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Οι εισπράξεις των εισιτηρίων 
από τις εκδηλώσεις 

θα διατεθούν υπέρ των πυρόπληκτων.



H αυλαία των «Μενανδρείων» ανοίγει το φθινόπωρο. 
Το σύνολο των εκδηλώσεων είναι αφιερωμένο στον Μένανδρο. 
Ο σημαντικός συγγραφέας, με καταγωγή από την Κηφισιά, ανανέωσε 
το κωμικό ιδίωμα και εγκαινίασε το θέατρο χαρακτήρων.
Εξαιρετικές παραγωγές θεάτρου και μουσικής θα πραγματοποιηθούν 
σε Κηφισιά,  Νέα Ερυθραία  και  Εκάλη, χαρίζοντας μας αξέχαστες 
φθινοπωρινές βραδιές. 
Οι περισσότερες παραστάσεις και συναυλίες θα έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση για το κοινό.
Πάρα τη χαρά και την ικανοποίηση μας, δεν ξεχνούμε το δράμα των 
συνανθρώπων μας στην Ανατολική και Δυτική Αττική. Στηρίζουμε 
την εθνική προσπάθεια αλληλεγγύης προσφέροντας τα έσοδα 
από τις εκδηλώσεις των “Μενανδρείων” στους πληγέντες από τις 
πρόσφατες πυρκαγιές.
Οι υπηρεσίες και το προσωπικό του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας»,  εργάστηκαν με συνέπεια 
για την οργάνωση των εκδηλώσεων.
Ο Δήμος Κηφισιάς, σας περιμένει στα  «Μενάνδρεια 2018».
                                                                                

                                                              Γιώργος Θωμάκος   
                                                              Δήμαρχος Κηφισιάς



Ένας ακόμα μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κηφισιάς 
ξεκινάει στις 24 Αυγούστου αφιερωμένος στον Μένανδρο.
Σας καλούμε στον καθιερωμένο πολιτιστικό θεσμό του Δήμου 
« ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ 2018» που επιμελείται το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Δ.Βικέλας».
Το φετινό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες μουσικές 
παραστάσεις. Από κλασική μουσική με την διεθνούς φήμης 
πιανίστα Ευγενία Παπαδήμα, μουσικό πρόγραμμα με την 
Φιλαρμονική του Δήμου, τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στο Ζηρίνειο 
Στάδιο, την Ε.Αρβανιτάκη, την υψίφωνο Κρίστη Καθαρίου,  
τον Μ.Μητσιά,  τον. Γ.Γερολυμάτο, τους Charms και πολλούς άλλους 
καλλιτέχνες. Πληθώρα θεατρικών παραστάσεων από το θέατρο 
Εσκενάζη, το θέατρο Γ.Ρίτσου το θέατρο Ίλιον, το θεατρικό σχήμα 
της Κ.Αυγουστάτου  κ.ά.
Μια σειρά εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να μας δώσουν ψυχική 
ανάσα και  θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις γειτονιές του Δήμου 
μας. 

Σας περιμένουμε,

Η Πρόεδρος Πολιτισμού & Αθλητισμού
     N.Π.Δ.Δ. “Δημήτριος Βικέλας”  
    Αθανασία(Σίσσυ) Παπασπύρου
      Δημοτική Σύμβουλος Κηφισιάς



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Μια βραδιά με τον Μάνο»

Ο Μάνος Χατζιδάκις μπόλιασε με το δικό του 
ελεύθερο μουσικό αίσθημα τον ψυχισμό του 
Ρωμιού.
Το μουσικό ταξίδι του Βασίλη Γισδάκη δίπλα 
στον Μάνο δεν άργησε να γίνει τραγούδι,  
μια και ο χαρισματικός ερμηνευτής αποτέλεσε 
την τελευταία προσωπική επιλογή του Μάνου.
Ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και δεξιοτέχνης 
της κιθάρας Μανόλης Ανδρουλιδάκης, 
ενώνει τις ερμηνευτικές του δυνάμεις  
σ’ ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων όπου 
κυριαρχεί η αξεπέραστη μελωδική φλέβα  
του Μάνου καθώς και άλλων Ελλήνων 
συνθετών.ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΠΑρΑΣΚΕΥη 24 
ΑΥΓοΥΣΤοΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Μόνο η αγάπη μένει»

«Το να αγαπάς σημαίνει να χαίρεσαι» 
έλεγε ο Αριστοτέλης
«Η ανθρώπινη φωνή, το εκφραστικότερο 
και πλουσιότερο σε αποχρώσεις μουσικό 
όργανο», αντικατοπτρίζεται στην 
εκρηκτική και χαρισματική φωνή του  
Μπάμπη Βελισσάριου.
Μια φωνή χίλια χρώματα!! που θα μας 
“αιχμαλωτίσει” σ’ ένα μουσικοποιητικό τοπίο 
και θα μας οδηγήσει σε κάθε μουσικό μονοπάτι 
που εκείνος ακολουθεί, συνδεδεμένο με τις 
μνήμες μας.

