


Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,

Σας καλωσορίζω και φέτος στις «Πολιτιστικές και Αθλητικές 
Δραστηριότητες» του Καλοκαιριού, με θεσμούς όπως τα 
«Χορωδιακά», τα «Θεατρικά Βραβεία», το «Φεστιβάλ Κηφισιάς», 
το «Σεργιάνι στην Παράδοση» και το «Αθλητικό και Πολιτιστικό, 
Καλοκαίρι»  που προσφέρουν διεξόδους ποιοτικής ψυχαγωγίας, 
διασκέδασης και απασχόλησης για μικρούς και μεγάλους.
Στον Δήμο Κηφισιάς έχουμε κάνει τον Πολιτισμό και τον 
Αθλητισμό τρόπο ζωής. 
Εκδηλώσεις Πολιτισμού προσφέρονται καθ ́όλη την διάρκεια 
της χρονιάς απλόχερα και πλουσιοπάροχα. Kαταφέραμε και 
φέτος σχεδόν όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Καλοκαιριού 
να είναι δωρεάν, προκειμένου να μπορούν να τις απολαύσουν 
όλοι οι πολίτες.
Ο Αθλητισμός ενισχύεται στο «Αθλητικό και Πολιτιστικό 
Καλοκαίρι». Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες, με μικρό κόστος.
Ευχαριστούμε τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Νομικού 
Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» για 
τις άοκνες προσπάθειές τους. 

Γιώργος Θωμάκος
Δήμαρχος Κηφισιάς 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΘΕΣΜΟΙ
2019



Έφτασε το καλοκαίρι και σας παρουσιάζουμε το 
πρόγραμμα των Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων 
που ετοιμάσαμε με πολύ μεράκι και αγάπη.
Ξεκινάμε με τα καθιερωμένα Θερινά Φεστιβάλ 
(Χορωδιακά, Θεάτρου, Χορευτικά) και συνεχίζουμε με 
το 5ο Φεστιβάλ Κηφισιάς, έναν θεσμό που έχει ποικιλία 
μουσικών και θεατρικών παραστάσεων για όλες τις 
ηλικίες, καθώς επίσης και το Αθλητικό Καλοκαίρι για 
παιδιά 6-12 ετών.
Η παρουσία σας στα πολιτιστικά δρώμενα μας 
δίνει μεγάλη χαρά και δύναμη να προσπαθούμε να 
διοργανώνουμε καλύτερες και πιο ποιοτικές εκδηλώσεις.
                        

Σας εύχομαι Καλό Καλοκαίρι.

Η Πρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού

«Δημήτριος Βικέλας»
Αθανασία (Σίσσυ) Παπασπύρου



«Μουσικές του κόσμου» 

ΣΑββΑΤΟ 8 & ΚυρΙΑΚΗ 9 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 20:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος και το ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού & Αθλητισμού «Δημήτριος βικέλας» σας 
προσκαλούν στα 31α Χορωδιακά του Δήμου μας. Χορωδίες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας ετοιμάζουν ένα μελωδικό 
μουσικό ταξίδι με παραδοσιακά τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο.

    31ο Διεθνές χορωδιακό  
φεστιβάλ Δήμου Κηφισιάς



8.6 - 9.6
ΣΑββΑΤΟ 8 ΙΟυνΙΟυ
Ώρα: 20:00

Παιδική χορωδία ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού  1. 
«Δημήτριος βικέλας» Δήμου Κηφισιάς
Διευθύνει ο Θανάσης Αρβανίτης
Παιδική χορωδία ΚΕ.Π.Α.Π. Δήμου Κορινθίων2. 
Διευθύνει η φάλια Παπαγιαννοπούλου
«χορωδία Κηφισιάς 1937»3. 
Διευθύνει ο χαράλαμπος Μιχαηλίδης
Μικτή Χορωδία 4. ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού  
«Δημήτριος βικέλας» Δήμου Κηφισιάς
Διευθύνει ο Θανάσης Αρβανίτης
Μικτή χορωδία “Ave Vita”5. , Λιθουανία
Διευθύνει ο Kastytis Barisas

ΚυρΙΑΚΗ 9 ΙΟυνΙΟυ
Ώρα: 20:00

Παιδική χορωδία «Con Anima»1. 
Διευθύνει η Ιουλία Τζανετουλάκου
Γυναικεία χορωδία «Καλλιτεχνήματα»2. 
Διευθύνει η Μαρία Μιχαλοπούλου
νεανική χορωδία «Επτάχορδη Λύρα» Αγ. Ευθυμίου Κερατσινίου3. 
Διευθύνει η χρυσούλα Τσιμούρη
Μικτή χορωδία “Ave Vita”4. , Λιθουανία
Διευθύνει ο Kastytis Barisas

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Θανάσης Αρβανίτης

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙνΟ ΕΙνΑΙ ΕΛΕυΘΕρΗ

    31ο χορωδιακό  
Διεθνές φεστιβάλ Δήμου Κηφισιάς



Για πέμπτη χρονιά το ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 «Δημήτριος βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς διοργανώνει το φεστιβάλ 
Θεατρικών βραβείων Δήμου Κηφισιάς, με τη συμμετοχή τεσσάρων 
ερασιτεχνικών θιάσων. Στο Αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς από τη 
Δευτέρα στις 10 έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου με ώρα έναρξης των 
παραστάσεων 21:00, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε κλασικά 
και πρωτότυπα έργα.

