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Φίλες και φίλοι

H Κηφισιά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φυσικό 
περιβάλλον της Αττικής  και τον πολιτισμό. 
Ταιριασμένη απόλυτα η Κηφισιά με την εμβληματική  μορφή του αρχαίου Αττικού 
κωμωδού Μενάνδρου, παραμένει πιστή στην κλασσική ρήση του  «πόσο χαρισματικός 
είναι ο άνθρωπος, όταν τιμά το επίπεδο της ανθρωπιάς του», αποδεικνύει πως αυτήν 
την ποιοτική ανθρωπιά υπηρετεί ο πολιτιστικός μήνας των «Μενανδρείων», που φέρει 
το όνομά του.

Ελάτε λοιπόν όλοι να γίνουμε κοινωνοί της ανθρώπινης έμπνευσης, μέσα από ένα 
πολιτισμικό μήνυμα που έρχεται ως απάντηση στην οικονομική δυστοκία και την 
γενικότερη μελαγχολία των καιρών.

Ο Δήμος Κηφισιάς αθεράπευτα πιστός στο όραμά του για πολιτισμό και χαμόγελο, 
αποδεικνύει με αυτό το σκεπτικό, πως αν κάτι το υπηρετείς σωστά και το θέλεις 
πραγματικά, παρά τις δυσκολίες «όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να πραγματοποιηθεί».

Ένα όμορφο ταξίδι, με πολλούς συναρπαστικούς σταθμούς που σας καλώ να κάνετε 
μαζί μας για δέκατη συνεχή χρονιά.
Και  είμαι ιδιαίτερα περήφανος που το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας», καταφέρνει να 
συνθέτει με συνέπεια, ποικιλόμορφα πολιτιστικά ερεθίσματα, κάνοντας τον πολιτισμό 
προσιτό σε όλους μας.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς

Νίκος Γ. Χιωτάκης
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
 
ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΜΑΛΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΣΦΑΝΤΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΕΛΗ: 

ΔΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΤΣΟΥΔΑΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΑ-ΦΕΙΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ
ΧΙΩΤΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΑΤΡΟΥ  ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΟΥΡΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΧΑΡΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΒΙΑΝΕΛΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ
ΜΕΡΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΜΠΑΛΤΑ ΕΒΙΤΤΑ
ΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Αγαπητοί Φίλοι

Σ’ αυτή την τόσο κρίσιμη χρονικά περίοδο για τη χώρα μας και το 
λαό μας, καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων 
και στο πλευρό των δημοτών μας προσφέροντας αυτά που 
μπορούμε και έχουμε υποχρέωση προς τους πολίτες. 

Ο Θουκυδίδης αναφέρει “Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που 
προδίδει την πατρίδα του, αλλά και αυτός που ασκεί εξουσία 
και δεν βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, επάνω 
στους οποίους ασκεί την εξουσία”. 

Εμείς από την πλευρά μας εξειδικεύοντας στοιχεία του πολιτισμού, έχοντας κανόνα 
να εκφράσουμε και να διασκεδάσουμε το σύνολο του πληθυσμού της Κηφισιάς, 
προσφέρουμε για άλλη μία φορά τα «ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ 2012». 
Όσο και να φαίνεται παράδοξο, μόνο ο Πολιτισμός και με τον Πολιτισμό, μπορούμε να 
ξεπεράσουμε την κρίση, ακόμα και αυτή την κρίση που είναι  οικονομική. 
Πρέπει να γυρίσουμε στις ρίζες μας, στις παραδόσεις μας και στα ιδανικά που μας 
έμαθαν οι παλαιότεροι. Πρέπει να γυρίσουμε στις αρχές και τις αξίες  του ανθρώπινου 
γένους όπως μας τα δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και συγγραφείς. 

