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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗ ΚΥΤΕΛΗ

Αν και οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες και επι-
βάλλονται προφυλάξεις και επιφυλάξεις που αφο-
ρούν στη Δημόσια Υγεία, αλλά με την ελπίδα ότι θα 
ζήσουμε καλύτερες ημέρες, για άλλη μία χρονιά το 
Λεσβιακό Καλοκαίρι θα κάνει το ταξίδι του στο χώρο 
της Τέχνης και του Πολιτισμού.
Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τις εκδηλώσεις του 
φετινού Λεσβιακού Καλοκαιριού και προσκαλώ 
όλους τους συνδημότες μου, να τιμήσουν και να στη-
ρίξουν με την παρουσία τους αυτό το όμορφο ταξίδι 
μέσα από συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικα-
στικά δρώμενα και πολλά άλλα.
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συνέβαλαν 
στη διοργάνωση του φετινού Λεσβιακού Καλοκαι-
ριού, αλλά και σε όλους εσάς που κάθε χρόνο στη-
ρίζετε αυτή την προσπάθεια ανάδειξης του θεσμού 
του πολιτισμού.
Καλό και ασφαλές καλοκαίρι!

Στρατής Κύτελης
Δήμαρχος Μυτιλήνης



Για ακόμη μία χρονιά  το Φεστιβάλ του Λεσβιακού Κα-
λοκαιριού του Δήμου Μυτιλήνης, το μεγαλύτερο στο 
Αιγαίο, όρθιο, ζωντανό και με ταυτότητα όσο ποτέ, 
παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες που βιώνουμε σαν 
κοινωνία, είναι εδώ. Ζωντανή απόδειξη πως ο Πολιτι-
σμός σε τούτο τον τόπο δεν κάνει εκπτώσεις.
Μεγάλες και ποιοτικές συναυλίες, θεατρικές παραγω-
γές από ξένους και ντόπιους καλλιτέχνες, δράσεις το-
πικών συλλόγων, και κυρίως δράσεις που για πρώτη 
φορά υλοποιούνται, αντάξιες της πνευματικής παρά-
δοσης του τόπου, όπως η πρώτη Έκθεση βιβλίου, έρ-
χονται να δώσουν το «παρών», τηρώντας όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και την 
προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και συμβάλλο-
ντας στην εξωστρέφεια που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος 
μας.
Το πρόγραμμα εκπονήθηκε βάσει του πρωτοκόλλου 
που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και των περιο-
ρισμών που αυτό έθεσε. Ωστόσο αξίζουν συγχαρητή-
ρια στους συλλόγους εκείνους που αναλαμβάνοντας 
την ευθύνη τήρησης των μέτρων δήλωσαν παρόντες.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που συνέ-
βαλαν και θα συμβάλουν ώστε ο κόσμος να απολαύσει 
ένα  Φεστιβάλ  που τόσο έχει ανάγκη, όπως στο άοκνο 
προσωπικό της Δ/νσης Πολιτισμού, στους εθελοντές 
και τους χορηγούς επικοινωνίας.
Ευχόμαστε σε όλους ένα ασφαλές και όμορφο καλο-
καίρι. 

Παναγιώτης Δ. Τσακύρης
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Μυτιλήνης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΥΡΗ



Παιδική θεατρική παράσταση
«‘Η Αλίκη στην χώρα των παραμυθιών» (Διασκευή)

Τι είναι αυτό που οδήγησε την κακιά μάγισσα του παραμυθιού 
να θέλει να καταστρέψει τα παραμύθια και να φυλακίσει τους 
ήρωες των παραμυθιών, στην παραμυθοχώρα;
Διοργάνωση: Σωματείο Μυτιλήνης «‘Εν γνώσει» 
Παίζουν οι ηθοποιοί: Καπώνη Γιώτα, Τίτου Άρτεμις-Μαρία, 
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνα, Μπάγκου Χαρά, Δελημαρί-
νος Δημήτρης, Ονούφριος Χαράλαμπος 
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ 
Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr  