Συμμετέχουν οι 
μουσικοί: 
Ευαγγελία Μαυρίδου  
πιάνο και επιμέλεια 
ορχήστρας, 
Τάσος  Αθανασιάς       
ακορντεόν, 
Γιάννης Πλαγιανάκος   
μπάσο, 
Νίκος Σκομόπουλος     
τύμπανα, 
Μαριάννα Ζάχου 
τραγούδι

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΣΑΒΒΑΤο 25 
ΑΥΓοΥΣΤοΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Tereza
«Fly me to the moon...» concert

Κάτω από το φεγγαρόφωτο του Αυγούστου  
η ξεχωριστή performer Tereza θα μας ταξιδέψει στο 
όνειρο και την ελπίδα με ‘‘πυξίδα’’ το «Fly me to 
the moon», καθώς και ένα μελωδικό ρεπερτόριο 
από Lounge, Bossa Nova, Jazz, Soul μέχρι τον  
Μ. Χιώτη, Γ. Σπανό και Γ. Χατζηνάσιο, αφιερωμένο 
εξαιρετικά σ’ όλες τις δυναμικές γυναίκες και όχι 
μόνον!!
«It’s impossible» να μην είστε εκεί!

Συμμετέχουν οι 
μουσικοί:
Χριστίνα Πουπάλου  
Πιάνο, 
Αποστόλης 
Λυμπερόπουλος  
Κιθάρα,
Πάνος Γκουτζιάνας  
Τύμπανα

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

 
ΚΥρΙΑΚη 26 
ΑΥΓοΥΣΤοΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
«Ζωντανά» στο Ζηρίνειο!

Εισιτήριο του η καλή μουσική που δεν έχει σύνορα, 
σ’ ένα νεανικό μουσικό ταξίδι που συμφιλιώνει τον 
ηλεκτρικό ήχο με τη μελωδία και το λυρισμό. Παρέα 
του οι νέοι ..... και οι νεότεροι!!! 
Με υπόσχεση για χορό και τραγούδι με majore 
διάθεση από την ταλαντούχα ερμηνεύτρια και 
ακορντεονίστα Μιρέλα Πάχου και τον Ιταλό 
τραγουδοποιό και κιθαρίστα Steve Tesser, θα μας 
ταξιδέψουν και θα μας .....απογειώσουν!

ΓΕΝΙΚη ΕΙΣοδοΣ  
5 ΕΥρώ

δΕΥΤΕρΑ 27 
ΑΥΓοΥΣΤοΥ
Ώρα: 21:00
Ζηρίνειο δημοτικό 
Στάδιο
(Λεωφ. Κηφισιάς 192, 
Κηφισιά)

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Μουσική Παλέτα»  

Μια μουσική πανδαισία, ένα πολύχρωμο 
ψηφιδωτό από καντσονέτες, musicals, 
τραγούδια διαχρονικά από την ταλαντούχο 
υψίφωνο Κρίστυ Καθαρίου και τον εξαίρετο 
τενόρο Σταύρο Βόλκο, θα μας παρασύρουν σε 
μουσικά μονοπάτια που όλοι αγαπήσαμε και 
σιγοτραγουδήσαμε.

Την επιμέλεια της Ορχήστρας και τις 
ενορχηστρώσεις έχει κάνει 
ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.  

Συμμετέχουν οι 
μουσικοί:
1ο  Βιολί:   
Βασίλης  δήμος
2ο  Βιολί-Πιάνο:      
Γιώργος  Κωνσταντινίδης
Πνευστά:   
Κωστής  Βαζούρας
Κρουστά:     
Κωνσταντίνος Ζέρβας
Κοντραμπάσο:   
Βασίλης Καραχούτης
Πιάνο:       
Χριστίνα Αρφάνη

Τη βραδιά πλαισιώνουν 
οι χορευτές  
Σώζων Μπανάβος 
και Ελλάς δημάκη με 
μαθητές τους από τη 
φημισμένη σχολή χορού 
Κηφισιάς «Sozon’s  
Dance Studio»

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΤρΙΤη 28  
ΑΥΓοΥΣΤοΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



ΘΕΑΤρο

«Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»
με την Χριστίνα Αλεξανιάν

Η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα και ο αφανισμός 
ενός πανάρχαιου Χριστιανικού λαού της Εγγύς 
Ανατολής από τους Οθωμανούς, δοσμένα μέσα από τα 
αθώα μάτια ενός μικρού κοριτσιού που βίωσε τη φρίκη,  
τον τρόμο και την αγωνία του θανάτου.
Μέσα από «τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»,  
αντιφέγγει η ιστορία του Αρμένικου λαού και του 
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
Η μαρτυρία της γίνεται μετάγγιση μνήμης, κίνητρο 
επαναγέννησης μέσα από τις στάχτες του πόνου για 
την συνέχεια των Αρμενίων.
Η Χριστίνα Αλεξανιάν με την άρτια ερμηνευτική, 
αλλά και τη σκηνοθετική της προσέγγιση, υπογράφει 
«τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» με μία καθηλωτική 
ερμηνεία.