Την τελευταία μέρα, μετά το τέλος της παράστασης, θα ακολουθήσει η 
απονομή των βραβείων, τα οποία είναι:

α) Καλύτερης Παράστασης
β) Σκηνοθεσίας
γ) Α’ Ανδρικού ρόλου
δ) Α’ Γυναικείου ρόλου

Καλλιτεχνική επιτροπή:
Κική Αυγουστάτου (σκηνοθέτις, ηθοποιός)
Αχιλλέας Κουρέπης (μέλος της θεατρικής ομάδας Δήμου Κηφισιάς)
Μιχάλης Μαραγκός (σκηνοθέτης)

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙνΟ ΕΙνΑΙ ΕΛΕυΘΕρΗ

5o φΕΣΤΙβΑΛ ΘΕΑΤρΙΚΩν βρΑβΕΙΩν ΔΗΜΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ 2019
Διαγωνιστική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων



10.6
ΔΕυΤΕρΑ 10 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(ΔΙΟΝύΣΟύ & ΜύρΣΙΝΗΣ, ΚΗΦΙΣΙά)

Κορινθιακό Θέατρο «βασίλης ρώτας»
«Τα Γουρούνια  Τραγουδάνε Ακόμα»
μια Πειρα(μα)τική Επιθεώρηση του Γιάννη Καλατζόπουλου

Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Ιδρύθηκε το 1981 και τιμητικά φέρει το όνομα του Κορίνθιου ποιητή 
και αγωνιστή της λευτεριάς Βασίλη ρώτα. Στα 36 χρόνια ύπαρξής του 
έχει παρουσιάσει δεκάδες θεατρικά έργα σε πολιτείες και χωριά στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Για 10 χρόνια οργάνωνε στην Κόρινθο τη 
Βαλκανιάδα Θεάτρου 1983 – 1992, πλέον διοργανώνει το Πανελλήνιο 
Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου. Κάθε Φλεβάρη οργανώνει Σεμινάριο 
Θεατρικής Παιδείας. Συμμετέχει σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Έχει παρουσιάσει πάνω από 50 θεατρικά έργα Ελλήνων και 
ξένων συγγραφέων.

Λίγα λόγια για το έργο
Ένα πρωτότυπο σενάριο που εμπνέεται από την οικονομική κρίση 
στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Τα 
αρχικά των λέξεων των ανωτέρω κρατών (Portugal, Italy, Greek, Spain) 
σχηματίζουν τη λέξη PIGS, που σημαίνει «ΓΟύρΟύΝΙΑ». Μέσα από 15 
σκηνές και ενδιάμεσα τραγούδια παρουσιάζονται αποσπάσματα από 
τρία αντιπροσωπευτικά θεατρικά έργα και μια προσωπική ιστορία του 
Αντώνη του Βαρκάρη. Πρόκειται για τα θεατρικά έργα: α) «Ματωμένος 
γάμος» του Λόρκα, β) «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε» του Πιραντέλο και γ) 
«Ο Κάιν», έργο του Σαραμάγκου.

5o φΕΣΤΙβΑΛ ΘΕΑΤρΙΚΩν βρΑβΕΙΩν 
 ΔΗΜΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ 2019



ΤρΙΤΗ 11 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

Ερασιτεχνική Ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου ΕΛΤΑ

«Μήδεια» του Μποστ

Σύντομο βιογραφικό θιάσου 
Η θεατρική ομάδα του πολιτιστικού κέντρου ΕΛΤΑ έχει πολυετή παρουσία 
στα πολιτιστικά δρώμενα και έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο 
σημαντικών θεατρικών παραστάσεων όπως «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του 
Ι. Καμπανέλλη, «Ο Καλός άνθρωπος του Σετσουάν» του Μ. Μπρεχτ, την 
«Αγγέλα» του Γ. Σεβαστίκογλου, «Τις Δάφνες και Πικροδάφνες» του Δ. 
Κεχαΐδη και ελληνικές κωμωδίες «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», «Ζητείται 
Ψεύτης», «ύπάρχει και φιλότιμο» και πολλά άλλα θεατρικά έργα ελληνικού 
και ξένου ρεπερτορίου τα οποία παρουσίασαν σε δήμους και άλλους 
πολιτιστικούς φορείς. Σκηνοθέτης των τελευταίων 5 ετών είναι ο Κώστας 
Ζωγραφόπουλος και οι ηθοποιοί ταχυδρομικοί υπάλληλοι.

Λίγα λόγια για το έργο 
Ο πολυσχιδής καλλιτεχνικά Μπόστ, έγραψε το 1993 την Μήδεια, ως μία 
διαχρονική πολιτική επιθεώρηση της Ελληνικής πραγματικότητας.  Η 
Αργοναυτική εκστρατεία του μύθου, ανακατεύεται στον έμμετρο λόγο 
του συγγραφέα με το δικό μας παρόν. Η οικογενειακή υπόθεση  του 
μοιχού Ιάσωνα με την σύζυγό του Μήδεια, γίνεται το κεντρικό θέμα του 
έργου που περιλαμβάνει μέσα στη δράση την παθογένεια της δικής μας 
πραγματικότητας. 

11.6 5o φΕΣΤΙβΑΛ ΘΕΑΤρΙΚΩν βρΑβΕΙΩν 
 ΔΗΜΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ 2019



ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

Θεατρική Ομάδα Act-ωρες

«Δρ. Τζέκυλ και κ. χάιντ… αλλιώς»

Σύντομο βιογραφικό θιάσου

Η θεατρική ομάδα Act-ωρες έχει ανεβάσει έργα όπως: «Χάρολντ και 
Μωντ», «Αρσενικό και παλιά δαντέλα», «Παγίδα», «Ο κατά φαντασίαν 
ασθενής», «Δέκα μικροί Τσέχωφ», «Ανήσυχα πνεύματα», «Επικίνδυνα 
πάθη».

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Δρ. Τζέκυλ πειραματίζεται πάνω στις δύο φύσεις του ανθρώπου, το 
καλό και το κακό, και κατά λάθος απελευθερώνει τον κακό του εαυτό, 
τον Μίστερ Χάιντ. Ο Τζεκυλ αρχίζει να τρομοκρατεί το Λονδίνο και έτσι 
ξεκινούν όλα με πολλές ξεκαρδιστικές καταστάσεις!

