
Ο πολιτισμός είναι αγαθό που 
ο Δήμος Κηφισιάς προσφέρει 
καθ΄όλη την διάρκεια της 
χρονιάς απλόχερα και 
πλουσιοπάροχα στους δημότες 
και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια της 
οικονομικής κρίσης. 

Σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις των «Μεναδρείων 2017» είναι 
δωρεάν καθώς πιστεύουμε πως όλοι μας έχουμε ανάγκη για 
διεξόδους ποιοτικής ψυχαγωγίας και διασκέδασης.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα Δήμο Συμμετοχής και 
Αισιοδοξίας, Ελπίδας και Καινοτομίας.

Το φετινό πρόγραμμα των Μενανδρείων περιλαμβάνει ποικίλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, που απλώνονται στις 
γειτονιές της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης.

Πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια του Δήμου Κηφισιάς, 
αποτέλεσμα της εντατικής εργασίας της διοίκησης και του 
προσωπικού του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Δημήτριος Βικέλας».
Σας περιμένουμε στα «Μενάνδρεια». 

Γιώργος Θωμάκος
Δήμαρχος Κηφισιάς



Η είσοδος θα επιτρέπεται 45 λεπτά  
πριν την έναρξη των εκδηλώσεων.



Φίλες και φίλοι,

Ο κλασικός και καθιερωμένος 
πολιτιστικός θεσμός των 
«Μενανδρείων» έρχεται για 
ακόμη μία χρονιά στον Δήμο μας, 
προσφέροντας στους δημότες κι 
επισκέπτες μας, ένα πρόγραμμα 
πλούσιο και πολυποίκιλο.
Μένοντας πιστοί στην παράδοση 
που μας θέλει να εντάσσουμε 
πάντα πολιτιστικές εκδηλώσεις για 

όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, και με κριτήριο την υψηλή 
αισθητική, έτσι και φέτος τα «Μενάνδρεια 2017», έρχονται για 
να προσφέρουν σε όλους εσάς ένα ψυχαγωγικό και ταυτόχρονα 
ποιοτικό πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες γνωστών ερμηνευτών και μουσικών συγκροτημάτων, 
μία πλούσια πολιτιστική αντζέντα για τον Δήμο της Κηφισιάς.
Άλλωστε η τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν διέξοδο και 
κινητήριο δύναμη απέναντι σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή 
που διανύουμε.
Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους, μικρούς και μεγάλους να μας 
τιμήσετε με την παρουσία σας και να στηρίξετε  και το φετινό 
πρόγραμμα των «Μενανδρείων».

 Σας ευχαριστώ πολύ!!!

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος Πολιτισμού & Αθλητισμού
Αχιλλέας Κουρέπης

Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς



Παρασκευή 25 
αυγουστου
Ώρα: 21:00
Θέατρο εργατικών 
κατοικιών  
(1η Μάη, κάτω κηφισιά) 

συΝαυΛΙα

αφιέρωμα  στο  
  σμυρνέϊκο τραγούδι

Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο 
πλούτο του παραδοσιακού 
Σμυρνέϊκου τραγουδιού,  
σ΄ ένα ρεπερτόριο συνδεδεμένο 
με τις μνήμες μας.
Τραγούδια με ιστορία, δοσμένα με το πάθος του δεξιοτέχνη 
του μπουζουκιού σπύρου Πολυκανδριώτη και της 5μελούς 
ορχήστρας του.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



σαββατο 26 αυγουστου 
Ώρα: 21:00
Άλσος κηφισιάς  
«δημήτρης Ζωμόπουλος» 

συΝαυΛΙα

Μάκης τσιγάντες-Μαρίνα Λουκά

Μια βραδιά Power & Rocks, σ’ ένα Rock-puzzle με τον «αιώνιο 
έφηβο» της rock Μάκη τσιγάντε και την μελωδική φωνή της 
Μαρίνας Λουκά.

Ένα ηχητικό καλειδοσκόπιο με κλασικές blues rock διασκευές των 
συγκροτημάτων Deep Purple, Bon Jovi, Jimmy Hendrix, καθώς και 
συνθέσεις από την προσωπική δισκογραφία του Μάκη.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



δευτερα 28 αυγουστου  
Ώρα: 21:00 
αίθριο δημαρχείου 
κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης)

Θεατρο

«αναφορά  
    στον γκρέκο»
του Νίκου καζαντζάκη
Ένα από τα σπουδαιότερα έργα που γράφτηκαν στην ελληνική 
γλώσσα. Απόσταγμα σοφίας και διανοητικού στοχασμού  
του Καζαντζάκη  σ’ έναν κορυφαίο μονόλογο προς τον  
δομίνικο Θεοτοκόπουλο.
Ο τάκης Χρυσικάκος με την άρτια ερμηνευτική αλλά και τη 
σκηνοθετική προσέγγιση του Καζαντζακικού λόγου, υπογράφει 
τη δική του αναφορά στον Γκρέκο με μια σπαρακτικά καθηλωτική 
ερμηνεία.
Μια αναφορά με τη στρατιωτική έννοια του όρου, όπως έλεγε ο 
ίδιος ο συγγραφέας.
Ο Τάκης Χρυσικάκος, στην πιο ώριμη στιγμή του, παρουσιάζει τους 
σταθμούς της πνευματικής πορείας του μεγάλου συγγραφέα. Είναι 
από τις φορές που οι λέξεις είναι ανεπαρκείς για να αποδώσουν το 
μεγαλείο ενός ηθοποιού σαν τον Χρυσικάκο.
Μαζί του η γεωργία Νταγάκη που με τη λύρα και το τραγούδι της, 
συνομιλεί με τον Ζορμπά, τον Καπετάν Μιχάλη, τον Ελ Γκρέκο…

Συμμετέχει ο εξαίρετος μουσικός Χρυσόστομος καραντωνίου 
παίζοντας κλασική κιθάρα.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



τρΙτή 29 αυγουστου  
Ώρα: 21:00 
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης)

συΝαυΛΙα

Crescenduo 
από την Όπερα στη Λατινική Αμερική
Μία «συνομιλία» δύο δημιουργών, του αισθαντικού βαρύτονου 
και πιανίστα Κωνσταντίνου Καριώτη, με τον διεθνούς φήμης 
κιθαρίστα Μιχάλη Σουρβίνο.
Μία καταιγιστική απόδραση με δυναμικές άριες, αισθαντικές 
καντσονέτες, φλογερές σερενάτες, παθιασμένα tangos, 
περίτεχνες συνθέσεις για solo κιθάρα και solo πιάνο, θα μας 
ταξιδέψουν από τη Μεσόγειο στη Λατινική Αμερική.

Συμμετέχουν: Μιχάλης σουρβίνος (κιθάρα)
                       κωνσταντίνος καριώτης (βαρύτονος/πιάνο)

εΙσοδοσ εΛευΘερή



τεταρτή 30 αυγουστου  
Ώρα: 21:00 
εντευκτήριο εκάλης 
 (Πλατεία Κέννεντυ, Εκάλη)

συΝαυΛΙα

ο Μιχάλης βιολάρης από 
τις Μπουάτ 
 στο εντευκτήριο 
εκάλης!!!

Ένας από τους πρωτεργάτες των 
καλλιτεχνικών ρευμάτων του 
’60 και ’70, κρατάει ζωντανή 
την πορεία του ελληνικού 
τραγουδιού. Μια μουσική πανδαισία που έχει τις ρίζες της στη 
νοσταλγική εποχή των μπουάτ.
Ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο και στον τόπο που έθρεψε την 
Ελλάδα με τα άφθαρτα τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη 
Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου…

Τραγουδούν: 
ΜΙΧαΛήσ βΙοΛαρήσ 
κΩστασ ΧατΖήΧρΙστοδουΛου 
αΝδρΙαΝα κοΛΛΙα

Συμμετέχουν οι μουσικοί: 
γΙΩργοσ σαΛβαΝοσ    ΠΙΑΝΟ 
γΙΩργοσ ΠοΛΙτήσ       ΚΙΘΑΡΑ 
ΜΙΧαΛήσ γΙατρακήσ  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 
ΜαρΙα γΙατρακή        ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 

εΙσοδοσ εΛευΘερή



ΠεΜΠτή 31 
αυγουστου  
Ώρα: 21:00 
αίθριο δημαρχείου 
κηφισιάς 
 (Διονύσου & Μυρσίνης)

συΝαυΛΙα

«Ένα πιάνο,  
δυο φωνές»…
Μια μεγάλη περιήγηση 
στον μουσικό κόσμο του 
κορυφαίου μουσικοσυνθέτη 
γιώργου Χατζηνάσιου, μια 
διαδρομή σε 88 άσπρα και 
μαύρα πλήκτρα από τα εμβληματικά έργα μιας μακρόχρονης 
δημιουργικής πορείας-με μια ενδιάμεση στάση στον ελληνικό και 
παγκόσμιο κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Μαζί του θα βρίσκονται δύο καταξιωμένοι ερμηνευτές, ο 
Παναγιώτης ραφαηλίδης και η Μαίρη στεφανακίδη ενώ στο 
μπουζούκι θα είναι ο γιώργος Παχής.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



Παρασκευή 1 
σεΠτεΜβρΙου 
Ώρα: 21:00 
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς 
 (Διονύσου & Μυρσίνης)

συΝαυΛΙα

«στον καιρό της αθήνας»
Μια ερμηνεία ασύγκριτης τεχνικής και μουσικής τελειότητας, 
από τον δαυίδ Ναχμία, τον Θάνο Πολύδωρα και την εβελίνα 
Νικόλιζα, με διαχρονικά κοσμαγάπητα τραγούδια των αθάνατων 
δημιουργών Αττίκ, Κώστα Γιαννίδη, Μιχάλη Σουγιούλ, Χρήστου 
Χαιρόπουλου.
Μουσικές γεννημένες μέσα από εικόνες, με χρώματα και 
αρώματα του ’30, του ’40, του ’50 και του ’60.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



σαββατο 2 
σεΠτεΜβρΙου 
- Ώρα: 21:00 
αδάμες-
Πελοποννήσου 
Πλατεία αδαμών 
(έναντι 3ου Λυκείου 
κηφισιάς)

συΝαυΛΙα 

 
 
 «οι κουμπάροι»

Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση με τραγούδια των 
μεγάλων δημιουργών βασίλη τσιτσάνη και γιώργου Παπαϊωάννου, 
που έχουν γράψει το καθένα την δική του ιστορία και αποτελούν 
πηγή έμπνευσης για όλες τις γενιές.
Αφηγητής ο «καραγκιόζης», σ’ ένα ταξίδι γεμάτο μουσική, χιούμορ κι 
έντονες συγκινήσεις!!!
Οι μουσικοί κουρδίζουν, ο Καραγκιόζης επί σκηνής και… avanti 
maestro!!!

Τραγούδι: κατερίνα τσιρίδου
Κείμενο-Σκηνοθετική επιμέλεια: ήλίας καρελλάς
Μουσική επιμέλεια: Νίκος Πρωτόπαππας
Σκηνικά-φιγούρες: ήλίας καρελλάς

εΙσοδοσ εΛευΘερή



κυρΙακή 3 σεΠτεΜβρΙου - Ώρα: 21:00
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς 
 (Διονύσου & Μυρσίνης)

ΠαΙδΙκο Θεατρο
«ο Μαγικός αυλός» ένα μουσικό παραμύθι  για παιδιά από 
την κάρμεν ρουγγέρη.
Ο Μαγικός αυλός, ένα διαχρονικό, συμβολικό παραμύθι για όλη την 
οικογένεια, με κεντρικό θέμα τη δύναμη της αγάπης, μια συμβολική 
αντιπαράθεση του καλού εναντίον του κακού, της αλήθειας έναντι του 
ψέματος, καθώς και την αναζήτηση των μεγάλων ιδανικών της ζωής, 
προβάλλονται σαν κύρια ηθικά διδάγματα.
Η Κάρμεν Ρουγγέρη, γνωστή τόσο από την καλλιτεχνική, όσο και από 
την μακρόχρονη παιδαγωγική της πορεία, μετέφερε στη θεατρική σκηνή 
μεταμορφωμένη την όπερα «Μαγικός αυλός» του Mozart.
Συντελεστές:
Κείμενο - αφήγηση: κάρμεν ρουγγέρη
Σκηνοθεσία: κάρμεν ρουγγέρη – Χριστίνα κουλουμπή
Σκηνικά-κοστούμια:  Χριστίνα κουλουμπή
Κίνηση- χορογραφίες-φωτισμοί: Πέτρος γάλλιας 
Μουσική επεξεργασία-video art: αντώνης δελαπόρτας
Στίχοι & μουσική επιλογή: ανδρέας κουλουμπής
Διδασκαλία τραγουδιών: Λαρίσα ερεμέγιεβα Μίνα δελαπόρτα  
Συντονίστρια σκηνοθεσίας: Χαρά δήμα
Βοηθός ενδυματολόγου: Έρρικα αλαμάνου
Βοηθός σκηνογράφου: Χρήστος γράπας 
Artwork: Λουκάς Μελάς

Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί:
αθηνά δημητρακοπούλου, Ιωάννης κοντέλλης, εστέλλα κοπάνου,  
κων/τια Λιναρδάτου, Ίρις-Φιόνα Νικολάου, αντώνης Παπαδάκης, 
Νικόλας Παπακωνσταντίνου, Νίκη Χαζιράκη, αλέξανδρος Χασαπάκης.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



δευτερα 4 
σεΠτεΜβρΙου 
Ώρα: 21:00
αίθριο δημαρχείου 
κηφισιάς 
(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΜουσΙκοΘεατρΙκή  
Παραστασή 

«το Πρώτο μας party»
Το «πρώτο μας party» με την υπογραφή του Μάκη δελαπόρτα, 
με τραγουδιστές είδωλα μιας ολόκληρης εποχής :δάκης, Μπέσσυ 
αργυράκη, ρόμπερτ γουίλιαμς, γιώργος Πολυχρονιάδης,  Λάκης 
τζορντανέλι, μιας νοσταλγικής εποχής του’60, που επέτρεπε στους 
ανθρώπους να ονειρεύονται, να ερωτεύονται και να ελπίζουν. 
Ποια χορδή της ψυχής μας ν’ αγγίξουμε και να μην τιναχτεί μέσα 
μας κάτι από τα τραγούδια που έντυσαν τα εφηβικά μας χρόνια; 
Όταν χαμήλωναν τα φώτα και έπαιζε το “A casa di Rene” και 
πλανιόταν στον αέρα το “Destiny”…
Που να ψάξουμε στην καρδιά μας και να μην βρούμε ακρογιάλια 
και θάλασσες όταν «Τόσα καλοκαίρια», «Σε συνάντησα στην πλαζ» 
και «Μια σου λέξη» έφερνε «Τρικυμία στην καρδιά μου» «Αλέξη», 
«Σαν ένα όνειρο» ένιωθα όταν «Ξαφνικά με αγαπάς» θυμήσου πως 
«Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο» σου λεγα «Άνθρωπε αγάπα».
Το πρώτο μας party ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή ξυπνώντας 
θύμισες παλιές, πως κάποτε όλοι μας ήμασταν παιδιά!!!

Συμμετέχουν:
δημήτρης κοργιαλάς, εβελίνα Νικόλιζα
Στην παράσταση συμμετέχουν ακόμη: 
Λίλα τριάντη, Πάνος Μαλικούρτης, γεωργία κούκα, ήλίας Ξένος

Σκηνοθεσία: Μάκης δελαπόρτας
Κείμενα: στέλιος Παπαδόπουλος, Μάκης δελαπόρτας
Χορογραφίες: Άννα αθανασιάδη
Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου
Παραγωγός: γιώργος κοσμίδης
Παραγωγή: CHRONOS ART PRODUCTIONS

γεΝΙκή εΙσοδοσ: 5 ευρΩ 



τρΙτή 5 σεΠτεΜβρΙου  -  Ωρα: 21:00 
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης)

Θεατρο 

«για όνομα»
των Matthieu Delaporte και Alexandre de la Patellière 

Με άφθονο χιούμορ, μία από τις πιο πετυχημένες γαλλικές 
κωμωδίες, υποψήφια για έξι βραβεία Molière, σκηνοθετεί με 
την προσωπική του και πάντα δυναμική σκηνοθετική οπτική 
ο κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, διαθέτοντας ένα σπουδαίο 
επιτελείο ηθοποιών, όπως τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη,  
την βίκυ σταυροπούλου, τον Φάνη Μουρατίδη,  
την Μαρία κωνσταντάκη και τον αντώνη Λουδάρο.
 
Συντελεστές: 
Μετάφραση: Θοδωρής Πετρόπουλος
Σκηνοθεσία: κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Σκηνικά-Κοστούμια: αθανασία σμαραγδή
Μουσική σύνθεση: γιάννης Χριστοδουλόπουλος
Φωτισμοί: Νίκος βλασόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα σκουλά
Βοηθοί σκηνογράφου: γιώργος Θεοδοσίου, αλεξάνδρα καψή 

γεΝΙκή εΙσοδοσ: 5 ευρΩ 



τεταρτή 6 σεΠτεΜβρΙου
Ώρα: 21:00
Πλατεία 28ης οκτωβρίου  
& αγ. αναργύρων 2  
(Πλατεία Τσακπίνη), Νέα Ερυθραία

συΝαυΛΙα 

 Μιχάλης δημητριάδης-Νάντια καραγιάννη

Από των «Αγγέλων τα μπουζούκια» στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου 
στη Νέα Ερυθραία, δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες ο Μιχάλης 
δημητριάδης και η Νάντια καραγιάννη, ακολουθώντας τα 
μουσικά μονοπάτια των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών όπως των 
τσιτσάνη, Θεοδωράκη, Ζαμπέτα, Νικολόπουλο, με τραγούδια 
που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και παραμένουν ζωντανά, 
αυθεντικά, αγαπημένα και που αξίζει όλοι να θυμόμαστε και να 
σιγοτραγουδάμε.
Τους δύο καλλιτέχνες συνοδεύει ολιγομελής ορχήστρα.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



ΠεΜΠτή 7 σεΠτεΜβρΙου - Ωρα: 21:00 
Ζηρίνειο δημοτικό στάδιο 
(Λεωφόρος Κηφισίας 192, Κηφισιά)

συΝαυΛΙα

Μιχάλης Χατζηγιάννης
Μελωδικά στο Ζηρίνειο!!!
Το πληθωρικό του ταλέντο και η χαρισματική του φύση,  
οι φωνητικές κι ερμηνευτικές του ικανότητες του επιτρέπουν να 
υπηρετεί ένα ασυνήθιστα ευρύ ρεπερτόριο, δημιουργώντας το 
δικό του προσωπικό ύφος.
Το πολύπλευρο συνθετικό του έργο έχει σφραγίσει τη σύγχρονη 
ελληνική μουσική…«και αντίστροφα ο χρόνος μετράει …»  
μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου!!!.

γεΝΙκή εΙσοδοσ: 5 ευρΩ 



Παρασκευή 8 σεΠτεΜβρΙου
Ώρα: 21:00
Άλσος κηφισιάς 
«δημήτρης Ζωμόπουλος»  
συΝαυΛΙα
BEATLES, ROLLING STONES, DOORS… με τους
“The Troublemakers” & Γιώργο Γάκη

Ο rock star The Troublemakers & γιώργος γάκης  παίζουν για την 
νεολαία και για όσους …νιώθουν νέοι!!!
Στο καταπράσινο Άλσος της Κηφισιάς θα χτυπήσει η καρδιά του 
rock, ξεκινώντας από το ROCKABILLY και τα πρώτα μονοπάτια 
του rock, όπου οι παλιοί θα θυμηθούν και οι νέοι θα ακούσουν 
Beatles, Rolling Stones, Doors και όλα τα μεγάλα ονόματα των 
60’s - 70’s. 
Ένα πλούσιο πρόγραμμα με ένταση, έκφραση και αναμνήσεις!!!

εΙσοδοσ εΛευΘερή



σαββατο 9 σεΠτεΜβρΙου   
Ώρα: 21:00 
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης)

συΝαυΛΙα 

Αφιέρωμα στον Μίκη 
Θεοδωράκη
«Νύχτα Μαγική»

«Ο Παναγής Μπαρμπάτης έδωσε στα 
τραγούδια μου λάμψη και συγχρόνως 
πολλαπλασίασε την συγκίνηση και το πάθος 
του πυρήνα της μουσικής μου»
                                  Μίκης Θεοδωράκης
Η ενορχήστρωση και η χορωδιακή 
επεξεργασία των κυριοτέρων ποιητικών 
κύκλων που μελοποίησε ο μεγάλος 
συνθέτης Μίκης έγινε με αγάπη, σεβασμό 
στη μελωδία του και στη δική του αρμονία, από τον διακεκριμένο 
μαέστρο Παναγή Μπαρμπάτη, έτσι ώστε μέσα από τα τραγούδια 
του, να ξεχυθεί η ανυπέρβλητη μελωδική ψυχή του Μίκη. 
Ο Παναγής Μπαρμπάτης ξεκίνησε με τη χορωδία του στο Αργοστόλι 
για να φθάσει στις τριακόσες φωνές του Μεγάρου Μουσικής και 
στις χίλιες φωνές στο Καλλιμάρμαρο...Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη...
Στην Κηφισιά τέσσερις εξαίρετες χορωδίες θα τον συνοδεύσουν 
μαζί με λυρικούς καλλιτέχνες: «Μικτή Χορωδία Νέων κηφισιάς», 
«Χορωδία Νέας ερυθραίας δήμου κηφισιάς», «Χορωδία δήμου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας» και η «Χορωδία και Μαντολινάτα 
αγίου Παντελεήμονος αχαρνών».

Ενορχήστρωση- μουσική διεύθυνση: Παναγής Μπαρμπάτης

εΙσοδοσ εΛευΘερή



δευτερα 18 σεΠτεΜβρΙου 
Ώρα: 20:30 
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης)

συΝαυΛΙα 

«Τραγουδώντας το κρασί και 
τον έρωτα»

Η καταξιωμένη συνθέτις Πηγή Λυκούδη, θα μας 
παρασύρει στα λυρικά μονοπάτια μελοποιημένων 
ποιημάτων Ελλήνων ποιητών, μέσα από μια δική 
της ηχητική παλέτα, πλούσια σε έκφραση και σε 
αναμνήσεις. Θυμίζοντάς μας τους στίχους του 
μεγάλου μας διηγηματογράφου και ποιητή Γ. 
Δροσίνη, που με τις ποιητικές του πινελιές, έδωσε 
εγκυρότητα και ποιότητα στο πολιτισμικό γίγνεσθαι 
της νεότερης Ελλάδας.
«Στ’ άνθη το ρόδο βασιλιάς
και στους καρπούς εσύ είσαι
σταφύλι τρισευγενικό
της γης βασιλοπαίδι»
«Μια και η μουσική αρχίζει να μιλά, όταν σταματά 
η ποίηση», όπως έλεγε ο Alphonse de Lamartine.

Μαζί με την Πηγή Λυκούδη οι εξαιρετικοί 
ερμηνευτές  σπύρος κλείσσας, Μόρφω τσαιρέλλη 
καθώς και η νέα γεμάτη συναίσθημα ερμηνεύτρια 
γεωργία αγγέλου.

Παίζουν οι μουσικοί: 
                                                                                                                        
Άγγελος κουσάκης:           Κρουστά                                                                                                  
γάσπαρης Μαμμάς:          Κλαρινέτο                                                                                                      
Νίκος Χατζόπουλος:          Μπάσο                                                           
H συνθέτις   στο   Πιάνο

εΙσοδοσ εΛευΘερή



τρΙτή 19 σεΠτεΜβρΙου 
Ώρα: 20:30
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς 
 (Διονύσου & Μυρσίνης)

συΝαυΛΙα

“Μες τη Μεσόγειο”

Ο δημήτρης κίκλης, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους νέους 
Έλληνες τραγουδοποιούς, θα μας ταξιδέψει σ’ όλα τα είδη της 
πολύμορφης ελληνικής μουσικής του χθες και του σήμερα.
Με μια αγκαλιά από μελωδίες που κάποτε ονειροπολήσαμε 
παρέα με την Edith Piaf, τον Sergio Endrigo, τη Dalida… Μαζί του 
σ’ αυτή την μουσική περιήγηση, η Πένυ Ξενάκη, η αιμιλία κίκλη 
και η κατερίνα Χούπη. 

Πλήκτρα – Ενορχήστρωση: γιώργος τσοκάνης 

Επιμέλεια: δημήτρης κίκλης  

εΙσοδοσ εΛευΘερή



τεταρτή 20 σεΠτεΜβρΙου  
Ώρα: 20:30 
γήπεδο Μπάσκετ, αλώνια  
(Οδός Μπακογιάννη, Κηφισιά)

συΝαυΛΙα

Λαϊκό Ξεφάντωμα
με τους Χρήστο Παπαδόπουλο   
& Φαίη Μάτσου

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος σε λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια 
με μία από τις πιο δημοφιλείς μπάντες των μεγάλων λαϊκών 
επιτυχιών των προηγούμενων δεκαετιών, από την οποία ξεκίνησε 
κι ο ίδιος, τα Παιδιά από την Πάτρα!!!
Ένα μοναδικό γλέντι με τον Χρήστο Παπαδόπουλο, δεξιοτέχνη 
του μπουζουκιού και συνθέτη πολλών επιτυχιών. Μαζί του, η 
ταλαντούχα τραγουδίστρια Φαίη Μάτσου με τη γνήσια μελωδική 
φωνή της.

εΙσοδοσ εΛευΘερή 



Παρασκευή 22 
σεΠτεΜβρΙου 
Ώρα: 20:30 
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς  
(Διονύσου & Μυρσίνης )

Θεατρο
«Η Ανατομία μιας 
παράστασης»
Ένα έργο βασισμένο στην 
κωμωδία «play on»  
του Rick Abbot

Ο Πιραντέλλο έγραφε πως η 
«η τέχνη της σκηνής είναι η ωραιότερη τέχνη που υπάρχει και η 
πιο τραγική»
Η ξεκαρδιστική ιστορία μιας θεατρικής ομάδας και τα στοιχεία 
που συνθέτουν την «Ανατομία» της, το στήσιμο δηλαδή ενός 
μηχανισμού «θεάτρου μέσα στο θέατρο», με μια μοναδική 
τεχνική όπου αναμειγνύονται οι ηθοποιοί με τους θεατές,  
η πραγματικότητα με την ψευδαίσθηση.
Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Μαραγκός εγγυάται μια μαγευτική 
θεατρική εμπειρία δοσμένη με μεράκι, κέφι και πολύ χιούμορ.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:
Τεχνικός σκηνής: Φίλιππος κίκλης 
Διευθυντής σκηνής: κάτια τραπελίδη - βίκυ τσουπάκη 
Σκηνοθέτης: Φάνης κοράκης 
Λόρδος Ντάντλεϋ: Νίκος αναγνώστου - Λέων καράτσαλος 
Λαίδη Μάργκαρετ: στέλλα κωνσταντίνου - τούλα Λυμπεράκη 
Ντόρις: Έφη Μακαντάση-αγγελική Θανασούλα 
Δρ Ρεξ Φορμπς: αχιλλέας κουρέπης 
Στήβεν Σέλλερς: αλέξανδρος καλημέρης 
Νταϊάνα Λάσιτερ: Μέλα κιτσάκη 
Συγγραφέας: Μαίρη σταυροπούλου - κατερίνα Άνθη
 
εΙσοδοσ εΛευΘερή



σαββατο 23 σεΠτεΜβρΙου 
Ώρα: 20:30 
Πλατεία ήρώων Πολυτεχνείου,  
Νέα Κηφισιά 

συΝαυΛΙα 
ONIRAMA  
Με έντονη καλοκαιρινή διάθεση, οι ONIRAMA, - ένα από τα πιο 
επιτυχημένα και δημοφιλή συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής 
μουσικής σκηνής-, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας μία στάση 
στην Κηφισιά!!!
Οι ONIRAMA, ταξιδεύουν φέτος το καλοκαίρι έχοντας στις αποσκευές 
τους  τραγούδια από τη δισκογραφία τους αλλά και αγαπημένες 
διασκευές που ξεσηκώνουν το κοινό και δημιουργούν εκρηκτική 
ατμόσφαιρα!!!
Παράλληλα, κυκλοφορούν το ολοκαίνουριο τραγούδι τους,  
«κλείσε τα Μάτια 2017», που αποτελεί την ελληνική προσαρμογή του 
γνωστού τραγουδιού της παγκόσμιας καμπάνιας της Coca-Cola, «Taste 
The Feeling».
Κλείσε τα μάτια και απόλαυσε από κοντά τους ONIRAMA!!! 
 
Το Φεστιβάλ Ηχοχρωμάτων θα ξεκινήσει με την ταλαντούχα και πολλά 
υποσχόμενη Κηφισιώτισσα τραγουδίστρια Μάνια Μαυρή.

Τους ONIRAMA αποτελούν:
Τραγούδι , κιθάρα: Θοδωρής Μαραντίνης  
Τύμπανα: δημήτρης κοκονίδης  
Πλήκτρα: Χρήστος τρεσίντσης
Μπάσο: Άλεξ  Παπακωνσταντίνου
Ηλεκτρική κιθάρα: γιώργος  κοκονίδης  

Την επιμέλεια και οργάνωση του Φεστιβάλ Ηχοχρωμάτων έχει ο 
εμπνευστής του σταύρος Ζαπάντης

εΙσοδοσ εΛευΘερή

7ο Φεστιβάλ  
    Ηχοχρωμάτων  
ΚΗΦισιάσ



κυρΙακή 24 σεΠτεΜβρΙου  - Ώρα: 20:30
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης)
Θεατρο 

«ο αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου
από τη Θεατρική ομάδα του Ν.Π.δ.δ. Πολιτισμού & αθλητισμού του 
δήμου κηφισιάς

«Η φυσική νοημοσύνη δεν μπορεί να νικήσει την φυσική ηλιθιότητα», 
συνήθιζε να λέει ο θεατράνθρωπος, δραματολόγος, ηθοποιός και 
σκηνοθέτης Μολιέρος.
Στον Αρχοντοχωριάτη αντανακλούν τα ήθη όλων των κοινωνικών 
στρωμάτων, τα οποία καυτηριάζει ο Μολιέρος, σατιρίζοντας ανοιχτά 
τον φαρισαϊσμό των ευγενών της αστικής κοινωνίας ενσαρκώνοντας 
συγχρόνως το πνεύμα, την ενεργητικότητα και την αισιοδοξία του λαού.