Έννοιες όπως Ελευθερία – Δημοκρατία – Ειρήνη – Γέννηση – Ζωή – Θάνατος είναι 
συνυφασμένες με την Ελλάδα και τους Έλληνες. 
Με κοινή προσπάθεια, με υπομονή, αισιοδοξία, με τόλμη, με προσαρμογή στις νέες 
συνθήκες και αγώνα, θα πετύχουμε 

Τέλος ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου και το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημήτριος. 
Βικέλας” για την βοήθεια και την συμβολή τους σε αυτήν την προσπάθεια.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημήτριος Βικέλας”
Μανώλης Κουρμαδιάς

Αγαπητοί Συμπολίτες

Το πολιτιστικό ταξίδι, που ξεκίνησε πριν δέκα χρόνια στη 
Κηφισιά με τα ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ, συνεχίζεται δυναμικά και 
φέτος.
Επειδή η ανάγκη του ανθρώπου για πολιτιστική ανάταση αλλά 
και βιοποριστική αναβάθμιση είναι αισθητή και επιτακτική, 
ιδιαίτερα σε μέρες οικονομικής δυσπραγίας, ο Δήμος Κηφισιάς 
δίνοντας ανάσες ψυχαγωγίας γίνεται για μια ακόμα φορά το 
φθινοπωρινό ορμητήριο της τέχνης και του πολιτισμού.

 H Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημήτριος Βικέλας”
Βασιλική – Αμαλία Παπαδημητρίου
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“ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ” 
από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου 

Ο λόγος της Αγγέλας Παπάζογλου ακούγεται 
ξανά τιμώντας
     90 χρόνια από την 
 Μικρασιατική Καταστροφή.

Τον εκπληκτικό μονόλογο της Σμυρνιάς 
τυφλής ρεμπέτισσας συμπυκνώνει και 
παρουσιάζει συνταρακτικά η Άννα Βαγενά, 
δίνοντας ένα μάθημα ιστορικής μνήμης 
30 ετών. 
“Ένα ρεσιτάλ γεμάτο Ελλάδα”
“Μια παρακαταθήκη πατριωτισμού”.
Η Αγγέλα Παπάζογλου ανασταίνει την 
άκαυτη και την καμένη Σμύρνη μιλώντας  
κατ’ ευθείαν στις  καρδιές μας.   

Άννα Βαγενά

“ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ” 
   Χ Ω Ρ Ο Σ   Θ Ε Α Μ Α Τ Ο Σ

ΔΕΥΤΕΡΑ
27/8/12 

 
Ώρα: 21:00 

 
Αίθριο 

Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος:15 ευρώ  
12 ευρώ

φοιτ. ανεργ. συνταξ.
και πολύτεκνοι

Αγγέλα:
Άννα Βαγενά
Αναγνώστρια: 

Γιασεμί Κηλαηδόνη
Σκηνοθεσία: 

 Λάμπρος Λιάβας 
 Άννα Βαγενά

Σκηνικά – Κοστούμια:
Μάριος Σπηλιόπουλος



…Κι όμως ακόμα τραγουδάμε     
            Γούναρη
Ακολουθώντας τα μουσικά μονοπάτια του  
’50 με τα άφθαρτα στο χρόνο τραγούδια 
του μεγάλου τροβαδούρου με τη βελούδινη 
φωνή Νίκου Γούναρη, θα μας ταξιδέψουν ο 
μαέστρος Δαβίδ Ναχμίας και ο ταλαντούχος 
Θάνος Πολύδωρας πλημμυρίζοντας την 
βραδιά με τα “Γλυκά μου μάτια”, “Τρία 
χρόνια περάσανε”, “Ένα βράδι πού ΄βρεχε” 
κι άλλα υπέροχα τραγούδια που έχουν μείνει 
ανεξίτηλα στις καρδιές όλων μας. 

ΤΡΙΤΗ
28/8/12 

Ώρα: 20:30

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος Ελεύθερη

Πιάνο:
Δαυίδ Ναχμίας 
Τραγούδι:
Θάνος Πολύδωρας

Ν. Γούναρης

Δαυίδ Ναχμίας  
Θάνος Πολύδωρας
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Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ
Θέατρο Σκιών Αθανασίου
Παράσταση διασκευασμένη από λαϊκό 
παραμύθι, με εντυπωσιακές εναλλαγές 
σκηνικών. 
 Ο Καραγκιόζης ονειρεύεται από μικρό παιδί 
να ταξιδέψει και να γνωρίσει όλο τον κόσμο. 
Επειδή όμως απο τότε  χρήματα δεν υπάρχουν, 
δηλώνει ψέματα καπετάνιος, προκειμένου να 
πραγματοποιήσει το όνειρο του. 

Αναλαμβάνει με συγκυβερνήτη τον Μπάρμπα-
Γιώργο, να  μεταφέρει ένα καράβι με πλούσιο 
εμπόρευμα σε μακρινά λιμάνια. Οι δύσκολες 
καιρικές συνθήκες ωστόσο, θα βάλουν 
τέλος στο ταξίδι τους. Η καλή τους τύχη 
θα τους βοηθήσει να μη τσακιστούν στα 
βράχια, θα ναυαγήσουν όμως στο νησί των 
κατεργαραίων..!

ΤΕΤΑΡΤΗ
29/8/12

Ώρα: 20:30

Δημοτικό 
Λαϊκό Θέατρο 

Νέας Ερυθραίας   
Ι..Δρυμπέτη & Κερκύρας

Είσοδος Ελεύθερη



ΠΕΜΠΤΗ
30/8/12
 
Ώρα: 20:30

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος Ελεύθερη

Μezzo soprano:  
Ελένη Βουδουράκη
Μαέστρος:  
Παναγής Μπαρμπάτης

ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ
΄΄ Ο Έρωτας στις μουσικές  
του κόσμου…΄΄
Μια ενδιαφέρουσα μετάφραση στη γλώσσα 
της τζαζ, μερικές από τις πιο γνωστές 
μελωδίες των μιούζικαλς  του κινηματογράφου 
με αφομοιωμένα ακούσματα των Χατζιδάκι, 
Θεοδωράκη, Πλέσσα, Σπάρτακου, Γιαννίδη, 
Σιουγιούλ, Χαριτόπουλου.

Ο μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης κινείται 
με άνεση ανάμεσα στο κλασσικό ρεπερτόριο 
και στους Έλληνες συνθέτες.
Μαζί του η διακεκριμένη mezzo soprano της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ελένη Βουδουράκη, 
η οποία με την εξαίσια φωνή της μετουσιώνει 
τις μουσικές του κόσμου. 

Ελένη ΒουδουράκηΠαναγής Μπαρμπάτης
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31/8/12

 
Ώρα: 20:30

Αλώνια
γήπεδο Μπάσκετ

Π. Μπακογιάννη

Είσοδος Ελεύθερη

Το Αιγαίο συναντά την Κηφισιά μέσα από 
τα νησιώτικα τραγούδια της μούσας της 
ελληνικής παράδοσης. 

Πλαισιώνεται από πενταμελή ορχήστρα
παραδοσιακών οργάνων.

 Στέλλα 
Κονιτοπούλου



΄΄Κάτω από τ’ αστέρια 
 της Κηφισιάς΄΄
Μια θεσπέσια μουσική βραδιά μ’ ένα βιολί κ’ 
ένα πιάνο, με έργα των : Γ. Κωνσταντινίδη, C. 
Saint Saens, F.Kreisler, P.Sarasate, I.Albeniz, 
S.Joplin, J. Gade, J.Williams.
Η Νίνα Πατρικίδου και η 
Ευγενία Βοτανοπούλου – Ιατρού ενώνουν 
τις ερμηνευτικές τους δυνάμεις σ’ ένα 
πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων.

Η Νίνα Πατρικίδου σμιλεύει τη μουσική της 
έμπνευση μέσα από τη δυτική της παιδεία 
φέρνοντας κοντά ήχους προερχόμενους 
από διαφορετικές πηγές.
Η Ευγενία Βοτανοπούλου – Ιατρού θέτει την 
εγνωσμένη δεξιοτεχνική της δεινότητα στην 
υπηρεσία μιας μαγευτικής κι απαιτητικής 
παρτιτούρας. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
1/9/12 

