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Φίλες και φίλοι,

Στόχος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς, είναι 
να προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί, ιδιαίτερα τους χαλεπούς καιρούς που 
διανύουμε, για την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του Δήμου μας.
Γι’ αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε για ακόμη μία χρονιά ένα πλούσιο πρόγραμμα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2017.
Ένα πρόγραμμα πολυποίκιλο, με θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες για όλα 
τα γούστα και όλες τις ηλικίες, ξεκινώντας από τα 29α Χορωδιακά του Δήμου 
και το Σεργιάνι στην Παράδοση, εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εδώ και 
πολλά χρόνια, αλλά και γεμάτο νέους θεσμούς που γεννήθηκαν τα τελευταία 2, 
5 χρόνια…
Ένας από αυτούς είναι και το Φεστιβάλ Κηφισιάς, το οποίο θα φιλοξενήσει και 
φέτος συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις πολλών γνωστών και αξιόλογων 
καλλιτεχνών (Μπάμπης Στόκκας, Χρήστος Θηβαίος, Μαίρη Βιδάλη, Κατερίνα 
Διδασκάλου κ.λ.π.) στο Αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς, στο Ζηρίνειο Δημοτικό 
Στάδιο αλλά σε και πολλούς άλλους χώρους του Δήμου μας.
Ακόμα, για 3η χρονιά θα πραγματοποιηθούν τα Θεατρικά Βραβεία Κηφισιάς, ένας 
ακόμη νέος πολιτιστικός θεσμός που προάγει την ερασιτεχνική πρωτοβουλία 
στον χώρο της τέχνης.

Τέλος, γονείς και παιδιά θα ενημερωθούν για το «Αθλητικό Πολιτιστικό Καλοκαίρι 
2017», μια ημερήσια αθλητική κατασκήνωση που θα φιλοξενήσει την περίοδο 
Ιουνίου-Ιουλίου παιδιά 5-12 ετών, τα οποία θα αθληθούν, θα ψυχαγωγηθούν και 
θα αναπτύξουν πολλές δεξιότητες.
Εύχομαι οι πολιτιστικές και αθλητικές μας δράσεις να ικανοποιήσουν όλους 
εσάς, τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου μας.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αχιλλέας Κουρέπης
Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς





Φίλες και φίλοι,

Ο Δήμος Κηφισιάς και το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού σας 
προσκαλούν στο όμορφο και ανανεωμένο πολιτιστικό καλοκαίρι.

Θεσμοί συνυφασμένοι με την παράδοση του Δήμου μας (Χορωδιακά, 
Σεργιάνι στην Παράδοση) αλλά και νέοι θεσμοί (Θεατρικά Βραβεία, 
Φεστιβάλ Κηφισιάς), που έχουν καθιερωθεί πια στα πολιτιστικά 
δρώμενα του Δήμου Κηφισιάς, έρχονται να ενισχύσουν την πολιτισμική 
ταυτότητα του Δήμου μας.

Τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις είναι η αρχή και το τέλος μιας 
οργανωμένης και σύγχρονης κοινωνίας που παρά τα σοβαρά 
προβλήματα που την ταλανίζουν, προσπαθεί να βρει διεξόδους για 
να γίνει καλύτερη. 
Θα ήθελα να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια, γιατί η 
κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά ηθική, κοινωνική και κυρίως 
πολιτισμική. Και αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε.

Σας καλώ λοιπόν όλους σε αυτό το όμορφο καλοκαιρινό, πολιτιστικό 
ταξίδι του Δήμου μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Αντιπρόεδρος Πολιτισμού & Αθλητισμού

Νικήτας Κόκκαλης 
Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΚδηΛώΣΕΙΣ - ΘΕΣμΟΙ



Σάββάτο 10 &  
ΚυριάΚή 11 ιουΝιου  
Ώρά: 20:30 
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

29α Χορωδιακά
Δήμου Κηφισιάς
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος θωμάκος και το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & 
άθλητισμού χαιρετίζουν τα 29α Χορωδιακά του Δήμου μας. 
Ένα µελωδικό µουσικό ταξίδι µε τη συµµετοχή της παιδικής χορωδίας, των 
χορωδιών Κηφισιάς του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς 
και της χορωδίας Κηφισιάς 1937 καθώς κι άλλων χορωδιών όμορων δήμων.
Φέτος τα Χορωδιακά θα πραγματοποιηθούν σε δύο βραδιές.

Το Σάββατο 10 Ιουνίου συμμετέχουν οι χορωδίες:
1. Παιδική χορωδία του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος βικέλας» Δήμου Κηφισιάς.   
    Διευθύνει ο θανάσης άρβανίτης
2. χορωδία εκπαιδευτικών μουσικής άττικής. Διευθύνει η φαίδρα Γιαννέλου
3. χορωδία VOICEBOX. Διευθύνει η μαργαρίτα Παπαδημητρίου.
4. μικτή χορωδία Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος βικέλας» Δήμου Κηφισιάς. 
    Διευθύνει ο  θανάσης άρβανίτης.
5. χορωδία οτε. Διευθύνει ο Δημήτρης μπουζάνης.
 
Καλλιτεχνικός διευθυντής: θανάσης άρβανίτης

Την Κυριακή 11 Ιουνίου συμμετέχουν οι χορωδίες: 
1. χορωδία ΣΏ.Σή.μο. Διευθύνει ο Γιάννης Κ. θεοδωρόπουλος.
2. χορωδία «ιντερλούδιο». Διευθύνει η μπέσσυ Νώτη.
3. μικτή χορωδία Δήμου Διονύσου. Διευθύνει ο ματθαίος Λεγάκης.
4. χορωδία Κηφισιάς 1937. Διευθύνει ο χαράλαμπος μιχαηλίδης.

 
 

ειΣοΔοΣ εΛευθερή



ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Πανελλήνια Διαγωνιστική Συνάντηση  

Ερασιτεχνικών Θιάσων
Για τρίτη χρονιά το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς 
διοργανώνει τα ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
Η ετήσια  συνάντηση διαφόρων  θιάσων στην πόλη μας, που  έχει γίνει πια  θεσμός, 
δίνει την ευκαιρία στην προβολή και βράβευση της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
Φέτος συμμετέχουν με  παραστάσεις τους πέντε ερασιτεχνικοί θίασοι ενώ την 
τελευταία ημέρα Κυριακή 18 Ιουνίου, εκτός συναγωνισμού, θα παρακολουθήσουμε 
την παράσταση ΙΘΑΚΗ – ΜΑΚΡΥ ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ από τον ΄΄Θίασο της 
Τρίτης΄΄ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.
Το έργο βασίζεται στο ποίημα ΙΘΑΚΗ του Κωνσταντίνου Καβάφη.
Μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει η απονομή των κάτωθι βραβείων: 

βασικά  βραβεία:
 Καλύτερης παράστασης
 Σκηνοθεσίας
 

τιμητικά βραβεία
 Α΄ Ανδρικού ρόλου
Α΄ Γυναικείου ρόλου
Β΄ Ανδρικού ρόλου
Β΄ Γυναικείου ρόλου
Σκηνογραφίας
Μουσικής σύνθεσης
Μουσικής επένδυσης

..................................................
Καλλιτεχνική επιτροπή : 
Γιάννης Καλατζόπουλος

Κική Αυγουστάτου
Αννέτα Μολύβα



ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Δευτερά 12/6 - Ώρά : 21:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης  Κηφισιά 

Πολιτιστικός Σύλλογος - 
Περιγιαλίου Δήμου Κορινθίων
«άΠοΛΛΏΝ»

Νέα σκηνή
ράουΣ
των  Ρέππα-Παπαθανασίου
Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Ο Σύλλογος Περιγιαλίου «άΠοΛΛΏΝ» ιδρύθηκε το 1987 και το 1995 δημιούργησε 
θεατρική ομάδα.Από το 1997 στεγάζει τα θεατρικά του όνειρα στο Θέατρο 
Περιγιαλίου. Από το 2000 και κάθε δύο χρόνια συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου της πόλης Lugoj της Ρουμανίας.

