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Ο Δήμος Κηφισιάς τιμά τα 200 χρόνια της εθνεγερσίας  
καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους. Φόρος τιμής στους Ήρωες 
της Ελληνικής Επανάστασης. Ευκαιρία περίσκεψης του 
παρελθόντος και επανασχεδιασμού του μέλλοντος.
Οι ήρωες και οι μάρτυρες θέλουν ιδέες για να γεννηθούν. 
Παραδείγματα ηρωισμού, ήθους και φιλοπατρίας αντλούνται  
από τον αγώνα για την Ελευθερία.

Καθήκον όλων μας να καλλιεργήσουμε την ιστορική και 
εθνική μνήμη, επένδυση για τη νέα γενιά.

Χρέος μας να ενισχύσουμε με κίνητρα και ευκαιρίες τα 
λαμπρά μυαλά της Ελλάδας.

Συγχαρητήρια στην πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Βικέλα» 
Λίλα Παπαδημητρίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο 
προσωπικό του Οργανισμού, οι οποίοι οργάνωσαν φέτος 
εκδηλώσεις που προωθούν τα μηνύματα του Αγώνα και τις 
προεκτάσεις του.

Γιώργος Θωμάκος
Δήμαρχος Κηφισιάς

200 
χρονια εθνικησ 
παλιγγενεσιασ



 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
«Δ. ΒΙΚΕΛΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ-ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΑ
ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑ-ΦΕΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΙΩΤΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΚΑΣΝΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥNΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΒΙΑΝΕΛΟ  ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΤΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΖΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΡΟΖΑ 
ΒΡΑΧΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΤΟΥΛΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ
ΜΑΝΤΩ ΤΟΥΛΗ  
ΚΟΝΤΟΥΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 



  Με Στιγμές και Μνήμες της Λευτεριάς μας, 
με δάφνινο λόγο, εικόνα και ακούσματα θα σταθούμε φέτος  
με βαθιά περηφάνεια κι ακόμη βαθύτερη συγκίνηση μπροστά 
στις άϋλες μορφές των αγωνιστών που απλόχερα χάρισαν  
τις ζωές τους, θυσία ιερή, στη γενέθλια αρχή  
της Πολιτικής και Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.  

  Δεδομένου ότι το 1821 αποτελεί το Μεγάλο Εθνικό ιστορικό 
μας κεφάλαιο, το ιδιαίτερο Αξιακό υπόβαθρο της συλλογικής μας 
αυτογνωσίας  και την πυξίδα της ιστορικής μας πορείας προς  
το μέλλον.
Ένα κοινό και πολύτιμο «κτήμα ες αεί» που κάθε γενιά είχε,  
έχει και θα έχει ως ύψιστο χρέος να τιμά με την Μνήμη,  
τον Σεβασμό και την Αναγνώριση.

Λίλα Oδ. Παπαδημητρίου  
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

«Δ. ΒΙΚΕΛΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς

200 
χρονια εθνικησ 
παλιγγενεσιασ



AIΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
24/06/2021

Τιμητική συνεισφορά,
της ζωγράφου Αλίκης Βενιέρη- Σκουλικίδη

200 χρόνια από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας μας
η διακεκριμένη ζωγράφος  

αποτυπώνει τον ηρωϊκό αγώνα
των Ελλήνων στη θάλασσα, μέσα από τις  
«Πυρπολήσεις του Οθωμανικού στόλου  

κατά την Επανάσταση του 1821.»



Το Ν.Π.Δ.Δ. “Δ.Βικέλας” του Δήμου Κηφισιάς  εναρμονισμένο 
πλήρως στις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμοδίων αρχών  εξ’ 
αιτίας της πανδημίας του covid-19, για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
ασφάλεια των δημοτών και των καλλιτεχνών προκειμένου να 
διεξαχθούν απρόσκοπτα οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 
χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας.
Σύμφωνα με τις οδηγίες περί ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων, 
θεαμάτων & παραστάσεων σε ανοιχτούς χώρους είναι :

υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής • προστατευτικής μάσκας 
από το ακροατήριο 

Επιβάλλεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά και η  • 
σταδιακή άφιξη του κοινού, με ώρα προσέλευσης 30 λεπτά 
πριν την έναρξη της κάθε εκδήλωσης. 
Επίσης, κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται 
ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου. 