ΠΕΜΠΤη 30 
ΑΥΓοΥΣΤοΥ
Ώρα: 21:00
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Συντελεστές:
Θεατρική διασκευή 
του ομότιτλου βιβλίου 
– Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: 
Χριστίνα Αλεξανιάν

Στα ηχογραφημένα 
τραγούδια συμμετέχουν:
Φωνή: 
Μαρία Σπυριδωνίδου
Πολίτικο λαούτο – 
Μπαγλαμάς:  
Κώστας Γεδίκης
Βοηθός Σκηνοθέτη – 
Οργάνωση Παραγωγής: 
Κώστας Καρασαββίδης
Σκηνικά – Κοστούμια: 
Μυρτώ Καραπιπέρη
Μοδίστρα:  
Πέννυ Τσομπανάκη
Φωτογραφίες:  
δημήτρης Καλογερής
Hχογράφηση:  
Ανδρέας Κατσιγιάννης

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

θ       



ΘΕΑΤρο

“ΜοΛΙΣ ΧώρΙΣΑ”  
των Βασίλη Μυριανθόπουλου  
και Βαγγέλη Χατζηνικολάου

Ένα πάρτυ γενεθλίων , ένας χωρισμός, 
ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, πολύ κέφι, 
πολύ γέλιο που αφοπλίζει και μέσα από το 
χιούμορ αλήθειες ζωής.
Ένας καθρέπτης όπου όλοι μας έχουμε 
αντικρίσει τον εαυτό μας !! 

Πρωταγωνιστούν:  
Τζόυς Ευείδη,
Γωγώ Μπρέμπου, 
Κώστας Κάππας, 
Θωμαΐς Ανδρούτσου, 
Χρήστος Τριπόδης, 
Ελίνα Μάλαμα,  
δημήτρης Ζωγραφάκης, 
Ανδρέας Βούλγαρης 
Στρατής Νταλαγιώργος

Σκηνοθεσία: Βασίλης 
Μυριανθόπουλος

ΕΙΣοδοΣ 8 ΕΥρώ

 

ΣΑΒΒΑΤο 1
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ 
Ώρα: 21:00
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

θ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Γιώργος Γερολυμάτος 

Μια καινούρια μουσική ματιά σ’ ένα ρεπερτόριο 
συνδεδεμένο με τραγούδια διαχρονικά, συνθέτες 
που έγραψαν ιστορία όπως: ο Βασίλης Τσιτσάνης, 
ο  Γιώργος  Ζαμπέτας ο Μανώλης  Χιώτης,  
ο Γιώργος  Χατζηνάσιος, ο Γιάννης  Σπανός, ο 
Μίμης  Πλέσσας.
Την υπογράφει ο Γιώργος Γερολυμάτος με την 
εκπληκτική και ερμηνευτική του ικανότητα,  σ’ ένα 
πρόγραμμα που προβάλλει το σφιχτό δέσιμο του 
ελληνικού τραγουδιού με τις ρίζες μας.

Συμμετέχουν οι 
τραγουδιστές:  
Μαρία 
Κανελλοπούλου, 
Γιάννης Λέφερης

Επιμέλεια  
ορχήστρας: 
Γιώργος Τσοκάνης

 

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΚΥρΙΑΚη 2 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ 
Ώρα: 20:30
Θέατρο Εργατικών 
Κατοικιών
(1η Μάη, Κάτω 
Κηφισιά)

Σ       



ΠΑΙδΙΚο ΘΕΑΤρο 

«η Νεράιδα του Φεγγαριού»
του Γιάννη Καλατζόπουλου
σε παραγωγή του Αλμπέρτο Εσκενάζη

Με άρωμα Ιαπωνίας ένα όμορφο παραμύθι.
Μια καλοσυνάτη νεράιδα η Φεγγαρένια,  
ένας «κακός» Άρχοντας, ένας καλοκάγαθος 
γέρος ο Τακιτόρι, ένας γενναίος Σαμουράι 
έτοιμος να αναμετρηθεί  με όλους, να συντρίψει 
το κακό προκειμένου να φέρει το μήνυμα της 
αγάπης και την ευτυχία στην αγαπημένη του  
για... να ζήσουμε εμείς καλά 
και τα παιδιά μας ....καλύτερα!!!