Λίγα λόγια για το έργο
Ένα έργο με τολμηρό κείμενο που καυτηριάζει με ιδιαίτερα κωμικό τρόπο τα 
κακώς κείμενα της σημερινής επικαιρότητας. Μίζες, παρανομίες, λαμογιές, μαϊμού 
επιχορηγήσεις και πολλά ακόμη «άπλυτα» βγαίνουν στη φόρα.                                           

Συντελεστές της παράστασης
Σκηνοθεσία: άλέκος Ξανθάκης              
Σκηνογραφία: Πολυξένη 
ορκοπούλου-Ξανθάκη                                                                                                                         
Κατασκευή Σκηνικών: 
Γιάννης Καντούνης – 
μπάμπης ορκόπουλος                                                                            
Κοστούμια: ελένη ορκοπούλου                                                                                                                                       
Χειρισμός φώτων-μουσικής:  
Σελάν Σίγκ

Διανομή 
Φούλα: μαρία Γεωργίου

Τάκης: Άρης Κατσαβριάς
Τέτα: Νικολέτα Παρασκευοπούλου
Τιμολέων: μπάμπης τσόγκας
Βαγγέλης: Νίκος Δημητρακόπουλος
Σαμάνθα: μυρτώ Κόρκα
Σβετλάνα: βασιλική μπερτσιά
Πελάτης: Νίκος Δεσποτάκης
Παρασκευάς: μπάμπης 
ορκόπουλος
guest star στο ρόλο του Γερμανού: 
ήλίας Λέκκας

 
ειΣοΔοΣ εΛευθερή



Διανομή 
Άνθρωπος/Ρινόκερος: Νάσος τέμπος
Νοικοκυρά: Σωτηρία τίμη
Μπακάλισσα: μαρία Παπαδοπούλου
Ζαν: ήρακλής φωτεινός
Μπερανζέ: Δημήτρης Παπανικολάου
Γκαρσόνα: Δανάη μονεμβάσιου
Μπακάλης/Πυροσβέστης: 
Κωνσταντίνος Λιακόπουλος
Γιαγιά: τίνα Δρεπανιώτου
Σοφολογιότατη: Λία μισθού
Καφετζού: βίκυ Σέττα
Νταίζη: χριστιάννα Παπαδάκη
Μπομαρσέ: Δανάη μονεμβάσιου
 

Σαντάλ: ελένη μαρκογιαννάκη
Γκερλέν: Κατερίνα μερκούρη
Κα Βοδάρ: ήλιάνα μπούσμπουρα
Κεφάλια Ρινόκερων:  
Κωνσταντίνος άλβέρτης,                                 
Άρτεμις Ζησιμοπούλου, 
Σταματίνα ιορδανοπούλου,  
χάρης Καραγιώργος,
 Νάνσυ μάλαμα, χαρά μάνταρα, 
 Κατερίνα ρεμούνδου, Δήμητρα 
Στεργίου,  Σοφία χατζηδημητρίου

ειΣοΔοΣ εΛευθερή

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
τριτή  13/6 - Ώρά : 21:00
άιθριο Δήμάρχειου ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

ΔήμοΣ χάΛάΝΔριου  
εράΣιτεχΝιΚή θεάτριΚή ομάΔά

ο ριΝοΚερΏΣ
του Ευγένιου Ιονέσκο
 
Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα του Δήμου Χαλανδρίου 
δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2016  από τη  Στέφη 
Θεοδότου δασκάλα υποκριτικής τέχνης, εμψυχώτρια 
θεατρικού παιχνιδιού, σκηνοθέτιδα και κοινωνική λειτουργό. 
Λίγα λόγια για το έργο
΄΄Ο Ρινόκερος΄΄ (1959)  ανήκει στη θεατρική σχολή του  Θεάτρου του Παραλόγου. Το 
έργο γράφτηκε  ως αντίδραση και κριτική του συγγραφέα  στην αιφνίδια έξαρση του 
Κομμουνισμού, του Φασισμού και του Ναζισμού κατά τα γεγονότα που προηγήθηκαν 
του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

 
Συντελεστές της παράστασης
Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία : Στέφη θεοδότου              
Σκηνικά – Κοστούμια : μαρία Καραθάνου



ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Πέμπτη 15/6  
Ώρα: 21:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 
Θεατρική ομάδα ευχάριΣ
μάμμά  μιά  (μιούζικαλ)

Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Η Θεατρική ομάδα δημιουργήθηκε το 2012 από την ηθοποιό Κατερίνα Ταρλή. 
Από το 2012 - 2015 οι παραστάσεις ανέβηκαν υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
“Αρτέμιδος Ανάβασις”. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως και σήμερα λειτουργεί 
αυτόνομα και  είναι αυτοχρηματοδοτούμενη. Φέτος αποτελείται από 27 άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων  τόσο των ερμηνευτών, όσο κι αυτών που παρέχουν 
τεχνική κάλυψη. 
Λίγα λόγια για το έργο
μάμμά μιά, το δημοφιλές μιούζικαλ ,μια ρομαντική κομεντί με ενδιαφέρουσα 
πλοκή και με τα μοναδικά διαχρονικά τραγούδια των άββά.

Συντελεστές της παράστασης
Σκηνοθεσία – Μετάφραση:  
Κατερίνα ταρλή
Ήχος - Μουσική διδασκαλία:  
μπέττυ Παπαθανασίου
Ηχητική κάλυψη: Κυβέλη Ζώτου
Φωτισμός: Γιώργος Ζώτος
Προβολές: χριστίνα ράου
Τεχνική κάλυψη: άντώνης ράος
Οδηγός Σκηνής: ελεωνόρα 
θεοδωροπούλου 
Χορογραφίες: Κατ. ταρλή, ελ. 
θεοδωροπούλου, μ. Γαβαλά
Κοστούμια:  
βίκυ Δελή - Κατερίνα ταρλή
Φροντιστήριο: Γιώργος Πρίφτης
Βίντεο - Επεξεργασία προβολών: 
Κατερίνα ταρλή
Επεξεργασία Ήχου: άλκίνοος Περατινός 
-  Νίκος Καφετζής
Φωτογραφίες:  
Κυβέλη Ζώτου - Κατερίνα ταρλή

