


Χριστούγεννα  
Κηφισιά

Nέα Ερυθραία 
Εκάλη

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 
Δήμου Κηφισιάς



Η «μαγεία» των Χριστουγέννων γεμίζει και πάλι με χρώματα 
χαράς και αισιοδοξίας την Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη. 
Στο πνεύμα της μεγαλύτερης εορτής του Χριστιανισμού, 
της Θείας Γέννησης και παρά τις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν ο Δήμος μας προσφέρει το πολύτιμο αγαθό της 
ψυχαγωγίας, που όλοι έχουμε ανάγκη αυτήν την περίοδο.
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός μας, «Δ.Βικέλας», θα προσφέρει 
και φέτος απλόχερα ένα εορταστικό πρόγραμμα προς όλους 
και πολύ περισσότερο στους εφήβους και λιλιπούτειους 
δημότες μας, που είναι και οι πρωταγωνιστές των ημερών.  
Θα δεσπόζουν φυσικά, τα δύο πανύψηλα Έλατα που 
έφθασαν από τα βουνά της Ευρυτανίας σε Κηφισιά και  
Νέα Ερυθραία.
Σας καλώ όλους να ανταμώσουμε και να μεταφέρουμε 
τα μηνύματα των Χριστουγέννων, την Καλοσύνη, 
την Προσφορά, την Αλληλεγγύη, την Πίστη και την 
Πανανθρώπινη Αγάπη.
Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Αγάπη. 
Ειρήνη κι Αισιοδοξία για το 2023!

Γιώργος Θωμάκος
Δήμαρχος Κηφισιάς



Χριστούγεννα  
Κηφισιά

Nέα Ερυθραία 
Εκάλη

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 
Δήμου Κηφισιάς



Φίλες, Φίλοι, αγαπημένοι 
συνδημότες,

Χριστούγεννα και πάλι !!!
Φώτα, χρώματα, μουσικές, 
χαρούμενες φωνές πλημμυρίζουν τις 
πόλεις, τους δρόμους, τις γειτονιές 
μας, διώχνοντας μακριά  το γκρίζο 
της καθημερινότητας.
Το μεγάλο μήνυμα της γέννησης 
του Θεανθρώπου κυριαρχεί παντού. 

Μήνυμα που εμφορεί αγάπη, αρετή, αλληλεγγύη, 
ταπεινότητα, πίστη. Αρετές που μας ανυψώνουν και 
που αποτελούν σκοπό ζωής.

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Δ Βικέλας” στην προσπάθειά του να μας 
φέρει όλους πιο κοντά σε αυτό το υψηλό μήνυμα, μας 
ταξιδεύει με εξάντα τον πολιτισμό σε ό, τι ωραίο και 
αληθινό κυριαρχεί κάθε Χριστούγεννα στις καρδιές μας.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας.
Σας περιμένουμε όλους!

Δική σας,

Νίνα-Ασπασία Βλάχου
Δημοσιογράφος

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. “Δ. Βικέλας”
Δημοτική Σύμβουλος 

Εντεταλμένη Τουρισμού



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 18:30
Εμπορικό Κέντρο 
«Καμάρες» 
(Χαρ. Τρικούπη 127, Νέα 
Ερυθραία)

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 
ΔΕΝΤΡΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΗΛΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της αγαπημένης μας Νέας Ερυθραίας, 
που φέτος ειδικά βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τις 
εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική πικρή 
επέτειο, θα ανάψει το απόβραδο της 9ης Δεκεμβρίου αμέσως μετά 
τον χαιρετισμό του Δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου.

Στη συνέχεια ο κοσμαγάπητος ερμηνευτής Ηλίας Βρεττός με 
την ορχήστρα του  θα ...ταξιδέψουν μικρούς και μεγάλους με 
εξάντα χριστουγεννιάτικες μελωδίες στο γιορτινό μήνυμα της 
Θείας Γέννησης, ενώ θα ακουστούν και οι μεγάλες επιτυχίες του 
διακεκριμένου τραγουδοποιού.
Την εκδήλωση θα ανοίξει η Χορωδία Δημοτικών Σχολείων 
Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

ΜΗΝΥΜΑ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ !!!