Πρωταγωνιστούν:
Κώστας Λάσκος
Βασίλης Καμίτσης 
Σαββίνα Πετρίδου
Γιάννης Απέργης 
Θωμάς Κοτζαμάνης
Τάσος Τσώνης 
Στον ρόλο της 
Φεγγαρένιας :
η  Σάρα Εσκενάζη

Σκηνοθεσία:  
Γιάννης Καλατζόπουλος
Σκηνικά-Κοστούμια: 
Μιχάλης Σδούγκος
Μουσική σύνθεση: 
Γιούρι Στούπελ
Χορογραφίες:  
Γιάννης Καλατζόπουλος 
– Γιώργος Πόπορης
Βοηθός Σκηνοθέτη: 
Σαββίνα Πετρίδου

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

δΕΥΤΕρΑ 3 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

θ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Ελλάδα…τους συνθέτες και απόψε 
τραγουδάω»

Η ηχώ της νοσταλγίας των μεγάλων συνθετών όπως 
των: Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη,   
Μίμη Πλέσσα, Βασίλη Τσιτσάνη, Σταύρου Ξαρχάκου, 
Γιώργου Χατζηνάσιου και  Γιάννη Σπανού, 
συνυπογράφουν ένα ρεσιτάλ με δύο υπέροχες 
φωνές της νέας γενιάς, της Αγάθης Κοσκινά και του 
Σπύρου Κλείσσα. 
Στο πιάνο ο μαέστρος Θωμάς Κοντογιώργης. ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΤρΙΤη 4  
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Εντευκτήριο 
Εκάλης
(Πλατεία Κέννεντυ, 
Εκάλη)

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μιχάλης δημητριάδης 
Φαίη Μάτσου

Μια διαδρομή με τραγούδια ιδιαίτερα επίκαιρα  
σήμερα, σε μια εποχή ολικής κρίσης, ο  
Μιχάλης δημητριάδης κρατάει ζωντανή την 
πορεία του Ελληνικού τραγουδιού στις καρδιές των 
θαυμαστών του καλού ποιοτικού τραγουδιού.

Μαζί του η Φαίη Μάτσου και η εξαμελής 
ορχήστρα του. ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΤΕΤΑρΤη 5 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Γήπεδο Μπάσκετ, 
Αλώνια 
(Οδός Μπακογιάννη, 
Κηφισιά) 

Σ       



ΠΕΜΠΤη 6  
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

CHARMS

Το θρυλικό συγκρότημα των 60’ έρχεται στην 
Κηφισιά και ροκάρει…....τρελά!!
Για μια βραδιά οι Charms θα μας θυμίσουν 
εκείνες τις ανεπανάληπτες μελωδίες τους 
τυλιγμένες  από το φως της αθωότητας.
«Για να βγάλουνε ψεύτη τον χρόνο τον 
κλέφτη»...
«για να μείνουμε πάντα παιδιά»…  
μια και «έτσι είναι η ζωή» ... 
«τρελοκόριτσό μου».

Charms:
Γιώργος Στρατής  
(drums – κρουστά)
Τέρης Ιερεμίας  
(πλήκτρα – τραγούδι)
Κώστας Νικολόπουλος 
(κιθάρα)
Γιάννης Σαρόγλους 
(μπάσο – τραγούδι)

Μαζί τους η 
τραγουδίστρια Stellia

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ROCKNET

Το καταπράσινο Άλσος της Κηφισιάς θα… ροκάρει 
για τους νέους και για όσους ….. νιώθουν νέοι.

Η επταμελής ορχήστρα των ROCKNET θα 
ερμηνεύσει επιτυχίες από τους Eric Clapton, 
Santana, Rory Gallagher, Dire Straits, Rainbow, 
Deep Purple και όχι μόνο.
Ένταση!! Έκφραση!! και πολύ  Rock!! ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΠΑρΑΣΚΕΥη 7 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Άλσος Κηφισιάς  
«δημήτρης 
Ζωμόπουλος»

Σ       



 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Rebeletiko  
«Απ΄ την Σμύρνη στον Πειραιά»

«Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι η ατόφια ελληνική ψυχή»
Γιάννης Τσαρούχης

Ένα αφιέρωμα στο μεγάλο πλούτο της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής, ένα μουσικό οδοιπορικό 
με τραγούδια και μουσικές από τη Σμύρνη και 
την επίδραση της στο ρεμπέτικο και το λαϊκό 
τραγούδι.
Ένα ηχητικό graffiti από μία «μουσική συνωμοσία», 
όπως αυτοαποκαλούνται οι έξι δεξιοτέχνες των 
λαϊκών μουσικών οργάνων.