οι χώροι θα πρέπει να  υποδέχονται • μόνο καθήμενους και 
όχι όρθιους θεατές και πρέπει σε όλη την διάρκεια του 
θεάματος να παραμένουν στις θέσεις τους 

Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες • 

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις, θα γίνεται ΜΟΝΟ  • 
με τηλεφωνικές κρατήσεις από την Δευτέρα 14/06,  
ώρες 09:00 – 14:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή),  
στο τηλέφωνο 2132007204. 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κάνει κράτηση έως 
δύο άτομα. 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο εκδηλώσεων



«21 Ωδές για το 1821»
Η Πηγή Λυκούδη με «λογισμό και όνειρο» 
παρουσιάζει σε διασκευή για μικρό 
σχήμα μέρος από το συμφωνικό της έργο 
«Μακρυγιάννης» σε ποίηση  
του «Άρχοντα της λαλιάς μας»  
Άγγελου Σικελιανού.
Η συνθέτις με αφοπλιστική αισθαντικότητα 
και τεχνική υμνεί την εμβληματική μορφή 
του Στρατηγού Μακρυγιάννη αποσπώντας 
το 1ο βραβείο σύνθεσης στο διαγωνισμό  
της περιφέρειας Αττικής.   

Επίσης το κορυφαίο ποίημα «Ματρόζος» 
του ήρωα Σπετσιώτη αγωνιστή της 
Επανάστασης άρρηκτα συνυφασμένο με 
την θεατρική μαγεία του Γρηγόρη Βαλτινού, 
την δουλεμένη γνώση και στέρεα ερμηνεία 
του Μ. Κουτσαγγελίδη, την φρεσκάδα των 
ερμηνειών του Σπύρου Κλείσσα  
και της Γεωργίας Αγγέλου υπογράφουν  
την ιδιαίτερη βραδιά.
Μια προσεκτική επιλογή τραγουδιών αγαπημένων συνθετών 
συντάσσουν το μουσικό -ποιητικό τοπίο της συναυλίας.

Μαζί τους οι σολίστες μουσικοί:
Μάνος Κουτσαγγελίδης-κανονάκι-φωνή
Άγγελος Κουσάκης -κρουστά
Γάσπαρης Μαμμάς-κλαρινέτο
Δημήτρης Κοντονής κιθάρα-μπάσο
Η συνθέτις στο πιάνο

ΤΡΙΤΗ 22/6
ΩΡΑ: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς 
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)



ΠΕΜΠΤΗ 24/6
ΩΡΑ: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου 
Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης, 
Κηφισιά)

“1821”,Κληρονομιά Μνήμης  
και Περηφάνειας δύο Αιώνες μετά.

Ομιλητής ο Υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας
 Αλκιβιάδης Στεφανής, Επίτιμος ΑΓΕΣ 
 θέμα: «Η Κληρονομιά της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.»

Παρουσίαση ιστορικού ντοκυμαντέρ, 
από την φιλόλογο Λίλα Παπαδημητρίου
“Η Χαραυγή της Λευτεριάς”.

Συντονίζει η δημοσιογράφος, Αντιδήμαρχος Κηφισιάς 
Νίνα-Ασπασία Βλάχου



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6
ΩΡΑ: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

“Ο Γέρος του Μοριά”
Ο Γέρος του Μοριά,  
θαύμα καθαρά Ελληνικό,  
με μεγαλείο ψυχής, βγαλμένος  
από τα σπλάχνα του λαού,  
είναι ο άνθρωπος της μεγάλης 
ώρας του ξεσηκωμού. 
Στον Τερτσέτη εμπιστεύτηκε τον 
πλούτο των έργων και των λόγων 
του.
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζη σε μια 
αποκαλυπτική θεατρική ερμηνεία 
σκιαγραφεί το Γέρο της ψυχής των 
Ελλήνων.

Κείμενο: Αλμπέρτο Εσκενάζη
Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλατζόπουλος
Σκηνικά - Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος
Μουσική επιμέλεια:  Κώστας Μπίγαλης

Κολοκοτρώνης: Αλμπέρτο Εσκενάζη
Τσερτσέτης:      Γιώργος Τριανταφύλλου

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής



ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ»  
TOY ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.  
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6
ΩΡΑ: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

Η  Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς  
σ’ ένα   πνεύμα συνεχούς ανανέωσης 
ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, 
αποτελώντας πυρήνα Πολιτισμού  
στο Δήμο μας.
Μέσα από αντιπροσωπευτικά τραγούδια  
που διδάσκουν Ελευθερία και Γλώσσα  
από το Θούριο του Ρήγα, στα κλέφτικα  
και  ιστορικά που αποτυπώνουν τη 
συλλογική μας ταυτότητα και μνήμη.
Ενορχήστρωση - Διεύθυνση:  
Φίλιππος Χίου

