
Ο Δήμος Κηφισιάς δημιουργεί κλίμα ελπίδας και 
προσδοκίας τα φετινά Χριστούγεννα. 
Φωταγωγούμε τις πόλεις μας και με ένα γιορτινό μαγικό 
πρόγραμμα το πνεύμα των Χριστουγέννων απλώνεται σε 
Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη.

Ο Δήμος μας διοργανώνει επίσης δράσεις αλληλεγγύης, 
με χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς και στέκεται δίπλα 
στους συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη μας.
Είστε όλοι προσκεκλημένοι στην γιορτή αλληλεγγύης 
και χαράς για να ανταλλάξουμε ευχές και να χαρούμε 
γιορτινές στιγμές στο χριστουγεννιάτικο Δήμο μας. 
Στην Κηφισιά, Νέα Ερυθραία κι Εκάλη, της καινοτομίας 
και της ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ.

Γιώργος Θωμάκος 
Δήμαρχος Κηφισιάς



πρόγραμμα
Χριστούγεννα στην Κηφισιά

2016-2017



ΣΑΒΒΑΤΟ 3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα 
 «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Έκθεση Αγιογραφίας 
του Εργαστηρίου Αγιογραφίας 
του Οργανισμού Πολιτισμού 
& Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς. 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν 
το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα: 19:00.
Η έκθεση Αγιογραφίας θα διαρκέσει δύο ημέρες (3 και 4 Δεκεμβρίου) με 
ώρες προσέλευσης για το κοινό τις εξής: 10:00-13:00 & 18:00-21:00.

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και ώρα: 19:00, 
την ημέρα των εγκαινίων, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: 
«Άγγελοι Κυρίου», από τον Αρχιμανδρίτη αγιογράφο 
π. Γρηγόριο Λιέπουρη, εφημέριο Ι. Μητρ. Ναού Αγ. Δημητρίου 
Κηφισιάς, ενώ την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου και ώρα: 19:00 θα 
πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας «Άγιος Σπυρίδων, ο 
θαυματουργός».



Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς 
επενδύει ενσυνείδητα σε προσπάθειες που προάγουν την πολιτιστική 
και πνευματική εικόνα της πόλης μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινήσαμε εδώ και δύο χρόνια το Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ  Κηφισιάς, έναν νέο θεσμό που ευελπιστεί να πάρει τη 
θέση του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης μας κι όχι μόνο...
Στόχος μας να γνωρίσει και να αγαπήσει ολοένα και μεγαλύτερο κοινό 
το Ντοκιμαντέρ, ένα κινηματογραφικό είδος που τα τελευταία χρόνια 
γνωρίζει παγκοσμίως πολύ μεγάλη άνθιση.
Μετά από κάθε προβολή θα ακολουθεί συζήτηση με τους συντελεστές 
των ταινιών.



ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 19:00
«Μια βόλτα στην Κηφισιά»  (57΄)
του Βασίλη Νομπιλάκη
Μ΄ένα ποδήλατο ξεκινά μια μαγευτική  βόλτα  στον διευρυμένο  Δήμο Κηφισιάς που 
μας οδηγεί στους  όμορφους δρόμους και στα γραφικά σοκάκια της Κηφισιάς, της 
Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης. Ακολουθούν τη ροή ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις- 
αφηγήσεις Κηφισιωτών παλιών και νεότερων  που  περιγράφουν νοσταλγικές 
στιγμές του παρελθόντος αλλά δίνουν  και σύγχρονες χρήσιμες πληροφορίες.
Η Κηφισιά έχει σημαντικό παρελθόν , ενδιαφέρον παρόν και οπωσδήποτε λαμπρό 
μέλλον.Η ταινία «Μια βόλτα στην Κηφισιά» παρουσιάζεται σε πρώτη προβολή και 
είναι μια παραγωγή του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς. 
Συζήτηση 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
17.30
«Teriade»  (75΄)  
 του  Σίμου Κορεξενίδη 
Στρατής Ελευθεριάδης – Tériade (Λέσβος 1897- Παρίσι 1983): Ο τεχνοκρίτης 
και διάσημος εκδότης βιβλίων τέχνης (Verve, Cahiers d’Art, Minotaure). Ο 
άνθρωπος που ανέδειξε τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο. Ο φίλος των Πικάσο, 
Ματίς, Μιρό, Σαγκάλ, Τζακομέτι, Λεζέ, Χουάν Γκρις, Λε Κορμπιζιέ, Ρουό, 
Μπρακ, Ελύτη, Ελυάρ, Μιγιό,Τσαρούχη, Ν.Χ. Γκίκα, Βενέζη, Λωράνς, 
Καρτιέ-Μπρεσόν, Μπονάρ, Βιγιόν, Μπρασάι... Ο τιμημένος από την Γαλλική 
Ακαδημία Ιππότης των Τεχνών. Ο ιδρυτής δύο μουσείων στη Λέσβο: του 
Θεόφιλου και του Mουσείου-Βιβλιοθήκης Τériade.
Συζήτηση 

19:00
«LUDLOW Οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα»  (73΄) 
    του Λεωνίδα Βαρδαρού
Ο Πόλεμος του άνθρακα του Κολοράντο είναι η πιο βίαιη και 
αιματηρή σελίδα του εργατικού κινήματος της Αμερικής. Σε αυτήν 
τη μετωπική σύγκρουση μεταξύ του Ρόκφελερ και του συνδικάτου 
των ανθρακωρύχων, σημαντικό ρόλο έπαιξαν 500 Έλληνες 
που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του αντάρτικου στρατού που 
έφτιαξε το συνδικάτο για να εκδικηθεί τη Σφαγή του Λάντλοου 
– τις δολοφονίες 20 γυναικόπαιδων και του ηγέτη των Ελλήνων 
Λούι Τίκα στις 20 Απριλίου του 1914. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται 
την άγνωστη ιστορία αυτής της σύγκρουσης, φωτίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο των 
Ελλήνων, μέσα από μαρτυρίες απογόνων τους στο Κολοράντο, συνεντεύξεις 
με Αμερικανούς και Ελληνοαμερικανούς ιστορικούς και σπάνιο αρχειακό υλικό 
(βίντεο-συνεντεύξεις επιζώντων απεργών, φωτογραφίες, άρθρα εφημερίδων, 
κείμενα ντοκουμέντα και τραγούδια).
Συζήτηση 



20.30
«Ο πιο μακρύς δρόμος»   (77΄)   
 της Μαριάννας Οικονόμου
Με φόντο τις επιδρομές του Ισλαμικού Κράτους στη Μέση Ανατολή, 
ο Αλσαλέχ και ο Τζασίμ από την Συρία και το Ιράκ, βρίσκονται κρατούμενοι στη 
φυλακή ανηλίκων του Βόλου με τη βαριά κατηγορία της διακίνησης παράτυπων 
μεταναστών. Μέσα από τη φυλακή μιλάνε στους γονείς τους και παρακολουθούν 
τις εξελίξεις του πολέμου ενώ προσπαθούν να σώσουν τους εαυτούς τους. Οι 
ιστορίες τους ξετυλίγονται στη φυλακή και στο δικαστήριο, αποκαλύπτοντας 
πώς νέοι αθώοι πρόσφυγες πέφτουν θύματα εξαναγκασμού των διακινητών, 
εμπλέκονται στη διακίνηση και τελικά καταλήγουν να εκτίουν βαρύτατες ποινές, 
ενώ οι ίδιοι οι διακινητές συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι. Αν το δικαστήριο 
αποφανθεί πώς οι Αλσαλέχ και Τζασίμ είναι ένοχοι, η ποινή φυλάκισής τους 
μπορεί να είναι 25 χρόνια.
Συζήτηση 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
 
17.30
«Το μέσα φως»  (92΄)  
του Σταύρου Ψυλλάκη
Ο 86χρονος Γιώργης Μαρκάκης, οφθαλμίατρος και ιδρυτής του 
μουσείου «Λυχνοστάτης» στη Χερσόνησο Κρήτης, μας ξεναγεί στην 
κιβωτό των αναμνήσεών του, σε όσα «τρύγησε με τα μάτια του και τα ‘χει κλείσει 
εντός του». Θυμάται τον παππού Μηλιωτογιάννη, «τον πρώτο και μεγαλύτερο ίσως 
δάσκαλο της ζωής του», την αυλή του πατρικού στη Σητεία, εκεί όπου γνώρισε «τη 
στενή σχέση ζωής και θανάτου, του θρήνου και του πανηγυριού» και πολλά άλλα, 
για να καταλήξει πως «το κάθε πράγμα στον κόσμο ετούτο αξίζει τόσο όσο το 
αγάπησες».
Συζήτηση 

19:30
«Το πεδίον του Άρεως η γιαγιά Νισά κι ο Αλή»    (27΄)
των  Άγγελου Κοβότσου, Αννέτας Παπαθανασίου, 
Αντώνη Τολάκη
Η γιαγιά Νισά ήρθε από το Ιράν με άλογο. Ο Αλή, διερμηνέας 
από το Αφγανιστάν, έρχεται στην Ελλάδα για δεύτερη φορά 
κυνηγημένος από τους Ταλιμπάν. Ο 17χρονος Ζεκρολά θέλει να φτάσει στην 
Ευρώπη από τα βορεινά σύνορα της χώρας. Όλοι με ένα κοινό θέλω: να σωθούν 
και να ζήσουν. Τρεις σκηνοθέτες συναντιούνται και κινηματογραφούν αυτούς τους 
απελπισμένους ανθρώπους, που αναζήτησαν την ειρήνη στο κέντρο της Αθήνας 
εδώ στο πάρκο που φέρει το όνομα του θεού του Πολέμου: το Πεδίον του Άρεως.
Συζήτηση 



20:30
«Guardians of the Aegean»    (87΄)
του Όμηρου Ευαγγελινού
H πενταετής οδύσσεια του κινηματογραφιστή Όμηρου 
Ευαγγελινού καθώς ταξιδεύει με ένα παλιό ψαροκάικο στα νησιά 
των Κυκλάδων για να ερευνήσει το θέμα της υπεραλίευσης και τον 
αγώνα επιβίωσης των μικρών ψαράδων στις ακτές του Αιγαίου. 
Εκεί καταγράφει μια κατάσταση αναρχίας και χάους όπου οι 
καθημερινές παράνομες πειρατικές τακτικές όπως η χρήση 
δυναμίτη και η μεγάλης κλίμακας αλιεία, έχουν επιφέρει δραματικά 
αποτελέσματα στα ιχθυοαποθέματα. Καθ’ οδόν μαθαίνει για 
ένα σχέδιο προστασίας που δημιουργείται με πρωτοβουλία του 
Πιερ Ιβ Κουστό, καταλήγει στη Σαντορίνη, όπου παρακολουθεί 
τις προσπάθειες του τελευταίου να ενώσει ντόπιους ψαράδες, 
επιστήμονες και πολιτικούς, με σκοπό τη δημιουργία μιας 
Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής. Τέτοιες πρωτοβουλίες 
προστασίας του περιβάλλοντος που γεννιούνται από τους άμεσα εμπλεκόμενους 
είναι ελάχιστες παγκοσμίως...
Συζήτηση 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

17.30
«Πνοή ζωής»  (66΄) 
των  Δημήτρη Βερνίκου,  Πόλυς Βλάχου
To 1908 ο γιατρός Καραμάνης που υποψιάζεται ότι είναι φυματικός 
ιδρύει στο Πήλιο το πρώτο ορεινό σανατόριο στην Ελλάδα και 
παραμένει εκεί μέχρι το θάνατό του. Το 1919 η Άννα Καμπανάρη 
έρχεται να δουλέψει ως νοσοκόμα, ερωτεύεται τον γιατρό και 
παντρεύονται παρά τα 30 χρόνια διαφοράς στην ηλικία τους. Η 
Άννα προσελκύει την Αθηναϊκή διανόηση, Παλαμά, Σεφέρη, Τσάτσο 
και Σικελιανό, που το 1939 την ερωτεύεται και την παίρνει από τον 
γιατρό. Πρώτα ο πόλεμος και αργότερα ο Εμφύλιος εισβάλλουν βίαια 
στο σανατόριο. Το 1947 η American Joint Committee στέλνει στο 
Σανατόριο φυματικούς Εβραίους από τα Γερμανικά στρατόπεδα και την 
Αθήνα. Εκεί, η Ντορέτα γνωρίζει τον έρωτα της ζωής της, τον Γκι. Μετά από έξι μήνες 
γεμάτους όνειρα, η μοίρα θα τους χωρίσει. 2001... Η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις... 
Συζήτηση 



19:00
«Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης»  68΄
του Γρηγόρη Οικονομίδη
Το ντοκιμαντέρ έχει αντικείμενο την ανάδειξη της 
συνεισφοράς των ρωμιών αρχιτεκτόνων στη διαμόρφωση 
του αστικού τοπίου της Κωνσταντινούπολης κατά το 
19ο αιώνα και μέχρι τα μέσα του 20ού. Παρά το ότι η 
επαγγελματική τους δράση ήταν άγνωστη στη σημερινή 
Τουρκία, έχουν αφήσει έντονο το στίγμα τους στο δομημένο 
περιβάλλον, εισάγοντας νέους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και 
μορφολογικά πρότυπα, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά 
στον εξευρωπαϊσμό της Πόλης. Πρόκειται για κτίρια 
διαφορετικών χρήσεων όπως πολυκατοικίες, επαύλεις, 
καταστήματα, σχολεία, εκκλησίες, αθλητικοί σύλλογοι, 
τράπεζες, ξενοδοχεία. Καταγράφονται περί τα 40 από τα σημαντικότερα κτίρια που 
ήταν δυνατόν να ταυτοποιηθούν ως έργα των Ρωμιών αρχιτεκτόνων. Εξέχοντες 
ιστορικοί, αρχιτέκτονες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και την 
Πόλη, φωτίζουν το έργο δεκάδων ρωμιών αρχιτεκτόνων που έδρασαν στην Πόλη, 
στα προάστια και στα Πριγκηπόννησα. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται σημαντικό 
ιστορικό αρχειακό υλικό, όπως φωτογραφίες της εποχής, προσωπογραφίες και 
κατάλογοι αρχιτεκτόνων, έγγραφα και σχέδια.
Συζήτηση 

20.30
«33333 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ του Νίκου Καζαντζάκη»  90΄
του Μένιου Καραγιάννη
Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι παγκοσμίως γνωστός για τα 
μυθιστορήματά του. Λίγοι όμως γνωρίζουν, και ακόμη 
λιγότεροι έχουν διαβάσει την Οδύσσεια, ένα επικό 
ποίημα 33.333 στίχων, το πιο σπουδαίο, κατά τον ίδιο, 
έργο του. Στη Σουηδία, ένας άντρας 102 ετών, μαθαίνει 
ελληνικά και μεταφράζει την Οδύσσεια. Το ντοκιμαντέρ 
ταξιδεύει στη Σουηδία, στην Αμερική, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Τήνο. Είναι 
ένα ταξίδι αναζήτησης, τόσο στις πτυχές του άγνωστου αυτού έργου, όσο και στην 
προσωπικότητα του συγγραφέα. H Οδύσσεια συγκινεί, θυμώνει, προβληματίζει. 
Φιλοσοφικές, φιλολογικές, υπαρξιακές και ψυχολογικές προσεγγίσεις επιχειρούν 
να φωτίσουν ένα έργο που, αν διαβαστεί προσεκτικά, μπορεί να αλλάξει την ψυχή 
του αναγνώστη...
Συζήτηση 



Χριστούγεννα στην Κηφισιά  
για μικρούς,  

για μεγάλους, 
 σε πολιτιστικούς χώρους,  

στην αγορά



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες»
(Χαριλάου Τρικούπη, 127)
Ώρα: 19:30
 
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ 
 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ VEGAS
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος 
Θωμάκος θα φωταγωγήσει το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο στη  Νέα 
Ερυθραία!!!
Στη συνέχεια οι Vegas,  ένα από 
τα πιο δημοφιλή και αγαπητά ελληνικά 
συγκροτήματα με urban pop ήχο, ο ZeRaw και η Κατερίνα 
Κουκουράκη στα φωνητικά και ο DJ Airth., θα ανέβουν στη 
σκηνή κα θα μας χαρίσουν μία μοναδική συναυλία!!!

Σας περιμένουμε!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες»
(Χαριλάου Τρικούπη, 127)
Ώρα: 18:00

ΧΟΡωΔΙΑ ΜΙΚΡωΝ ΤΡΟΒΑΔΟΥΡωΝ
Η χορωδία των ταλαντούχων μικρών Τροβαδούρων, ηλικίας από πέντε ως 
δώδεκα ετών, θα δώσει μία ξεχωριστή συναυλία στο κέντρο της Κηφισιάς.
Μαέστρος: Στάθης Ουλκέρογλου



ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 14:00

ΧΟΡωΔΙΑ ΜΙΚΡωΝ ΤΡΟΒΑΔΟΥΡωΝ

Η χορωδία των ταλαντούχων μικρών Τροβαδούρων, ηλικίας από πέντε ως 
δώδεκα ετών, θα δώσει μία ξεχωριστή συναυλία στο κέντρο της Κηφισιάς.
Μαέστρος: Στάθης Ουλκέρογλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα:16:00
 
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ
 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΑΜΤΑ
 Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος θα φωταγωγήσει 
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην  Κηφισιά!!!

Στη συνέχεια η εκρηκτική Τάμτα, μαζί με την μπάντα της, μας υπόσχεται μία 
σούπερ ξεσηκωτική βραδιά με ένα πρόγραμμα, όπου οι πιο φρέσκες διεθνείς και 
ελληνικές επιτυχίες διαδέχονται ερμηνείες των πιο διαχρονικών τραγουδιών σε 
ένα εμπνευσμένο ταξίδι ανάμεσα στο σήμερα, τα 80’s, 90’s και 00’s. Φυσικά από 
το πρόγραμμα δεν λείπουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες της όπως: «Φταις», «Δεν 
τελειώνει έτσι η αγάπη», «Αγάπησε με», «Θάρρος ή αλήθεια», «Σ’ όποιον 
αρέσει», «Egoista», «Tonight», «Ζήσε το απίστευτο», «Πάρε με», 
«Σ’ αγαπάω», «Γεννήθηκα για Σένα»  αλλά και οι πιο πρόσφατες επιτυχίες της 
«Unloved» και «Το Κάτι Παραπάνω». 
H λαμπερή Τάμτα, με την εξαιρετική φωνή και τις ιδιαίτερες εμφανίσεις της, 
σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό Χριστουγεννιάτικο πάρτυ που δε θα μείνει κανείς 
καθιστός!!!



ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. 
Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 20:30

ΘΕΑΤΡΟ
 «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ»  
του Ν. Βασιλειάδη

Η Υρώ Μανέ σε ένα ρόλο αποκάλυψη για πρώτη φορά στην Κηφισιά!!!Μια 
παράσταση απολογία και εξομολόγηση μαζί. Μια γυναίκα η Ερασμία χήρα 
μεγαλώνει τη μοναχοκόρη της εγκλωβισμένη σε ένα περίπτερο και στα χρηστά 
ήθη της επαρχιακής κοινωνίας που ζει. Δεν επιτρέπεται να επιθυμήσει να 
ερωτευτεί εν τέλει να ζήσει. Το τριχωτό της παρειάς της υποδηλώνει τη θέρμη 
της αλλά για την πολίχνη όπου ζει μια χήρα είναι απλώς μια μεταχειρισμένη 
χωρίς δικαιώματα. Το κακό όμως δεν αργεί να γίνει. Ο πειρασμός είναι ο 
γαμπρός της. Ακούει στο όνομα Αργύρης ,είναι κοντός αλλά προσοντούχος. 
Και η Ερασμία πως να πάει κόντρα στη λίμπιντο. Επιθυμεί το απαγορευμένο. 
Και όταν τολμά να το προκαλέσει η τιμωρία είναι άμεση και καταστροφική.  
Στο ρόλο της Ερασμίας η Υρώ Μανέ 

Θεατρική διασκευή: Εμμανουέλλα Αλεξίου- Γιώργος Καραμίχος 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Καραμίχος 
Σκηνικά: Χριστίνα Κωστέα 
Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου 
Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Νανούρης 
Τραγούδι παράστασης: Κώστας Λειβαδάς 
Το τραγούδι ερμηνεύει η Υρώ Μανέ 
Βοηθός Σκηνοθέτη : Βιργινία Κυπριώτη



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία
Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου
(Διασταύρωση οδών Εθνικής 
Αντιστάσεως & Οδυσσέα 
Ανδρούτσου) 
Ώρα: 16:00

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ XANA ZOO                     
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΗΡωΕΣ ΤωΝ ΠΑΙΔΙωΝ: 
ΤΕΡΕΖΑ- ΒΑΣΙΛΗΣ - ΝΙΚΗ
Η Τερέζα, ο Βασίλης και Νίκη, η ομάδα των Xana Zoo- ενώνουν τις δυνάμεις τους με 
τους αγαπημένους τους φίλους για μία μοναδική παιδική παράσταση.
Κάθε τραγούδι έχει και το δικό του νόημα. Η παράσταση έχει ξεχωριστές στιγμές, 
που δημιουργούν νέους ισχυρούς δεσμούς, για παράδειγμα, όταν γονείς και παιδιά 
τραγουδούν στον κύκλο της αγάπης πως τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από την 
αγάπη και τη φιλία. 
Η συναυλίες που πραγματοποιούν με  μεγάλη επιτυχία  περιλαμβάνουν τους 3 ήρωες  
που εναλλάσσονται, αποτελούν  ένα μοναδικό πρωτότυπο παιδικό σόου,  έχουν 
μεγάλη επιτυχία διαρκούν περίπου 1 ώρα και τριάντα λεπτά. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 16:30
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Η ΖΕΡΑΛΝΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ξωΤΙΚΟ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ»
 
Ένα όμορφο παραμύθι για μικρά και μεγάλα 
παιδιά, με όχημα τη φαντασία μας οδηγεί στην 
ελεύθερη ζωή στη φύση, στην οικογενειακή αγάπη και στη δύναμη της φιλίας, 
μία δύναμη που ενώνει, αλλά κυρίως απομακρύνει το ρατσισμό και δημιουργεί 
σεβασμό για το διαφορετικό.
Με τη χρήση ζωντανής, πρωτότυπης μουσικής, εκτελεσμένης επί σκηνής από τους 
ηθοποιούς, τραγούδι, χορό και διαδραστικά παιχνίδια στήνεται μία παράσταση 
που προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών που δεν μένουν απλοί θεατές.



ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 13:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ Ο ΘΑΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ 
 ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Ο ταλαντούχος ερμηνευτής Θάνος Ολύμπιος θα 
τραγουδήσει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην Κηφισιά 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας. 
Ο Θάνος Ολύμπιος, νέος στο χώρο της μουσικής, αλλά 
πολλά υποσχόμενος,  έχει ήδη ηχογραφήσει 3 προσωπικούς δίσκους. Τον Απρίλιο του 
2016 κυκλοφόρησε ο 3ος του δίσκος με καινούριες συνθέσεις που του εμπιστεύθηκε ο 
κορυφαίος συνθέτης Μίμης Πλέσσας και σε στίχους σπουδαίων στιχουργών όπως ο 
Λευτέρης Παπαδόπουλος κ.α. Στους 2 προηγούμενους δίσκους του έχει  ερμηνεύσει 
τραγούδια καταξιωμένων δημιουργών όπως ο Σαράντης Αλιβιζάτος, ο Αντώνης 
Μιτζέλος, ο Μανώλης Καραντίνης κ.α.
Θα ερμηνεύσει γνωστά και αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από το Ελληνικό 
και διεθνές ρεπερτόριο, με τη συνοδεία τριών μουσικών στο πιάνο, το κοντραμπάσο και 
τα ντραμς, καθώς και μιας ακόμα νεαρής τραγουδίστριας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά 
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα:12:00
ΜΑΓΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ!!!
Ποιο παιδί δεν ονειρεύεται να μπει μέσα σ’ ένα μαγικό τρενάκι, ταξιδεύοντας έτσι 
στον παραμυθένιο κόσμο των Χριστουγέννων; 
Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, καθώς το μαγικό τρενάκι των Χριστουγέννων 
θα αποτελέσει σίγουρα την ωραιότερη Χριστουγεννιάτικη εμπειρία των παιδιών 
που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη τους. 
Τα παιδιά επιβιβάζονται στο ειδικό τρενάκι, χωρητικότητας 40 – 60 ατόμων, με 
συντροφιά ένα Ξωτικό που τους αφηγείται την ιστορία του και τα προετοιμάζει να 
ζήσουν μαζί του το μαγικό παραμύθι. 
     Χριστουγεννιάτικη φιγούρα
     Στο σημείο αναχώρησης και άφιξης του τρένου θα υπάρχει μία ακόμα    
     χριστουγεννιάτικη φιγούρα για να οργανώνει και να προετοιμάζει  τα παιδιά 
για την είσοδο τους στο τραινάκι αλλά και να τα ψυχαγωγεί. 



ΣΑΒΒΑΤΟ 17 και 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία
Ώρες: 11:00 – 17:00

Χριστουγεννιάτικα 
Ονειροσεργιανίσματα 
 στη  Ν. Ερυθραία!!!

Τα παιδιά θα έχουν την τύχη να πάρουν μέρος σε ποικίλες εορταστικές 
δράσεις: Θεατρικό δρώμενο Χριστουγεννιάτικου μουσικού παραμυθιού, 
εορταστικές κατασκευές, δημιουργία και ζωντάνεμα κούκλας. Κυνήγι 
κρυμμένου Χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Ταξίδι στο Όνειρο υφαίνοντας 
το Πέπλο της Γης…

Σας περιμένουμε!!! 

Κεντρικά σημεία δράσης 

Εμπορικό Κέντρο «ΚΑΜΑΡΕΣ»1.  (Χαριλάου Τρικούπη, 127)
Πάρκο έξω από το 12. ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας (Ελευθερίου 
Βενιζέλου 4, Νέα Ερυθραία)
Πεζοδρόμιο έμπροσθεν βιβλιοπωλείου «ΦωΛΙΑ» 3. (Ελευθερίου 
Βενιζέλου 169, Νέα Ερυθραία)



ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου   
 Ώρα: 13:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

18 moments of MAGIC IN THE AIR
ένα Live performance του Magic Room Theater με την Μαρία Τσαρούχα. 
Ένα μουσικό Χριστουγεννιάτικο live performance με τραγούδια εμπνευσμένα 
από δύο αξίες, την αγάπη και τη ζωή. Jazz, soul, swing, rock διασκευές . Η Μαρία 
άμεση και μαγική σε ένα live performance  που διεγείρει τις αισθήσεις μας για ένα 
Χριστουγεννιάτικο μεσημέρι με πολύ συναίσθημα. Με σύνθημα πάντα και μόνο την 
αγάπη!!! 
Συντελεστές: 
Τραγούδι: Μαρία Τσαρούχα, Μουσική ενορχήστρωση,  
πιάνο: Κώστας Αναδιώτης, Κρουστά: Σεραφείμ Μπέλλος,  
σαξόφωνο: Δημήτρης Καραγιάννης

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 15:00

ΧΟΡΟΣ

«Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία»- Βασισμένη στο 
γνωστό  μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι  «Ο Καρυοθραύστης», 
το πιο γνωστό Χριστουγεννιάτικο παραμύθι.
Χορεύουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Σχολής Χορού   
«Δέσποινα Γρηγοριάδου»

Μουσική: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Επιμέλεια χορογραφίας - διασκευή: Άνουσκα Οικονόμου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση-Επιμέλεια: Σπύρος Βάκκας



ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. 
Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς 
(Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 20:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κηφισιάς, συμπληρώνοντας 51 
χρόνια από την ίδρυσή της, παρουσιάζει και φέτος την καθιερωμένη ετήσια 
Χριστουγεννιάτικη συναυλία της, σ’ένα μουσικό ταξίδι μέσα στο χρόνο. Το κοινό 
θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει γνωστές κι αγαπημένες μελωδίες της διεθνούς 
μουσικής σκηνής.
Ενορχήστρωση-Διεύθυνση: Φίλιππος Χίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία-Καστρί
Domotel Kastri Hotel  
(Ελ. Βενιζέλου 154  & Ρωμυλίας)
Ώρα: 20:00

YURY REVICH  - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔωΝ
Ο βραβευμένος ως καλύτερος Ανερχόμενος Καλλιτέχνης της χρονιάς (ECHO 
Klassik 2016), ως Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς (International Classical Music 
Awards 2015) και νικητής του βραβείου «Νέος Μουσικός της Χρονιάς» από το 
Beethoven Center της Βιέννης, μόλις στα 23 του χρόνια, ο Yury Revich , έρχεται 
για πρώτη φορά στην Κηφισιά για μια μοναδική συναυλία.
Είναι ήδη ένας ώριμος καλλιτέχνης και ένας εκ των πλέον εκφραστικών μουσικών 
της γενιάς του. 
Ο πολυβραβευμένος παγκοσμίου φήμης βιολονίστας Yury Revich με το 
σπουδαίο ταλέντο του, θα δώσει μία συναυλία πλαισιωμένος από  ορχήστρα 
εγχόρδων αποτελούμενη από διαπρεπείς Έλληνες μουσικούς με πλούσια 
εμπειρία συμπράξεων με σημαντικές ορχήστρες, σε ένα πρόγραμμα διανθισμένο 
από πασίγνωστες μελωδίες και έργα διάσημων ξένων, αλλά και Ελλήνων 
συνθετών.



ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 17:00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Κουκουμπλής»
Αυθεντικές αξίες σε ιστορίες και μουσικές από τη λαική μας παράδοση
Τρία λαϊκά παραμύθια, Το πιο γλυκό ψωμί, ο Κουκουμπλής και Η βασιλοπούλα 
και το άλας, συνθέτουν μια διασκεδαστική παράσταση για τον κύκλο του 
ψωμιού, τον κύκλο της ζωής και τις αξίες που ζεσταίνουν το δρόμο μας. Με 
ζωντανή μουσική, με ακορντεόν, ούτι, φλογέρα και νταούλι, τραγούδια και 
διαδραστικά παιχνίδια. Μία παράσταση λιτή, άμεση, συγκινητική, φέρνοντας στο 
σήμερα αξίες διαχρονικές και πολύτιμες.
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Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς(Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 21:00

ΘΕΑΤΡΟ 

FAITH   (Intrigue with Faye)   
της Kate Robin 
Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά):Ζέτα Δούκα, Παναγιώτης Μπουγιούρης 
 
Τι σημαίνει αληθινή πίστη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι;  Πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί; Τι 
είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε, για να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση μας;
Ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο της Kate Robin ανεβαίνει για μία μοναδική παράσταση 
στην Κηφισιά, σε απόδοση και σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, για να μας αποδείξει ότι όλα είναι 
δυνατά στην αγάπη και τον έρωτα!                                   
Η συγγραφέας μπαίνει βαθιά στη ψυχοσύνθεση ενός πληγωμένου ζευγαριού και παρακολουθεί 
βήμα βήμα τις αντιδράσεις τους, σε ένα παιχνίδι επιβολής και αλλεπάλληλων συναισθηματικών 
συγκρούσεων και εναλλαγών που οδηγούν σε ένα θεαματικό φινάλε.  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείμενο: Kate Robin , Απόδοση-Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Γιώργος 
Βάλαρης  , Σκηνικά: Διονύσης Χριστοφιλογιάννης, Κοστούμια: Αλέξης Φούκος, Φωτισμοί:  
Χρήστος Τζιόγκας, Video art: Βασίλης Αντωνιάδης (filmskin), Φωτογραφίες: Γιώργος 
Καλφαμανώλης, Ειδικός συνεργάτης: Ντίνος Λέλος, Βοηθός σκηνοθέτη: Καλλιόπη Κοτζαηλία, 
Γραφιστικά: Ρούλα Δανιήλ, Φιλική συμμετοχή στα video της παράστασης είχαν οι ηθοποιοί:Άκης 
Σακελλαρίου, Μαρία Κορινθίου, Σύλβια Δεληκούρα και Γιώργος Βάλαρης 



ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 17:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
Χριστούγεννα για όλη την οικογένεια!!! 
Ένα κεφάτο πρόγραμμα και για μικρούς και για μεγάλους!!! Γεμάτο με όμορφα 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τις γνωστές επιτυχίες του Θάνου Καλλίρη, αλλά 
και άλλων γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. 
Ο Θάνος Καλλίρης, αγαπητός στο κοινό από το 1986 εκτός της γνωστής καριέρας 
του, έχει στο ενεργητικό του και έναν από τους πιο διάσημους, διαχρονικούς και 
πετυχημένους Χριστουγεννιάτικους δίσκους όλων των εποχών στην ελληνική 
δισκογραφία.  
Τα ηχογραφήματα του αυτά παίζονται ανελλιπώς κάθε χρόνο, 20 χρόνια μετά και 
όπως δείχνει δεν θα σταματήσουν ποτέ ....

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Εκκλησία Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, Κεφαλάρι
Ώρα: 20:00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΟΡωΔΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι Χορωδίες υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση 
του μαέστρου Θανάση Αρβανίτη, μας θυμίζουν αγαπημένα Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια στο μυστηριακό περιβάλλον του Ιερού Ναού, και όχι μόνο.



ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 16:00
 
BUBBLES AND BUBBLES
Μία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ PERFORMANCE που ταξιδεύει τα παιδιά στον εξωπραγματικό 
κόσμο της σαπουνόφουσκας.
Μέσα από μικρές και μεγάλες σαπουνόφουσκες, μουσική και παιχνίδι,κοινό 
και εκτελεστές, ανακαλύπτουν τη χαρά και το νόημα της ζωής που κρύβεται στις 
σαπουνόφουσκες.
Η εκτέλεση γίνεται από δύο άτομα και το κοινό καλείται αν θέλει να συμμετάσχει. 
Ξεκινάει με τη δημιουργία μικρών σαπουνόφουσκων, οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης, αυξάνονται σε αριθμό και σε μέγεθος, μέχρι να μπουν και κάποιοι από τους 
συμμετέχοντες σε μία τεράστια σαπουνόφουσκα (στεφάνι σαπουνόφουσκας).
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των σαπουνόφουσκων είναι 
χειροποίητα, αλλά και καθημερινά αντικείμενα μετατρέπονται από τους εκτελεστές για 
να σκορπίσουν σαπουνόφουσκες.

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς(Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 20:30
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΕωΡΓΙΑΣ ΝΤΑΓΑΚΗ
Μια ιδιαίτερη και συνάμα πολύ ξεχωριστή μουσική νότα έρχεται να μας φέρει η Γεωργία 
Νταγάκη, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κηφισιάς!!!
Η ταλαντούχα μουσικός και ερμηνεύτρια εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πόλη 
μας δίνοντας μια συναυλία με λυτρωτική ένταση και εκρήξεις αδρεναλίνης. Μελωδικά 
ακούσματα δίνουν τη σκυτάλη τους σε δυνατούς ρυθμούς δένοντας το Rock με το 
πεντοζάλι, τον Ερωτόκριτο με τον Άμλετ της Σελήνης, την LadyJane με την Φαίδρα.
Λίγα λόγια ενδεικτικά για την Γεωργία Νταγάκη… Συνεργάστηκε επί σκηνής και 
δισκογραφικά με τους Animals, το 2009 κυκλοφόρησε μόνο στο εξωτερικό από 
την γερμανική εταιρεία world μουσικής «NETWORK MEDIEN» το album της 
«askardamykti», σε παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη, από το οποίο ξεχώρισε «Το 
Καράβι της φυγής» και παράλληλα πραγματοποίησε περιοδεία με τον Goran Brecovic 
ανοίγοντας τις συναυλίες του.
Στις σημαντικές τις συνεργασίες επί σκηνής  αξίζει  να σημειώσουμε και  την πρόσφατη 
με τους θρυλικούς  Violent Femmes από την Αμερική.
Το άλμπουμ  “Φόβος”(Phobie) της Γεωργίας Νταγάκη κυκλοφόρησε στο εξωτερικό 
τον Οκτώβριο του 2014 και μέσα σε λίγους μήνες, κατάφερε να ενταχθεί στο TOP 20 
των World Music Charts of Europe!