Συμμετέχουν οι 
μουσικοί:
Τάσος Γεωργόπουλος 
(λάφτα - μπαγλαμά – 
κιθάρα – φωνητικά)
Τάσος Γιαννούσης 
(μπουζούκι – τζουρά - 
μπαγλαμά - φωνητικά)
Σοφία Μέρμηγκα 
(φωνητικά - κανονάκι)
Στέργιος Μητρούσης 
(κοντραμπάσο)
Αποστόλης 
Μπουρνιάς (κρουστά)
Γιώργος 
Παπαδόπουλος 
(κιθάρα - κλαρίνο - 
γκάιντα)

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΣΑΒΒΑΤο 8  
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Πλατεία Αδαμών
(Πελοποννήσου & 
Φιγαλείας, Κηφισιά)

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Θα σε πάρω να φύγουμε»
σε μουσική διεύθυνση του μαέστρου 
Παναγή Μπαρμπάτη

Το μουσικό ταλέντο και η χαρισματική φύση του 
μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη αναζητούν διαρκώς 
νέους δρόμους έκφρασης σε μια γκάμα που εκτείνεται 
από ιταλικές καντσονέτες, tango, beguine, boleros, 
musicals, jazz μέχρι τα κοσμαγάπητα τραγούδια της 
Παλιάς Αθήνας και αποσπάσματα από το έργο του 
Μ. Θεοδωράκη, απ’ όπου αναβλύζει η ανυπέρβλητη 
μελωδική ψυχή του Μίκη. 
Συνοδοιπόροι του, δύο σπουδαίοι λυρικοί καλλιτέχνες 
η Ελένη δάβου και ο Αντώνης Κορωναίος.ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΠΕΜΠΤη 13 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



δΕΥΤΕρΑ 17 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

Σ       

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Κλασική μουσική
από την Ευγενία Παπαδήμα  
και τον Γιάννη Τσιτσελίκη

«Η μουσική είναι η υψηλότερη 
αποκάλυψη του πνεύματος»
Ludwig van Beethoven 

Η σολίστ του πιάνου Ευγενία Παπαδήμα θέτει την εγνωσμένη δεξιοτεχνική 
της δεινότητα στην υπηρεσία μαγευτικών και απαιτητικών παρτιτούρων. 
Την πλαισιώνει ο ταλαντούχος βιολοντσελίστας Γιάννης Τσιτσελίκης.

     - J. S. Bach
Cello suite no 1 (σόλο βιολοντσέλο) 
- J.S.  Bach - Myra Hess  
Jesus Joy of Man’ Desiring (πιάνο σόλο) 
- J.S.Bach - F. Busoni

 Toccata & Fuga ρε Ελάσσονα  (πιάνο  σόλο) 
- J. Brahms  No 2 op. 38  
Piano end Cello sonata  (πιάνο & τσέλο) 



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

 «ο πόνος όλου του κόσμου»  

Για όποιον αμφιβάλλει ότι η μουσική έμπνευση 
της ταλαντούχου Πηγής Λυκούδη μπορεί να 
διεισδύσει στην ποίηση, δεν υπάρχει καλύτερη 
απόδειξη από την «συνομιλία» δύο ποιητών 
που βίωσαν και εξέφρασαν μοναδικά στο έργο 
τους σημαντικές κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
αξίες του 20ού αιώνα, του Ελληνοεβραίου 
ποιητή Γιωσέφ Ελιγιά και του Ρουμανοεβραίου 
Πάουλ Τσέλαν οι οποίοι επέλεξαν να αγγίξουν και 
να καταδείξουν τραγικές στιγμές της ανθρωπότητας 
του 20ού αιώνα.
Η συνθέτις Πηγή Λυκούδη με το δικό της μουσικό 
άγγιγμα σμιλεύει τα δακτυλικά αποτυπώματα 
της αγωνίας των δύο ποιητών καθώς στο 
πρόσωπο του κορυφαίου ηθοποιού Γρηγόρη 
Βαλτινού επανέρχεται η Χατζιδακική ρήτρα πως  
«ηθοποιός σημαίνει φως, απ’ την ψυχή ως την 
ψυχή»

Συμμετέχουν :
Γρηγόρης Βαλτινός
Ελένη Βουγιουκλή
Σουζάνα Βουγιουκλή
Μουσικοί:                                                               
δημήτρης Κοντονής 
κιθάρες,                          
Άγγελος Κουσάκης   
κρουστά ,                                                              
Γάσπαρης Μαμμάς  
κλαρινέτο,                                                                 
Ilirjan Mehili           
βιολί ,                                                       
Νίκος Χατζόπουλος   
μπάσο,
H συνθέτις στο     
πιάνο,
Πηγή Λυκούδη

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΤρΙΤη 18 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



«Τα έθνη πρέπει να έχουν μνήμη» 
Θουκυδίδης

Ένα οδοιπορικό ιστορικής μνήμης 
για την Σμύρνη 
«Το καύχημα της Ιωνίας».

96 Χρόνια μετά την καταστροφή της Σμύρνης, 
τιμούμε την ιστορική μνήμη της μεγάλης 
θυσίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας,  
των Αλησμόνητων Πατρίδων. 
Ένα ιστορικό documentaire για την Σμύρνη 
την «Νύμφη του Αιγαίου» από την Φιλόλογο   
Λίλα Παπαδημητρίου. ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

 

ΠΕΜΠΤη 20 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
ΞΕΝοδοΧΕΙο 
«ΚΑΣΤρΙ»  
(Domotel  Kastri)
(Ελ. Βενιζέλου και Ρωμυλίας, 
Νέα Ερυθραία)



ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

Καλλιόπη Βέττα και Γιάννης Ιωάννου

Με τη μοναδική χροιά της φωνής της στη 
φαρέτρα της, η Καλλιόπη Βέττα και ο συνθέτης 
ενορχηστρωτής Γιάννης Ιωάννου, υπόσχονται 
ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο που 
έθρεψε την Ελλάδα, με άφθαρτα τραγούδια του 
Μίκη και άσβεστες μνήμες.