Διανομή 
Δώρα Καρέλη: Κατερίνα ταρλή
Σοφία Καρέλη: Άρτεμις ματαράγκα
Βίκυ: χριστίνα ράου
Τζένη: μαρία - χαρά Λάμπρου
Βασίλης Τριάντης: Ζανώ Ντάνιας
Γιάννης Ρίζος: Παναγιώτης ματαράγκας
Κώστας Σαρρής:  
Γιάννης Γαλανόπουλος
Τζώρτζης: άλκίνοος Περατινός
Λένα: βίκυ Δελή 
Μαίρη: μαρία Γαβαλά
Μπάρμαν: Νίκος χρηστακάκος
Ιερέας: βαγγέλης Κοφινάς

χορός νησιωτών (αλφαβητικά)
εβελίνα άδάμη, Σούλα Γαβαλά, μαρία 
Κεφαλιακού, τάνια Κιακυροπούλου, 
ιωάννα Κοντογιάννη, βαγγέλης 
Κοφινάς, Άννα μπότση, Κρίστυ Νοέλυ

ειΣοΔοΣ εΛευθερή



ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΠάράΣΚευή  16/6 - Ώρά: 21:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

θεάτριΚο ερΓάΣτήρι: 
ΣΠερχειάΔάΣ – μάΚράΚΏμήΣ

ΔοΝιά ροΖιτά
του φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Από τη δεκαετία του ΄80 προσφέρει πολιτιστικό έργο στη Δυτική Φθιώτιδα και όχι μόνο. 
Από το 2012 η άλλοτε Θεατρική ομάδα του Πνευματικού Κέντρου μετονομάσθηκε και 
λειτουργεί σαν θεατρικό εργαστήρι Σπερχειάδας – μακρακώμης. Αποτελείται από 
τέσσερις σκηνές – Κεντρική, Νέα, Παιδική & Πειραματική.  

Λίγα λόγια για το έργο
Η Ροζίτα, μια νέα ορφανή κοπέλα ζει στη Γρανάδα με τους θείους της και την παραμάνα της. 
Ο θείος της καλλιεργεί στο θερμοκήπιό του σπάνια λουλούδια.Το έργο χρησιμοποιεί μια 
γλώσσα συμβολική. Οι ηρωίδες του  έχουν ονόματα λουλουδιών: Ροζίτα και Μανόλιες.
 Όπως τα ρόδα του θερμοκηπίου ανθίζουν και μαραίνονται, έτσι κι αυτές γερνούν ερωτικά 
στερημένες, εγκλωβισμένες στους αυστηρούς νόμους της μικρής κοινωνίας τους.

Συντελεστές της παράστασης
Μετάφραση- Σκηνοθεσία :  
μαίρη βιδάλη
Κοστούμια : 
βεστιάριο΄΄ Διάχρονο θέατρο ΄΄
Μουσική επένδυση : μάριος τόκας – 
άρχείο ΄΄ Διάχρονο θέατρο΄΄
Χορογραφία : μάνθα Νιώρα
Φωτογραφίες: άντώνης & βάσω 
βλαχογιάννη

Διανομή 
Ροζίτα  (πρόσωπο σκηνοθετικής 
παρέμβασης): Νίτσα Γεωργοπούλου
Δόνια Ροζίτα: ειρήνη Καραγιώργου
Θεία: ελένη άρχοντή 
Θείος: μπάμπης χαμπίπης

Παραμάνα:βιβή Ζαφείρη
Ανηψιός: θοδωρής Στέφος 
1η Μανόλια/Αγιόλα: βιβή Γκίκα 
2η Μανόλια: Πένυ μαγκλάρα 
3η Μανόλια: βαγγελιώ Κουτσομπλή
Κύριος Χ: άνδρέας ροδίτης
κα Ενρικιέτα: Κούλα μπούσιου
1η Κόρη/Εσκαρπίνα: ελισάβετ 
Παπαλέξη 
2η Κόρη: Γιώτα Κατσίκα 
Δον Μαρτίν: Κώστας 
Διαμαντόπουλος 
Νεαρός: Κώστας μαστρογιάννης

ειΣοΔοΣ εΛευθερή



Συντελεστές της παράστασης
Μετάφραση : Κώστας τοπούζης
Σκηνοθεσία : Παύλος Καράγιωργας
Βοηθός Σκηνοθέτη : Νίκη Κατσαρού
Μουσική Σύνθεση – Προσαρμογή στίχων -
Ενορχήστρωση:  
Δώρα θοδώρου –  Κωνσταντίνου
Διδασκαλία Τραγουδιών:  
Κορνηλία Κουντούρη
Σκηνικά – Κοστούμια : βούλα Παρασκευά
Φωτισμοί- Ηχητικά  : Νίκη Κατσαρού
Μακιγιάζ: ιωάννα Κατσαρού
Κομμώσεις: μαρία ρουσέτου

Διανομή 
Πραξαγόρα:  
ιωάννα Κατσαρού  -  
ελένη μαυραγάνη
Α΄ Γυναίκα: βιβή άσπρούδη
Β Γυναίκα: άναστασία ρουστέμη – 
Γκουργιώτη

Γ΄ Γυναίκα: άθανασία Λάσκα
Βλέπυρος: Δημήτρης χρυσικόπουλος
Χρέμης: Νίκος Κωνσταντέλος
Α΄ Άνδρας: Νίκος Παπαντωνόπουλος
Β΄ Άνδρας: Νίκος Σωτηρόπουλος
Κηρύκαινα: μαρίνα Πιτσίκου
Α΄ Γριά: Παγώνα τσαλπαρά
Β΄ Γριά: μαρία ρουσέτου
Γ΄ Γριά: Γιώτα Κλεμπετσάνη – Σούκουλη
Α΄ Νεαρή: Κωνσταντίνα μπουλμέτη
Β΄ Νεαρή: Κλειώ Δημογέροντα
Νεαρός: ήλίας Κεστερτζής
Θεράπαινα: Νίκη Σκούρτη
Νέος: Άγγελος βασιλάκης
Στο χορό των γυναικών 
συμμετέχουν και οι 
Ντίνα Λόντρα, Κική τσόγκα, 
Νικολέτα Καρβελά

ειΣοΔοΣ εΛευθερή

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Σάββάτο  17/6  - Ώρά : 21:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

ΚοριΝθιάΚο θεάτρο:  
«βασίλης ρώτας»
εΚΚΛήΣιάΖουΣεΣ   
του άριστοφάνη 

Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Το Κορινθιακό Θέατρο ΄΄ βασίλης ρώτας΄΄ ιδρύθηκε το 1981 και τιμητικά φέρει το 
όνομα του Κορίνθιου ΠΟΙΗΤΗ κι ΑΓΩΝΙΣΤΗ Βασίλη Ρώτα.
Στα 36 χρόνια της ύπαρξης του έχει παρουσιάσει δεκάδες έργα σε πόλεις και χωριά 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες. 
Λίγα λόγια για το έργο
Οι γυναίκες σκοπεύουν να πάρουν την εξουσία από τους άντρες. 
«Να σώσουν την πατρίδα». Δοκιμάζουν τα όσα θα πουν στο βήμα. 
Φανερές οι αδυναμίες τους, αλλά ταυτόχρονα και η δύναμή τους.
Σύγκρουση ανδρών και γυναικών; Όχι.Σύγκρουση δύο κόσμων; Ναι.
Ενός κόσμου γερασμένου με ένα κόσμο νέο κι όμορφο, με ίσα δικαιώματα και ίσες 
υποχρεώσεις.Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο «φύλο» της εξουσίας, αλλά στην 
ιδεολογία των ανθρώπων που ασκούν την εξουσία.Τα καταφέρνουν πάντα; Όχι.
Πρέπει να επιμένουν; Ναι.



ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Κυριακή  18/6  - Ώρα : 20:30                                                   
άιθριο Δήμάρχειου ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 
εΚτοΣ ΣυΝάΓΏΝιΣμου   - τιμήτιΚή Συμμετοχή                     

ετάιρειά ΠροΣτάΣιάΣ ΣΠάΣτιΚΏΝ  
Πορτά άΝοιχτΗ      ΄΄ Θίασος της Τρίτης΄΄
ιθάΚή – μάΚρυ τάΞιΔι εΠιΣτροφήΣ
Βασισμένο στο ποίημα ιθάΚή του Κ.Καβάφη

Σύντομο βιογραφικό θιάσου
Ο «θίασος της τρίτης»  της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών – ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ είναι μία 
μικτή ομάδα ατόμων με και χωρίς αναπηρία που εργάζονται μαζί την τελευταία εικοσαετία.
Το έργο ιθάΚή – μάΚρυ τάΞιΔι εΠιΣτροφήΣ, έλαβε το 2002 το ά΄ βραβείο για την 
Καλύτερη Παράσταση στο Ευρωπαϊκό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ EUROLINE, στο Oporto.
 
Λίγα λόγια για το έργο
Εμπνευσμένο από το ποίημα  ιθάΚή του Κωνσταντίνου  Καβάφη, το έργο διηγείται 
την επιστροφή του Οδυσσέα από την Τροία στην Ιθάκη.

Συντελεστές της παράστασης
Iδέα- σκηνοθεσία: Δάφνη οικονόμου
Κοστούμια: Καλλιόπη Κοπανίτσα
Χορογραφία: ελένη φορτώση,  
Walli Meier( βοηθός )
Βοηθός σκηνοθέτη - επιμελήτρια σκηνής:  
τζωρτζίνα Κόκλα
Επιμέλεια  μουσικής: Δάφνη οικονόμου
Κατασκευή  κοστουμιών: μαρία μαρίνου 
 ( στα εργαστήρια της ΄΄  Πόρτα Ανοιχτή ΄΄ )
Μουσική: Holst, Costello και Moloney, Grieg, 
Porter, άντύπας, Bizet, Mozart

Διανομή 
Αινείας: Πέτρος Δρακόπουλος
Ασκάνιος: Κώστας Σαραβάκος
Τρώες: ειρήνη Γαλάνη,μάκης 
θεοδωρόπουλος,Νίκος Καραθανάσης
βαγγέλης Καργιμπατζάκης, βασιληκή 
Κωλέττη, Σοφία 
μουσάλη, ελένη Νικολοπούλου, 
Δέσποινα Νταντή,
Κρασιμίρα Ντραντάρεβα, Γιώργος 
Ώραιόπουλος

Φλόγες / Σειρήνες / Φίλες Ναυσικάς:
Νατάσσα άνδρεάδη, άντωνία 
Δημητροπούλου,ελένη Ναζίρη
Κατερίνα Παντελίδου, ελένη φορτώση, 
Δέσποινα χιώτη
Σύντροφοι Οδυσσέα:
μάκης θεοδωρόπουλος, 
 βαγγέλης Καργιμπατζάκης,   
Γιώργος Ώραιόπουλος
Πηνελόπη: ελένη φορτώση
Λαιστρυγόνας: άντώνια Δημητροπούλου
Ποσειδώνας: ελένη Ναζίρη
Κύκλωπας:  Δέσποινα Νταντή
Κίρκη: Νατάσσα άνδρεάδη
Μνηστήρες: Νατάσσα άνδρεάδη, 
 ελένη Ναζίρη, Δέσποινα Νταντή

μετά το τέλος της παράστασης ακολουθεί

άΠοΝομή θεάτριΚΏΝ 
βράβειΏΝ ΚήφιΣιάΣ  2017
ειΣοΔοΣ εΛευθερή

ΙΘΑΚΗ – ΜΑΚΡΥ ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Παρουσιάζεται από το «Θίασο της Τρίτης»

της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών 

ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

Η παράσταση, που βασίζεται στην «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη, 
τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο για την Καλύτερη Παράσταση στο Ευρωπαϊκό

Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ EUROLINE, στο Oporto, τον Οκτώβριο 2002. Μ.Γερουλάνου 117 , Αργυρούπολη Τ.Κ. 16452
Τηλ: 210 96 22 290 e-mail:opendoor@eps-ath.gr, www.eps-ath.gr



Δευτερά 19 ιουΝιου 
Ώρά: 20:00
άιθριο Δήμάρχειου ΚήφιΣιάΣ  
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

Μουσικο-χορευτική εκδήλωση
«Να τι θα πει ελλάδα»
Ο Καλλιτεχνικός & Πολιτιστικός Σύλλογος «Τροβαδούροι Κηφισιάς» 
διοργανώνει μουσικο-χορευτική εκδήλωση με θέμα: «Να τι θα πει Ελλάδα».
Ένα αφιέρωμα στα στολίδια της πατρίδας μας, Μακεδονία, Επτάνησα, Κρήτη, 
Ήπειρο, Θράκη και Μικρά Ασία.

Συμμετέχουν: η παιδική χορωδία «Μικροί Τροβαδούροι», υπό τη διεύθυνση 
του μαέστρου Στάθη Ουλκέρογλου και το χορωδιακό συγκρότημα του Ιερού 
Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού που τελεί υπό την αιγίδα του 
Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του 
Δήμου Κηφισιάς

ειΣοΔοΣ εΛευθερή



ΠεμΠτή 22 ιουΝιου   
Ώρά: 21:00
άιθριο Δήμάρχειου ΚήφιΣιάΣ  
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

Ο Σύνδεσμος  
«Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και 
της Θάλασσας», 
διοργανώνει τη συναυλία της 

Αλεξάνδρας Γκράβας 
 
με τίτλο “Με του έρωτα τις ευωδιές…” υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & 
Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς.

Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα Mezzosoprano Alexandra Gravas καταφέρνει με την 
μαγική φωνή και τις πολύ ιδιαίτερες ερμηνείες της να μαγεύει το διεθνές κοινό της 
ανά τον κόσμο. 
Η φωνή της ξεπερνάει διαστάσεις συνόρων, γλωσσών και μουσικών στυλ. Η 
ταλαντούχα ερμηνεύτρια θα μας ταξιδέψει σε ένα ερωτικό ταξίδι από το διεθνές 
της ρεπερτόριο μαζί με εκλεκτούς μουσικούς, ένα ερωτικό ταξίδι με τραγούδια από 
Ελλάδα, Μεξικό, Κίνα, Λίβανο, Γαλλία, Γερμανία κ.α.
Η σύμπραξη των διαφόρων τραγουδιών ενώνει!!!

Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί:
Βιολί: Δημήτρης Κουζής 
Τσέλο: Γιάννος Γιόβανος 
Μαντολίνο: βιβή Γκέκα 
Πιάνο-μουσική επιμέλεια: Πέτρος μπούρας

τιμή ειΣοΔου: 10 ευρΏ

Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ της στήριξης των Μουσικών Εργαστηρίων του 
Συνδέσμου στα Ελληνικά Νησιά.