Διασκευή: γιάννης καλατζόπουλος
Σκηνοθεσία, κοστούμια: κική αυγουστάτου
Μουσική: δημήτρης Λέκκας
Σκηνικά, μουσική διδασκαλία: τόνια αγγελοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: βίβιαν δριβίλα
Διακόσμηση σκηνικού: Μαίρη Λουκά

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μιχάλης τσικαλάκης, κατερίνα σπαγή,  
κορίνα Μάρκου, κατερίνα καλλιανού, Πέτρος γιακουμής,  
σπύρος σερέτης, γιώργος Μπακανδρέας, τόνια αγγελοπούλου,  
γιώργος Θωμάκος, βαγγέλης κυριακάκης, γιάννης καλογεράς,  
σωτήρης Θεοχαρόπουλος, Λίλυ Μήλιου, βίβιαν δριβίλα, αγγελική 
ταραζή, Μαίρη Λουκά, Μαρίνος αδαμόπουλος, γιώτα Μουλά,  
αλίν Νικήτα.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



τρΙτή 26 σεΠτεΜβρΙου  -  Ωρα: 20:30 
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς  (Διονύσου & Μυρσίνης )

Θεατρο 

«εσωτερικαί ειδήσεις»  
του Μάριου Ποντίκα

 «Κωμικοτραγικά βιώματα ενός απάνθρωπα αποσπασματικού αγώνα 
για επιβίωση, αυτό που ονομάζουμε ζωή, δεν είναι άλλο από την 
αποτίμησή της»: Μάριος Ποντίκας.
Ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς του μεταπολιτευτικού 
«ρεαλιστικού νεοελληνικού θεάτρου» κατάφερε μέσα από 
εύστοχο χιούμορ, καίριο προβληματισμό, ανθρώπινη συγκίνηση 
να αποτυπώσει την καθημερινότητα του Έλληνα από το ’79-80 έως 
σήμερα, που δυστυχώς είναι η ίδια.
Η θεατρική Ένωση Ανάδραση υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη-
ηθοποιού Νίκου Μπουσδούκου παρουσιάζει την καυστική 
κοινωνικοπολιτική σάτιρα «Εσωτερικαί ειδήσεις», πλημμυρισμένη 
από ελπίδα σε καιρούς απελπισίας.

Σκηνοθεσία: Νίκος Μπουσδούκος
Φωτισμοί: σπύρος κάρδαρης
Μουσική Επιμέλεια: Πάνος 
Φορτούνος

Παίζουν με αλφαβητική σειρά:
Χρύσα  αγουρίδα
κωνσταντίνος  βλαζάκης
Έφη γαργανίδη
ρένα καλογεροπούλου

σταύρος  καναράς
Φανή κατσαβούνη
στέλιος Μαξούρης
Νατάσα Μητσοπούλου
δήμητρα Παπαστρατηγάκη 
γιώργος ρηγούτσος
Χάρης Χιώτης

εΙσοδοσ εΛευΘερή



ΠεΜΠτή 28 σεΠτεΜβρΙου 
Ώρα: 20:30 
αίθριο δημαρχείου κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης )

Θεατρο 

«Δεν πληρώνομαι, δεν πληρώνω» 
του Ντάριο Φο

Ο σύνδεσμος για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Πόλεων 
συνδιοργανώνει με τον δήμο κηφισιάς την παράσταση του Ντάριο 
Φο «Δεν πληρώνομαι, δεν πληρώνω», από το Θέατρο τέχνης 
καρόλου κουν στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Συναντήσεων  
«εν άστει».
Ένα από τα πλέον εμβληματικά και διαχρονικά έργα του Ιταλού 
νομπελίστα Ντάριο Φο, του αρχιτέκτονα της commedia dell’arte.
To «Δεν πληρώνομαι, δεν πληρώνω», είναι η τελευταία εκδοχή της 
σπουδαίας κωμωδίας «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» (1974), όπου 
ο ίδιος ο συγγραφέας επανέφερε το 2010, προσθέτοντας τα νέα 
δεδομένα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

εΙσοδοσ εΛευΘερή



X ο ρ η γ ο ί

Επιμέλεια εκδηλώσεων “Μενάνδρεια 2017”:
Λίλα Παπαδημητρίου-Φιλόλογος,  

μέλος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 
 του Δήμου Κηφισιάς



X ο ρ η γ ο ί