«Μαζί, η μουσική είναι 
δημιουργία»
Επετειακή Συναυλία της 
Μικτής Χορωδίας του ΝΠΔΔ 
«Δ. Βικέλας».
Αληθινό πρότυπο νεανικού 
μουσικού συνόλου η Μικτή 
Χορωδία του Δήμου μας  
μέσα από το διαχρονικό έργο του  ταλαντούχου συνθέτη  
Χρίστου Λεοντή  «Καντάτα Ελευθερίας» παρουσιάζει ένα 
μουσικοποιητικό τρίπτυχο βασισμένο σε ιστορικά κείμενα του 
Εθνομάρτυρα Ρήγα Βελεστινλή Διονυσίου Σολωμού και του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη.
Τη χορωδία θα πλαισιώσει το μουσικό σύνολο «Διαφωνία»  
υπό την διεύθυνση μαέστρου Θανάση Αρβανίτη.      



ΚΥΡΙΑΚΗ  27/6
ΩΡΑ: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

 
«Με την Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού»
«Το party των αναμνήσεων»

Η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού σε πλήρη ανάπτυξη,  
με ήχο πλούσιο και ομοιογενή ιδιαίτερα ωραίο,  
ξετυλίγει το σύνολο των ικανοτήτων της σε μια βραδιά 
πλημμυρισμένη από όμορφες αναμνήσεις.

Η μπάντα του Ελληνικού Ναυτικού μετρά επίσημα 139 χρόνια 
ζωής. Παρούσα στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1896  καθώς και στους  Ολυμπιακούς Αγώνες  
της Αθήνας το 2004.
Έκτοτε κατέχει μια ιδιαίτερη  θέση στην πολιτιστική  
και κοινωνική ζωή της χώρας σκορπώντας  ανάταση ψυχής  
και Εθνικής υπερηφάνειας.

Διευθύνει ο Πλωτάρχης (Ε) Γεώργιος Τσιλιμπάρης Π.Ν.



ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6
ΩΡΑ: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

«ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1826»  
Η Θυσία του Μεσολογγίου έκανε τον Γερμανό ποιητή Müller  
να μετονομαστεί «’Ελλην» και να δηλώσει: 
«Χωρίς εσέ ,Ελλάς, τι θα ήταν ο κόσμος;»
Ο Σύλλογος των Φίλων του Μουσείου Δροσίνη αποτίει φόρο 
τιμής στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου στους ήρωες Κίτσο  
και Βασιλική Τζαβέλα και στους προγόνους  του ποιητή 
Γ.Δροσίνη, με την ομιλία του φιλολόγου και αντιπροέδρου  
του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου Δροσίνη,  
Αναστασίου Στέφου, τέως Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ενωσης 
φιλολόγων. 

Αφηγείται η Κική Αυγουστάτου, σκηνοθέτις-ηθοποιός 



ΤΡΙΤΗ 29/6
 ΩΡΑ: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

1821-2021 | 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Σ   Y   N   Α   Y   Λ   I   A  
«Κρυφά το λένε τα πουλιά…»
Ένα αφιέρωμα στον πλούτο της Ελληνικής Παραδοσιακής 
μουσικής καθώς και την ποικιλία και τις τεχνικές  
που χαρακτηρίζουν τα ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα.
Καταξιωμένοι παραδοσιακοί καλλιτέχνες, 
ο Παναγιώτης Αγγελακόπουλος  και η Μαρίνα Μανωλάκου, 
παρουσιάζουν αντιπροσωπευτικά δείγματα της τέχνης τους  
με επιλογές από τα παραδοσιακά μονοπάτια της Στεριανής  
και της Θαλασσινής  Ελλάδας του 1821.

Τραγουδούν
Παναγιώτης Αγγελακόπουλος
Μαρίνα Μανωλάκου

Παίζουν οι μουσικοί
Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, κλαρίνο, φλογέρα
Βασίλης Κλουβάτος, βιολί
Δημήτρης Ράπτης, λαούτο, ταμπουράς
Βασίλης Ι. Οικονόμου, τουμπελέκι,  
νταούλι, ντέφι

Αφήγηση: Κική Αυγουστάτου, 
σκηνοθέτις-ηθοποιός 
Επιμέλεια - Σύνθεση προγράμματος: 
Βασίλης Ι. Οικονόμου



«Ένα καπέλο από ψάθα 
Ιταλίας»
Eugène Labiche  
Θεατρική Ομάδα του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας»