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 16:00
 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ HAPPENING- 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ «CIRCO CACHI-
VACHE» 

 Η ομάδα που πήρε το πρώτο βραβείο θεάτρου 
δρόμου από τον Δήμο Αθηναίων με μουσικούς και ακροβάτες υπόσχεται ένα 
διασκεδαστικό θέαμα με ζογκλερικά, ακροβατικά, clowning και πολλές άλλες 
εκπλήξεις, παίζοντας, παράλληλα ζωντανά όργανα σε ρυθμούς Latin και Swing. 
Ένα υψηλής αισθητικής θέαμα για μικρούς και μεγάλους!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 18:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  - ASSOI TOU SALVADOR
Οι Assoi tou Salvador σε ένα κεφάτο και χορευτικό 
Χριστουγεννιάτικο μουσικό πρόγραμμα στην 
Κηφισιά!!!
Καρέ του swing! Φουλ της Rumba! Οι ξέφρενοι Assoi tou Salvador δε σταματάνε 
πουθενά! Πιάνουν το ρεμπέτικο, τη jazz, σύγχρονες επιτυχίες & ισπανικά 
τραγούδια… και τους αλλάζουν τα φώτα!! Μοναδικό ενεργειακό κουιντέτο σε 
ασυγκράτητο ρυθμικό ανακάτεμα Swing, Rumba, Reggae, Ska, Funk, Mambo... 
To ρεμπέτικο συναντά την ποτοαπαγόρευση! Ο Ζαμπέτας συναντά το Bob Marley! 
O Αττίκ στο Rio De Janeiro!! Και original υλικό! Και γνωστές επιτυχίες! Η πιό 
τζαζεμένη, η πιο κεφάτη μπάντα της πόλης, τα παίζει όλα: Assoi tou Salvador!!

Assoi tou Salvador: 
Salvador Lou – Κιθάρα, Φωνή
Άντα Σεραϊδάρη - φωνή 
Κώστας Στάικος - Σαξόφωνα, φωνητικά
Άγγελος Γεωργάκης – Μπάσο, Φωνητικά 
Δημήτρης Βαρζαμπετιάν – Ντράμς



ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 13:30
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑϊΚΗΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑΣ 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΑΒΔΑΣ»

Η Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας» θα παρουσιάσει μια μοναδική 
συναυλία με τίτλο «Visioni Natalizie» (Εικόνες Χριστουγέννων) με Χριστουγεννιάτικες 
σουίτες από την Αναγέννηση, γραμμένες από Ιταλούς, Ιρλανδούς, Ιάπωνες αλλά 
και Έλληνες συνθέτες όπως οι Ο’ Carolan, Amadei, Sartori, Milanese, Kuwahara, 
Κιουλαφίδης κ.ά., στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων μουσικών εκδηλώσεων του 
Δήμου Κηφισιάς. 
Υπό τους ήχους του μαντολίνου και της κιθάρας, το Κηφισιώτικο κοινό θα απολαύσει 
ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που θα μεταφέρει ατόφια την κατάνυξη, αλλά και τη μαγεία 
των Χριστουγέννων.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Γουμενάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 11:00

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ…
«ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΖωΝΤΑΝΕΨΕ…»
Ξωτικά θα διηγηθούν στα παιδιά 
Χριστουγεννιάτικα παραμύθια.Με αγάπη & 
φαντασία όλα μπορούν να συμβούν… Για να 
δούμε τι μυστικά έχουν να μας πουν…!!!!
*σε συνεργασία με το Σύλλογο «Άγγιγμα ζωής»



ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες» 
(Χαριλάου Τρικούπη, 127)
Ώρα: 12:00
ΑΦΗΓΗΣΗ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
Παραμονή Χριστουγέννων και ο Άγιος Βασίλης ξεκινά μαζί με τους ταράνδους 
του όπως κάθε το χρόνο το μεγάλο ταξίδι. 
Φορτώνει το έλκηθρο με παιχνίδια γλυκά και καραμέλες. Όμως...ξαφνικά ο 
καιρός χαλάει....και όλα τα δώρα τα σκορπά η χιονοθύελλα στις χιονισμένες 
πλαγιές. Τι θα κάνει ο Άγιος Βασίλης....; Πώς θα καταφέρει να δώσει τα δώρα...;
Μια συναρπαστική περιπέτεια του Άγιου Βασίλη που μεταφέρει μηνύματα 
αγάπης, τρυφερότητας και προσφοράς από τα Μουσικά Σύνολα Σολ-Φα.

ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. 
Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς 
(Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 17:00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ MUSIK GARDEN «ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑξΙΔΙ ΤΗΣ ΑΛΜΑ» 
(Μουσικό παραμύθι για παιδιά και ενήλικες)
Η ιστορία της μουσικοθεατρικής παράστασης «Το υπέροχο ταξίδι της Άλμα» 
βασίζεται στο ομότιτλο  παραμύθι της Λαλίτας Μαρκοπούλου.
Παρακολουθώντας την παράσταση, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 
έναν συνδυασμό ζωντανής μουσικής (τραγούδι, πιάνο, όμποε, κιθάρα), αφήγησης 
και προβολής διαφανειών.

Διασκευή : Dmitry Orlov, Θεοδώρα Τζανετάκη
Σκηνοθεσία  -Μουσική επιμέλεια :  Dmitry Orlov
Μουσική : Dmitry Orlov , Σάννυ Λεβή
Στίχοι τραγουδιών : Dmitry Orlov, Θεοδώρα Τζανετάκη
Πλήκτρα :  Dmitry Orlov
Όμποε :  Μαριάννα Ζαλέσκι
Τραγούδι : Dmitry Orlov, Σάννυ Λεβή



ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς  (Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 20:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΑΚΗΣ
Ο ΔΑΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ!!!

Ο μοναδικός Δάκης, φέρνει τόσα καλοκαίρια άλλο ένα... βράδυ στην Κηφισιά!
Ζωντανά στις 27/12, ο πιο φινετσάτος εκπρόσωπος του ελληνικού τραγουδιού, σε 
μια βραδιά γεμάτη από όλες τις μεγάλες επιτυχίες του και όχι μόνο!
Μαζί του, ο Δημήτρης Κίκλης, συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη γιορτινή 
ατμόσφαιρα!!!
Τόσα καλοκαίρια, Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, Τσάι με λεμόνι και τόσα ακόμα 
τραγούδια θα μας ταξιδέψουν μελωδικά!!!
Σας περιμένουμε!!!

ΤΕΤΑΡΤΗ  28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Εκάλη
Εντευκτήριο (Πλατεία Κέννεντυ)
Ώρα: 20:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ - «ΛΥΡΙΚΟ ENSEMBLE» 
Το «Λυρικό Ensemble» έρχεται στην Κηφισιά για μια ευφρόσυνη 
παράσταση γεμάτη μουσικές εκπλήξεις «στις διαδρομές του 
ελληνικού τραγουδιού», κι όχι μόνο.  
Ο δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας Μάνος Αβαράκης, που έχει 
και την καλλιτεχνική διεύθυνση της παράστασης,  παρουσιάζει, 
εκτός των άλλων, ανέκδοτα τραγούδια του πάνω σε ποίηση 
κορυφαίων Ελλήνων ποιητών. 
Ερμηνεύουν:  
Μάνος Αβαράκης: φυσαρμόνικα, αυλοί, καλίμπα, πιάνο, φωνή
Αλίκη Ζωγράφου: τραγούδι, ακορντεόν, Ναταλία Κωτσάνη: τραγούδι, πιάνο, 
ακορντεόν,  Γεωργία Δεληγιαννοπούλου: τραγούδι, κιθάρα 
Γιώργος Πίντζος: τραγούδι, κιθάρα, μπαγλαμάς,  
Σταμάτης Βρεττός: φυσαρμόνικα



ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 17:00

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΦΑΡΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

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».

