφείου στις δομές του οργανισμού όπου θα 
μπορείτε να ενημερώνεστε, προκειμένου να μαζευτούν πράγματα 
που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ Κ. 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΙΔΡ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΟΛΟ
Το Κέντρο Ελληνισμού Ιδρ. Δαμιανού είναι γνωστό και για τον 
πανέμορφο Ιστορικό του Ροδόκηπο, τον καλύτερο των Βαλκανίων. 
Ο Ροδόκηπος έχει σχήμα ελικοειδές ακολουθώντας το αρχιτεκτονικό 
πρότυπο του διάσημου ροδόκηπου της πόλης του Μπέλφαστ και 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ  ΜΠΑΝΙΑ Κάθε Δευτέρα -Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη  στο Αυλάκι 
Δήμου Μαρκόπουλου, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 8/7 & τελειώνοντας την 
Τετάρτη  31/7 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΕΙΝΑΙ:
1. Να είστε μέλη του ΚΑΠΗ και να έχετε θεωρήσει την κάρτα μέλους σας, για το 
έτος 2019
2. Να προσκομίσετε βεβαίωση καρδιολόγου που να σας επιτρέπει τη συμμέτοχη 
σας στα θαλάσσια μπάνια.
3. Υπεύθυνη δήλωση περί ευθύνης τήρησης του προγράμματος και ανάληψης 
ευθύνης εαυτού (δίνεται από το ΚΑΠΗ). Για φέτος υπάρχει η δυνατότητα να  
εξυπηρετηθούν 100 μέλη του ΚΑΠΗ που θα κάνουν από 15 θαλάσσια μπάνια 
έκαστος. Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν ξεπεράσει τα 100 άτομα, θα έχουν 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι, εφόσον τηρούν τις  παραπάνω  
προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που έχουμε αυξημένη ζήτηση πέραν των 100 
ατόμων, θα τηρηθούν κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
1. Εισοδηματικά κριτήρια (απαραίτητη η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας 
τρέχοντος έτους ) 
2. Μέλη που έχουν κοινωνικά κριτήρια (πχ ΑΜΕΑ, γονείς  ΑΜΕΑ, μοναχικά άτομα , 
κ.α προβλήματα που πιθανώς θα αναφερθούν από τα μέλη).
3. Όσοι δεν έχουν συμμετάσχει την προηγούμενη χρονιά 2018
Όσοι εκ των μελών πληρούν ένα  ή περισσότερα εκ των τριών παραπάνω 
κριτηρίων κι εφόσον επιθυμούν να προηγηθούν, παρακαλούνται  να το δηλώσουν 
προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση τους. (θα την 
λάβετε από τα  ΚΑΠΗ). Η  δήλωση συμμετοχής μαζί με την προσκόμιση των 
αιτήσεων συνοδευόμενων από τα αντίστοιχα έγγραφα, ξεκινά στις 3/6/2019 και 
τελειώνει στις 21/6/2019. Οι κάρτες συμμετοχής θαλασσίων μπάνιων έτους 
2019,θα δοθούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 26/6/2019. Καθημερινά  θα ξεκινούν δυο πούλμαν 
στα οποία θα επιβιβάζονται όσα μέλη έχουν την κάρτα θαλασσίων μπάνιων έτους 
2019, την οποία θα έχουν προμηθευτεί οι δικαιούχοι στις 26/6/19 και θα 
επιδεικνύουν προκειμένου να εισέρθουν στα πούλμαν και στην πλαζ. Στάσεις σε 
ενδιάμεσους προορισμούς  δεν γίνονται!!!! Τα πούλμαν ξεκινάνε από τα Βριλήσσια 
και φτάνουν απευθείας στην πλαζ .
Αναχώρηση:Κισσάβου 08:45 (με ενδιάμεσες στάσεις , βλ. σημειώσεις)
Ώρα αναχώρησης από παραλία: 12:15
Προσοχή!!!!!:  Όσοι θα δηλώσετε συμμετοχή για τα θαλάσσια μπάνια, πρέπει να 
γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι  η είσοδος σας στην πλαζ είναι υποχρεωτική για τη 
δική σας ασφάλεια. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΣΤΙΣ 8/5
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΙΟΥ: ΤΟ ΚΑΠΗ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ


