
Με περισσότερο φως και χρώμα ο Δήμος μας,  
σας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί τις ημέρες  
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με αισιοδοξία 
αλλά και ασφάλεια. Οι συνθήκες είναι ασφαλώς 
δύσκολες αλλά με την ελπίδα στην επιστήμη και την 
πίστη στο Θείο Βρέφος που έρχεται, θα νικηθεί η 
πανδημία.

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δ. Βικέλας» 
έχει διαμορφώσει ένα εορταστικό πρόγραμμα που 
μπορεί να προσφέρει χαρά σε όλους τους δημότες 
μας, αλλά πολύ περισσότερο στα παιδιά που είναι οι 
πρωταγωνιστές των εορτών.

Σας περιμένουμε να ανταμώσουμε στις πόλεις μας 
και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές πάντα με τα 
απαραίτητα μέτρα.

      Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Αγάπη σε όλους.

Γιώργος Θωμάκος
Δήμαρχος Κηφισιάς



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ  
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες» 
Χαρ. Τρικούπη 127, Νέα Ερυθραία  
Ώρα: 18:00

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 
ΔΕΝΤΡΟΥ

Η Νέα Ερυθραία φορώντας τα γιορτινά της 
ανοίγει την αυλαία των Χριστουγέννων.  
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος θα φωταγωγήσει 
 το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Η Νέα Ερυθραία μπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς με την 
ορχήστρα Prestige που υπόσχεται κέφι, τραγούδια σε pop και 
rock ρυθμούς. 

Τηρώντας πάντα τα μέτρα που συνιστά η ατομική ευθύνη και η 
συλλογική υπευθυνότητα.



ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΚΗΦΙΣΙΑ  
Εμπορικό Κέντρο “Shoppingland” 
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου  
Ώρα: 18:00

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 
ΔΕΝΤΡΟΥ

Το Χριστουγεννιατικό δέντρο στην Κηφισιά ας έχει φέτος για 
στολίδια του Υγεία, Πίστη, Υπομονή και Χαμόγελο. 

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος θα φωταγωγήσει  
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ελάτε να ξαναζωντανέψουμε 
 τη μαγική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων πλημμυρισμένη  
από τις παιδικές φωνές της χορωδίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλα» 
υπό τη μουσική διεύθυνση του Θανάση Αρβανίτη.

Τη βραδιά θα θερμάνει η εκπληκτική φωνή της Αλεξάνδρας Σιετή 
και της γεμάτης ενέργειας και ρυθμό ορχήστρας της Souled Out 
με χριστουγεννιάτικες μελωδίες καθώς και Soul, Funk, Disco  
και R’nB’ με επιτυχίες του χθες και του σήμερα! 



ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες» 
Χαρ. Τρικούπη 127,  
Νέα Ερυθραία  
Ώρα: 13:00

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η Φιλαρμονική «Ανδρέας Κατεβαίνης» του Δήμου Κηφισιάς 
συμμετέχοντας στο εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων 
ερμηνεύει δημοφιλείς Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και Κάλαντα  
στο Εμπορικό Κέντρο “Shoppingland” υπό την διεύθυνση του 
μαέστρου Φίλιππου Χίου. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
Εμπορικό Κέντρο  
«Καμάρες» 
Χαρ. Τρικούπη 127, 
Νέα Ερυθραία 
Ώρα: 11:00

DJ 

Το Kifissia Radio συμμετέχοντας έρχεται με κέφι και 
αναλαμβάνει…δράση στο Εμπορικό Κέντρο Νέας Ερυθραίας 
«Καμάρες». 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΚΗΦΙΣΙΑ  
Άλσος «Δημήτρης Ζωμόπουλος» 
Ώρα: 18:00

«ΠΟΥ ΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ;»

