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«
ΠEMPTH  6  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΝΘΗΔΩΝ στο χωριό 
Λουκίσια, 12χλμ. από τη Χαλκίδα, όπου θα έχετε τη 
δυνατότητα να περπατήσετε σε 60 στρέμματα με 1800 μέτρα δρόμο 
για ποδήλατο ή περπάτημα όπου παράγονται ελιές, σταφύλια, 
λαχανικά, διάφορα φρούτα και βότανα, με τρεις λίμνες με 
αγριόπαπιες, αγριόχηνες, παγώνια και άγρια πουλιά, να απολαύσετε  
καφεδάκι και φαγητό. 
Aναχώρηση: Κισσάβου: 08:45 Επιστροφή περίπου: 14:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΑ «ΟΝΕΙΡΑ ΓΛΥΚΑ» είναι μια 
μουσικοθεατρική παράσταση με ζωντανή ορχήστρα, όπου γνωστά 
ελληνικά τραγούδια γίνονται ένα με το θεατρικό κείμενο. Το έργο 
πραγματεύεται τη ζωή μιας κοπέλας 30 ετών, η οποία καθώς κάνει 
μια ανασκόπηση της ζωής της, ξεδιπλώνει αναμνήσεις από τα παιδικά 
της χρόνια μέχρι το παρόν. Ερχόμενη αντιμέτωπη με τον μελλοντικό 
της εαυτό, εμφανίζεται για να τη βοηθήσει να δει τα πράγματα πιο 
θετικά, να συμφιλιωθεί με τα λάθη του παρελθόντος και να 
επικεντρωθεί στις απλές στιγμές και στο τώρα. Ένα ταξίδι που θα την 
οδηγήσει στην αυτογνωσία. Μέσα από αυτό το γεμάτο εναλλαγές 
ταξίδι η παράσταση αποκαλύπτει στον θεατή τον τρόπο για να 
κατακτήσει την ευτυχία, αποτελώντας έναν οδηγό αισιοδοξίας. 
Θεατρικό κείμενο: Σαλίνα Γαβαλά. Σκηνοθεσία: Αντώνης Λουδάρος 
Παίζουν & τραγουδούν: Ελπίδα & Σαλίνα Γαβαλά  
Τιμή εισιτηρίου:  8 €  και 5 € για ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα
Aναχώρηση: Κισσάβου: 20:00 (με ενδιάμεσες στάσεις στην Λ. 
Πεντέλης αναφορά σε σημειώσεις).  Επιστροφή περίπου:  23:30

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΑΚΗ  «Η ΛΩΞΑΝΤΡΑ», βασισμένη στο συναρπαστικό 
μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου, σε θεατρική απόδοση του Άκη 
Δήμου και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη είναι μια παράσταση - ταξίδι 
στο χρόνο, μέσα από τα μάτια και τις συνταγές μιας χαρισματικής 
γυναίκας. Πρωταγωνιστούν: Ε. Κοκκίδου, Γ. Αρμένης, Μ.Μητρούσης, 
Ε.Μουμούρη, Χ. Παπά & η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
Τιμή εισιτηρίου:  15 €  Aναχώρηση: Κισσάβου: 18:30 
(με ενδιάμεσες στάσεις στην Λ. Πεντέλης αναφορά σε 
σημειώσεις). Επιστροφή περίπου: 23:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 
(Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα) όπου θα απολαύσουμε την περιοδική 
ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας με τίτλο: «Ο Πανάγιος 
Τάφος: Το μνημείο  και το έργο», το εμβληματικό έργο της 
συντήρησης και της αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του 
Παναγίου Τάφου στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, το οποίο 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τη Διεπιστημονική Ομάδα του Ε.Μ.Π. 
που είχε την επιστημονική ευθύνη του έργου σε συνεργασία με το 
National Geographic και παραδόθηκε στις τρεις Χριστιανικές 
Κοινότητες, Φύλακες του Παναγίου Τάφου, το Μάρτιο 2017, 

Ο Δήμαρχος κος Ξενοφών Μανιατογιάννης, 
η Πρόεδρος του Οργανισμού κα Βούλα Αρσένη - Λάμπρου,  

το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού,  
η Eπιτροπή  των Mελών και το Προσωπικό του ΚΑΠΗ, 

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα, 
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος με υγεία, αγάπη & Αλληλεγγύη !

αναδεικνύεται στην πρωτοποριακή τρισδιάστατη ψηφιακή αυτή 
έκθεση.Η διαδραστική χρήση νέων τεχνολογιών «μεταφέρει» νοητά 
το κοινό στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό της Αναστάσεως και του επιτρέπει 
να «δει από κοντά», όπως κανείς άλλος δεν έχει δει, το μνημείο, τις 
εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου και την ανάδειξη 
των αξιών του Παναγίου Τάφου. 
Aναχώρηση:  Κισσάβου: 10:00 (με ενδιάμεσες στάσεις στην 
Λ. Πεντέλης αναφορά σε σημειώσεις).
Επιστροφή περίπου: 14:30 Είσοδος: 5 € (Μειωμένη τιμή, ισχύει για 
τα μέλη του ΚΑΠΗ μας)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Ο επισκέπτης, ακολουθώντας το νήμα της παρουσίασης, αναζητά τις 
ρίζες του χρήματος στους αρχαίους χρόνους, παρακολουθεί την 
εισαγωγή και καθιέρωση διαφόρων μέσων συναλλαγής, μαθαίνει για 
τη νομισματική πολιτική της χώρας, καθώς και για την εξέλιξη του 
θεσμού των κεντρικών τραπεζών και την πορεία προς την ευρωπαϊκή 
νομισματική ενοποίηση. Είσοδος: ΔΩΡΕΑΝ
Aναχώρηση: Κισσάβου: 08:45. Επιστροφή περίπου: 14:30

ΤΕΤΑΡΤΗ  19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Η Πρόεδρος, το Διοικητικό 
Συμβούλιο και το προσωπικό, σας προσκαλούμε στη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΚΑΠΗ μας, σε μια ζεστή εκδήλωση, 
γεμάτη αγάπη και αναμνήσεις, για να νιώσουμε όλοι μαζί το πνεύμα 
των Χριστουγέννων και να ανταλλάξουμε ευχές.  
Αίθουσα «Μουσών» Κισσάβου 11,  ώρα 18:30

                                  
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ΚΑΠΗ:
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ: Α΄ ΚΑΠΗ ΚΙΣΣΑΒΟΥ
1η ΣΤΑΣΗ: Λ.  ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ
2η ΣΤΑΣΗ: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΟΜΗΡΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)
3η ΣΤΑΣΗ: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ  ΠΡΩΗΝ Β’ ΚΑΠΗ)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Α’ ΚΑΠΗ ΚΙΣΣΑΒΟΥ
1η ΣΤΑΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  (ΥΨΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ)
2η ΣΤΑΣΗ: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  (ΠΡΩΗΝ Β΄ΚΑΠΗ)
3η ΣΤΑΣΗ: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ  (ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)
4η ΣΤΑΣΗ: Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΑΝΑΜΕΣΑ ΥΜΗΤΤΟΥ & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ)

Σημειώσεις
31 /12 /2018  ΤΟ ΚΑΠΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ