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
‘ωρα: 12:00
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
 ΔΡωΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ 

Ο Άι- Βασίλης κοιτάζει μέσα στο μυαλό του και έχει     χάσει τη φαντασία και τα 
συναισθήματα του. Ζητά από τα   παιδιά να του φέρουν χρώματα, κίνηση, και 
μουσική. Τα    παιδιά μπαίνουν  στο τούνελ του μυαλού του και ακούν τα 
παράπονα και τα αγκομαχητά του. Κάθε ομάδα που σχηματίζεται καλείται να 
περάσει από τα έξι συναισθήματα, χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, αηδία, έκπληξη και 
το κάθε παιδί να διαλέξει ένα συναίσθημα που θα δώσει πίσω στον Άη Βασίλη. 
Τα παιδιά  μεταμορφώνονται στα συναισθήματα ανακαλύπτοντας μια γκριμάτσα, 
μια κίνηση και έναν ήχο για το συναίσθημα που έχουν διαλέξει. Στόχος είναι να 
γεμίσουμε το λευκό δωμάτιο του μυαλού του Άη Βασίλη με τις κινήσεις, τα χρώματα 
και τους ήχους των συναισθημάτων. Το κάθε στάδιο ολοκληρώνεται μέσα από 
παιχνίδια. Τέλος, τα παιδιά, μεταμορφωμένα σε συναισθήματα, παρουσιάζουν 
ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο.
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ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Αίθουσα «Δήμαρχος Βασ. 
Γκατσόπουλος»
Δημαρχείο Κηφισιάς
(Διονύσου & Μυρσίνης)
Ώρα: 20:30

Αφιέρωμα στην
Μαρία Κάλλας

Μια μουσική πανδαισία με τα ωραιότερα αποσπάσματα
του Λυρικού Θεάτρου, αφιερωμένη στην μνήμη της

μεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας.
Σειρά συναυλιών:“ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ”
Ο Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού σε συνεργασία με την καλλιτεχνική 
εταιρεία Πολύμνια, οργανώνει στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
μία ξεχωριστή βραδιά, μία συναυλία με αποσπάσματα από τα πιο γνωστά 
αριστουργήματα της Όπερας, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην μεγάλη Ελληνίδα 
τραγουδίστρια Μαρία Κάλλας.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν καταξιωμένοι λυρικοί τραγουδιστές που ανήκουν 
στο δυναμικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Με την πλούσια εμπειρία τους, το 
ταλέντο τους και τις μαγευτικές φωνές τους, θα μας μεταφέρουν σε τόπους κι 
εποχές, γεμάτες ποίηση και λυρισμό.
Μέσω βιντεοπροβολέα θα προβληθούν φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την 
ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας.

Τραγουδούν οι καλλιτέχνες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής:
 
Μαριάννα Μανσόλα (soprano)
Βάγια Κωφού (mezzosoprano)
Δημήτρης Πακσόγλου (tenore)
Αρκάδιος Ρακόπουλος (baritono)
 
Επιμέλεια βίντεο: Μάκης Φιόρος
Καλλιτεχνική επιμέλεια-κείμενα:Κωστής Παπαϊωάννου
 
Συνοδεύει στο πιάνο ο Φρίξος Μόρτζος
 
Εκφωνητές – παρουσιαστές, οι ηθοποιοί: 
Ματθίλδη Μαγγίρα, Κωστής Παπαϊωάννου  



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου   
 Ώρα: 17:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ  
DEPY & THE MELODIES PROjECT
Η perfomer  της jazz μουσικής σκηνής Ντέπη Σακελλαρίου και η μπάντα της 
μας ταξιδεύει με τη φωνή της σε γνωστά jazz standars με Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες αλλά και σε ρυθμούς swing, funk και blues.
 Μελωδίες από γνωστούς ερμηνευτές όπως Frank Sinatra, Ella Fitzerald, Nina 
Simone, Etta James , Amy Winehouse, Cole Porter.

Μουσικοί:
Δημήτρης Σίμος (σαξόφωνο)
Κώστας Αρσένης (κοντραμπάσο) 
Νικόλας Αναδολής (πλήκτρα)
Πάνος Τζινιόλης (τύμπανα)
Η Ντέπη και η μπάντα της μας καλεί μέσα στο γιορτινό κλίμα να  ταξιδέψουμε 
μαζί τους με τις όμορφες μελωδίες τους και σε διασκευές όπως μόνο αυτοί 
ξέρουν!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου 
Ώρα: 12:00 - 14:00

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ 
 ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤωΝ ξωΤΙΚωΝ»
Έλα μαζί μας για να φτιάξουμε την πιο ξωτική πόλη… με χρώματα και σχήματα, 
όπως μόνον ο καθένας μας μπορεί να … ονειρευτεί!
*σε συνεργασία με το Σύλλογο «Άγγιγμα ζωής»



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες»
(Χαριλάου Τρικούπη, 127)
Ώρα: 16:30
 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ’ -  ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΛΛΕΓΚΡΑ’’
Καθώς πλησιάζει η Πρωτοχρονιά, τι καλύτερο από να προετοιμάσουμε τον ερχομό 
της με κάλαντα, παιδικές φωνές, αγαπημένες μελωδίες και ρυθμούς που . . . 
ξεσηκώνουν τις αισθήσεις!!!  Το μουσικό σχήμα ‘’Ορχήστρα Αλλέγκρα’’ θα είναι μαζί 
μας, συμμετέχοντας στο εορταστικό κλίμα των ημερών και μεταφέροντας μας εκεί που 
συχνά ξεχνάμε πως πρέπει να είμαστε, στη χαρά, στο κέφι και την αγάπη!!! 
Οι «Ορχήστρα Αλλέγκρα» είναι οι: 
Βαγγέλης Βλαβιανός: κιθάρα, μαντολίνο, μπουζούκι, ηλεκτρικό μπάσο -
Γιώργος Αθανασούλας: βιολί - Νίκος Μπαλτζώης: τραγούδι, κρουστά
Στεφανία Χούγια: τραγούδι - Παναγιώτης Χρονόπουλος: κιθάρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία
Ελ. Βενιζέλου 59 
Ώρα: 17:30

 ΣΥΝΑΥΛΙΑ - RATPACK RACERS
Το συγκρότημα The RatPack Racers με μουσικές γύρω απ’ το Old School 
Rock ‘N’ Roll και το Rockabilly θα δώσουν στο κοινό μία ροκ πινελιά στο 
Χριστουγεννιάτικο εορταστικό κλίμα !!!
Ελάτε όλοι στο live των The RatPack Racers !!!

Η σύνθεση του συγκροτήματος είναι: 
Χρήστος Κουτζόγλου : Τραγούδι
Ίων Νικολάου : Κιθάρα
Γιάννης Μωράκης : Μπάσο, Φωνητικά
Φίλιππος Τερζής : Ντραμς, Φωνητικά



ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Νέα Ερυθραία
Εμπορικό Κέντρο «Καμάρες»
(Χαριλάου Τρικούπη, 127)
Ώρα: 12:00
ΣΥΝΑΥΛΙΑ -  DEPY & THE MELODIES PROjECT

Η perfomer  της jazz μουσικής σκηνής Ντέπη Σακελλαρίου και η μπάντα της μας 
ταξιδεύει με τη φωνή της σε γνωστά jazz standars με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
αλλά και σε ρυθμούς swing, funk και blues.
 Μελωδίες από γνωστούς ερμηνευτές όπως Frank Sinatra, Ella Fitzerald, Nina Si-
mone, Etta James , Amy Winehouse, Cole Porter.
Μουσικοί:
Δημήτρης Σίμος (σαξόφωνο)
Κώστας Αρσένης (κοντραμπάσο) 
Νικόλας Αναδολής (πλήκτρα)
Πάνος Τζινιόλης (τύμπανα)
Η Ντέπη και η μπάντα της μας καλεί μέσα στο γιορτινό κλίμα να  ταξιδέψουμε 
μαζί τους με τις όμορφες μελωδίες τους και σε διασκευές όπως μόνο αυτοί 
ξέρουν!!!