Ελάτε να ζήσουμε μέσα  
στο Χριστουγεννιάτικο χωριό  
του πάρκου «Δ. Ζωμόπουλος»  
ένα περιπετειώδες ταξίδι με το μαγικό 
τρένο του Άη Βασίλη. Θα επισκεφθούμε 
τη χώρα των ξωτικών, θα φθάσουμε 
ως τον Βόρειο Πόλο και στη Λαπωνία για να ανακαλύψουμε 
πως ο Άη Βασίλης κρύβεται μέσα σε κάθε άδολη παιδική 
ψυχή που ξεχειλίζει από Αγάπη, Αγνότητα και Καλοσύνη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΚΗΦΙΣΙΑ  
Κολοκοτρώνη 
& Λεβίδου 
Ώρα: 12:30

ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Πιστή στο καθιερωμένο εορταστικό rendez-vous η Μικτή  
και η Παιδική Χορωδία του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας» του Δήμου 
Κηφισιάς μας καλεί να γιορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα  
με την ομορφιά και τη χαρά που τους ταιριάζουν.  
Πάντα υπό την διεύθυνση και καθοδήγηση του μαέστρου 
Θανάση Αρβανίτη στο Εμπορικό Κέντρο «Shoppingland». 
Η πολυμελής ορχήστρα Musica Nova θα πλαισιώσει τις χορωδίες 
μας.



ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΚΗΦΙΣΙΑ 
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου 
Ώρα: 13:00

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η Φιλαρμονική «Ανδρέας Κατεβαίνης» του Δήμου Κηφισιάς 
συμμετέχοντας στο εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων 
ερμηνεύει δημοφιλείς Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και Κάλαντα  
στο Εμπορικό Κέντρο “Shoppingland” υπό την διεύθυνση  
του μαέστρου Φίλιππου Χίου. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΚΗΦΙΣΙΑ  
Αίθουσα  
«Δήμαρχος Βασ.
Γκατσόπουλος» 
Δημαρχείο Κηφισιάς 
(Διονύσου & Μυρσίνης) 
Ώρα: 17:00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
«Xana Zoo Live 
Χριστούγεννα στη Χοραλία»

Παιδιά! Ελάτε να ζήσετε ένα ταξίδι ζωηρής φαντασίας  
με πολύ τραγούδι, χορό και κέφι σε ένα καλοστημένο παραμύθι 
με πρωταγωνιστές τα ζώα του δάσους και όχι μόνο!!! 
Ένα παραμύθι που καταφέρνει να μιλήσει στις καρδιές των 
παιδιών.



ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΚΗΦΙΣΙΑ

10 SANTA FUN RUN Δήμου Κηφισιάς
• Είναι ένας περίπατος στο κεντρικό εμπορικό κέντρο της πόλης 
που συμμετέχουν όσοι δημότες επιθυμούν, ντυμένοι με την 
στολή του άγιου Βασίλη.
• Σε αυτόν τον περίπατο μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι 
δημότες της πόλης από παιδιά μέχρι και ενήλικες



ΠΕΜΠΤΗ 23  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
(Οδός Κασσαβέτη) 
Ώρα: 15:30 

HASTA BRASSTA

Μια μπάντα πνευστών, από επτά μουσικούς υπόσχονται να 
αναδείξουν το ηχόχρωμα των συγκεκριμένων οργάνων, να 
σκορπίσουν φωτεινά χαμόγελα μέσα από διασκευές διάσημων 
κομματιών Pop, Funk, Disco.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΚΗΦΙΣΙΑ  
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου 
Ώρα: 14:00

DA  BAND

Το Εμπορικό Κέντρο Κηφισιάς “Shoppingland” μεταμορφώνεται 
σε μουσική σκηνή για ένα κεφάτο χορευτικό party από τους 
Da Band, ένα 6μελές σχήμα upbeat μουσικών σε ένα δυνατό 
soul-funk πρόγραμμα που θα ξεσηκώσει τους νέους και όσους…
νιώθουν νέοι!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΚΗΦΙΣΙΑ  
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου  
Ώρα: 13:30

ΆΜΑΞΑ 
Παιδιά! Ελάτε να φωτογραφηθείτε 
 με το έλκηθρο του Άη Βασίλη!