13.65o φΕΣΤΙβΑΛ ΘΕΑΤρΙΚΩν βρΑβΕΙΩν 
 ΔΗΜΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ 2019



ΠΑρΑΣΚΕυΗ 14 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΕΛΛΗνΙΚΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΕΑΤρΟ 
 
«βραχονησίδα» ή «Ο ύπνος του Ελπήνορα» 

Σύντομο βιογραφικό θιάσου 
Δραστηριοποιείται εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, δίνοντας 
παραστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της 
Ελλάδας. Τους έχουν απονεμηθεί πλήθος βραβείων και διακρίσεις 
από Φεστιβάλ, Νομαρχίες και Δήμους, όπως: Βραβείο Καλύτερης 
Παράστασης Πρωτόπαιχτου Ελληνικού Έργου και Καλύτερου 
Νεοελληνικού Κειμένου για το έργο <Ελεύθερος Πολιορκημένος 
-Διονύσιος Σολωμός>, Τιμητική Διάκριση Νομαρχίας Πειραιά και Έπαινο 
του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Τα μέλη της ομάδας «Ελληνικό 
Ποιητικό Θέατρο» έχουν σκοπό την προβολή της Ελληνικής Λογοτεχνίας 
και του Ελληνικού Πολιτισμού.

Λίγα λόγια για το έργο 
Ένας ταξιδιώτης βρίσκεται πάνω σε μια Βραχονησίδα. Το φεγγάρι 
βγαίνει απ’ το πέλαγο σαν Αφροδίτη, γράφει ο Σεφέρης. Ένα καράβι 
πλέει στα ανοιχτά. Ποιος είναι επάνω του;  
Η Γυναίκα της Θάλασσας, η Θεοφανώ, η Άννα Κομνηνή, η Κασσάνδρα, 
η Ελένη της Σπάρτης, η Κρατησίκλεια, ο Τεύκρος ή ο Οδυσσέας που 
ψάχνει ακόμα την Ιθάκη; 

14.6
5o φΕΣΤΙβΑΛ ΘΕΑΤρΙΚΩν βρΑβΕΙΩν 
 ΔΗΜΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ 2019



ΚυρΙΑΚΗ 16 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 20:30
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ 
ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, 
Κηφισιά)

ΘΕΑΤρΟ  
από ΠΑΙΔΙΑ  
για ΠΑΙΔΙΑ
«ΟρνΙΘΕΣ»  
του Αριστοφάνη
από την ομάδα του 
Θεατρικού Παιχνιδιού του ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 
«Δημήτριος βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς

Όρνιθες (Η Χώρα των Πουλιών)... του Αριστοφάνη, από το τμήμα, 
παιδιών και εφήβων, του θεατρικού παιχνιδιού μας, διασκευασμένο 
για παιδιά από τον Γιάννη Καλατζόπουλο, ηθοποιό, σκηνοθέτη, 
διασκευαστή, που έχει φέρει σε επαφή τα παιδιά με τα αριστουργήματα 
του Αριστοφάνη.
Αυτό το έργο γράφτηκε στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, 
ανάμεσα στην ΑΘΗΝΑ και τη ΣΠΑρΤΗ, που στοίχισε πολλές ανθρώπινες 
ζωές!!!

Στους ΟρΝΙΘΕΣ σατιρίζονται τα πολιτικά ήθη της εποχής, η διαφθορά, 
τα σκάνδαλα, οι επεμβάσεις των ισχυρών πόλεων - κρατών πάνω 
στις μικρότερες και αδύναμες πόλεις, καθώς και η απόγνωση των 
απλών ανθρώπων να ζήσουν σε μια δίκαιη Πολιτεία!!! Πόσο σύγχρονο 
αλήθεια!!! Το επιλέξαμε για τις διαχρονικές και παναθρώπινες αξίες 
του, για την ψυχαγωγία που μας χάρισε και γιατί πιστεύουμε ότι το 
«θεατρικό παιχνίδι» αποτελεί γνώση και μάθηση!!!
Σας περιμένουμε, μικρούς και μεγάλους, να χαρείτε αυτή τη δροσερή 
παράσταση από  τα παιδιά του θεατρικού παιχνιδιού!!!

Διδάσκουν: Κική Αυγουστάτου και Μαρίνα Τσουμπρή

Διάρκεια: 1 ώρα - Για παιδιά από 6 ετών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ 

16.6



ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΣυνΑυΛΙΑ
“Δρόμοι στο φως”
βΑΣΙΛΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
Ο Βασίλης Λέκκας με το δυναμικό λυρισμό στην ερμηνεία του αλλά 
και την ειλικρίνεια και την επαναστατικότητα της έκφρασης που τον 
διακρίνει, παρουσιάζει ένα ρεπερτόριο ιδιαίτερης σημασίας, με 
αναφορές στους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, όπως οι Μάνος 
Χατζιδάκις, Μίκης Θεοδωράκης και Γιάννης Μαρκόπουλος, που μαζί 
τους συνεργάστηκε δισκογραφικά σε πρώτες εκτελέσεις. Επίσης, 
ερμηνεύει έργα σπουδαίων ποιητών και στιχουργών, όπως οι Ν. 
Γκάτσος, Οδ. Ελύτης, Γ. Σεφέρης, Γ. ρίτσος, Ν. Καββαδίας κ.ά.
Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία αλλά και τη θεατρική εμπειρία 
που φέρει, μας προσφέρει μια μουσική παράσταση που μεταφέρει την 
ένταση και τη συγκίνηση τραγουδιών που εντάσσονται στη νεότερη 
μυθολογία του τόπου μας, συνοδευόμενος από πολυμελή ορχήστρα.

ΓΕνΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 €

20.6



ΠΑρΑΣΚΕυΗ 21 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 20:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΜΟυΣΙΚΟ - χΟρΕυΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Να τι θα πει Ελλάδα»
από τον Καλλιτεχνικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Τροβαδούρων Κηφισιάς

Οι «Τροβαδούροι Κηφισιάς» όπως κάθε χρόνο θα κλείσουν άλλη μία 
δημιουργική χρονιά με μια Ελληνική χορευτική βραδιά με ζωντανή 
μουσική και χορούς από περιοχές της πατρίδας μας. Η εκδήλωση 
θα αρχίσει με την χορωδία των «Μικρών Τροβαδούρων» υπό τη 
Διεύθυνση του Μουσικοπαιδαγωγού, μουσικολόγου και συνθέτη 
Γιώργου Σιτώτη και θα συνεχιστεί με το χορευτικό συγκρότημα του 
Ιερού ναού Παναγίας φανερωμένης του Χολαργού, που τελεί υπό την 
αιγίδα του Ιδρύματος νεότητος και Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, της οποίας Διευθυντής είναι ο Πανοσιολογιότατος 
Αρχιμανδρίτης Συμεών βενετσιάνος.

Συμμετέχουν χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα από τα Κύθηρα, την 
Εύβοια, τη Σμύρνη, τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: φίλιππος χίου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ

21.6



ΣΑββΑΤΟ 22 & ΚυρΙΑΚΗ 23 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 20:30
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

Ο Δήμος Κηφισιάς διοργανώνει την καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση 
«Σεργιάνι στην Παράδοση», τιμώντας τα τμήματα παραδοσιακών χορών 
του Δήμου μας και την παράδοση του τόπου μας. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο μέρες.

Την πρώτη ημέρα, Σάββατο 22 Ιουνίου, ξεκινά με τα Τμήματα 
Παραδοσιακών χορών του ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του 
Δήμου Κηφισιάς σε διδασκαλία Δέσποινας Σκέρλου και Κατερίνας 
Τσιάμα.

Τη δεύτερη ημέρα, Κυριακή 23 Ιουνίου, περιλαμβάνει αξιόλογα 
χορευτικά τμήματα από άλλες περιοχές και κλείνει με το Επίλεκτο 
Χορευτικό Συγκρότημα Δήμου Κηφισιάς με χοροδιδάσκαλο τη Δέσποινα 
Σκέρλου.

23ο Σεργιάνι στην Παράδοση
4ο Αντάμωμα



Ακολουθεί το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας:
χορευτική Ομάδα Παραδοσιακού χορού1.  ΠΕ.Α.Π.  Δήμου 

Λυκόβρυσης-Πεύκης 
Χοροδιδάσκαλος: Μαρία Mπαφαλούκου 

χορευτική Ομάδα «Μανώλη Καπετανάκη» από τη Σαλαμίνα2. 
Χοροδιδάσκαλος: Μανώλης Καπετανάκης

Λαογραφικός χορευτικός Όμιλος «Οι Κρηταγενείς»3. 
Χοροδιδάσκαλος: Γρηγόρης Μωραΐτης

«Πνευματική Στέγη» Ζευγολατιού4. 
Χοροδιδάσκαλος: Μιχάλης Κυπριανού

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μαρτίνου «Μέλισσα» 5. 
Χοροδιδάσκαλος: Ιωάννης Ζυγογιάννης  

χορευτική Ομάδα «Καλέντζι»6. 
Χοροδιδάσκαλος: Σοφία Κότσαρη

Επίλεκτο χορευτικό Τμήμα του ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 7. 
«Δημήτριος βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς
Χοροδιδάσκαλος: Δέσποινα Σκέρλου

Τα χορευτικά τμήματα συνοδεύουν μουσικά οι:
Σάββατο, 22.6.2019
Διαμαντής ρουμελιώτης (τραγούδι), Κωνσταντίνος Λιόντος (κλαρίνο), 
βασίλης Κλουβάτος (βιολί), Ιωάννα ρήγα (σαντούρι), Δημήτρης 
ράπτης (λαούτο), βασίλης Ι. Οικονόμου (τουμπελέκι, νταούλι, ντέφι)
Κυριακή, 23.6.2019
Στέλλα Κονιτοπούλου (τραγούδι), βασίλης Κλουβάτος (βιολί), χρήστος 
χάρης (κλαρίνο), Ιωάννα ρήγα (σαντούρι), Δημήτρης ράπτης (λαούτο, 
τραγούδι), βασίλης Ι. Οικονόμου (τουμπελέκι, νταούλι, ντέφι) Γιάννης 
Κακουδάκης (λύρα Κρητική), νίκος Κακουδάκης (Κρητικό λαούτο)

22.6 - 23.6

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙνΟ ΕΙνΑΙ ΕΛΕυΘΕρΗ

23ο Σεργιάνι στην Παράδοση
4ο Αντάμωμα

ύπεύθυνη χορευτικών τμημάτων του Δήμου, μέλος του 
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» Δήμου Κηφισιάς 
και του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ανθοκομική Έκθεση Δήμου 
Κηφισιάς: Στέλλα Κονιτοπούλου

Παρουσίαση: Κική Αυγουστάτου (Σκηνοθέτις, Ηθοποιός)



ΔΕυΤΕρΑ 24 ΙΟυνΙΟυ
ΏρΑ: 20:30
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΣυνΑυΛΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟυΣΙΚΗΣ

Εαρινές Μελωδίες στην 
Κηφισιά VIII

Piano Duo Μαράντος - Ossberger

Ο Σύλλογος «Οι φίλοι της Ορχήστρας 
Ποικίλης Μουσικής Κηφισιάς» σε 
συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού 
και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» 
του Δήμου Κηφισιάς, στο πλαίσιο της 
καθιερωμένης σειράς εκδηλώσεων 
«Εαρινές Μελωδίες στην Κηφισιά 
VΙΙΙ» παρουσιάζει το καταξιωμένο 
ελληνοαυστριακό Piano Duo Χρήστος 
Μαράντος - Harald  Ossberger σε μια 
συναυλία κλασικής μουσικής με έργα 
πιάνου για 4 χέρια.

Θα ερμηνεύσουν: Schumann: “Bilder 
aus Osten” (Εικόνες από την Ανατολή) 
- “Lebhaft”, Debussy “Prélude à l’après-
midi d’ un faune” (Πρελούδιο στο 
απόγευμα ενός φαύνου), Dimitris 
Mousouras “Hydra”, Stravinski “Petruska”.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟυνΙΟυ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕυΤΕρΑ 1 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΘΕΑΤρΟ

«Αρσενικό και παλιά δαντέλα»
του Joseph Kesselring
από την Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα του ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & 
Αθλητισμού «Δημήτριος βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς

Η μαύρη κωμωδία του Joseph Kesselring έγινε διάσημη από την 
κινηματογραφική της μεταφορά. Το έργο γράφτηκε κάτω από το 
αντιπολεμικό κλίμα που επικρατούσε στις Η.Π.Α. το 1940, όταν ο 
θάνατος ήταν μια φρικτή καθημερινή πραγματικότητα στην Ευρώπη, 
αποτελεί όμως και αλληγορία πάνω στο αιματοβαμμένο παρελθόν της 
ιστορίας των Η.Π.Α.. Οι δεσποινίδες Μπρούστερ είναι δύο ευγενικές, 
ευλαβικές ηλικιωμένες αδερφές που έχουν ένα πολύ χαριτωμένο και 
«φιλάνθρωπο» βίτσιο, να δολοφονούν με αρσενικό «σε σπιτικό ποτό» 
(από οίκτο βέβαια), μοναχικά άτομα για να τα απαλλάξουν από τα 
βάσανα της μοναξιάς τους. Οι γλυκύτατες ηλικιωμένες κυρίες με τα 
παράξενα γούστα….έως δολοφονικά, ανήκουν σε μια οικογένεια με 
επίσης δολοφονικά ένστικτα…
Απόδοση: Σταμάτης φασουλής
Σκηνοθεσία-Κοστούμια: Κική Αυγουστάτου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ

27.6-1.7



ΤρΙΤΗ 2 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 20:30
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΘΕΑΤρΟ για ΠΑΙΔΙΑ

«Παίζω και Μαθαίνω»
σε σκηνοθεσία Κικής Αυγουστάτου

Το «Θέατρο Κηφισιάς», παρουσιάζει φέτος με χαρά τη μουσική-
χορευτική-διαδραστική παράσταση για μικρά παιδιά 3 έως 8 ετών με το 
έργο:
«Παίζω και μαθαίνω», σε σκηνοθεσία: Κικής Αυγουστάτου

Το έργο είναι ένα ταξίδι γνώσης πάνω στα γράμματα της γλώσσας μας!!!
Κάθε γράμμα κι ένα κεφάτο τραγουδάκι, με ζωντανή μουσική, 
χορογραφία κι ένα χαριτωμένο ζωάκι με εντυπωσιακό καπέλο!!!
Χορεύουν, τραγουδούν, μεταμφιέζονται, παίζουν με τα παιδιά και 
δημιουργούν ένα θέαμα που εντυπωσιάζει τους μικρούς θεατές και τους 
συνοδούς, οι ηθοποιοί και μουσικοί:
Πέτρος Δουρδουμπάκης  
 και Μαρίνα Τσουμπρή

Ελάτε μαζί με τα παιδιά 
σας και τους φίλους 
τους για να περάσετε 
μαζί μας ένα αξέχαστο 
απόγευμα!!!!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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ΤΕΤΑρΤΗ 3 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΜΟυΣΙΚΟΘΕΑΤρΙΚΗ ΠΑρΑΣΤΑΣΗ
«Όνειρα γλυκά» της Σαλίνας Γαβαλά,
με την Ελπίδα και τη Σαλίνα Γαβαλά
Τα «Όνειρα Γλυκά» είναι μια πρωτότυπη και βαθιά συγκινητική 
μουσικοθεατρική παράσταση της Σαλίνας Γαβαλά 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.
Στον ρόλο της μελλοντικής ηρωίδας, η σπουδαία Ελπίδα, που εκπλήσσει 
με τις υποκριτικές και φωνητικές της δυνατότητες και τον συγκινητικό 
τρόπο που ερμηνεύει την ηρωίδα στο μέλλον της.

Την παράσταση σκηνοθετεί ο Αντώνης Λουδάρος, φτιάχνοντας  ένα 
απολαυστικό μιούζικαλ δωματίου, όπου ακούγονται μεταξύ άλλων, 
τραγούδια των Σταμάτη Κραουνάκη, Λίνας νικολακοπούλου, νίκου 
Ζούδιαρη, Παρασκευά Καρασούλου, Δήμητρας Γαλάνη, χαρούλας 
Αλεξίου, Γιώργου Ανδρέου, Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσιμου 
Ευαγγελάτου, Κώστα χατζή και Κώστα Τουρνά.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΕΣ: 11:00 – 14:00 & 19:00 – 22:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΟΛΟΗΜΕρΟ ΚΑΛΛΙΤΕχνΙΚΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ

“Taste of Culture”
“Γεύσεις Πολιτισμού”
Εργαστήρια Τέχνης, Εκθέσεις & Παράσταση Body Percussion 

Όλη την ημέρα στην αίθουσα πολιτισμού εκτίθενται έργα από το πρώτο 
SreetArtProject.Gr (graffiti σε μεγάλες επιφάνειες, έργα trash art & 
συλλογή φωτογραφιών) Workshop από «Τo ergastiri mas» που έχει μια 
θέση για την έμπνευση του καθενός από μας. Στο αίθριο έχει στηθεί 
μια μεγάλη σκηνή για την πιο πρωτότυπη μουσική παράσταση της 
πόλης «Taste of Bodyterranean» του Simone Mongeli (music without 
instruments, παράσταση κρουστών σώματος). Ενώ όλοι είμαστε 
καλεσμένοι να ανέβουμε στην σκηνή χορεύοντας salsa Rueda.
Τα εργαστήρια και η έκθεση είναι ανοιχτά για όλους όλη την ημέρα ενώ 
οι μουσικοθεατρικές  και χορευτικές παραστάσεις ξεκινούν από τις 19:00 
μ.μ. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣυΜΜΕΤΟχΗ ΣΤΑ ΔρΏΜΕΝΑ: 12 ΕύρΏ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 4 ΑΤΟΜΏΝ: 35 ΕύρΏ

