Φίλες και Φίλοι
Η Κηφισιά επί αιώνες είναι σταυροδρόμι ανθρώπων κι ιδεών, τόπος
ανοιχτός στο νέο, στο διαφορετικό, σταθερό σημείο αναφοράς του
πολιτισμού.
Για ενδέκατη συνεχή χρονιά ο ∆ήμος Κηφισιάς ανοίγει με τα Μενάνδρεια τις πύλες της έκφρασης, της καλλιτεχνικής αναζήτησης, μια
γιορτή πολιτισμού «…με λογισμό και με όνειρο...»,
σε πείσμα των καιρών η φετινή διοργάνωση.
Ο ∆ήμος Κηφισιάς πιστός στην αρχή, ότι ο Πολιτισμός αποτελεί σημαντικό μέσο προώθησης του αλληλοσεβασμού και της αμοιβαίας κατανόησης διαφορετικών ιδεών και ταυτοτήτων, «υπηρετεί» και φέτος
την ιδέα ότι η επένδυση στον Πολιτισμό αποτελεί «τροφή» επιβίωσης
των ανθρώπων και όχι πολυτέλεια.
Είναι πλέον πεποίθηση όλων ότι οι συμπολίτες μας, θα έχουν την
ευκαιρία να ζήσουν στιγμές πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας
καθώς το Ν.Π.∆.∆. «∆ημήτριος Βικέλας» μας δίνει τη δυνατότητα να
γίνουμε όλοι πομποί και δέκτες των μηνυμάτων της τέχνης και του
πολιτισμού.

∆ήμαρχος Κηφισιάς
Νίκος Γ. Χιωτάκης

Φίλες, Φίλοι Συμπολίτες,
Την ώρα που η χώρα περνάει μια από τις δυσκολότερες στιγμές στην ιστορία
της, επηρεάζεται κάθε τομέας της ζωής των ανθρώπων. Είναι εύλογο το μυαλό και
η λογική να είναι στραμμένα σε κοινωνικές και οικονομικές κατευθύνσεις.
Σε ετούτη την δύσκολη συγκυρία ο πολίτης συχνά επιθυμεί και αναζητά ως
«καταφύγιο» το διαφορετικό στη ζωή του. Κάτι που να κρατήσει εκείνη τη «σπίθα»
που θα δώσει ώθηση στο πνεύμα του. Και στο συναίσθημα. Κάτι που μπορεί να
προκαλέσει η Τέχνη.
«∆εν είναι το έργο της Τέχνης πολυτέλεια, αλλά επιούσιος άρτος του
Πνεύματος» έλεγε ο φιλόσοφος και ακαδημαϊκός Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος.
Ένα απόφθεγμα το οποίο συνοψίζει και τη φιλοσοφία του κύκλου πολιτιστικών
εκδηλώσεων «Μενάνδρεια», που διανύουν αισίως τον 11ο χρόνο τους.
Τη δημιουργία ενός κύκλου εκδηλώσεων από το Ν.Π.∆.∆. «∆ημήτριος
Βικέλας» του ∆ήμου Κηφισιάς που θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο που θα το
παρακολουθήσει, να ξεφύγει για λίγο από τα καθημερινά προβλήματα και να ψυχαγωγη-θεί πραγματικά.
ΜΕΝΑΝ∆ΡΕΙΑ 2013! Ένα πολυθεματικό Φεστιβάλ που «πήρε σάρκα και οστά»
με την ευγενική συμβολή των χορηγών που πίστεψαν στην προσπάθειά μας,
στηρίζοντας το έργο μας, χωρίς να επιβαρυνθεί ο δημοτικός προϋπολογισμός.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βαθέων όλους τους συνεργάτες και το ∆.Σ του
Ν.Π.∆.∆. «∆ημήτριος Βικέλας» για τη συμβολή τους και όλους εσάς που θα τιμήσετε
με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις μας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
«∆ημήτριος Βικέλας»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΜΑΛΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
∆ΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΓΚΟΝΟΥ ΕΡΩΦΙΛΗ
ΒΟΥΡΑΚΗ - ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑ-ΦΕΙ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΦΑΝΤΟΥ ΝΑΝΣΥ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΝΤΙΝΑ
ΒΙΑΝΕΛΟ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ
ΜΕΡΣΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΤΑ ΕΒΙΤΑ
ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΤΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αγαπητοί συμπολίτες,
Ο πολιτισμός είναι έννοια δυναμική κι όχι στατική. Είναι κίνηση κι όχι
κατάσταση. Είναι πιο πολύ το ταξίδι για την Ιθάκη κι όχι η ίδια η Ιθάκη.
Οι Λαιστρυγόνες κι οι Κύκλωπες που έχουν πληθύνει επικίνδυνα
στις μέρες μας απειλώντας όχι μόνον την καθημερινότητα μας, τον
ανθρωπισμό μας αλλά και τον πολιτισμό μας θα έχουν για μια ακόμη
χρονιά το δραστικό τους αντίδοτο.
Τα φώτα των Μενανδρείων – ένας ελπιδοφόρος θεσμός – ανάβουν για
11η χρονιά φωτίζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα.
Απαντάμε δημιουργικά δυναμικά και… καλλιτεχνικά στην περιρρέουσα
κατήφεια.
Αντιπρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. ‘‘∆ημήτριος Βικέλας’’
Βασιλική – Αμαλία Παπαδημητρίου

Σύνταξη κειμένων Βασιλική – Αμαλία Παπαδημητρίου

∆ΕΥΤΕΡΑ 26/8/13
Ώρα :20:30

ΞΑΝΑ ΜΑΖΙ
Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης
κι ο Βαγγέλης Γερμανός
Μια νοσταλγική μαγική βόλτα στο χρόνο, μια
βραδιά αναβίωσης μνήμης, συγκίνησης, κεφιού
και
μουσικής, με οδηγούς τον Λουκιανό Κηλαηδόνη
και τον Βαγγέλη Γερμανό.

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης

Τριάντα χρόνια μετά το ελληνικό Woodstock, το
ανεπανάληπτο party μιας γενιάς, ο διαχρονικός
Λουκιανός θυμίζει υπέροχες μελωδίες, τυλιγμένες από το φως της αθωότητας.

Είσοδος : 15 ευρώ
12 ευρώ
φοιτ.ανεργ.συνταξ.
πολύτεκνοι

ΤΡΙΤΗ 27/8/13
Ώρα : 20:30

‘‘Γάμοι, Τσιγάρα και Αρκούδες’’
ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΑ
του ΑΝΤΩΝ ΤΣΕΧΩΦ
Τρία μικρά διαχρονικά ‘‘διαμάντια’’ γραμμένα με πολύ
χιούμορ και με τη γνωστή σοφία και οξυδέρκεια του
κλασικού Ρώσου δραματουργού, θεατρικού συγγραφέα
που καθόρισε την πορεία του σύγχρονου θεάτρου
Άντων Τσέχωφ.
Τρία μονόπρακτα με έξυπνους διαλόγους, πνευματώδεις
ατάκες και σατυρική διάθεση καυτηριάζουν και θίγουν
καίρια θέματα.
Με όχημα το λόγο, τη γνώση της ανθρώπινης φύσης κι
οδηγό το ταλέντο του, ο Φαίδων Γεωργίτσης μας βοηθά
να αναζητήσουμε διαχρονικές αλήθειες ζωής.

Σκηνοθεσία :
Φαίδων Γεωργίτσης
Σκηνικά – Κοστούμια :
Μαρί Καρπαντιέ
Μουσική επένδυση :
Ραφαέλο Γεωργίτσης
Παίζουν:
Φαίδων Γεωργίτσης
Όλγα Τσαρσινταλίδη
Ελένη Κωνσταντίνου
Αλέκος Μιναδάκης
Παντελής Αναστασιάδης

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 29/8/13
Ώρα : 20:30

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ,
στους μελωδικούς δρόμους
των Μπουάτ
Μια μουσική πανδαισία, που έχει τις ρίζες της στη
νοσταλγική εποχή των Μπουάτ και φτάνει ως τις
μέρες μας, απόλυτα δεμένη με την ποίηση των πιο
σημαντικών μας ποιητών, αποτελεί τον πυρήνα της
συναυλίας του Μιχάλη Βιολάρη.
Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή και
παραμένουν ζωντανά, αυθεντικά, αγαπημένα και που
αξίζει όλοι να θυμόμαστε και να σιγοτραγουδάμε.
Μαζί του τετραμελής ορχήστρα και στο τραγούδι η
Ανδριάννα Κόλλια κι ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος.
H εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία
ενός συμπατριώτη του Μιχάλη Βιολάρη.

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8/13
Ώρα : 20:30

ΚΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΝΗ
Ακολουθώντας τα μουσικά μονοπάτια του ελληνικού
κινηματογράφου ο Κωστής Χρήστου, η Ελένη Φιλίνη,
ο Κώστας Σκύνδρης κι ο μίμος Γιάννης Τσιτουρίδης
θα μας ταξιδέψουν στο λαϊκό τραγούδι καθώς και στα
πατροπαράδοτα ∆ημοτικά μας τραγούδια.

..................................
Θέατρο Εργατικών
Κατοικιών
1η Μάη
Κάτω Κηφισιά
Είσοδος ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8/13
Ώρα : 20:30

Μια ζωή…Ζωζώ
με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη
Η καρδιά της Ζωζώς θα χτυπήσει δυνατά για μια
βραδιά στην Κηφισιά!!!
Η Ζωζώ επιστρέφει για να ξετυλίξει το μύθο της
προσωπικής της διαδρομής, για να μας θυμίσει
αξέχαστες εποχές σ’ ένα ταξίδι πλημμυρισμένο
αναμνήσεις από τον κινηματογράφο και το θέατρο.
Το τραγούδι της ζωής της !!!

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Γενική είσοδος: 7 ευρώ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9/13
Ώρα : 20:30

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
Ρεσιτάλ πιάνου
‘‘Παντού όπου υπάρχει πιάνο παύει
να υπάρχει χυδαιότητα’’
François René de Chateaubriand
Μουσικό ταλέντο, τεχνική και χαρισματική φύση
συνυπάρχουν στην διεθνούς φήμης και ακτινοβολίας
πιανίστα Ευγενία Παπαδήμα, η οποία θα μας παρασύρει
σ’ έναν διάλογο έργων κλασικής μουσικής από την
προκλασική στη ρομαντική με σύμμαχό της, την αγάπη
όλων μας.

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

∆ΕΥΤΕΡΑ 2/9/13
Ώρα : 20:30

΄΄ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ΄΄
του Πέτρου Ζούλια
με την ΝΕΝΑ ΜΕΝΤΗ
Μέσα από την πολυτάραχη ζωή της Ευτυχίας
Παπαγιαννοπούλου ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία της
νεότερης Ελλάδας αλλά κι η σύγχρονη ιστορία του
λαϊκού τραγουδιού.
Μια ιστορία με μοναδικά τραγούδια όπου όλοι έχουμε
τραγουδήσει, αλλά ίσως δεν ξέραμε ότι ήταν δικά της
και την ιστορία που έκρυβαν.
∆εν ξέραμε τη δύναμη, τον πόνο, την όρεξη για ζωή
που είχε μέσα της η πρωτοπόρος δημιουργός Ευτυχία
Παπαγιαννοπούλου, όταν έγραψε λαϊκή αυθεντική
ποίηση, αποστάγματα ζωής όπως: ‘‘Είμαι αητός χωρίς
φτερά’’, ‘‘Όνειρο απατηλό’’, ‘‘Πετραδάκι, πετραδάκι’’,
‘‘Ηλιοβασιλέματα’’, ‘‘Όλα είναι ένα ψέμα’’,
‘‘Περασμένες μου αγάπες’’.
Η μοναδική προσέγγιση του έργου από την καταξιωμένη
ηθοποιό Νένα Μεντή, η οποία μονολογεί συνομιλώντας
με 7 πρωταγωνιστές της ζωής της κατορθώνοντας να
αναστήσει έναν κόσμο από καιρό χαμένο αλλά τόσο
ζωντανό μέσα από την εκπληκτική ερμηνεία της.
∆ίκαια ειπώθηκε ότι η παράσταση της Νένας Μεντή
είναι ‘‘Η μεγάλη στιγμή του Θεάτρου’’.

Κείμενο – Σκηνοθεσία:
Πέτρος Ζούλιας
Σκηνικά – Κοστούμια :
Αναστασία Αρσένη
Φωτισμοί:
Ανδρέας Μπέλης
Μουσική επένδυση:
Γιάννης
Χριστοδουλόπουλος

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Γενική είσοδος : 13 ευρώ

ΤΡΙΤΗ 3/9/13
Ώρα : 20:30

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΙ∆ΟΥ
‘‘Βραδιά ROCK
με άρωμα γυναίκας
κι όχι μόνον…’’
Η Τατιάνα θα μας ταξιδέψει στο όνειρο και την ελπίδα
με ‘‘πυξίδα’’ το αγγλόφωνο Rock άλμπουμ της, καθώς
κι ένα μελωδικό κεφάτο ρεπερτόριο από Pop, Rock
επιτυχίες με Ethnic πινελιές και alternative στοιχεία
και τραγούδια από την ελληνική σκηνή.
Μαζί της οι μουσικοί Γιώργος Τσοκάνης,Periklis
Tzitzifas, Alexis Kostas.

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9/13
Ώρα : 20:30
∆ημήτρης Κόκκοτας, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Χάρης Βαρθακούρης,ρΣτέλιος ∆ιονυσίου

‘‘Τα τραγούδια
του πατέρα μου’’
Συναυλία
Αφιέρωμα στους θρύλους
του Ελληνικού τραγουδιού
Ένα μουσικό ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο που
έθρεψε την Ελλάδα με άφθαρτα τραγούδια κι
άσβεστες μνήμες.
Τέσσερις κορυφαίες μορφές
ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Στράτος ∆ιονυσίου,
ο Σταμάτης Κόκκοτας, ο Γιάννης Πάριος, έγραψαν
ιστορία και σφράγισαν τη σύγχρονη ελληνική
μουσική.
Συναντιούνται μέσα από τις υπέροχες φωνές των
γιών τους για να θυμηθούμε, ν’αναπολήσουμε
όμορφες εποχές, αξέχαστες στιγμές.

..................................
Ζηρίνειο ∆ημοτικό
Στάδιο
Λ.Κηφισίας 192
Eίσοδος: 12 ευρώ
Προπώληση: 10 ευρώ
Εισιτήρια Online:
www.ticketservices.gr
Τηλεφωνική αγορά:
210 7234567

ΠΕΜΠΤΗ 5/9/13
Ώρα : 20:30

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ
Συναυλία
Με την μοναδική χροιά της φωνής της στη φαρέτρα
της, με μια ‘‘μουσική προσωπογραφία’’ είκοσι χρόνων
κι ένα μουσικό ταξίδι χωρίς …χάρτη, θα μας οδηγήσει
η μοναδική Αναστασία, σε μουσικά μονοπάτια που όλοι
αγαπήσαμε σ’ ένα ρεπερτόριο συνδεδεμένο με τις
μνήμες μας.

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9/13
Ώρα : 20:30

‘‘Από την Ο∆ΥΣΣΕΙΑ
στον Καβάφη’’

Συνθέτης :
Θοδωρής Οικονόμου
Αφήγηση - Απαγγελία:
Άκης Σακελλαρίου

Ο ήχος της Οδύσσειας από τον ταλαντούχο συνθέτη
Θοδωρή Οικονόμου, συνδέει τον Ομηρικό κόσμο
αρμονικά ΄΄ σαν έτοιμος από καιρό…΄΄ με δέκα
μελοποιημένα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη
μέσα από την αφήγηση του αισθαντικού
Άκη Σακελλαρίου.
Από την Οδύσσεια, το κατ’ εξοχήν συμβολικό έπος
για την ανθρώπινη περιπέτεια και την περιπλάνηση,
στην Ιθάκη του μεγάλου Αλεξανδρινού διαχρονικού,
διεθνικού και οικουμενικού Καβάφη, μέσω του
οποίου η Ελλάδα έδωσε ακόμα μια φορά τη φωνή
της για να εκφραστεί ποιητικά ο άνθρωπος.

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9/13
Ώρα : 20:00

‘‘Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ’’
Παιδική Θεατρική Παράσταση
Ένα μαγικό κλασικό παραμύθι που όλοι αγαπήσαμε,
μια ρομαντική ιστορία γραμμένη από τον Jean Cocteau,
για μικρούς και μεγάλους.
Το διαχρονικό παραμύθι μεταφέρει με μοναδικό τρόπο
το μήνυμα της Αγάπης για να ζήσουμε εμείς καλά και
αυτοί …καλύτερα!!!

Σκηνοθεσία – ∆ιασκευή:
Γιάννης Λιούμπης
Μουσική:
Άκης Λυμούρης
Κοστούμια:
∆ήμητρα Λινάρδου
Παίζουν:
Ανδριάννα Ρωμανού
Νίκος Χρηστίδης
Πολυτίμη Καλομοίρη
Γιάννης Λιούμπης
Θεοδώρα Τσέπα
..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9/13
Ώρα : 20:30

ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ
του Μάνου Αθανασιάδη
Βραδιά JAZZ
Μουσικές παραλλαγές πάνω σε μια αρμονική βάση,
σ’ ένα ρυθμικό διάλογο της Jazz, δηλώνει μελωδικά
ο Μάνος Αθανασιάδης, απελευθερώνοντας τις
μουσικές ιδέες της Jazz, κάνοντας πιο συγκεκριμένη
τη ρήση του σημαντικού συνθέτη και πιανίστα της
Jazz Thelonious Monk πως η ‘‘Jazz είναι ελευθερία’’

Σαξόφωνο :
Κωστής Βαζούρας
Κοντραμπάσο:
Κώστας Κωνσταντίνου
Ντραμς:
∆ημήτρης
Χριστοδουλάκης

..................................
Εντευκτήριο Εκάλης
Πλατεία Κέννεντυ,
Εκάλη.
Είσοδος Ελεύθερη

∆ΕΥΤΕΡΑ 9/9/13
Ώρα : 20:30

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΟΣΙΝΗΣ
‘‘Μια αμυγδαλιά ανθίζει στη νεκρή γη’’