Συμμετέχουν οι 
μουσικοί:
Θανάσης Βασιλάς 
μπουζούκι,
Κυριάκος Γκουβέντας 
βιολί,
Φώτης Μυλωνάς 
πνευστά, μπάσο,
Μιχάλης ορφανίδης 
τύμπανα

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΠΑρΑΣΚΕΥη 21 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης 
οΚΤώΒρΙοΥ (Τσακπίνη)
(Κολοκοτρώνη & Κύπρου,  
Νέα Ερυθραία)

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Χρήστος δάντης

Σ’ αυτό το σύγχρονο δρόμο της αυθεντικής  
ποπ-ροκ μουσικής, πάνω σε μία αρμονική βάση, 
ο ταλαντούχος Χρήστος δάντης, πάντα ανοιχτός 
στους μουσικούς πειραματισμούς, θα γεμίσει 
το Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου με αγαπημένα 
τραγούδια.
Μαζί του οι Lila Trianti & Christopher Vee.

ΣΑΒΒΑΤο 22 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Πάρκο ηρώων 
Πολυτεχνείου,
Νέα Κηφισιά

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

 

 2017 

Technical Rider For Lighting Equipment 

 

 

 16 pcs.  Clay Paky Sharpy  or similar 
  8 pcs.  Bars  
  3 pcs.  Strobe  Martin Atomic 3000 
  8 pcs.  Flat par RGBWA 
 4 pcs.  Blinder-2x 
 2 pcs. Hazer with FAN!! 
 2 pcs. Fourlight 
 10 pcs. PC Fresnel 1000w 
 1 pc. Profile 15-30 750w 
 2 pcs Riviera Blue Filters 
 2pcs Light Amber Filters 

 

Control Desk 

-Avolites Pearl (Expert),Quartz,Tiger Touch 2,Arena,Saphire Touch 

Σ       

8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ    
ηΧοΧρώΜΑΤώΝ  
ΚηΦΙΣΙΑΣ



ΘΕΑΤρο

«Ελένη»
του Γιάννη ρίτσου

Η θεατρική μαγεία του Γιάννη Ρίτσου στη 
σκηνή του Αίθριου Κηφισιάς.
Ο δήμος Αβδελιώδης σκηνοθετεί για πρώτη 
φορά τον συνταρακτικό μονόλογο του ποιητή 
της Ρωμιοσύνης. 
Η ταλαντούχα Βερόνικα Αργέντζη  ερμηνεύει 
μοναδικά το εμβληματικό αυτό έργο  
του μεγάλου μας ποιητή. Μέσα από 
ένα γερασμένο και γκρεμοτσακισμένο 
κόσμο αναδύεται το φάσμα της Ελένης, 
ζωντανεύοντας αλληγορικά την μετεμφυλιακή 
εικόνα της Ελλάδας.
Ο Γιάννης ρίτσος με την ιδιοφυή αυτή ελεγεία 
επιλέγει να μας μιλήσει ποιητικά, ρεαλιστικά, 
για μια ριζική αλλαγή πορείας του ανθρώπου 
και την αναγνώριση μιας νέας συνειδητής 
ταυτότητας με αυτογνωσία προκειμένου 
να αποκτήσει ο άνθρωπος όλα αυτά που 
εκπροσωπεί η ‘Ελένη’.

Συντελεστές:
Διδασκαλία ερμηνείας, 
σκηνική όψη, 
σκηνοθεσία:  
δήμος Αβδελιώδης
Ερμηνεύει η 
Βερόνικα Αργέντζη
Ένδυμα, εικαστικά 
αντικείμενα, μακέτες:  
Αριστείδης Πατσόγλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: 
Κατερίνα Βοσκοπούλου
Traillers:  
Φοίβος Αβδελιώδης
Φωτογραφίες:  
Κορνηλία Σιδηρά
Διεύθυνση Παραγωγής:  
Αθηνά Ζώτου

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΚΥρΙΑΚη 23 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

θ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μανώλης Μητσιάς

Από την… «Ελευσίνα» στην Κηφισιά 
«Τι να πούμε τι;» … για τον Μανώλη Μητσιά;
Το πληθωρικό του ταλέντο, οι φωνητικές του και 
ερμηνευτικές του ικανότητες σφράγισαν ανεξίτηλα 
εδώ και 40 χρόνια με το ήθος και το ύφος του την 
λαμπρή μουσική του διαδρομή.
«Μετρώ το χρόνο με την αγάπη του κόσμου» 
ισχυρίζεται ο καλλιτέχνης με τη δωρική και συγχρόνως 
λυρική φωνή που μας έμαθε να τραγουδάμε πώς 
«σ’ αυτή τη γειτονιά», 
«το τρένο φεύγει στις οκτώ» ,
τι κ’ αν «απόψε φθινοπώριασε»,
 «αύριο πάλι»  θα είμαστε μαζί του!

ΓΕΝΙΚη ΕΙΣοδοΣ 
5 ΕΥρώ

δΕΥΤΕρΑ 24
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο 
δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



 
ΤρΙΤη 25 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

Τιμητική βραδιά για 15 μεγάλους 
Έλληνες τραγουδιστές.
Παρουσιάζει ο Μάκης δελαπόρτας.

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στα καλύτερα μας χρόνια 
με τραγούδια που δεν χαράκτηκαν μόνο στα 
πυκνά αυλάκια των παλιών βινυλίων, αλλά και 
στις καρδιές όλων μας. Τραγούδια και καλλιτέχνες 
- είδωλα μιας ολόκληρης εποχής - 
θα πυροδοτήσουν τα συναισθήματα μας!!



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Φιλαρμονική δήμου Κηφισιάς

Με δεδομένη την ηχητική πληθωρικότητά της,  
η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς θα μας ταξιδέψει 
σ’ ένα μουσικό οδοιπορικό με μουσική από τον χώρο 
της Jazz, Latin & Ελληνικής μουσικής.
Πυρήνας πολιτισμού από το 1965, η Φιλαρμονική μας 
αριθμεί 20 υπέροχους μουσικούς με πρωτεργάτη 
τον ταλαντούχο συνθέτη και καθηγητή της μουσικής, 
μαέστρο Φίλιππο Χίου. ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΠΕΜΠΤη 27 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Ελευθερία Αρβανιτάκη

“Για όλη τη ζωή μας σου μιλώ”

Από τις πιο δυναμικές καλλιτεχνικές 
φωνές η Ελευθερία, έρχεται κοντά μας για  
να...«βάλει φωτιά στα φρένα» μαζί  
με «της καληνύχτας τα φιλιά» και να 
αποχαιρετήσουμε μελωδικά το πολιτιστικό 
καλοκαίρι των «Μενανδρείων 2018».

ΠΑρΑΣΚΕΥη 28 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 21:00
Ζηρίνειο δημοτικό 
Στάδιο
(Λεωφ. Κηφισιάς 192, 
Κηφισιά)

Σ       

Συμμετέχουν οι:
Αλέξανδρος δράκος 
Κτιστάκης (τύμπανα, 
ενορχηστρώσεις), 
Γιώργος Γεωργιάδης 
(μπάσο),  
δημήτρης Τσάκας 
(σαξόφωνο, κιθάρα),  
Γιάννης 
Κυριμκυρίδης 
(πιάνο),  
Νίκος Μέρμηγκας 
(λαϊκά έγχορδα)

ΓΕΝΙΚη ΕΙΣοδοΣ  
5 ΕΥρώ



ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Η μουσική είναι ο μεσάζων ανάμεσα 
στον πνευματικό και τον αντιληπτό 
κόσμο»
Ludwig van Beethoven

Ερμηνεία ασύγκριτης τεχνικής από τον 
διακεκριμένο πιανίστα Στέφανο Νικοτιάν και τον 
ταλαντούχο βιολοντσελίστα Ευγένιο Μπένση, σε 
έργα των Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin.
Η θεσπέσια μουσική βραδιά θα κλείσει με 
μελωδίες του 20ου αιώνα.

ΣΑΒΒΑΤο 29 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Σ       



ρΕΣΙΤΑΛ ΚΛΑΣΙΚηΣ ΚΙΘΑρΑΣ  

Νίκου Μπαλογιάννη
«Πέντε Ερωτήσεις για τον Άνεμο»

Από τα μικρά μουσικά ποιήματα του Δάσκαλου 
Χαράλαμπου Εκμεκτσόγλου και τους 
ιδιοφυείς δεξιοτεχνικούς αυτοσχεδιασμούς του  
Carlo Domeniconi, ως τον αριστοτεχνικό 
λόγο του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη  
Agustίn Barrios Mangoré και τον αέρινο, ονειρικό 
κόσμο του μάγου Μάνου Χατζιδάκι, ο κιθαριστής 
Νίκος Μπαλογιάννης παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ 
με επιλεγμένα έργα από το ελληνικό και το 
παγκόσμιο ρεπερτόριο, θέτοντας και με την δική 
του πένα Πέντε Ερωτήσεις για τον Άνεμο.

ΚΥρΙΑΚη 30 
ΣΕΠΤΕΜΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

ρ       

Ο κ. Νίκος Μπαλογιάννης 
προσφέρει ευγενώς την 
αμοιβή του στο Ίδρυμα 
«Η Αγία Τριάς» Ιεράς Μονής 
Αγίας Φιλοθέης Εκάλης 
Αττικής.