Σάββάτο 24 ιουΝιου & 
ΚυριάΚή 25 ιουΝιου 
Ώρά: 20:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ  
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

21ο Σεργιάνι στην Παράδοση 2017
Ο Δήμος Κηφισιάς και ο Δήμαρχος Γιώργος θωμάκος, καθώς και  το Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς διοργανώνουν την καθιερωμένη 
πολιτιστική εκδήλωση «Σεργιάνι στην Παράδοση», τιμώντας τα τμήματα 
παραδοσιακών χορών του Δήμου μας και την παράδοση του τόπου μας. 
Το «Σεργιάνι στην Παράδοση» θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες.
Η πρώτη ημέρα, Σάββατο 24 ιουνίου, ξεκινά με τα τμήματα Παραδοσιακών χορών 
του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς σε διδασκαλία  κας 
Δέσποινας Σκέρλου και κας Κατερίνας Τσιάμα.
Η δεύτερη ημέρα, Κυριακή 25 ιουνίου, ξεκινά με τον χορευτικό όμιλο Νέας 
Ερυθραίας με χοροδιδάσκαλο τον κ. θοδωρή Κοντάρα, συνεχίζει με τα 
φιλοξενούμενα χορευτικά και κλείνει με το Επίλεκτο Χορευτικό Τμήμα Κηφισιάς με 
χοροδιδάσκαλο την κα Δέσποινα Σκέρλου.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας:
 1) χορευτικός Όμιλος Νέας ερυθραίας
Χοροδιδάσκαλος: Θοδωρής Κοντάρας
2) Λαϊκό μουσικοχορευτικό εργαστήρι Πάτρας
Χοροδιδάσκαλος: Παναγιώτης Χαλκιόπουλος
3) τμήμα ελληνικών χορών Καλυβίων
Χοροδιδάσκαλος: Γιάννης Κοντογιάννης
4) χορευτική ομάδα «χορο-άχλιστός»
Χοροδιδάσκαλος: Μαρία Κλουβάτου
5) χορευτικός Όμιλος «χοροέκφραση»
Χοροδιδάσκαλος: Ιωακείμ Καριπίδης
6) επίλεκτο χορευτικό τμήμα Κηφισιάς 
Χοροδιδάσκαλος: Δέσποινα Σκέρλου

Υπεύθυνη χορευτικών τμημάτων του Δήμου και μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος 
Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς: Στέλλα Κονιτοπούλου
Παρουσίαση: Κική άυγουστάτου (Σκηνοθέτις, Ηθοποιός)

 ειΣοΔοΣ εΛευθερή



Δευτερά 26 ιουΝιου  
Ώρά: 21:00 
ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ 
ι.Ν. άΓιου ΓεΏρΓιου 
ΚοΚΚιΝάρά 
(οδός Αγ. Γεωργίου, 
προέκταση της οδού 
Κοκκιναρά)
 
Πρόσβαση με συγκοινωνία: 
Λεωφορείο 524 ή 526  
(στάση Αγ. Γεώργιος και για τα 
δύο λεωφορεία) -Σταθμός ήΣάΠ 
Κηφισιάς-Κεφαλάρι)

     Εαρινές  
Μελωδίες  
στην Κηφισιά VΙ
(μουσικός μάϊος 2017) 

 
Ο Σύλλογος «οι φίλοι της ορχήστρας Ποικίλης μουσικής Κηφισιάς» υπό 
την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & άθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς 
διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά τις Εαρινές Μελωδίες στην Κηφισιά.

Στόχος να γεμίσει η πόλη της Κηφισιάς με μελωδίες από το σύγχρονο και κλασικό 
ρεπερτόριο, από ήχους ποιοτικούς και ξεχωριστούς.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα διατίθεται στην είσοδο την ημέρα της συναυλίας.
 

ειΣοΔοΣ εΛευθερή



ΠεμΠτή 29 ιουΝιου  εΏΣ  
Κάι  τριτή 4 ιουΛιου
Ώρά: 21:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ  
Διονύσου & Μυρσίνης – 
Κηφισιά 

«Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ» 
του μολιέρου
από την  θεατρική ομάδα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & άθλητισμού 
του Δήμου Κηφισιάς

Η Θεατρική Ομάδα  του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς 
παρουσιάζει από την Πέμπτη 29 Ιουνίου έως και την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 την 
περίφημη κωμωδία του Μολιέρου «ο άρχοΝτοχΏριάτήΣ».
Το έργο σατιρίζει τον νεοπλουτισμό της αστικής τάξης, που προσπαθεί να μιμηθεί 
την αριστοκρατία φτάνοντας στα όρια του γελοίου!!!
Ο Μολιέρος, «πατέρας της ευρωπαϊκής κωμωδίας», τοποθετεί έναν καθρέφτη 
μπροστά στο κοινό ...και του προτείνει να κοιταχτεί... για να δει τις αδυναμίες του!!!
Εμείς ... θα το τολμήσουμε;

Διασκευή: Γιάννης Καλατζόπουλος
Σκηνοθεσία, κοστούμια: Κική άυγουστάτου
Μουσική: Δημήτρης Λέκκας
Σκηνικά, μουσική διδασκαλία: τόνια άγγελοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: βίβιαν Δριβίλα
Διακόσμηση σκηνικού: μαίρη Λουκά
 
Παίζουν οι ηθοποιοί: μιχάλης τσικαλάκης, Κατερίνα Σπαγή, Κορίνα μάρκου, 
Κατερίνα Καλλιανού, Πέτρος Γιακουμής, Σπύρος Σερέτης, Γιώργος 
μπακανδρέας, τόνια άγγελοπούλου, Γιώργος θωμάκος, βαγγέλης 
Κυριακάκης, Γιάννης Καλογεράς, Σωτήρης θεοχαρόπουλος, Λίλυ μήλιου, 
βίβιαν Δριβίλα, άγγελική ταραζή, μαίρη Λουκά, μαρίνος άδαμόπουλος, 
Γιώτα μουλά, άλίν Νικήτα.  ειΣοΔοΣ εΛευθερή





ΠεμΠτή  6 ιουΛιου 
Ώρά: 21:00 
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ  
Διονύσου & Μυρσίνης – 
Κηφισιά 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ  
Χρήστο Νικολόπουλο
Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στο καλό ελληνικό τραγούδι δεν μπορεί παρά να είναι 
ένα αφιέρωμα τον χρήστο Νικολόπουλο.
Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης με τις 2.500 περίπου δημιουργίες του και την άκρως 
πετυχημένη πορεία του όλα αυτά τα χρόνια στο μουσικό στερέωμα της χώρας μας, θα 
μας χαρίσει μία μοναδική συναυλία στην Κηφισιά!!!
Ο χρήστος Νικολόπουλος έχει συνεργαστεί με κορυφαίους στιχουργούς, τον Βίρβο, 
τον Πυθαγόρα, τον Λ. Παπαδόπουλο, τον Μ. Ρασούλη, τον Άρη Δαβαράκη, Μάνο 
Ελευθερίου, η  Λίνα Νικολακοπούλου κ.ά. πολλούς. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει 
ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Γιώργος Νταλάρας, 
η Χαρούλα Αλεξίου, η Μαρινέλλα, η Ελένη Βιτάλη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα 
Γαλάνη, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιάννης Πάριος , η Γλυκερία, 
η Λίτσα Διαμάντη, ο Μανώλης Λιδάκης, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Κώστας Μακεδόνας 
, ο Πασχάλης Τερζής και τόσοι άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες!!! Όλη η Ελλάδα έχει 
τραγουδήσει και τραγουδά συνθέσεις του. Μερικές από αυτές : «Νυχτερίδες κι αράχνες» 
, «Υπάρχω», «Οι νταλίκες», «Νύχτα στάσου» , «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα η αγάπη 
μένει», «Το αγριολούλουδο» , «Κινδυνεύει η Ελλάς», «Ξένος για σένανε κι εχθρός» , «Ο  
Σαλονικιός», «Στων αγγέλων τα μπουζούκια», «Εγώ θα σου μιλώ με τα τραγούδια μου», 
«Ζήλεια μου» , «Ψίθυροι καρδιάς», «Ο τραγουδιστής»…
Ο Χρήστος Νικολόπουλος θα διαλέξει τις καλύτερες για εσάς και θα τις ερμηνεύσουν δύο 
από τους πιο αγαπητούς και ταλαντούχους λαϊκούς ερμηνευτές ο Στέλιος Διονυσίου 
και η Ζωή Παπαδοπούλου!!!
Τον μεγάλο συνθέτη θα συνοδεύσει η ορχήστρα του, υπό την διεύθυνση του μαέστρου 
Νίκου Στρατηγού.   
 

 
  ειΣοΔοΣ εΛευθερή



ΠάράΣΚευή 7 ιουΛιου
Ώρά: 21:00
άιθριο Δήμάρχειου ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Musical Night
Μια βραδιά με πασίγνωστες μελωδίες 
από πολύ γνωστά κι αγαπημένα musicals 
όλων των εποχών, θα έχουν την τύχη να 
απολαύσουν την Παρασκευή 7 Ιουλίου στο 
Αίθριο της Κηφισιάς.

Ο βαρύτονος χρήστος Πρίφτης, με την 
μεγάλη εμπειρία στα θέατρα του Λονδίνου, 
αλλά στην δική μας Εθνική Λυρική Σκηνή 
και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η 
σοπράνο Ντένια Λεβέντη με ένα πλούσιο 
ρεπερτόριο σε ρόλους musicals όπως Romilda 
- Xerxe, Norina - Don Pasquale, Lucia - Lucia 
di Lammermoor, Musette - La Boheme, Gilda 
- Rigoletto, Maria - West Side Story καθώς και 
ο πιανίστας και συνθέτης Θάνος Μαργέτης, 
με συμμετοχές σε πολλές κλασικές συναυλίες 
και με επιτυχημένες συνεργασίες με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και την 
Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κ.ά, 
θα μας χαρίζουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
Θα απολαύσουμε αποσπάσματα από γνωστά κι επιτυχημένα musicals, όπως West 
Side Story, The Phantom of the Opera, Nine, My fair lady, Jubille, The Sound Of Music… 

ειΣοΔοΣ εΛευθερή
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τριτή 11 ιουΛιου 
Ώρά: 20:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ  
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Φάρμα του Διαδικτύου»
Φέτος για  5η συνεχή χρονιά η θεατρική ομάδα «χιΛιοΔεΝτρι» παρουσιάζει 
την «φάρμα του Διαδικτύου», μία παράσταση υψηλών απαιτήσεων για παιδιά. 
Η πρωτοποριακή παράσταση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, βασισμένη 
στο βραβευμένο βιβλίο των Γ. Κορμά και Δρ. Β. Σαμαρά συνεχίζει την επιτυχημένη 
πορεία της!!!Το διαδίκτυο προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εξερεύνηση, δημιουργία και 
συνεργασία. Αλλά είναι σημαντικό για τα παιδιά μας να παραμείνουν ασφαλή. Γονείς κι 
εκπαιδευτικοί αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τους μικρούς χρήστες από τυχόν 
παγίδες. Έτσι κι εμείς ορμώμενοι από αυτή την ανάγκη δημιουργήσαμε την παράσταση 
«Η Φάρμα του Διαδικτύου».

Για σκεφτείτε…
Τα θεμέλια για την ορθή χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά μπορούμε να τα χτίσουμε εμείς, 
γονείς και εκπαιδευτικοί. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια θεατρική παράσταση μαθαίνει στα 
παιδιά με τρόπο άμεσο και διασκεδαστικό να αναγνωρίζουν και να θωρακίζονται απέναντι 
σε κινδύνους όπως: λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αγνώστους, αποκάλυψη στοιχείων, 
συναντήσεις με αγνώστους στο διαδίκτυο, δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών, 
ρατσισμός.Σε μία φάρμα ζουν δύο παιδιά, ο Νικόλας και η Νίκη μαζί με το σκύλο τους τον 
Ηρακλή.  Τα ζώα της φάρμας περνούν αρκετές ώρες σερφάροντας στο internet και συχνά 
πέφτουν σε παγίδες. Ο νέος διαδικτυακός φίλος της Τούλας της κοτούλας είναι όντως αυτός 
που λέει; Ο Ρούντυ και η Ρόζα, τα γουρουνάκια, παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια στάθηκαν 
τόσο τυχερά και κέρδισαν δώρα; Τελικά οι άσπρες ή οι μαύρες χήνες είναι καλύτερες; Τα 
παιδιά της φάρμας με τη βοήθεια της σοφής κουκουβάγιας θα καταφέρουν να προστατεύσουν 
τα ζώα από τους λύκους του διαδικτύου;

Διασκευή-σκηνοθεσία: Σοφία τσινάρη
Παίζουν: Άννα Πορφύρη, ελευθερία Κωνσταντοπούλου, Παναγιώτης 
Γαβρέλας

 
ειΣοΔοΣ εΛευθερή



τετάρτή 12 ιουΛιου  
Ώρά: 21:00 
ΠΛάτειά 28ήΣ οΚτΏβριου  
& άΓ. άΝάρΓυρΏΝ 2 
 (Πλατεία Τσακπίνη),  
Νέα Ερυθραία

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
χρήΣτοΣ θήβάιοΣ 
Από τις «Μέρες Αδέσποτες» στο «Σιδερένιο 
Νησί». 20 χρόνια δισκογραφίας και ο Χρήστος 
Θηβαίος συγκεντρώνει τις καλύτερες στιγμές 
του και παρουσιάζει ένα συναυλιακό 
πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, μελωδία και σπουδαίες επιτυχίες.

Τραγουδοποιός σπάνιας ευαισθησίας και ερμηνευτής υψηλών επιδόσεων ο 
χρήστος θηβαίος διαλέγει τα αγαπημένα του τραγούδια από την 20χρονη πορεία 
του στη μουσική αλλά και άλλα που έχει αγαπήσει, από εκλεκτούς συναδέλφους 
του. 
Ταυτόχρονα παρουσιάζει και τα νέα τραγούδια από την  σπουδαία δισκογραφική 
δουλειά που κυκλοφόρησε τον περασμένο Χειμώνα, με τίτλο «Σιδερένιο Νησί».
Ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς της μπάντας τους 
υπόσχονται μια αξέχαστη συναυλία που θα συγκινήσει και θα διασκεδάσει, με 
τα δικά του σπουδαία τραγούδια, όπως το «Ημερολόγιο» και τις «Περικοπές 
Ενός Απόκρυφου Ημερολογίου» αλλά με τραγούδια από τις συνεργασίες του με 
μεγάλους δημιουργούς, όπως τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Γιώργο Ανδρέου, τον 
Βασίλη Δημητρίου κ.ά.