Ώρα: 20:30 

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης 

Είσοδος Ελεύθερη

Σολίστ βιολιού:
Νίνα Πατρικίδου 
Σολίστ πιάνου:
Ευγενία Βοτανοπούλου 
Ιατρού

Νίνα Πατρικίδου

Ευγενία 
Βοτανοπούλου

 – Ιατρού
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ΚωΣΤΑΝΤΗΣ ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ 
ΛωΡΑ ΣΑΝΝΟΝ 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Οι ήχοι της θάλασσας της Μικράς Ασίας, 
μετουσιώνονται σε μια θάλασσα από ήχους,
όπου η ζείδωρος αύρα της, πνοή αιωνιότητας 
στις καρδιές μας.
Η περιπλάνηση του Κωσταντή Κουρμαδιά και 
της Σκωτσέζας Λώρα Σάννον στην παράδοση 
της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, 
της Αρμενίας, του Κουρδιστάν μοιάζει με ένα 
ευμετάβλητο σύμπαν ήχων και εικόνων.

Σάζι, (ταμπουράς) φωνή:
Κωσταντής Κουρμαδιάς 
Κρουστά, φωνή:
Laura Shannon 
Λαούτο, λάφτα:
Νικόλας Αγγελόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
2/9/12

Ώρα: 20:30

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς

Διονύσου & Μυρσίνης
 

Είσοδος Ελεύθερη

Κωσταντής Κουρμαδιάς Laura Shannon



ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
“Μοιρολόγι Φώκιας”, “Έρως – Ήρως” 
και “Άνθος του γιαλού”.
 
Ο “Άγιος των Ελληνικών γραμμάτων”, 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ο δημιουργός 
του νέου Ελληνικού διηγήματος, ξεδιπλώνει 
την ψυχή του αναχωρητή με απαράμιλλη 
λογοτεχνική και αλληγορική αξία τη βαθιά 
θρησκευτικότητα, τη φυσιολατρία, τα έθιμα, 
του θρύλους που συνιστούν την Ελληνική 
παράδοση. 
Ο Τάκης Χρυσικάκος, βρίσκεται σε πλήρη 
ταύτιση με το ύφος του συναξαριστή – 
αφηγητή ερμηνεύοντας λιτά και ταπεινά τα 
κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Η άρτια μουσική συνοδεία του 
Λουδοβίκου των Ανωγείων καθώς και η 
μελοποίησή του στο “Mοιρολόγι της φώκιας”, 
σηματοδοτούν μια σημαντική παράσταση.

ΔΕΥΤΕΡΑ
3/9/12
Ώρα: 20:30 

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος12 ευρώ  
 10 ευρώ  
 μαθ. φοιτ. 
  συνταξ.
 πολύτεκνοι
    

Θεατρική προσαρμογή:
Ερρίκος Μπελιές 
Σκηνοθεσία: 
Μάνια Παπαδημητρίου 
Εικαστική παρέμβαση: 
Νίκος Πετρόπουλος
Μουσική επιμέλεια: 
Λάμπρος Λιάβας 
Φωτισμοί : 
Δήμος Αβδελιώδης

ΛουΔοΒίΚοΣ  
   τωΝ ΑΝωγείωΝ
τΑΚηΣ ΧρυΣίΚΑΚοΣ
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ΤΕΤΑΡΤΗ
5/9/12 

 
Ώρα: 19:30

Ζηρίνειο 
Λ. Κηφισίας 

192

Είσοδος 6 ευρώ

Εισιτήριο του η καλή μουσική που δεν έχει 
σύνορα σε ένα νεανικό ταξίδι με δυνατές 
μουσικές στιγμές από τον αγαπημένο 
τραγουδιστή της νεολαίας. 

Παρέα του οι …νέοι και οι…νεότεροι!
Με υπόσχεση για χορό και τραγούδι, 
με majore διάθεση, την πολυμελή  
«ilegal» μπάντα του και τον τελευταίο του 
δίσκο «Λόλα» στις αποσκευές του, θα μας 
ταξιδέψει και θα μας…απογειώσει!

Την εκκίνηση της βραδιάς αναλαμβάνουν  
οι Σigma, ένα «φρέσκο», πολλά υποσχόμενο 
ποπ - ροκ  συγκρότημα, ικανό να ξεσηκώσει 
για τα καλά το κοινό!

     Κωστής Μαραβέγιας «ζωντανά» στο Ζηρίνειο!!

  Δε θ
α 

ηρεμήσουμε 

με τίποτα!
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΄́ΝΟ …ΘΕΙΑ΄́   -  ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΣ
Μια κωμωδία  καταστάσεων με δυο νέους 
χωρίς δουλειά που ζουν …από την σύνταξη της 
πεθαμένης θείας τους!!!
Τα ξεκαρδιστικά επεισόδια κι οι ανατροπές 
χαρίζουν άφθονο γέλιο.
Το κείμενο της Κηφισιώτισας
Μαριέλλης Σφακιανάκη αποδίδει την σημερινή 
καθημερινότητα μας με φανταστικά χρώματα. 
Σκηνοθετεί η Κική Αυγουστάτου.

Από τη Σμύρνη  
στον Περαία,
μ’ ένα καράβι 
τραγούδια
  
Ένα ταξίδι σ’ όλα τα είδη της 
πολύμορφης και σπουδαίας 
ελληνικής μουσικής, με 
τραγούδια που έχουν γράψει 
το καθένα τη δική του 
ιστορία.

ΠΕΜΠΤΗ
6/9/12 

 
Ώρα: 20.30

 
Θέατρο Εργατικών 

Κατοικιών
1η Μάη, Κάτω Κηφισιά

Είσοδος Ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7/9/12 

 
Ώρα: 20:30

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς

Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος 5 ευρώ

Παίζουν:
Μάκης Αρβανιτάκης  

Βάσω Κοτσίρη 
Ανδρομάχη Γεωργίου 

Σωτήρης Νάνος 
Γιώργος Μπούγος  

Στέφη Κόνιαρη
Μιχάλης Τσικαλάκης

Κατερίνα Τσιρίδου

Με μια αγκαλιά από παλιά λαϊκά, νησιώτικα, 
δημοτικά και ρεμπέτικα έρχεται η Κατερίνα 
Τσιρίδου με την πενταμελή ορχήστρα της να 
μας μιλήσει με το δικό της τρόπο.



Ένα ταξίδι στα ρεμπέτικα  
και λαϊκά μονοπάτια της 
μουσικής μας 
Παρουσίαση από τον δημοσιoγράφο 
Στέλιο Ελληνιάδη.
 Με την συμμετοχή του λαϊκου συγκροτήματος 
“Παυσίλυπον”

Οι  θεμελιωτές της ελληνικής λαϊκής μουσικής, 
οι κορυφαίοι Έλληνες συνθέτες Μάρκος 
Βαμβακάρης και Βασίλης Τσιτσάνης άγγιξαν και 
σφράγισαν με το δόσιμο της δική τους ψυχής 
τη σύγχρονη λαϊκή μουσική δημιουργία.
Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή 
και παραμένουν  αυθεντικά και λατρεμένα 
μέχρι σήμερα, ζωντανεύουν μελωδικά οι 
έμπειροι μουσικοί του “Παυσίλυπον”. 
Την ωραιότητα του ρεμπέτικου που είναι η 
σημερινή μας λαϊκή έκφραση θα παρουσιάσει 
με τον δικό του αυθεντικό τρόπο ο 
διακεκριμένος συγγραφέας, δημοσιογράφος 
και παραγωγός του Ελληνικού τραγουδιού 
Στέλιος Ελληνιάδης  

ΣΑΒΒΑΤΟ
8/9/12 
 
Ώρα: 20:30 
 
Πλατεία  
28ης  Οκτωβρίου  
Νέα Ερυθραία

Είσοδος Ελεύθερη

Μάρκος Βαμβακάρης
Βασίλης Τσιτσάνης

Κατερίνα Τσιρίδου
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TIMHTIKH ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ  ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
 
Σαν παλιό CINEMA…

Ο Ελληνικός Κινηματογράφος φοράει τα 
γιορτινά του!!! 
Ταινίες και καλλιτέχνες που έγραψαν 
ιστορία. 
Καλλιτέχνες που έλαμψαν και λάμπουν. 
Τραγούδια και καλλιτέχνες που θα 
πυροδοτήσουν τα συναισθήματά μας με 
συνοδοιπόρο το Μάκη Δελαπόρτα. 

Άνθρωποι του θεάτρου και του 
κινηματογράφου που ο νοσταλγικός τους 
απόηχος μας συντροφεύει ακόμα και 
σήμερα, σας υπόσχονται μία ανέμελη και 
ανάλαφρη βραδιά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ
10/9/12

Ώρα: 20:30

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς

Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος Ελεύθερη

ΜΑΚηΣ ΔεΛΑΠορτΑΣ



ΔΙΑΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ  
“ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΓΥΝΑΙΚωΝ”  
του Ευγένιου Σκριμπ
Κωμωδία με πολλες ανατροπές

Στη μεταναπολεόντειο Γαλλία μια 
“μονομαχία  Γυναικών”  που χάρις  
στην κομψή θεατρική επινόηση του 
Ευγένιου Σκριμπ και στα αδρά ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά των ηρώων είναι και 
σήμερα επίκαιρη. 

Μια απολαυστική κωμωδία με 
πρωταγωνιστή τον έρωτα και 
πρωταγωνίστρια τη Μαίρη Βιδάλη στο 
ρόλο της πολυμήχανης κόμισσας.

ΤΡΙΤΗ
11/9/12 

Ώρα: 21:00

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς
Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος  7 ευρώ

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: 
Αλέξανδρος Αδαμόπουλος
Σκηνικά - Κοστούμια : 
Ρούλα Αλευρά
Φωτισμοί: 
Γιώργος Δανεσής 
Ηχητικά :
Θοδωρής Μασμανίδης
 
Παίζουν:
Μαίρη Βιδάλη
Μιχάλης Μαρκάτης
Γιάννης Τσιώμος
Πέτρος Πέτρου
Βίκυ Χατζή
Βύρων Κολάσης

ΜΑίρη ΒίΔΑΛη
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«ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ»
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 
΄΄Δημήτριος Βικέλας΄΄ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ο ‘’Μαυρογιαλούρος’’ έρχεται ξανά στην 
Κηφισιά.
Το όνομά του έχει γίνει μέρος της πολιτικής 
ορολογίας στην Ελλάδα.
Τα εκπληκτικά κείμενα των αξεπέραστων 
συγγραφέων Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου 
Γιαννακόπουλου αποκαλύπτουν  μέσα από το 
‘’εκρηκτικό’’ γέλιο την πραγματική διάσταση
της πολιτικής τότε και δυστυχώς 50 χρόνια 
μετά την συγγραφή του έργου, δεν έχει 
αλλάξει τίποτε.

Έταζαν οι βουλευτές τότε... τάζουν και τώρα
Τότε όμως, είχαν φιλότιμο και όταν ο 
Μαυρογιαλούρος ανακάλυψε τη διαφθορά 
και την ανεπάρκεια που επικρατούσε στον 
κρατικό μηχανισμό, παραιτήθηκε.
Όμως η λέξη φιλότιμο δεν μεταφράζεται σε 
καμιά άλλη γλώσσα!!!
Αρκεί κάποτε να την νοιώσουμε και να την 
σεβαστούμε.

ΣΑΒΒΑΤΟ  
15/9/12 

 
Ώρα: 21:00

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς

Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος Ελεύθερη

Σκηνοθεσία:   
Kική Αυγουστάτου

Σκηνικά: 
 Tόνια Αγγελοπούλου

Μουσική  επιμέλεια:
Στάυρος Ζαπάντης



ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ
 του Δημήτη Ψαθά

Το διαχρονικό έργο του Δημήτρη Ψαθά 
γεμάτο ρουσφέτια, προεκλογικές 
υποσχέσεις κ… Ψευτοθόδωρους !!! 
δοσμένο μέσα από τα μάτια του έφηβου της 
Κηφισιάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
16/9/12

Ώρα: 20:00

θεατρικός χώρος
3ου Γυμνασίου 
Κηφισιάς 
Πατρών και Κορίνθου
Ν. Κηφισιά

Είσοδος Ελεύθερη

ΔΕΥΤΕΡΑ
17/9/12 
 
Ώρα: 20:30 

Δημοτικό 
Λαϊκό Θέατρο 
Νέας Ερυθραίας   
Ι.Δρυμπέτη & 
Κερκύρας

Είσοδος Ελεύθερη

Μια βραδιά γεμάτη απο 
παραδοσιακούς χορούς της 
Ένωσης Μικρασιατών 
Νέας Ερυθραίας.
Το τμήμα παραδοσιακών χορών του Δήμου μας, 
ζωντανό κύτταρο παράδοσης με ομάδα που 
ξεπερνά τα 35 μέλη είναι πάνω από 5 χρόνια 
αδιάλειπτα παρόν σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ 
και παραστάσεις εντός και εκτός της χώρας 
μας, με συνέπεια, ευθύνη και αγάπη για την 
ελληνική παράδοση. Υπεύθυνος παρουσίασης 
και διδασκαλίας ο Γιάννης Γαντζίας
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Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΙΡΜΑ ΒΕΠ
του Charles Ludlam

ΤΡΙΤΗ
18/9/12  

Ώρα: 21:00

Αίθριο 
Δήμου Κηφισιάς

Διονύσου & Μυρσίνης

Είσοδος 7 ευρώ

 
Σκηνοθεσία:

Κ. Αρβανιτάκης
Βοηθός Σκηνοθέτη:

Γιώργος Τσάμης
Ερμηνεύουν:  
Γ. Γεννατάς  

Αντ. Λουδάρος  
Μετάφραση:  

Λ. Λαζόπουλος  
Άκης Σακελλαρίου  

Κ. Αρβανιτάκης  
Μ. Παναγιωτοπούλου 

Κοστούμια:
Clare Bracewell

Σκηνικά: 
Λ. Πεζανού

Μουσική Επιμέλεια:
Κώστας Σουρβάνος

γερΑΣίΜοΣ γεΝΝΑτΑΣ  
ΑΝτωΝηΣ ΛουΔΑροΣ



Μια σάτιρα σκοτεινών δραματουργιών όπου μπλέκονται οι 
σαιξπηρικές συνομωσίες κι ανατροπές, η μαύρη βρετανική 
κωμωδία, ο Χίτσκοκ με την Αγκάθα Κρίστι.
Η Ίρμα Βεπ μια μυστηριώδης ηρωίδα βαμπίρ κινηματογραφικών 
ταινιών από την εποχή του βωβού κινηματογράφου στέλνει την 
μεταθάνατον κατάρα της στον σύζυγό της, την ερωμένη του κι 
όχι μόνον!!!

Η μεγαλύτερη όμως κατάρα θα ήταν να παιχθεί από μέτριους 
ηθοποιούς. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, μια κι οι δυο ταλαντούχοι 
περφόρμερ ηθοποιοί, απόλυτα συντονισμένοι, διατηρώντας 
έντονους δυναμικούς ρυθμούς ερμηνεύουν εκπληκτικά τους 
πολλαπλούς αντρικούς και γυναικείους ρόλους, αλλάζοντας 57 
κοστούμια !!!
Η συνέχεια …επί σκηνής.   



1

ΦΑΥΣΤΑ του ΜΠΟΣΤ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 

Επίκαιρος κι αυθεντικός όσο ποτέ ο Μποστ  
με το φαινομενικό ανατρεπτικό σουρεαλισμό  
του κειμένου του απηχεί τον παραλογισμό 
της εποχής μας.
Σπαρταριστή ιλαροτραγωδία με 
δεκαπεντασύλλαβα ιντερμέδια και χορευτικά.
Ολόδροση η γελοιογράφιση μιας ολόκληρης 
εποχής. Ολόδροση κι η παράσταση που με 
γνώση, έμπνευση και σιγουριά έστησε ο 
Πέτρος Δαμουλής.

Οι ηθοποιοί υπερρεαλιστικές μορφές με 
διαβολικό, με ρωμέικο κέφι αξιοποιούν  
τον σατιρικόν οίστρο του Μποστ, σε μια 
ολόδροση καλοστημένη παράσταση όπου 
όλοι παίζουν, τραγουδούν και χορεύουν.

ΤΕΤΑΡΤΗ
19/9/12 

Ώρα: 20:30

Δημοτικό Θέατρο  
Νέας Ερυθραίας

Ι. Δρυμπέτη & Κερκύρας

Είσοδος Ελεύθερη



C: Real
Το αγαπημένο συγκρότημα με τον ιδιαίτερο και 
μοναδικό ήχο, τις πολλές μεγάλες επιτυχίες 
και τα δυνατά live. 
Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί με τους C: Real 
όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες όπως 
“Visions of You”, “With or Without You”,  
“Θα σε θυμάμαι”, “Τα πιο μεγάλα σ’ αγαπώ”,  
“Θα περιμένω”, “Αν είσαι εσύ”,  
“Το άλλο μου μισό”, “Κάθε μου σκέψη”, 
“Επικίνδυνα σε θέλω” κλπ

Φεστιβάλ ηχοχρωμάτων    Κηφισιάς
Οι μελωδίες του κόσμου σε μουσικές του Αύριο
  
Σάββατο 22/9/12     Ώρα:19:00
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Κηφισιά
Είσοδος Ελεύθερη

Οι Άσσοι του Loui Salvator
Μια εντυπωσιακή εξαμελής μπάντα που διασκευάζει ρεμπέτικα και 
ορισμένα ‘’ελαφρά’’ σε lounge jazz, ‘30s swing και allegro. Η ατμόσφαιρα 
που δημιουργείται στις συναυλίες είναι τύπου «αμερικάνικο club του 
40» με εκκεντρικό ντύσιμο, όργανα εποχής μεσοπολέμου, πολύ κέφι και 
ζωηρούς ρυθμούς. 

Για... ξεκίνημα το ροκ μαθητικό συγκρότημα Black Force, σε ρυθμούς Nirvana, Green Day κλπ
Ο VIDEO JOKEY Manoz θα μας ταξιδέψει με τις φανταχτερές εικόνες του μέσα απο ένα video wall, 
συντροφεύοντας  τα μουσικά συγκροτήματα του φεστιβάλ.  
Ο vj manoz γνωστός από τη συνεργασία του με τον διεθνούς φήμης Jean Michel Jarre καθώς και 
άλλα σχήματα στο εξωτερικό όπως M-people, Daft Punk μας υπόσχεται μια ποιοτική και μοναδική 
οπτικοαουστική βραδιά...

Dimitris Kiklis 
jukebox dreams
Πίσω στην εποχή του ρομαντισμού 
και της αθωότητας.
Ελάτε να φλερτάρουμε, να 
χορέψουμε και να ερωτευτούμε, 
με μελωδίες από swing ως blues, 
απ’ το SInatra έως το Μαραβέγια.

Joining on stage
The girls 
Katerina Houpi
Emily Kikli
Performing live 
The Rouge Noir band

“Το Έγχορδων”
Σύνολο από 8 κιθάρες που θα μας 
ταξιδέψουν στις μελωδίες και τους 
ρυθμούς της κλασικής ισπανικής μουσικής.
Θα τους απολαύσουμε σε έργα του Isaac 
Albeniz (Asturias, Granada, Cadiz) και 
Ernesto Lecuona (Suite Andalucía, Córdova, 
Aragón)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ:
Best friends

Zillions
Χυτήρογλου

Boutari
Agrino

Art forum
Studio 7 

κ. Κωνσταντίνο Μαργαρίτη 
 κα. Σιμώνα Μαργαρίτη

ΧΟΡΗΓΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Kifissia online

www.amarysia.gr



Χορηγοι



Εμμανουήλ Μπενάκη 3, Τ.Κ 145 61 Κηφισιά  
Τηλ: 213 2007204-205-207 Fax: 210 8014701

www.kifissia.gr  culture@kifissia.gr

Κείμενα - Επιμέλεια
ΛΙΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -  ΑντιπρόΕδρός  ν.π.δ.δ. ‘δΗΜΗτριός ΒιΚΕΛΑς’

ΤΖΕΝΗ ΧΙΩΤΗ  Μέλος του δ.ς.    -   Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ’