Με έναν πρωτότυπο συμβολισμό,προς όφελος του περιβάλλοντος 
, θα φωτιστούν φέτος τα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε Κηφισιά και 
Νέα Ερυθραία!. Οι φωταγωγήσεις θα συνοδεύονται και από μήνυμα 
προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου, 
τα πανύψηλα έλατα θα ανάψουν ποδηλατώντας!!! Δηλαδή με 
την ενέργεια που παράγεται κινώντας τα πετάλια ενός ξύλινου 
ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το ποδήλατο είναι κατασκευασμένο από 
καμένα δέντρα που προέρχονται από πληγείσες περιοχές.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών θα 
βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Κηφισιάς. Ερυθραίας.



ΣΑΒΒΑΤΟ 10 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 18:30
Εμπορικό Κέντρο 
“Shoppingland”
(Κολοκοτρώνη & Λεβίδου, 
Κηφισιά)

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ  
ΔΕΝΤΡΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΑΥΛΙΝΑΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Το πιο λαμπρό δέντρο που στέλνει το μήνυμα της Θείας Γέννησης, 
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα λάμψει με το άναμά του στην 
Κηφισιά τη νύχτα της 10ης Δεκεμβρίου αφού προηγηθεί ο γιορτινός 
χαιρετισμός του Δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου.
Καλεσμένη μας φέτος στην πρώιμη Άγια Νύχτα η ερμηνεύτρια και 
τραγουδοποιός, Παυλίνα Βουλγαράκη.  
Η γνωστή για τη γοητευτική παρουσία και την ατμοσφαιρική 
φωνή της, Παυλίνα, θα μας ταξιδέψει από την Κηφισιά μέχρι τη 
Βηθλεέμ και πάλι πίσω, ξεδιπλώνοντας μελωδίες που απηχούν 
τον εορταστικό ψυχισμό μας, γκρεμίζοντας το ‘εγώ’ για να 
απολαύσουμε την αρμονία του ‘εμείς’.
Την όλη γιορτινή ατμόσφαιρα θα στολίσουν με την παρουσία 
και τις τρυφερές φωνούλες τους τα βλαστάρια της Παιδικής 
Χορωδίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας» υπό τη διεύθυνση του 
καταξιωμένου μαέστρου Θανάση Αρβανίτη.

ΜΗΝΥΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ !!!

Με έναν πρωτότυπο συμβολισμό,προς όφελος του περιβάλλοντος 
, θα φωτιστούν φέτος τα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε Κηφισιά και 
Νέα Ερυθραία!. Οι φωταγωγήσεις θα συνοδεύονται και από μήνυμα 
προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου, τα 
πανύψηλα έλατα θα ανάψουν ποδηλατώντας!!! Δηλαδή με την 
ενέργεια που παράγεται κινώντας τα πετάλια ενός ξύλινου ηλεκτρικού 
ποδηλάτου. Το ποδήλατο είναι κατασκευασμένο από καμένα δέντρα 
που προέρχονται από πληγείσες περιοχές.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών θα βρίσκεται 
σε κεντρικό σημείο της Κηφισιάς. Ερυθραίας.



ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 19:00
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
Η Φιλαρμονική 
«Ανδρέας 
Κατεβαίνης» του Δήμου 
Κηφισιάς στην ετήσια 
επίσημη συναυλία της με χριστουγεννιάτικες και όχι μόνον 
επιτυχίες του Ελληνικού και διεθνούς μουσικού ρεπερτορίου. 
Ενορχήστρωση - διεύθυνση Φίλιππος Χίου.

 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 19:00
Εντευκτήριο Εκάλης
(Πλατεία Κέννεντυ)

ΝΙΚΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ
“ WHITE CHRISTMAS ”  
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Συναυλία με Χριστουγεννιάτικα και 
άλλα επιλεγμένα ελληνικά και ξένα 
ακούσματα, για μια λαμπερή, γιορτινή 
βραδιά. Τον ερμηνευτή Νίκο Κριεζή 
συνοδεύει η Πηνελόπη Βελέντζα.
Στο αρμόνιο ο Παύλος Κούφαλης.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 18:00
Δημαρχείο Κηφισιάς
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
(Διονύσου & Μυρσίνης)
«Απόλλων Μουσηγέτης»
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μουσική πανδαισία με τη συμμετοχή δύο χορωδιών όπου τα 
θρησκευτικά ακούσματα θα συνοδεύονται για πρώτη φορά και από 
τα κρουστά λατινικής Αμερικής bombo leguero και charango.
Συμμετέχουν:

•	 Χορωδία «Μελωδοί»
•	 Μεικτή Χορωδία Δήμου Αγίας Παρασκευής

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 13:00
Εμπορικό Κέντρο “Shoppingland”
(Κολοκοτρώνη & Λεβίδου, Κηφισιά)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΑΓΔΑΣ ΒΑΡΟΥΧΑ
Η ζεστή, γεμάτη συναίσθημα φωνή 
της Μάγδας Βαρούχα, μιας από 
τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες 
της νέας γενιάς, θα ακουστεί 
στο πρώιμο Χριστουγεννιάτικο 
μεσημέρι που διοργανώνει το 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας» το Σάββατο 
17 Δεκεμβρίου. Η Μάγδα μας, έχει 
συνεργαστεί με καταξιωμένους 
τραγουδοποιούς όπως τους 
Xρήστο Θηβαίο και Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ενώ τώρα 
με την μπάντα της θα μας ταξιδέψει μουσικά σε εικόνες του 
τότε που τραγουδούσαμε γελούσαμε και χορεύαμε παρέα 
όλοι μαζί. Ωστόσο, θα μας τραγουδήσει και το δικό της 
ρεπερτόριο από τον πρώτο της δίσκο «28 και κάτι», αλλά και 
δημιουργίες από τη νέα της δουλειά.



ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 19:00
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. 
Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΚΡΙΣΤΥ ΚΑΘΑΡΙΟΥ
«Χριστούγεννα από όλο τον 
κόσμο»

Ταξίδι λυρικό, μαγευτικό, από το 
χωριό του Άη Βασίλη μέχρι την 
Κηφισιά, με εξάντα τη φωνή της 
γνωστής κυρίας του μπελκάντο 
σοπράνο Κρίστυς Καθαρίου 
θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο μας. Κάλαντα, έθιμα της 
Άγιας Νύχτας, θα μας φέρουν πιο κοντά με το μήνυμα 
της γέννησης του Θεανθρώπου, μήνυμα αγάπης, ελπίδας, 
ομόνοιας, πίστης.
Συνεργάτες στο λυρικό αυτό παραμύθι για μικρούς και 
μεγάλους οι καταξιωμένοι σολίστες μουσικοί:
Πάρης Μαμμάς: Μουσική Διεύθυνση - Ενορχηστρώσεις -   Κλαρινέτο 
Κατερίνα Λιάτα:  Πιάνο
Στάθης Λαζαρίδης: Βιολί 
Δημήτρης Κοτταρίδης: Βιολοντσέλο 
Νίκος Χατζόπουλος: Κοντραμπάσο 
Γρηγόρης Συντρίδης: Ντραμς- κρουστά

Παρουσίαση - Αφήγηση: Σμαράγδα Αποστολάτου
Αφήγηση: Ιωάννης Βογιατζόγλου

Guest Star της βραδιάς η Παιδική Χορωδία 
«Τροβαδούρων Κηφισιάς» υπό τη Διεύθυνση του 
Μαέστρου  Γιώργου Σιτώτη.



ΚΥΡΙΑΚΗ 18 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
– ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Διονύσου & 
Μυρσίνης)
Απόσταση: 5 χλμ.
Ώρα εκκίνησης: 9:30 
π.μ.

2ο Kifissia Santa Walk & Run
Πανηγυρική έξοδο στους δρόμους της Κηφισιάς θα κάνουν 
και φέτος οι Άη Βασίληδες που συμμετέχουν στο 2ο Kifissia 
Santa Walk & Run 5 χλμ. (2 στροφές 
των 2.5 χλμ.).

 ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 13:00
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες»
(Χαρ. Τρικούπη 127, Νέα Ερυθραία)

ΜΟΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΗ ΣΤΙΣ 
«ΚΑΜΑΡΕΣ» 
Πολυσύνθετη παρουσίαση με εργαστήρια Τέχνης για παιδιά, 
πλαισιωμένη με Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά τραγούδια από 
την 6μελή ορχήστρα του Σπύρου Πολυκανδριώτη θα λάβει 
χώρα στο Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες» της Νέας Ερυθραίας. 
Η «Έναστρη νύκτα» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ θα ταξιδέψει τους 
λιλιπούτειους εορταστές, τους γονείς τους, τον παππού και τη 
γιαγιά, στον μαγικό κόσμο της Τέχνης. 
Δημιουργίες από τα τρυφερά χεράκια όπως αστέρια, άγγελοι 
και άλλες κατασκευές θα γίνουν με την καθοδήγηση της 
εικαστικού Δώρας Μαλτέζου.
Ενότητες Προγράμματος:
1. Εργαστήρια Τέχνης
2. Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια
3. Παραδοσιακά Τραγούδια από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας



ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 17:30
Εμπορικό 
Κέντρο 
“Shoppingland”
(Κολοκοτρώνη & 
Λεβίδου, Κηφισιά)

WOLVES TEAM

Η κορυφαία ομάδα 
των ταλαντούχων 
αθλητριών 
της σχολής 
γυμναστικής “Wolves Academy”, που στέφθηκε το 2017 
στη Νορβηγία παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα εντυπωσιάσει 
την έδρα της, την Κηφισιά, για να ‘αγωνιστεί’ χορεύοντας 
με τον δικό της μοναδικό τρόπο χριστουγεννιάτικες 
χορογραφίες που θα καταπλήξουν μικρούς και μεγάλους. 
Μαζί τους και η ιδρύτρια της “Wolves Academy” Ολυμπία 
Δραγούνη. Να σημειωθεί ότι πρόσφατα θαυμάσαμε τις 
αθλήτριες Wolves Team στα επίσημα εγκαίνια του νέου 
γηπέδου της ΠΑΕ ΑΕΚ.

 ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 19:00
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Νέας 
Κηφισιάς
(Παυσίλυπου 1, Κηφισιά)

Χορωδία «Κηφισιά 1937»
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Η περίφημη χορωδία του Δήμου μας «Κηφισιά 1937» 
θα δημιουργήσει τη δική της μυσταγωγική παρουσία στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νέας Κηφισιάς. Οι χορωδοί 
βραβευμένοι όλοι για την πολύχρονη δημιουργικότητά τους 
θα ψάλλουν ιερούς χριστουγεννιάτικους ύμνους, υπό τη 
διεύθυνση του μαέστρου Χαράλαμπου Μιχαηλίδη.



ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 18:30
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
EKKΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Πάντα στις επάλξεις η δραστήρια Ένωση 
Κεφαλλήνων Κηφισιάς και Βορείων Προαστίων. Ο 
αεικίνητος Πρόεδρος της, Διονύσης Κεκάτος, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς  και το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δ. Βικέλας» οργανώνουν τιμητικό αφιέρωμα 
στον αείμνηστο εκ Κεφαλονιάς Αρχιμανδρίτη π. 
Γεράσιμο Καλλιβωκά, ιερατικό  προϊστάμενο  του 
Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Δημητρίου Κηφισιάς. Στο 
2ο μέρος, η Μεικτή Εκκλησιαστική Χορωδία Αθηνών, 
θα  ψάλλει Χριστουγεννιάτικους ύμνους και θα 
ακουστούν μουσικές από  όλο τον κόσμο.

ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 19:30
Εντευκτήριο Εκάλης  
(Πλατεία Κέννεντυ)
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
Μέσα στο εορταστικό πνεύμα των 
Χριστουγέννων ο Δήμος Κηφισιάς υποδέχεται 
τον λαοφιλή τραγουδοποιό, ο οποίος έχει 
συνδέσει όσο κανείς άλλος τη φωνή του με 
τις γιορτές των Χριστουγέννων, τον  Θάνο 
Καλλίρη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης της 
ελληνικής ποπ μουσικής, θα μας  φέρει με τη 
μελωδικότητά του ακόμη πιο κοντά στην Άγια 
νύκτα!!! 
Τα δημοφιλή του τραγούδια - διαχρονικές 
επιτυχίες: Τρίγωνα κάλαντα - Ρούντολφ το ελαφάκι - Ο χειμώνας ο 
βαρύς - Των Χριστουγέννων καμπάνες - Ο Άη Βασίλης πάλι θα ‘ρθει 
- Άγια νύχτα - Κάλαντα πρωτοχρονιάς – θα τα ξανατραγουδήσουμε 
όλοι μαζί του!



ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 19:30
Ιερό Προσκύνημα 
Παναγίας Ελευθερώτριας
(Θεοτοκόπουλου 2 & 
Αρεταίου, Κηφισιά)
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ 
ΜΙΚΤΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Στον Ιερό Ναό  της Παναγίας Ελευθερώτριας θα 
ελαφρύνουν την ψυχή των πιστών, οι ψαλμοί των Αγγέλων, 
τραγούδια στην καρδιά μας από τη Μικτή και Παιδική 
Χορωδία του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «Δημήτριος 
Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς, υπό την μουσική διεύθυνση 
και άγρυπνη καθοδήγηση του μαέστρου Θανάση Αρβανίτη. 
Το μουσικό σύνολο Musica Nova θα πλαισιώσει τις χορωδίες 
μας. 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 13:00
Εμπορικό Κέντρο “Shoppingland”
(Κολοκοτρώνη & Λεβίδου, Κηφισιά)
ΣΥΝΑΥΛΙΑ FLEUR
«Από τον S. Rachmaninov στους 
Beatles…»
Ο τσελίστας Σταύρος Παργινός και η 
πιανίστα Ελευθερία Ναθαναήλ,  οι κλασικοί μουσικοί 
που αφουγκράζονται τον ήχο της πόλης, δημιουργούν με 
το ντουέτο τους έναν ήχο με εντελώς προσωπικό τρόπο 
ερμηνείας κλασσικών και σύγχρονων έργων. Πρώτο δείγμα 
της έμπνευσής τους, η διασκευή στο «μεγάλο» τραγούδι 
των Beatles, Eleanor Rigby (Lonely People). Δεύτερο δείγμα 
είναι το Vocalise του S. Rachmaninov, βαθιά συναισθηματικό 
μουσικό έργο στο οποίο επίσης οι Fleur δείχνουν  και πάλι 
τον ξεχωριστό τρόπο της μουσικής τους απόδοσης. Αυτή 
την περίοδο ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν από την EMI 
ακόμα δύο διασκευές σε κομμάτια του Nick Cave. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑ
Ώρα: 13:00
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ !
Οι Χριστουγεννιάτικες ευχάριστες 
εκπλήξεις του Δήμου Κηφισιάς  
προς Δημότες και επισκέπτες, 
ατέρμονες! Προπαραμονή της Άγιας Νύκτας, η ημέρα θα είναι 
ιδιαίτερα απολαυστική για όλους!
Εκτός από τις παραδοσιακές άμαξες με τα περίφημα άλογα - 
ταξιδευτές μας, θα κυκλοφορήσει, στους δρόμους και στις γειτονιές 
με επιβάτες του τα μέλη της Φιλαρμονικής μας, το γιορτινό 
τρενάκι και θα αντηχήσει τις Χριστουγεννιάτικες μελωδίες  απ’ 
άκρου εις άκρον του Δήμου μας!!! Δίχως εισιτήριο θα υπάρξουν από 
τις 16:00 έως τις 19:00 και  θέσεις για Δημότες. Σπεύσατε !!!  

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 12:00
Εμπορικό Κέντρο “Shoppingland”
(Κολοκοτρώνη & Λεβίδου, Κηφισιά)
Χριστουγεννιάτικος περίπατος 
με Ξυλοπόδαρους , Ζογκλέρ και 
Μάγους
Φέτος που οι υγειονομικοί όροι του 
ΕΟΔΥ μας το επιτρέπουν, θα μας 
επισκεφθούν και θα περπατήσουν (προσεκτικά ωστόσο σε ότι 
αφορά στις αποστάσεις) στους κεντρικούς δρόμους του Δήμου 
μας μεταφέροντας το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων, 
ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ και γιγάντιες χριστουγεννιάτικες 
μασκότ. Οι πανύψηλοι ξυλοπόδαροι θα μας συναρπάσουν παρέα με 
έναν ακόμη ψηλότερο φίλο τους (!!!), ενώ οι μάγοι με τα δώρα και 
οι ζογκλέρ θα μας ταξιδέψουν μέχρι το χωριό του Άη Βασίλη, με τον 
οποίο και  θα φωτογραφίζονται μικροί και μεγάλοι.
Κορυφαία έκπληξη το φαντασμαγορικό Bubble Show που προς 
μεγάλη χαρά των λιλιπούτειων δημοτών μας, θα πλημμυρίσει τον 
αέρα με άπειρες σαπουνόφουσκες!! 
Μέσα σε όλα αυτά οι θεσπέσιες μουσικές 
των Χριστουγέννων θα πλημμυρήσουν την 
ατμόσφαιρα από την κονσόλα του DJ Gogo 
(Kifissia Radio).



ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 17:00
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΚΑΙ Η ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΛΑ
Οι πρωταγωνιστές των ημερών, οι μικροί 
μας αγαπημένοι φίλοι θα ακούσουν και ένα 
υπέροχο χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τον Άγιο Βασίλη την 
Καλικαντζαρούλα και τα ξωτικά. Παράσταση  που υπογράφει 
ο σκηνοθέτης Γιώργος Λουρωτός και παρουσιάζουν οι 
επαγγελματίες ηθοποιοί Γιώργος Λουρωτός, Στεφανία 
Γκουρνέλου, Μαρίνα Σταμάτη, Μαριλένα Καμπιώτη και 
Μαρία Πουλιακάκη. Μέλη της Θεατρικής Ομάδας Κανέλα 
άπαντες.
Κοστούμια – Σκηνικά: Έλενα Πρίφτη, Τραγούδια – Στίχοι: 
Καλλιόπη Γιαννάκου , Μουσική: Κωνσταντίνος Σταμάτης 
Τα παιδιά θα καλωσορίσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς. 

 
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 13:00
Εμπορικό Κέντρο “Shoppingland”
(Κολοκοτρώνη & Λεβίδου, Κηφισιά)
 Χριστούγεννα και Jazz
Όλα τα είδη μουσικής του κόσμου 
τιμούν στο έπακρο την κορυφαία γιορτή 
των Χριστουγέννων. Μέσα σ’ αυτό το 
λαμπερό πνεύμα ο γνωστός μουσικός – 
τραγουδιστής Θάνος Ολύμπιος παρουσιάζει ξεχωριστές 
Χριστουγεννιάτικες μουσικές νότες με jazz διάθεση! Το 
ρεπερτόριο του ελληνικό και διεθνές με κορυφαία ακούσματα, 
τον μικρό τυμπανιστή, Feliz Navidad, Happy Christmas – 
Lennon, Jingle Bells Rock, Roudolf το ελαφάκι, Άγια Νύχτα, Last 
Christmas.  
Τον Θάνο Ολύμπιο συνοδεύουν οι μουσικοί:
Αλέξανδρος Ορφανός : Πιάνο
Γιάννης Νοταράς : Τύμπανα/Drums
Γιώργος Ντάνης : Κοντραμπάσο



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 13:00
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες»
(Χαρ. Τρικούπη 127, Νέα Ερυθραία)

Jazzy Christmas with Depy & Melodies Project

Η γνωστή ταλαντούχα performer της jazz μουσικής σκηνής 
Ντέπη Σακελλαρίου με τη μπάντα της μας ταξιδεύει 
με φωνή και χορό  σε γνωστά jazz 
standards με χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
και σε ρυθμούς swing, funk σε ελληνικές 
εμπνευσμένες διασκευές. 
Μελωδίες από γνωστούς ερμηνευτές όπως 
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nina Simone, 
Etta James, Amy Winehouse, Cole Porter. 
Τη μπάντα Melodies Project αποτελούν 
οι Φώτης Ματσαρίδης – πιάνο, Βασίλης 
Κατσούρης - βιολί, Αλέξης Στενάκης 
- πνευστά, Μπάμπης Καζατζόγλου – 
τύμπανα.

Το λαμπερό μουσικό show θα διανθίσει η παρέα των 
ξυλοπόδαρων που θα χαιρετούν περαστικούς και 
εποχούμενους.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ώρα: 18:30
Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου,  
Νέα Κηφισιά

HIP HOP με 
τον SASKE 
Καλεσμένος μας λίγο πριν 
την αλλαγή του χρόνου ο 
αγαπημένος της νεολαίας 
Saske. O 24χρονος 
καλλιτέχνης ένας από τους 
νεότερους εκπροσώπους 
του ελληνικού hip hop 
θα διασκεδάσει το 
νεανικό κοινό του με τις 
πλατινένιες, διαμαντένιες 
και χρυσές επιτυχίες του. 
Η μουσική του Saske 
χαρακτηρίζεται από έντονα 
πειραματικά στοιχεία και 
κλασικές rap αναφορές, 
εμπλουτισμένες με εικόνα 
και ήχο. Να σημειωθεί 
ότι τα τελευταία χρόνια 
έχει αγαπηθεί όσο λίγοι 
από το ελληνικό κοινό με 
τα singles NASA, PADOU 
και MEDITTERANEAN τα 
οποία σημειώνουν ρεκόρ 
αναπαραγωγών στο διαδίκτυο.



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΚΑΜΑΡΕΣ» 
Χαρ. Τρικούπη 127, Νέα Ερυθραία  

 ΧΟΡΗΓOI
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