της Τούλας Μπούτου
Θεατρική Παράσταση
αφιερωμένη στον ποιητή μας, που
έζησε στην Κηφισιά
Η συγγραφέας φωτίζει την πολύπλευρη, πολυεπίπεδη
και πληθωρική προσωπικότητα του μεγάλου μας
διηγηματογράφου και ποιητή Γεωργίου ∆ροσίνη που
με τις πολύτιμες ποιητικές του πινελιές έδωσε
εγκυρότητα και ποιότητα στο πολιτισμικό γίγνεσθαι της
νεότερης Ελλάδας.
‘‘Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στις αναμνήσεις και
στις ελπίδες’’ έγραφε ο ποιητής. Με τις αναμνήσεις
αντλούμε τους αναγκαίους χυμούς από το βαθύριζο
δέντρο της ιστορικής μας παράδοσης, όσο για τις
ελπίδες με την ανθοφορία τους είναι αυτές που
διαλύουν την αμφιβολία την αβεβαιότητα των καιρών,
κάνοντας το άμεσο μέλλον μας να φαντάζει λιγότερο
ζοφερό.

Σκηνοθεσία :
Στέλιος Γούτης
Σκηνικά - Κοστούμια:
Γιοβάννα Πρασίνου
Μουσική:
Παντελής Θαλασσινός
Φωτισμοί:
Μπάμπης Αρώνης
Παίζουν:
Μανώλης ∆εστούνης
Μαρουσώ
Γεωργοπούλου
Μαίρη Κομματά
Κων/νος
Ραβνιωτόπουλος
Βάλια Σαπανίδου
Εύα Στυλάντερ
Ελεάννα Φινοκαλιώτη

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 12/9/13
Ώρα : 20:30

‘‘ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ’’
‘‘Λιμάνια…κοιτίδες του
Ελληνικού Πολιτισμού’’
Οι ΄΄Μωμόγεροι΄΄ είναι ένα ελληνικό σωματείο
που αγωνίζεται για τη διάσωση και διάδοση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, για τα ήθη, τα έθιμα
και τις παραδόσεις των Ποντίων Ελλήνων που
έχουν τις ρίζες τους στα βάθη της ιστορίας και παρ’
όλη την τραγωδία της προσφυγιάς τους συνεχίζουν
να συνδέουν το παρόν με το μακραίωνο ιστορικό
παρελθόν τους.
Σ’ αυτήν την παραδοσιακή βραδιά θα προβληθεί
ένα ντοκυμαντέρ με σπάνιο αρχειακό υλικό από
τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Τραπεζούντας, της
Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης και τον ερχομό
τους στον Πειραιά.
Η εκδήλωση εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή του
οκταμελούς συγκροτήματος του Γιάννη Λεμπέση και
του 40μελούς χορευτικού συγκροτήματος, καθώς
επίσης με τραγούδια και χορούς σε σκηνοθετική
επιμέλεια του Κώστα Αλεξανδρίδη.

..................................
∆ημοτικό
Λαϊκό θέατρο
Νέας Ερυθραίας
Ι. ∆ρυμπέτη & Κερκύρας
Είσοδος ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/9/13
Ώρα : 20:30

‘‘ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΙ∆Α’’
Θεατρική παράσταση
΄΄Το γέλιο είναι το μόνο φάρμακο της ψυχής για το
οποίο δεν υπάρχουν αντενδείξεις κι η δράση του
είναι πάντα ευεργετική ΄΄
Ένα γαϊτανάκι γέλιου, από ηθοποιούς με μεράκι
που γίνονται συμμέτοχοι των δελτίων ειδήσεων,
της οικονομικής κρίσης κι όχι μόνο, μεταφέροντας
μηνύματα αισιοδοξίας μέσα από χιούμορ και καλή
διάθεση.

∆ιασκευή – Κείμενα :
Λευτέρης Ελευθερίου –
Μάριος Ντερντές
Σκηνοθεσία:
Μάριος Ντερντές
Παίζουν:
Κωνσταντίνα Κλαψινού
Γιάννης Φραγκίσκος
Σοφία Μανωλάκου
Μάριος Ντερντές

..................................
∆ημοτικό
Λαϊκό θέατρο
Νέας Ερυθραίας
Ι. ∆ρυμπέτη & Κερκύρας
Είσοδος Ελεύθερη

∆ΕΥΤΕΡΑ 16/9/13
Ώρα : 20:30

ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
‘‘Το αστέρι κι η ευχή’’
Συναυλία
Ο ήχος του βιολιού αποκτά ένα εντελώς ιδιαίτερο
χρώμα στα χέρια της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.
Η συνθέτις με το κόκκινο βιολί θα μας παρασύρει
και θα μας οδηγήσει στα μουσικά μονοπάτια, που
εκείνη ακολουθεί, γοητεύοντας και αιχμαλωτίζοντας
μας με τη μαγεία της μουσικής της.
Η Ευανθία αφήνει τις νότες της να ταξιδέψουν σε
Ανατολή και ∆ύση, ν’ αγκαλιάσουν τα όνειρα μας και
να σβήσουν μέσα στις καρδιές μας, κάνοντας μια
ευχή.