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου, 
Νέα Κηφισιά 
Ώρα: 12:30

Ο Άγιος Βασίλης στους δρόμους 
Ο Χριστουγεννιάτικος κόσμος ζωντανεύει 
στη Κηφισιά!

Ελάτε με τα παιδιά σας να γιορτάσουμε τα 
Χριστούγεννα στους δρόμους της Κηφισιάς 
προσθέτοντας μια νότα ευτυχίας και χαράς πλάι  
στον  αγαπημένο Άγιο Βασίλη των παιδιών!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου, 
Νέα Κηφισιά 
Ώρα: 12:30

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ  NEW 
GROUP

Ο Δημήτρης Ζαφειρέλης  με την 
New Group θα σκορπίσουν φωτεινά 
χαμόγελα, θα ομορφύνουν τη ζωή 
μικρών και μεγάλων μέσα από 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ένα 
όμορφο μουσικό ταξίδι σε ρυθμούς 
Blues, Jazz και Rock!



ΠΕΜΠΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΚΗΦΙΣΙΑ 
(Οδός Γ. Δροσίνη  
& Μιλτιάδου)  
Ώρα: 15:30

HASTA BRASSTA
Μια μπάντα πνευστών,  
από επτά μουσικούς 
υπόσχονται να αναδείξουν το ηχόχρωμα των συγκεκριμένων 
οργάνων, να σκορπίσουν φωτεινά χαμόγελα μέσα από διασκευές 
διάσημων κομματιών Pop, Funk, Disco.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Αίθουσα  
«Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος» 
Δημαρχείο Κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης) 
Ώρα: 17:00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Το πνεύμα των Χριστουγέννων» 
του Κάρολου Ντίκενς

«Εγώ θα τιμήσω τα Χριστούγεννα στην καρδιά μου  
και θα προσπαθήσω να τα κρατήσω εκεί όλο το χρόνο.» 
Κάρολος Ντίκενς 

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι το πνεύμα της αγάπης,  
της γενναιοδωρίας και της καλοσύνης.  
Αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων φώτισε την καρδιά  
και το μυαλό του άπληστου και τσιγκούνη Σκρουτζ 
του παραμυθιού μας και τον μεταμόρφωσε σε σωστό άνθρωπο.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΚΗΦΙΣΙΑ  
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου 
Ώρα: 12:30

Ο Θάνος Ολύμπιος σε Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια με Jazz διάθεση

Ο Θάνος Ολύμπιος σε ένα κεφάτο 
Χριστουγεννιάτικο μουσικό πρόγραμμα στην 
Κηφισιά! 

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή 
Χριστουγεννιάτικη μουσική νότα με jazz 
διάθεση θα γεμίσουν την ατμόσφαιρα. 
Last Christmas, Feliz Navidad, καθώς ο 
Ρούντολφ το ελαφάκι θα μας πει:  
We wish you a Merry Christmas!  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
ΚΗΦΙΣΙΑ  
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου 
Ώρα: 12:00

Ο Άγιος Βασίλης στους δρόμους 
Ο Χριστουγεννιάτικος κόσμος ζωντανεύει  
στη Κηφισιά!

Ελάτε με τα παιδιά σας να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα 
στους δρόμους της Κηφισιάς προσθέτοντας μια νότα 
ευτυχίας και χαράς πλάι στον  αγαπημένο Άγιο Βασίλη 
των παιδιών!!



Το φωτοφόρο μήνυμα της Γέννησης του 
Θεανθρώπου ας είναι ελπιδοφόρος πηγή 

δύναμης για όλους μας.
Καλά Χριστούγεννα με ελπίδας φώς. 

Καλή Νέα Χρονιά με Υγεία, Χαμόγελο. 
Εμπιστοσύνη στη ζωή. 