Μαζί του οι μάξιμος Δράκος (πιάνο), Γιάννης άγγελόπουλος (τύμπανα) και 
Πέτρος βαρθακούρης (μπάσο). Ηχοληψία Νίκος Λάγος. Οργάνωση Παραγωγής: 
STRAY MUSIC.

ειΣοΔοΣ εΛευθερή



ΠεμΠτή  13 ιουΛιου  
Ώρά : 21:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ  
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
του άντώνη τσιπιανίτη 
με την Κατερίνα Διδασκάλου σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη
Η Ερατώ -η νοικοκυρά από κάτω- μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την 
προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους 
δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα 
ζει στο περιθώριο, ως την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια 
πόρνη. Και τότε…
Η Κατερίνα Διδασκάλου, αναπολώντας τη ζωή της Ερατούς, πλημμυρίζει 
κυριολεκτικά τη σκηνή παίζοντας ταυτόχρονα με απίστευτη ευκολία όλους τους 
χαρακτήρες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της ηρωίδας . Ένα μοναδικό ρεσιτάλ 
ηθοποιίας που μας ταξιδεύει από το γέλιο στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε 
στιγμή στην πραγματικότητα, για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη.
ΣυΝτεΛεΣτεΣ 
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης  
Φωτισμοί: ελένη άναγνωστοπούλου 
Καλλιτεχνική επιμέλεια: μηνάς μινατσής 
Κοστούμια: Δημήτρης  άνδριανός 
Μουσική επιμέλεια: μιχάλης ρουμπής, ιωάννης-ιόλαος μανιάτης 
Βοηθός σκηνοθέτη: μιχάλης ρουμπής
Χειρισμός  κονσόλας: Σεμίνα Παπαλεξοπούλου     
Επιμέλεια σκηνικού: ματθαίος Δαμίγος

ΔιάΝομή 
Ερατώ: Κατερίνα Διδασκάλου 

ειΣοΔοΣ εΛευθερή



ΠάράΣΚευή 14 ιουΛιου
Ώρά : 21:00
άιθριο Δήμάρχειου ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔιάχροΝο θεάτρο
μάιρήΣ βιΔάΛή

μάριά  Στιουάρτ
του Φρίντριχ  Σίλλερ
 

Το έργο γράφτηκε το 1800 κι αναφέρεται στην σύγκρουση της βασίλισσας  
Ελισάβετ της Αγγλίας και της Μαρίας των Σκώτων, διακόσια χρόνια πριν. 
Πρόκειται για την πιο διάσημη πολιτική τραγωδία του Γερμανού ποιητή – μετά 
τα έργα του  Σαίξπηρ- που διαπραγματεύεται την αντιπαράθεση δυο δυναμικών 
γυναικών της αναγεννησιακής περιόδου.
Ανάμεσα σε διαπλεκόμενα  πολιτικά συμφέροντα, θρησκευτικό φανατισμό και 
προσωπικά μίση, η βασίλισσα Ελισάβετ έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με τη 
Μαρία της Σκωτίας σε μια συνάντηση που δεν έγινε ποτέ, μια συνάντηση που 
γέννησε η πένα του Σίλλερ.

ΣυΝτεΛεΣτεΣ
Μετάφραση – σκηνοθεσία : Κωνσταντίνος  Κυριακού                                                                         
Μουσική: Γιώργος  βούκανος
Σκηνικά – κοστούμια: χάρης  Σεπεντζής                                  
Φωτισμοί: Γιώργος  Δανέσης 
                                                                               
ΔιάΝομή
Μαρία  Στιούαρτ: μαίρη  βιδάλη
Ελισάβετ: Λουκία  Παπαδάκη  
Παίζουν ( αλφαβιτικά ) : 
Στέλιος  Γεράνης,  Νίκος  Γιάννακας,  τάκης  Δεληγιάννης,  Λευτέρης  
Δημηρόπουλος,  Λαμπρινή  Λίβα,  Κωνσταντίνος  Νιάρχος,  βύρων  
Σεραϊδάρης,  τίμος  τζάννες,  Νίκος  χαλδαιάκης.

 
ειΣοΔοΣ εΛευθερή



τετάρτή 19 ιουΛιου 2017
Ώρά: 21:00
ΖήριΝειο ΔήμοτιΚο 
ΣτάΔιο ΚήφιΣιάΣ  
(Λεωφ. Κηφισίας 192)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
«Μ´ αγγίζεις και 

χαμογελάς»
μπάμπης Στόκας
βίκυ Καρατζόγλου
 «Μ´ αγγίζεις και χαμογελάς»: στίχος από τη νέα επιτυχία του Μπάμπη Στόκα, 
«Υπομονή» της Ελεάνας Βραχάλη και του Γιώργου Σαμπάνη. Τέσσερις λέξεις, 
που θα μπορούσαν να περιγράφουν την αισιοδοξία και την τρυφερότητα που 
χαρακτηρίζει τη συνάντηση του Μπάμπη και της Βίκυς.

Ο Μπάμπης Στόκας, ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες τραγουδοποιούς, 
με εφόδιο τη σπουδαία φωνή  και την ξεχωριστή ερμηνεία του, συναντάει τη  Βίκυ 
Καρατζόγλου, την πιο φωτεινή, γλυκιά και ταυτόχρονα δυναμική ερμηνεύτρια της 
νέας γενιάς, για να μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα βασισμένο στην πολύχρονη 
μουσική διαδρομή του Μπάμπη, από τους Πυξ Λαξ, μέχρι τα τραγούδια του από τις 
«Φυλακές Υψίστης Ασφαλείας».

Η Βίκυ Καρατζόγλου, μετά την αξιοσημείωτη ραδιοφωνική επιτυχία του τραγουδιού 
«Το Όνειρο» και λίγο πριν τη νέα δισκογραφική δουλειά της, έχει την τιμή να 
συνεργαστεί με τον Μπάμπη και να αποκτήσει ακόμη ένα εφόδιο στην καλλιτεχνική 
της πορεία.

ΓεΝιΚή ειΣοΔοΣ 5 ευρΏ



ΚυριάΚή 23 ιουΛιου 
Δευτερά 24 ιουΛιου
τριτή 25 ιουΛιου
Ώρά : 21:00
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ 
Διονύσου & Μυρσίνης – Κηφισιά  
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
θεατρική εταιρεία art-ποιείο:
μάΝΏΛάΚήΣ ο βομβιΣτήΣ
του άλέκου Σακελλάριου
Η ζωή ενός φιλήσυχου μικροαστού διαταράσσεται, όταν «εισβάλλει» στο σπίτι 
ο αδερφός της γυναίκας του, ο Μανωλάκης. Η καθημερινότητα του νιόπαντρου 
ζευγαριού καταρρέει, αφού ο φερόμενος ως τρομοκράτης «φιλοξενούμενος» 
μετατρέπει το υπόγειο του σπιτιού σε άντρο τρομοκρατικής οργάνωσης, με 
απρόοπτες κωμικές εξελίξεις.
Μια κωμωδία με πολλές παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικούς διαλόγους αλλά και με 
πολλά διαχρονικά μηνύματα. Ένα έργο που αν και γράφτηκε το 1972 είναι ακόμη 
και σήμερα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.