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Γενική είσοδος:
15 ευρώ

ΤΡΙΤΗ 17/9/13
Ώρα : 20:30

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
‘‘…Χορεύοντας και
τραγουδώντας με τ’ Αστέρια’’
Η Μαρία Ιωαννίδου φυλλομετρά ημερολόγια κι
αισθήματα.
Για μια ακόμη φορά με το δικό της τρόπο μας
μεταφέρει σ’ έναν κόσμο που όλοι αγαπήσαμε,
ερωτευτήκαμε, τραγουδήσαμε.
Μια μουσική αναδρομή από το 1975 ως σήμερα,
πλαισιωμένη από χορό, στιγμιότυπα που άφησαν
εποχή, ανέκδοτα και πολύ, πολύ κέφι !!!

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9/13
Ώρα : 20:00

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Θεατρική Παράσταση
‘‘Ο∆ΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ’’
του Μάνου Χατζιδάκι
‘‘Γειά σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό
Ονείρων. ∆εν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν
όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας.
Είναι ας πούμε – ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός,
ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα κι απέραντα
ευγενικός.
Έχει πολύ χρώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες και
πολύ σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από έναν τρυφερό
μα κι αβάσταχτο ουρανό.
Εδώ σ’ αυτόν το δρόμο γεννιούνται και πεθαίνουν
τα όνειρα τόσων παιδιών ίσαμε την στιγμή που η
αναπνοή τους θα ενωθεί με τ’ ανοιξιάτικο αεράκι
του επιταφίου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν
τους πιάνει ο ύπνος. Κι όταν δεν ονειρεύονται,
τραγουδούν…΄΄
Μάνος Χατζιδάκις
Πρόλογος από την Οδό Ονείρων
Η Οδός Ονείρων μια ιστορική μουσικοθεατρική
παράσταση του 1962 με πολυαγαπημένα τραγούδια
από τον πολύχρωμο πλανήτη του αξεπέραστου
Μάνου Χατζιδάκι δοσμένη μέσα από τα μάτια των
εφήβων του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.

..................................
3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς
Πατρών & Κορίνθου –
Κηφισιά
Είσοδος ελεύθερη

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9/13
Ώρα : 20:00

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
‘‘ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ’’
Θεατρική Παράσταση
‘‘ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ’’
του ∆ημήτρη Κεχαΐδη
Ο πίνακας του κόσμου που αναδύεται μέσα από το
‘‘Πανηγύρι’’ έχει χορδές ρωμέϊκες που αντιλαλούν πολύ
γνωστούς σκοπούς της βασανισμένης ρωμιοσύνης.
Το ‘‘Πανηγύρι’’ είναι ένα συμπονετικό κωμικόγραμμα
του ανθρώπινου μόχθου, της εγκατάλειψης και της
μοναξιάς.
Η ψευδαίσθηση είναι ο κύριος άξονας του έργου,
μιας χίμαιρας που οι ήρωες του Κεχαΐδη την βιώνουν,
αδυνατώντας ν’ αντέξουν την άχρωμη, ευτελισμένη,
αδιέξοδη ζωή που τους έδωσε η μοίρα.
Άνθρωποι απλοί, του Θεσσαλικού κάμπου που κάποτε
πολέμησαν και νικήθηκαν, τώρα τριγυρίζουν στα
πανηγύρια του κάμπου, σιγοπεθαίνουν, πολεμούν όμως
να κρατήσουν ζωηρές τις αναμνήσεις τους κάνοντας
διαρκώς αναφορά στην Μικρά Ασία σε μια γλώσσα τόσο
οικεία, τόσο άμεση, τόσο πειστική όσο η γλώσσα του
Κεχαΐδη που μοιάζει με δημοτικό τραγούδι.

..................................
∆ημοτικό
Λαϊκό θέατρο
Νέας Ερυθραίας
Ι. ∆ρυμπέτη & Κερκύρας
Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 19/9/13
Ώρα : 20:30

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΑΙΓΑΙΟΥ
‘‘ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΟΣ’’
του Αλέκου Σακελλάριου
Θεατρική Παράσταση
Μια βραδιά αφιερωμένη στον ‘‘εργάτη του Ελληνικού
κινηματογράφου’’ .
∆υο πράγματα δεν αποχωριζόταν ποτέ ο Αλέκος
Σακελλάριος, την πένα του και τη φυσαρμόνικά του.
Για την πένα του έλεγε πως ‘‘την είχε βουτήξει σε
τόσο μελάνι όσο…ο Μαραθώνας’’.
∆ημοσιογράφος, πολυγραφότατος θεατρικός συγγραφέας, χρονογράφος, στιχουργός, αυτοδίδακτος
κινηματογραφιστής.
Οι σπίθες της ζωής δονούν όλα τα έργα του.
Τα πολιτικά ήθη και η παθογένεια της εποχής μας,
μπαίνουν στο στόχαστρο της διασκευασμένης
κωμωδίας της δεκαετίας του 1970, πάντα επίκαιρη
για να μας θυμίσει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται,
δυστυχώς, όταν δεν λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν.