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κηφισιά
Κολοκοτρώνη & Λεβίδου
Ώρα: 12:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ - 
BRILLANTE CLASSICS 
ORCHESTRA 

Η Brillante classics orchestra σε μια μοναδική Χριστουγεννιάτικη συναυλία, 
αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Βάλς των γνωστών συνθετών Strauss, Tchaikovsky, 
Shostakovich, και Boccherini.
Διεύθυνση ορχήστρας : η σολίστ και μαέστρος Κατερίνα Βαφειάδου.
Μέσα στο κλίμα των ημερών, οι χορευτές από την σχολή χορού V Dance 
Palladium, θα συνοδεύσουν την ορχήστρα χορεύοντας βάλς.



 Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 -  Τρίτη 6 Ιανουαρίου
 Κηφισιά 
Άλσος Κηφισιάς 
«Δημήτρης Ζωμόπουλος»
΄ωρες: 10:00 – 22:00 

 Φρόλι το ξωτικό των ευχών
Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα 
Εκδηλώσεων 
για την οικογένεια και το παιδί με δεκάδες 
εορταστικές δράσεις

Φέτος, η καρδιά των Χριστουγέννων «χτυπά» σε όλη την  Κηφισιά… και στο 
πάρκο του Φρόλι!!!
 Το πανέμορφο Άλσος φιλοξενεί τον Φρόλι, το Ξωτικό των Ευχών. 
 
Τι θα δει όποιος επισκεφτεί το Πάρκο του Φρόλι
Το Χωριό της Σοκολάτας και των Ζαχαρωτών: Απαρτίζεται από ξύλινα 
σπιτάκια μέσα στα οποία μπορεί κανείς να βρει πολλά γλυκά. Να δοκιμάσει, 
αλλά και να κάνει τις αγορές του. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν λαχταριστά εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.
 
Το Μαγικό Τρένο του Φρόλι: Μικροί και μεγάλοι θα κάνουν μια παραμυθένια 
διαδρομή γύρω από χωριό των ζαχαρωτών και της σοκολάτας, του δάσους και 
των κήπων του Άλσους με προορισμό το σπίτι του Άγιου Βασίλη.
 
Το καράβι των Πειρατών: Ένα ξύλινο καράβι 22 μέτρων στο κέντρο του 
Άλσους, 
θα δεχτεί όλα τα παιδιά στο εσωτερικό του. Οι ηθοποιοί-πειρατές θα 
προσφέρουν ένα ξεχωριστό θέαμα.
 
Το σπίτι του Άγιου Βασίλη: Ο Άγιος Βασίλης και τα Φρολάκια, τα μικρά ξωτικά 
υποδέχονται τα παιδιά και όλοι μαζί το γράμμα με τις ευχές για τη νέα χρονιά. 
Στον προαύλιο χώρο ένα έλκηθρο με ταράνδους, είναι έτοιμο να ξεκινήσει το 
ταξίδι, ικανοποιώντας ευχές και επιθυμίες των παιδιών όλου του κόσμου.
 
Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Φρόλι: Με ύψος που φτάνει τα 12 μέτρα, 
αποτελείται από εκατοντάδες μικρές μυρτιές. Τα ξωτικά θα το διακοσμήσουν με 
χιλιάδες ευχές μεταφέροντας έτσι το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας.



Φάτνη: Σε φυσικό μέγεθος. Δύο φορές την ημέρα θα πραγματοποιείται η 
αναπαράσταση της Γέννησης από θεατρική ομάδα, σε σενάριο και σκηνοθεσία 
της Ελίζας Σολωμού.
Το Παγοδρόμιο: Με εμβαδόν πίστας 200 m², το τεχνητό παγοδρόμιο παρέχει 
απόλυτη ασφάλεια σε παιδιά και μεγάλους.
 
Το Σπίτι του Μικρού μας Κατοικίδιου Φίλου: Δράσεις, με σκοπό την 
ενημέρωση και μικρά καταστήματα. Σ’ αυτό το χώρο θα μάθετε και θα 
προμηθευτείτε όλα όσα χρειάζονται οι κατοικίδιοι φίλοι μας.
 
Το Σπίτι της κυκλοφοριακής αγωγής: Εκπαιδευτικά εργαστήρια, στα οποία 
τα παιδιά θα μάθουν ποιοι είναι οι κανόνες της κυκλοφοριακής αγωγής αλλά και 
πόσο σημαντικό είναι να τους τηρούμε όλοι.
 
Το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης: Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά 
αξιολογούν τη σημασία της ανακύκλωσης, αξιοποιώντας ελαττωματικά 
χριστουγεννιάτικα στολίδια.
 
Οι δύο λίμνες των Ευχών: Μικροί και μεγάλοι θα κάνουν την ευχή τους, ενώ θα 
έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν και το Αστέρι της Ευχής, ενισχύοντας το 
έργο του “Make A Wish”.

Στα παραπάνω προσθέστε την Χριστουγεννιάτικη αγορά, το Παλάτι του 
ξωτικού, το Σπίτι του Τσαγιού και πολλές πολλές ακόμη εκπλήξεις!!!

Σας περιμένουμε!!!

 

 

 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Κηφισιά
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα-Σάββατο: 11:00-20:00
Κυριακές:   11:00-18:00
Έπαυλη Δροσίνη, 
(Αγ. Θεοδώρων & Κυριακού, Κηφισιά)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Ολόκληρη η Αθωνική Πολιτεία με τα είκοσι ιστορικά 
μοναστήρια της κατασκευάστηκε από κομμάτια ξύλου 
μπάλσα, τα περισσότερα από τα οποία παρουσιάζονται 
για πρώτη φορά στο Αθηναϊκό κοινό σε μία έκθεση 
που συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου Κηφισιάς και οι Διεθνείς Σχέσεις 
Πολιτισμού. Οι δημιουργίες του Μιχάλη Βασιλόπουλου αποτυπώνουν με κάθε 
λεπτομέρεια την αγιορείτικη αρχιτεκτονική κληρονομιά όπως σώζεται σήμερα.  
Οι μακέτες των Ιερών Μονών τοποθετημένες στην έπαυλη Δροσίνη, σπάνε το 
«Άβατον» και προσφέρουν μια νοερή περιήγηση στα απρόσιτα για το θηλυκό 
πληθυσμό μοναστήρια. 
 
Οι Ιερές Μονές, ακοίμητοι φρουροί της θρησκευτικής πνευματικότητας και 
μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, χτισμένες εκεί, σε ένα 
απομονωμένο αλλά φιλόξενο όρος από το 963 έως και τον 14ο 
μ.Χ. αιώνα, παρουσιάζονται στην έκθεση σε όλο το μεγαλείο τους και με τις 
αρχιτεκτονικές τους λεπτομέρειες. 

Εισιτήριο
- Ατομικό 3 ευρώ
- Οικογενειακό 5 ευρώ
- Δημόσια σχολεία Δήμου Κηφισιάς: Δωρεάν
- Ιδιωτικά σχολεία 50 ευρώ (ανά τάξη) ως προσφορά στην «Καρδιά του Παιδιού»

Μέρος των εσόδων της έκθεσης θα δοθεί στην «Καρδιά του Παιδιού» 
   
Την Έκθεση έχει θέσει υπό την αιγίδα του ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος Β΄.