4.7



ΤΕΤΑρΤΗ 10 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΘΕΑΤρΟ

“Η ζωγραφιά του Θεού’’
του Ιάκωβου Μυλωνά

“Η ζωγραφιά του Θεού’’ του Ιάκωβου Μυλωνά, είναι μια συγκινητική 
κωμωδία, που δείχνει τι αλλαγές μπορεί να επιφέρει σε μια οικογένεια, η 
έλευση ενός παιδιού με ιδιαίτερα χαρίσματα και πόσες υπέροχες στιγμές 
μπορούμε να ζήσουμε μαζί του, αν βάλουμε πάνω απ’ όλα την αγάπη! 
Ένα έργο που μιλάει για ένα κορίτσι με ειδικές ανάγκες που η ιδιοφυία του 
άλλαξε τον κόσμο.
Μια διεισδυτική ματιά στον κόσμο των ΑΜΕΑ και στον περίγυρο τους. Ένα 
έργο που συνδυάζει την κωμωδία, τη συγκίνηση, τον προβληματισμό και 
την τελική κάθαρση. Ένα έργο που δείχνει ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι 
παιδιά ενός κατώτερου Θεού. 
Μια ποιοτική παράσταση εμπλουτισμένη με μπαλετικά χορευτικά από τη 
Λίμνη των Κύκνων. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ένα κορίτσι ΑΜΕΑ!

Κείμενο, σκηνοθεσία: Ιάκωβος Μυλωνάς
Βοηθός σκηνοθέτη:  
Μαριάνθη Παραμύθη
Σκηνικά, κοστούμια:  
Κωνσταντίνος Καραμίχας
Φωτισμοί: Στέλιος Καραθανάσης
Καλλιτεχνική επιμέλεια:  
Μαρία Τσολάνα

Παίζουν: 
Ιάκωβος Μυλωνάς, Μαρία 
χριστίνα Τζαβάρα, Στεφανία 
Γκουρνέλου, Εύη Καραδήμα, 
Κωνσταντίνα Μπάδρα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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11.7
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΣυνΑυΛΙΑ

ΔΗΜΗΤρΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ & ΓΙΩρΓΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ
Δύο Κηφισιώτες καλλιτέχνες ο Δημήτρης Κόκοτας και Γιώργος 
Λεμπέσης ενώνονται καλλιτεχνικά και δημιουργούν τις “Κατάλληλες 
Προϋποθέσεις” για το απόλυτο πάρτυ με αξέχαστες επιτυχίες, 
όπως “Ανεμώνα”, “Εξάρτηση”, “Αμαρτωλή”, ”Η αγάπη βλάπτει”, 
“Πορσελάνη”, ”Μωρό μου”, “Αχαριστία”, ”Κουράγιο φίλε”, “Ποτέ 
μου εγώ να μην σε γνώριζα”, “Προδιαγραφές”, “Ήλιε μου”, 
“Η υπόθεση μας εκκρεμεί”…….είναι μόνο η αρχή !!!!!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ



ΠΑρΑΣΚΕυΗ 12 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΣυνΑυΛΙΑ

ρΕΣΙΤΑΛ ΛυρΙΚΟυ ΤρΑΓΟυΔΙΟυ
με τη σοπράνο Έλλη Αναστασοπούλου
και τον πιανίστα Στέφανο νικοτιάν

Η διακεκριμένη σοπράνο Έλλη Αναστασοπούλου και ο καταξιωμένος 
πιανίστας  Στέφανος νικοτιάν ενώνουν τις ερμηνευτικές τους 
δυνάμεις σε ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων. Στο πρώτο μέρος 
της συναυλίας ο Στέφανος Νικοτιάν θα ερμηνεύσει σονάτες του 
Ludwing Van Beethoven, ενώ στο δεύτερο μέρος με τη σοπράνο Έλλη 
Αναστασοπούλου στο τραγούδι θα ερμηνεύσουν αγαπημένες άριες των 
Puccini, Verdi, Donizetti, καθώς και καντσονέτες και άλλα αγαπημένα 
τραγούδια.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ 
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ΤρΙΤΗ 16 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΣυνΑυΛΙΑ

ΗΛΕΚΤρΑ
«Οι ψυχές  των…χρωμάτων» 

Μια θεατροποιημένη μουσική παράσταση που παντρεύει χρώματα, 
συναισθήματα, ιστορίες ζωής, τραγούδια: Μωβ - χρώμα της 
μελαγχολίας,  κόκκινο - χρώμα του πάθους, πορτοκαλί - χρώμα της 
αισιοδοξίας, ασημί - χρώμα καθρέφτης, μπλε - χρώμα τ’ ουρανού, του 
αέρα, της επικοινωνίας. 

Από τον Leonard Cohen στους Μάνο Λοΐζο, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο 
χατζιδάκι και από τους Astor Piazzola, Goran Bregovic στους Σταμάτη 
Σπανουδάκη, Μίμη Πλέσσα, Σταμάτη Κραουνάκη.

Ερμηνεύτρια: Ηλέκτρα
Πιάνο: Δημήτρης Μπουζάνης
Ακορντεόν: Μαρία νίττη
Κιθάρα-φωνητικά: βάκης Παναγής
Επιμέλεια κειμένων: Έλλη Ιωακείμογλου
Επιμέλεια σκηνικού: Άγγελος Δελής
Guest: χάρης φαναριώτης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΖΗρΙνΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
(Λεωφ. Κηφισιάς 192, Κηφισιά)

ΣυνΑυΛΙΑ

«Όπου με πας, σε πάω...»
ΓΛυΚΕρΙΑ  -  ΜΕΛΙνΑ ΑΣΛΑνΙΔΟυ
Οι δύο σπουδαίες και χαρισματικές ερμηνεύτριες Γλυκερία & Μελίνα 
Ασλανίδου, σε μία κορυφαία μουσική συνάντηση επί σκηνής! Θα 
παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό, αυθεντικό, και ιδιαίτερα ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, αλλά και αγαπημένα 
τραγούδια – σταθμούς σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, πλαισιωμένες 
από πολυμελή ορχήστρα, αποτελούμενη από εξαίρετους μουσικούς!
Η Γλυκερία, αυτή η τόσο σημαντική ερμηνεύτρια με αξιοσημείωτη 
πορεία και εκτός συνόρων, θεωρείται από πολλούς η πιο γνήσια λαϊκή 
τραγουδίστρια της γενιάς της. Η Μελίνα Ασλανίδου είναι μια από τις πιο 
γνωστές και αγαπημένες ερμηνεύτριες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. 
Η μοναδική χροιά της φωνής της μαγεύει το κοινό.
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Στέλιος φωτιάδης

ΓΕνΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 €
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ΠΑρΑΣΚΕυΗ 19 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 20:30
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΘΕΑΤρΟ για ΠΑΙΔΙΑ
«Το βέλος που δεν πληγώνει»
του βασίλη Μαυρογεωργίου

Η μεγάλη επιτυχία του βραβευμένου βασίλη Μαυρογεωργίου 
επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ, από τη θεατρική ομάδα 
«χιλιοδέντρι». Μια ευρηματική παράσταση με έντονη δράση που 
σκοπό έχει να προβληματίσει τα παιδιά γύρω από τη σημασία 
ορισμένων ηθικών αξιών όπως η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η εντιμότητα, 
η φιλία και η προσφορά δίχως ανταπόδοση σε περιόδους που αυτές 
οι έννοιες χάνουν τη σημασία τους και η ανάγκη για επιβίωση γίνεται 
σημαντικότερη απ’ όλα, αλλά ταυτόχρονα δίνει την ελπίδα ότι το καλό 
θα νικήσει. Η θεατρική ομάδα «Χιλιοδέντρι» δημιουργήθηκε το 2012 
με στόχο την δημιουργία παραστάσεων υψηλής αισθητικής που να 
απευθύνονται και να «μιλούν» στο παιδί του σήμερα.

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Σοφία Τσινάρη
Μουσική: Δημήτρης Παπαγεωργίου
Σκηνικά-κοστούμια: βάγια Παρασκευά
Κινησιολογία: Ιωάννα Ταμπαξή
Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Γιώργος Λιάκος, Σοφία Τσινάρη

Διάρκεια: 1 ώρα  - Για παιδιά 4-12 ετών

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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ΔΕυΤΕρΑ 22 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΘΕΑΤρΟ
«Το σύμπαν του Αϊνστάιν» του Θανάση Θεολόγη
ύπό την Αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

«Δύο πράγματα είναι άπειρα, η ανθρώπινη βλακεία και το Σύμπαν,  
αν και για το Σύμπαν δεν είμαι σίγουρος». 
                                                                             Άλμπερτ Αϊνστάιν
 …Ο Επιστήμονας, Ο Ανθρωπος και το Σύμπαν.
Η ιστορία του ανθρώπου που άλλαξε τον κόσμο και 
ανέτρεψε όλες τις συμβατικές γνώσεις γύρω από το σύμπαν. 
Η ιστορία του ανθρώπου που καταφέρνει να μεταμορφωθεί 
από ένα δυσλεκτικό παιδί, σ’ ένα επαναστατημένο παλικάρι. 
Από έναν εκκεντρικό επιστήμονα, σ’ ένα πνευματικό 
γκουρού. Η ιστορία του ανθρώπου που καταφέρνει να 
διαβάσει τη σκέψη του δημιουργού του σύμπαντος και 
να ανατρέψει το σύμπαν του Νεύτωνα. Η ζωή του ήταν 
μοιρασμένη ανάμεσα στην πολιτική, τις γυναίκες και τις 
εξισώσεις. Βέβαια, η μεγάλη του ερωμένη ήταν η έρευνα, 
όπου μπορούσε να περνάει μέρες μαζί της και πάλι ο χρόνος 
να μην του φτάνει.
Μία σύμπαν…. τικη   ιστορία, όπου αν  ακολουθήσουμε 
τους κανόνες της αρχαίας τραγωδίας, η ζωή του είναι 
τα Χορικά,  οι γυναίκες του η Παράβαση, το σύμπαν τα 
Επεισόδια και Έξοδος η έρευνα.

Κείμενο- Σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης
Μουσική επιμέλεια: νίκος ροδίτης
Σκηνικά- Κοστούμια: Κώστας Καυκαρίδης 
Περούκες: Γιώργος Σκένδρος
Φωτογραφίες: MATH STUDIO
Επιμέλεια αφίσας: Παναγιώτης Λοϊζίδης
Πρόσωπα Έργου:Άλμπερτ Αϊνστάιν -  Θανάσης 
Θεολόγης,Έντουαρντ Αϊνστάιν [Γιος του Άλμπερτ Αϊνστάιν] 
- Μέμος Κοέν, Έλεν ντούκας [Γραμματέας του Άλμπερτ 
Αϊνστάιν] - Αναστασία Γκολέμα, Μιλέβα Μάριτς [Πρώτη 
σύζυγος του Άλμπερτ Αϊνστάιν ] - Αναστασία Γκολέμα, Μαξ 
Πλανκ - [Φυσικός Νομπελίστας ,Φίλος Άλμπερτ Αϊνστάιν ] 
Μέμος Κοέ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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ΤρίΤη 23 ίουλίου
Ώρα: 21:00
Αίθρίο ΔημΑρχείου ΚηφίσίΑσ (Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
θεΑΤρο
«θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα Δήμου ίλίου
Η Θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου θα παρουσιάσει τη διαχρονική κωμωδία 
«Θεσμοφοριάζουσες» του αριστοφάνη. Ο ποιητής Ευριπίδης, εξαιρετικά ανήσυχος, 
επισκέπτεται ένα συγγενή του, για να ζητήσει τη βοήθειά του. Το πρόβλημά του είναι ότι 
κινδυνεύει η ζωή του, αφού όλες οι γυναίκες της πόλης, που βρίσκονται μαζεμένες στη 
μεγάλη τους γιορτή, τα Θεσμοφόρια, είναι αποφασισμένες να βρουν έναν τρόπο να τον 
καταστρέψουν, επειδή θεωρούν ότι τις δυσφημίζει στα έργα του. Μοναδικός τρόπος για να 
αποτρέψει τον κίνδυνο αυτόν, είναι να στείλει στα Θεσμοφόρια έναν δικό του άνθρωπο, 
ντυμένο γυναικεία, για να τον υπερασπίσει.