Σκηνοθεσία – ∆ιασκευή :
Γιάνης Ζαφείρης
Σκηνικά :
Γιάνης Ζαφείρης –
Τάκης Μπελόκας
Κοστούμια :
Φωτεινή Παππά –
Ζωή Κουτσουλιάνου
Μουσική:
Γιώργος Περαντάκος
Παίζουν:
Γιάννης Μποσταντζόγλου
Ελένη Φιλίνη
Πέτρος Ξεκούκης
Γιώργος Ματαράγκας
∆ήμητρα Παπαδήμα
Περικλής Κασσανδρινός
Πέτρος Πέτρου
Γιάννης Ζαφείρης
..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Γενική είσοδος: 10 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/9/13
Ώρα : 20:00

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α

Ν.Π.∆.∆. ‘‘∆ημήτριος Βικέλας’’
του ∆ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

‘‘Η ΠΕΡΙΚΕΙΡΟΜΕΝΗ’’
του Μενάνδρου
Θεατρική Παράσταση
‘‘Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος, όταν είναι
άνθρωπος’’
Μένανδρος ο Κηφισιεύς
Εκφραστής του ωραίου και του μέτρου, ο εξοχότερος
ποιητής της νεότερης Αττικής Κωμωδίας ο Μένανδρος
πίστευε πως ‘‘οτιδήποτε μπορεί να πραγματοποιηθεί με
συνεχή κι επίμονη εργασία’’.
Πιστή σ’ αυτήν τη ρήση, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα
του Ν.Π.∆.∆. ΄΄∆ημήτριος Βικέλας΄΄ του ∆ήμου Κηφισιάς,
με αιχμή του δόρατος την καταξιωμένη σκηνοθέτιδα
Κική Αυγουστάτου, έστησε μια κωμωδία με ευπρέπεια,
ευκοσμία και συμμετρία.
Η ‘‘Περικειρομένη’’ μιμείται τόσο σωστά τη ζωή, ώστε
μας προβληματίζει ποιος από τους δύο, ο Μένανδρος ή
ο ανθρώπινος βίος μιμήθηκαν ο ένας τον άλλον.

Απόδοση - Σκηνοθεσία :
Κική Αυγουστάτου
Σκηνογραφία :
Τόνια Αγγελοπούλου
Μουσική :
Γιώργος Αυγουστάτος
Χορογραφίες :
Άννα Ανυφαντάκη

..................................
Αίθριο
∆ήμου Κηφισιάς
∆ιονύσου & Μυρσίνης
Είσοδος ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9/13
Ώρα : 20:00
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Αγαπάμε την καλή μουσική.
Μέσα σε ένα καταπράσινο Κηφισιώτικο πάρκο, μας
περιμένει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με σημαντικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες.
ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Μπορεί να έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που
ο συνθέτης και τραγουδιστής Λάκης Παπαδόπουλος
για πρώτη φορά ΄΄σήκωσε ψηλά τα ρεβέρ΄΄ και την
ηλεκτρική κιθάρα του, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο
ελληνικού τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι,
η μουσική του όμως παρέμεινε πάντα επίκαιρη.
Ο Λάκης είναι από τους σημαντικότερους δημιουργούς της γενιάς του που με το ταλέντο, τις
συνθέσεις και τον στίχο του μας τροφοδότησε με
αξέχαστες επιτυχίες.
Ο Λάκης με συνοδοιπόρο την πολυσύνθετη δημιουργό Μαρία Τσαρούχα και με εισιτήριό τους την καλή
μουσική θα μας μεταφέρουν σε μελωδίες που όλοι
αγαπήσαμε.
GREGGY K & ΕΙΡΗΝΗ ∆ΟΥΚΑ
Ο Greggy K και η Ειρήνη ∆ούκα, από τους αγαπημένους μας Matisse και C–Real αντίστοιχα, ενώνουν τις
δυνάμεις τους δίνοντάς μας σε ένα δυναμικό live ένα
πάζλ από όμορφες δικές τους μελωδίες όπως την
τελευταία τους μεγάλη επιτυχία ‘‘Mind Games’’ σε
remix των Her Majesty’s Sound, καθώς και διασκευές - εκπλήξεις από παλιά ρεμπέτικα και tango έως
Rolling Stones.