ΘΕΑΤρο

‘’Φουσκοθαλασσιές’’ 
του δημήτρη Μπόγρη
από τη Θεατρική ομάδα δήμου Ιλίου

Μια ζωντανή, όμορφη και δροσερή 
Αιγαιοπελαγίτικη ‘’Φουσκοθαλασσιά’’ που 
γρήγορα και ανώδυνα μεταβάλλεται σε ήρεμη 
γαλήνη, χαρίζοντας μας γέλιο αλλά και γνήσια 
καλλιτεχνική συγκίνηση και ανθρωπιά. Το 
ηθογραφικό έργο του δημήτρη Μπόγρη είναι 
δεμένο με την ελληνική ψυχή και εκφράζει 
καταστάσεις που έζησε και ζει ακόμη ο τόπος 
μας.
Ο σκηνοθέτης Γιώργος Ματαράγκας έδωσε 
ρυθμό και ενότητα στην παράσταση.

δΕΥΤΕρΑ 1 
οΚΤώΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Παίζουν οι:
Βασίλης ραμαντάνης
Γεωργία Παπαπέτρου, 
Ελένη Αγριοπούλου 
Μαριάννα 
Χριστοφιλοπούλου, 
Αφροδίτη Τσινίκα, 
Ειρήνη Μέσσα
Νίκη Μπότσα,  
Όλγα Παζάκου, 
Χριστίνα -Άννα 
Αποστολοπούλου
δέσποινα Αβραμίδη
Σπύρος Βλαχόπουλος, 
διονύσης Μακρής
Σαράντης ρουμπάνης
Κώστας Παπαζάνης
Λευτέρης Σακκάς
Θωμάς Μπαχξόγλου, 
Θοδωρής Σιντόρ, 
δημήτρης Μερεντίτης
Χρυσούλα Κώτσιου
Έλλη Πασίση
Γωγώ Στασινού, 
Λαμπρινή Σπάτουλα
Γιώργος Γιαννόπουλος 
Θοδωρής Σιντόρ, 
δημήτρης Μερεντίτης

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

θ       



ΘΕΑΤρο

«Ξενοδοχείο ο Παράδεισος» 
 του Georges Feydeau
από τη Θεατρική ομάδα του Ν.Π.δ.δ. 
Πολιτισμού & Αθλητισμού
«δημήτριος Βικέλας» δήμου Κηφισιάς

Με την φρέσκια ματιά της σκηνοθέτιδας  
Κικής Αυγουστάτου θα ξετυλιχθούν εξωφρενικές 
συμπτώσεις, απιστίες, ίντριγκες, παρεξηγήσεις 
και το φυτίλι της κωμωδίας θα πυροδοτηθεί!!  
Μια φάρσα με περίπλοκες καταστάσεις όπου 
όλοι.... όσοι δεν θα έπρεπε να συναντηθούν, 
πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο, προκαλώντας 
ασυγκράτητο γέλιο.

 

ΕΙΣοδοΣ ΕΛΕΥΘΕρη

Μετάφραση:  
Σταμάτης Φασουλής
Σκηνοθεσία-κοστούμια:  
Κική Αυγουστάτου
Σκηνικά:  
Τόνια Αγγελοπούλου
Μουσική επιμέλεια: 
Γιώργος Αυγουστάτος

Παίζουν οι:
Μιχάλης Τσικαλάκης
Αγγελική Ταραζή
Κορίνα Μάρκου
Γιώργος Μπακανδρέας
Σπύρος Σερέτης
Κατερίνα Καλλιανού
Αλέξης Τσατσαρέλης
δημήτρης Τσολιάκος
Μαίρη Λουκά
Γιάννης Καλογεράς
Τόνια Αγγελοπούλου
Ελένη Παπαγεωργίου
ρεβέκκα Τζόρβα
Άννα-ρέα Καραουλάνη

 

ΤρΙΤη 2  
οΚΤώΒρΙοΥ
Ώρα: 20:30
Αίθριο δημαρχείου 
Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
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Επιμέλεια κειμένων: Λίλα Παπαδημητρίου, Φιλόλογος



Επιμέλεια κειμένων: Λίλα Παπαδημητρίου, Φιλόλογος
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Γραφεία Ν.Π.δ.δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
“δημήτριος Βικέλας” δήμου Κηφισιάς
(Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Κηφισιά, 14561)
Τμήμα Πολιτισμού: 213 2007 204 - 205 - 207
Τμήμα Αθλητισμού: 213 2007 208 - 288
e-mail: culture@kifi ssia.gr
site: www.kifi ssia.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

ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΑΝ
ΑΚΥΚΛΩΣΕ  Μ

Ε

Οι εισπράξεις των εισιτηρίων 
από τις εκδηλώσεις 

θα διατεθούν υπέρ των πυρόπληκτων.