Η ταλαντούχος σκηνοθέτις Κική Αυγουστάτου με την εξαίρετη θεατρική ομάδα του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας» μας παρουσιάζουν το αρχαιότερο θέατρο του παραλόγου!! 
Μια τραγελαφική κωμωδία με ανεπανάληπτα ευρήματα, με ευφυέστατη σύλληψη 
με μεθοδική πλοκή. Μια συρροή από ευτυχείς εμπνεύσεις με κωμικότατες 
επινοήσεις και θεατρικές «βολές» που δημιουργούν συνεχείς εξωφρενικές 
καταστάσεις. Η ευτράπελη «Οδύσσεια» του ήρωα της κωμωδίας που άθελά του 
βρίσκεται μπλεγμένος την ημέρα του γάμου του.   
Η συνέχεια επί ….σκηνής!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7 – 
ΤΡΙΤΗ 6/7 
ΩΡΑ: 21:00
Αίθριο Δημαρχείου 
Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης, 
Κηφισιά)

Σκηνοθεσία: Κική Αυγουστάτου
Σκηνικά: Τόνια Αγγελοπούλου 
Μουσική επιμέλεια:  
Γιώργος Αυγουστάτος
Χορογραφίες: Άννα Ανυφαντάκη

Συμμετέχουν:  
Γιώργος Μπακανδρέας   
Σπύρος Σερέτης  
Μαρία Μιχαλούδη 
Νίκος Τριανταφυλλόπουλος  
Δημήτρης Τσολιάκος
Αγγελική Σκαρλάτου  
Αχιλλέας Κουρέπης 
Σοφία Τικταπανίδου  

Ζήσιμος Κατσικογιάννης
Τόνια Αγγελοπούλου
Βαγγέλης Κυριακάκης 
Κατερίνα Σπαγή
Φωτεινή Κρεμύδα  
Δημήτρης Οικονομάκος
Ντόρα Οικονόμου
Πέγκυ Κουλούρη
Αντώνης Μάγγος

Ήχος-φως: Πέτρος Μαυρίδης
Βεστιάριο: ΣΥΡΟ
Κατασκευή σκηνικών:  
Νίκος Ραβάνης, Χρήστος Καρράς



«Αθάνατες»
 Με την έναρξη της Επανάστασης αρχίζει  
να λάμπει το αστέρι της Λασκαρίνας  
της «Μπουρλοτιέρισσας» των Ελλήνων  
της «μεγάλης κυράς», του «θηλυκού Κολοκοτρώνη». 
Η ηρωική Καπετάνισσα που γλίτωσε από  Τούρκους, 
πειρατές  και ολοκαυτώματα, έφυγε από χέρι 
ελληνικό το 1825 στο σπίτι της στις Σπέτσες.
 Μέσα από την ηθική έξαρση, τον ηρωισμό,  
την αυταπάρνηση για την πατρίδα αναδύεται  
η υπέροχη αγνή μορφή της ηρωΐδας   
Μαντούς Μαυρογένους η οποία θυσίασε στον 
αγώνα την τεράστια περιουσία της, πολεμώντας 
παθιασμένα σε στεριά και θάλασσα.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας της απέδωσε  
την μεγαλύτερη στρατηγική τιμή  
του αντιστράτηγου της Ελλάδος.
Πέθανε στην Πάρο μόνη και πάμπτωχη.
Η ζωή των δύο ηρωΐδων ζωντανεύει από τις 
ταλαντούχες ηθοποιούς, Μαίρη Βιδάλη  
και Σύνθια Μπατσή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7
ΩΡΑ: 20:30
Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά)

Συντελεστές 
Κείμενο: Τάνια Χαροκόπου 
Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Λοϊζίδης 
Σκηνικά – κοστούμια:  
Άννα Μαχαιριανάκη 
Μουσική επένδυση:  
Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος 
Φωτισμοί: Γιώργος Δανεσής 

Πρωταγωνιστούν:
Μαίρη Βιδάλη , 
Σύνθια Μπατσή ,  
Κωνσταντίνος Ζαμπάρας , 
Βασίλης Μπατσακούτσας



Χορηγός επικοινωνίας

Χορηγοί

ΤατοΪου 125, νέα ερυθραία

λεωφόρος κηφισίας 357

κοκκιναρά 30, κηφισιά

              κασσαβέτη 5, κηφισιά



Γραφεία Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 
“Δημήτριος Βικέλας” Δήμου Κηφισιάς
(Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Κηφισιά, 14561)
Τμήμα Πολιτισμού: 213 2007- 202- 204 - 205 - 207
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