..................................
Πλατεία Ηρώων
Πολυτεχνείου
Νέα Κηφισιά
Είσοδος Ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9/13
Ώρα : 20:00

1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
‘‘ΟΡΝΙΘΕΣ’’
του Αριστοφάνη
Θεατρική Παράσταση
‘‘Ο κόσμος μπορεί να σωθεί μόνον από την πνοή
των παιδιών του σχολείου’’ .
Αξιόλογη η προσπάθεια των παιδιών της Θεατρικής
Ομάδας του 1ου ∆ημοτικού Σχολείου της Νέας
Ερυθραίας με την καθοδήγηση των εμπνευσμένων
δασκάλων τους σε καιρούς δεινής κρίσης αναζητούν
την ουτοπία.
‘‘Οι Όρνιθες’’ του Αριστοφάνη, κωμωδία εξαιρετικά
επίκαιρη γράφτηκε το 414 π.Χ. εποχή που ο πόλεμος,
η πείνα, τα χρέη κι η παρακμή μάστιζαν την Αθήνα.
Η απόγνωση οδηγεί δυο ηλικιωμένους Αθηναίους
στη φυγή και τη δημιουργία της ιδανικής πόλης σε
συμμαχία με τα πτηνά.

Απόδοση κειμένου –
Σκηνοθεσία – Σκηνικά :
Κατερίνα Καραλή
Επιλογή μουσικής:
Κανέλλος
Κανελλόπουλος
Παίζουν : Μαθητές
& Μαθήτριες των
τμημάτων Ε1 & Ε2.

..................................
∆ημοτικό
Λαϊκό θέατρο
Νέας Ερυθραίας
Ι. ∆ρυμπέτη & Κερκύρας
Είσοδος Ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9/13
Ώρα : 20:00

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΤΕΧΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
‘‘ΕΜΜΕΛΟΝ’’
Συναυλία
Το συγκρότημα της έντεχνης ελληνικής μουσικής
‘‘Έμμελον’’ θα ζωντανέψει μελωδικά τραγούδια που
άγγιξαν και σφράγισαν τη σύγχρονη λαϊκή μουσική
δημιουργία.
Ένα ρεπερτόριο συνδεδεμένο με τις μνήμες μας,
τραγούδια διαχρονικά, συνθέτες που έγραψαν ιστορία
όπως: ο Χατζιδάκις , ο Τσιτσάνης, ο Θεοδωράκης,
ο Λοΐζος, ο Καρδάρας, ο Νικολόπουλος κ.α.

Μουσική επιμέλεια :
Ελευθέριος Μαυρομάτης
Τραγουδούν:
Κώστας Μάντζιος
Σταυρούλα
Μανωλοπούλου

..................................
ΑΛΩΝΙΑ
Γήπεδο Μπάσκετ
οδού Μπακογιάννη
Είσοδος Ελεύθερη

∆ΕΥΤΕΡΑ 23/9/13
Ώρα : 20:00

Συν+καλοκαίρι

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
Συναυλία
Εισιτήριο τους η καλή μουσική που δεν έχει σύνορα.
Φίλιππος Πλιάτσικας, η ψυχή των ‘‘Πυξ Λαξ’’
Νίκος Πορτοκάλογλου – ο Άσωτος υιός των ‘‘Φατμέ’’
Η φωνή του ενός, μια μελωδία στο τραγούδι του άλλου
με mazzore διάθεση!!!
Αποχαιρετώντας ‘‘το καλοκαιράκι’’ κλείνουμε το
πολιτιστικό καλοκαίρι των ‘‘ΜΕΝΑΝ∆ΡΕΙΩΝ’’ με
την αναζήτηση ‘‘Πού να πάμε;’’ στην απάντηση ότι
‘‘Εδώ είναι το ταξίδι’’ που ‘‘Ίσως’’ όλα όσα μας
προβληματίζουν μπορεί ν’ αλλάξουν στη ζωή μας αρκεί
να βρούμε ‘‘τι είναι αυτό που μας ενώνει’’ κι έπειτα
‘‘Αν θα μπορούσα τον κόσμο ν’ άλλαζα’’.
Αν...

Μαζί τους συν-πράττουν οι:
Μιχάλης Καλκάνης
κοντραμπάσο, φωνητικά
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
πλήκτρα, ακορντεόν
Μιχάλης Βρέττας
βιολί, φωνητικά
Αλέξης Αποστολάκης
τύμπανα, κρουστά, φωνητικά
Νίκος Παππάς
ηχοληψία
Περικλής Μαθιέλλης
φωτισμοί
..................................
Ζηρίνειο ∆ημοτικό Στάδιο
Λ.Κηφισίας 192
Eίσοδος: 12 ευρώ
Προπώληση: 10 ευρώ
Εισιτήρια Online:
www.ticketservices.gr
Τηλεφωνική αγορά:
210 7234567

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www. kifissia online.gr