Μετάφραση: θρασύβουλος σταύρου, Σκηνοθεσία - Μουσική Επιμέλεια: Γιώργος 
ματαράγκας, Σκηνικά - Κοστούμια: Παναγιώτης μανίκας, Φωτισμοί: Παναγιώτης Ψύχας , 
Βοηθοί Σκηνοθέτη: ελένη Αγριοπούλου,χριστίνα Άννα Αποστολοπούλου

23.7

Διανομή ρόλων (αναλυτικά):
Μνησίλοχος: σπύρος Βλαχόπουλος
Ευριπίδης: λευτέρης σακκάς
αγάθωνας: Νάσος Τσάκαλος
Υπηρέτης: λεωνίδας θερμός, Δημήτρης Τομαράς 
Δούλα (Γκάγκα): Άννα Αναστασάκη,  
χριστίνα Αυγερινοπούλου
Χορός αγάθωνα: σαράντης ρουμπάνης,  
Δημήτρης Τομαράς,  Δημήτρης μερεντίτης,  
Βασίλης ραμαντάνης,  Κώστας Παπαζάνης,  
Γιώργος Γιαννόπουλος
Κλεισθένης: Κώστας Παπαζάνης,  
Δημήτρης μερεντίτης
Πρύτανις: σαράντης ρουμπάνης,  
Γιώργος Γιαννόπουλος
Τοξότης: Βασίλης ραμαντάνης, λεωνίδας θερμός
Ελάφιον: μαρία ίατρίδη, μαριάννα χριστοφιλοπούλου, 
Όλγα Παζάκου, Αλεξία μόσχου

αυλητής: Γιώργος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Τομαράς 
θεσμοφόρες: 
Κηρύκαινα: Βάσω Αγγέλου, Αφροδίτη Τσινίκα,  
Νίκη μπότσα
Μίκα: ελένη Αγριοπούλου, μαρία ίατρίδη 
Τιμοκλέα: Όλγα Παζάκου, χρυσούλα Κώτσιου
Σωστράτη: Έλλη Πασίση, ματίνα θεοδώρου
Κρίτυλλα: χριστίνα Άννα Αποστολοπούλου,  
λαμπρινή σπάτουλα
Φιλίστη: Δέσποινα Αβραμίδη, Αλεξία μόσχου
Λύσιλλα: Γωγώ στασινού, σούλα λουκατζίκου
Μανία: φρόσω Αλατά, μαριάννα χριστοφιλοπούλου
Πλαγγόνα: Όλγα Κυριακίδου, Ασπασία Τσομπάνη
Κλεονίκη: Πηνελόπη Ασγουδάκη,  
Καλλιόπη Κατσιδάδη
Ειρήνη: Όλγα Κυριακίδου 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ



ΠΕΜΠΤΗ 25 & ΠΑρΑΣΚΕυΗ 26 ΙΟυΛΙΟυ
ΏρΑ: 21:00
ΑΙΘρΙΟ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

ΜΟυΣΙΚΗ-ΘΕΑΤρΟ

«Ζωή σαν παραμύθι»
του Γιώργου φρατζεσκάκη

Ένα μουσικοθεατρικό έργο για όλες τις 
ηλικίες. Μια παλιά Αθηναϊκή ιστορία που 
ζωντανεύει μνήμες μιας παλιάς γειτονιάς. 
Απλές καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων 
που πάλεψαν μια ολόκληρη ζωή για ένα 
καλύτερο αύριο. Βασισμένο σε έργα και 
κείμενα των Γρηγορίου Ξενόπουλου, Παντελή 
χορν, Έλλης Παπαδημητρίου, ναπολέοντα 
Λαπαθιώτη, Γιάννη βλαχογιάννη και 
άλλων σπουδαίων Ελλήνων συγγραφέων. 
Πλημμυρισμένο με τραγούδια που έχει 
τραγουδήσει όλη η Ελλάδα. Αττίκ, Μιχάλη 
Σουγιούλ, βασίλη Τσιτσάνη, Κώστα Γιαννίδη, 
Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Λοΐζου και άλλων.
Μια παράσταση με χιούμορ, συγκίνηση, 
τραγούδια, αυθεντικά κοστούμια εποχής και 
οχτώ ηθοποιούς που παίζουν και τραγουδούν.

Κείμενα – Σκηνοθεσία:  
Γιώργος φρατζεσκάκης
Μουσική διασκευή: Κώστας χαριτάτος
Σκηνικά – Κοστούμια: Αλέξανδρος 
Κομπόγιωργας
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη βουτυρά
Κινησιολογία: ναταλία Τσάλκοβα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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    θερινές Αθλητικές Εκδηλώσεις

ΔΕυΤΕρΑ 8 ΙΟυΛΙΟυ 2019   
ΣΤΙΣ 20:30
ΣΤΟ ΑΙΘρΙΟ ΤΟυ ΔΗΜΑρχΕΙΟυ ΚΗφΙΣΙΑΣ
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Χοροί και Μουσικές του Κόσμου

χΟρΕυΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
Μουσικοχορευτική εκδήλωση με 
κλασικούς, μοντέρνους, ευρωπαϊκούς και oriental χορούς τους 
οποίους παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες στα 
Τμήματα χορών Ενηλίκων  
του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού & Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» του 
Δήμου μας σε χορογραφίες των χοροδιδασκάλων τους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕυΘΕρΗ
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Χορηγός επικοινωνίας



Γραφεία Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Κηφισιάς
(Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Κηφισιά, 14562)
Τηλ. Επικοινωνίας Τμήμα Πολιτισμού: 213 2007 204 - 205 - 207
Τηλ. Τμήμα Αθλητισμού: 213 2007 208 - 288
e-mail: culture@kifissia.gr
site: www.kifissia.gr
     :ΝΠΔΔ. Πολιτισμού & Αθλητισμού “Δημήτριος Βικέλας” Δήμου Κηφισιάς

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)
Τηλ. επικοινωνίας: 213 2007 100

Ζηρίνειο Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς 
(Λεωφ. Κηφισίας 192, Κηφισιά)
Τηλ. επικοινωνίας: 210 8012549

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις μας 
ηλεκτρονικά στείλτε e-mail στο: p.r.vikelas@kifissia.gr