ΣυΝτεΛεΣτεΣ
Σκηνοθεσία : Κώστας άρζόγλου  
Βοηθός σκηνοθέτη: Νερίνα Καμπασάκη    
Σκηνικά – κοστούμια: μαρία βάλλα                                                                                            
Μουσική επιμέλεια: Γιάννης Παναγόπουλος 

ΔιάΝομή
Παίζουν οι ηθοποιοί: 
μάκης Πατέλης, μαρία άντουλινάκη,μιχάλης μαρκάτης, Γιώργος 
μπανταδάκης, άθανασία Καλογιάννη, μαρία Γιουμερτάκη,  
Νίκος Παναγιωτούνης, Γιώργος Κοντογιάννης.

ΓεΝιΚή ειΣοΔοΣ 5 ευρΏ



ΘΕρΙνΕΣ ΑΘΛηΤΙΚΕΣ ΕΚδηΛώΣΕΙΣ - ΘΕΣμΟΙ  



«άθΛήτιΚο- ΠοΛιτιΣτιΚο  ΚάΛοΚάιρι 2017»
Δευτερά 19 ιουΝιου εΏΣ ΠάράΣΚευή 28 ιουΛιου
Ζηρίνειο Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς (Λεωφ. Κηφισίας 192)
&Δημοτικό Κολυμβητήριο Πολιτείας  
(Δεξαμενής 1 & Ολυμπιονικών, Κηφισιά – Πολιτεία)
Ο Δήμος Κηφισιάς και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος 
Βικέλας» διοργανώνουν το «ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017». Ο 
Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος μας καλεί όλους να ανακαλύψουμε το μαγικό 
κόσμο του αθλητισμού μέσα από το «ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
2017»…προσφέροντας άθληση, ποιοτική απασχόληση, ψυχαγωγία και γνώση για 
τα παιδιά, σε ασφαλείς και οικείους αθλητικούς χώρους του Δήμου μας!!!
Πρόκειται για Ημερήσια Αθλητική Κατασκήνωση όπου παιδιά από 5 έως 12 ετών, 
την περίοδο Ιουνίου- Ιουλίου, απασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες. Βασικός 
σκοπός του θεσμού είναι, τα παιδιά μέσα από παιγνιώδεις μορφές άσκησης, 
να ψυχαγωγηθούν αλλά και να δεχθούν ερεθίσματα από όσο περισσότερα 
αθλήματα γίνεται ώστε να αποκτήσουν σφαιρική εικόνα για τον Αθλητισμό και να 
αποφασίσουν με ποιο από τα Αθλήματα θα θελήσουν να ασχοληθούν.
 Έτσι, χωρισμένα ανά ηλικιακή  κατηγορία, θα γνωρίσουν  αθλήματα, όπως: Βόλλεϋ, 
Μπάσκετ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Κολύμβηση, Κλασικό Αθλητισμό (Στίβο), Τέννις, 
Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική, Παραδοσιακούς Χορούς αλλά και πολλά μη 
διαδεδομένα αθλήματα όπως: Σκοποβολή, Ξιφασκία, κ.ά.

Μετά το πέρας των ημερήσιων αθλητικών δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει φύλαξη των παιδιών από τη 13:00 έως και τις 16:00, για την 
εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων, όπου τα παιδιά απασχολούνται με εικαστικές 
δραστηριότητες και δημιουργίες.

Το «ΑΘΛΗΤΙΚΟ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017» είναι πρωτοπόρο πρόγραμμα που 
εφαρμόζεται από τον Δήμο Κηφισιάς. 

Πληροφορίες- εγγραφές: Από τρίτη 6 ιουνίου στο Ζηρίνειο Δημοτικό Στάδιο 
Κηφισιάς (Λεωφ. Κηφισίας 192) καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή : πρωί: 
10:00-14:00 & απόγευμα: 17:00-20:00)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8017976, 210 8012549



άΠοΝομεΣ EτήΣιου εΣΏτεριΚου τουρΝουά τεΝΝιΣ
ΠεμΠτή 1 ιουΝιου 
ΔήμοτιΚά ΓήΠεΔά άΝτιΣφάιριΣήΣ ΣτήΝ ΚάτΏ ΚήφιΣιά 
(οδός Όθωνος).
Την Πέμπτη 1 ιουνίου 2017 θα διεξαχθούν οι απονομές του ετήσιου εσωτερικού 
τουρνουά τέννις, που διοργανώνει το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού του 
Δήμου Κηφισιάς με τη συμμετοχή 300 παιδιών και ενηλίκων.

Κατηγορίες: 
18 ηλικιακές κατηγορίες παιδιών 
άνδρες 40- 
άνδρες 40+ 
γυναίκες 40- 
γυναίκες 40+ 
final 8 ανδρών 
final 8 γυναικών

Οι τελικοί αγώνες των παιδιών θα γίνουν ώρα: 18:00 -20:00, ο αγώνας 
επίδειξης θα πραγματοποιηθεί από τις 20:00-20:30 ανάμεσα Μίνα Καπλάνη 
(πρωταθλήτρια Ελλάδος) και Εβελίνα Μαμάη.

Οι απονομές όλων των κατηγοριών θα πραγματοποιηθούν από τις 20:30-21:00.
ειΣοΔοΣ εΛευθερή

άθΛήτουΠοΛή
Σάββάτο 10 ιουΝιου
Ώρά: 17:00 
ΖήριΝειο ΔήμοτιΚο ΣτάΔιο ΚήφιΣιάΣ 
 (Λεωφ. Κηφισίας 192)
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» διοργανώνει για όλα τα 
παιδικά του Τμήματα, Tελική Γιορτή Αθλητικών Επιδείξεων 
με την επωνυμία «Αθλητούπολη», όπου τα παιδιά θα 
παρουσιάσουν ό,τι έμαθαν κατά την διάρκεια της χρονιάς.
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ΔιάΔήμοτιΚοι  
άΓΏΝεΣ ΚοΛυμβήΣήΣ 
ΚυριάΚή 11 ιουΝιου 
Ώρά: 17:00 
ΔήμοτιΚο 
άθΛήτιΚο ΚεΝτρο 
ΠοΛιτειά(Δεξαμενής 1 
& Ολυμπιονικών, Κηφισιά – 
Πολιτεία)

Το Τμήμα Κολύμβησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος βικέλας» 
διοργανώνει την Κυριακή 11 ιουνίου στο Δημοτικό άθλητικό Κέντρο 
Πολιτεία, Διαδημοτικούς Αγώνες Κολύμβησης με την συμμετοχή και 
άλλων Δήμων στο πλαίσιο ανάπτυξης του Αθλήματος.

ειΣοΔοΣ εΛευθερή

χορευτιΚεΣ εΠιΔειΞειΣ ΛάτιΝ  
– ευρΏΠάΪΚΏΝ – 
οριεΝτάΛ χορΏΝ
Δευτερά 10 ιουΛιου
Ώρά: 19:30
άιθριο Δήμάρχειου 
ΚήφιΣιάΣ 
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Η τελευταία θερινή αθλητική 
εκδήλωση του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημήτριος βικέλας» είναι 
οι χορευτικές επιδείξεις των 
συμμετεχόντων στα τμήματα Λάτιν, 
Ευρωπαϊκών και Οριένταλ Χορών.
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