Παράσταση για μικρούς και μεγάλους 
Μάγος Σάνκαρα: «MAGIC INSIDE»

Ένα μοναδικό Θέαμα μαγείας και ψευδαισθήσεων. Αιώρηση 
αντικειμένων, αντικείμενα που μεταμορφώνονται σε σκόνη 
μπροστά στα μάτια μας, άνθρωποι που πετάνε, μαγικοί καθρέ-
φτες και άλλα πρωτότυπα και απίστευτα tricks κόντρα στους 
νόμους της φυσικής και της λογικής.
Η παράσταση έχει διάρκεια 90’ και απευθύνεται σε μικρούς 
και μεγάλους.
Διοργάνωση: Δήμος Μυτιλήνης 
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, προπώληση 8 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr  

Παιδική θεατρική παράσταση
«Ο Μάγος του Oζ » 

Παιδική σκηνή
ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Μία ομάδα ετερόκλητων ταξιδευτών, 
με επικεφαλής τη μικρή ΝΤΟΡΟΘΥ, 
τον ΑΧΥΡΕΝΙΟ, τον ΝΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟ, 
και το ΛΙΟΝΤΑΡΙ, αναζητά την αυτο-
γνωσία και την πνευματική λύτρωση.
Οι Ήρωες της παράστασης ταξιδεύουν 
στη χώρα του ΟΖ με στόχο να φτάσουν 
στην ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗ ΣΜΑΡΑΓΔΟΥΠΟ-
ΛΗ.
0ι ταξιδευτές μέχρι να φτάσουν στον 
τελικό προορισμό τους να συναντή-
σουν τον ΜΑΓΟ ΤΟΥ ΟΖ θα έρθουν 
αντιμέτωποι με αρκετά εμπόδια...

Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, προπώληση 8 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

ΙΟΥΝΙΟΣ
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Θεατρική παράσταση
«Καλησπέρα σας κυρία Μπέμπα»

Θεατρική σκηνή ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μια Κωμωδία βασισμένη στο νεοελληνικό όνειρο της επιτυχίας. 
Κτίζουν το μέλλον τους, που τους επιφυλάσσει ζωή χαρισάμε-
νη, παίζοντας τυχερά παιχνίδια.
Η τύχη φαίνεται να είναι με το μέρος τους όταν τους χαμογελά 
με το πρόσωπο της κυρίας Μπέμπας, μιας πρόωρα συνταξιού-
χας και πρόωρα χήρας, δικαστικής υπαλλήλου.
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Ιωάννης Απέργης, Γιώργος Σουξές
Μουσική επιμέλεια - Σκηνοθεσία: Ντίνος Σπυρόπουλος
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου::15 ευρώ ταμείο και 12 ευρώ προπώληση
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Εκδηλώσεις Τμήματος Σκάκι
Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος»
Σάββατο 10 Ιουλίου
Σιμουλτανέ με τον FM κ. Μιχαηλίδη | Ώρα έναρξης: 18:00
Διάλεξη από τον ίδιο | Ώρα έναρξης: 21:00
Κυριακή 11 Ιουλίου
Τουρνουά open rapid 5 γύρων | Ώρα έναρξης: 17:30
Διαγωνισμός λύσης ασκήσεων | Ώρα έναρξης: 20:30
Απονομές - Επιβραβεύσεις | Ώρα έναρξης: 21:30 
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την Σκακιστική 
Ομοσπονδία Ελλάδος
Κήπος Δημοτικού Θεάτρου

Έναρξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης 
για παιδιά
Διοργάνωση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Πάρκο Χατζηδήμου 
Για δηλώσεις συμμετοχής:
τηλ. 22510 45434 \ e-mail: dimotikivivliothikimitilinis@gmail.
com

Συναυλία
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ

Ελένη Βιτάλη, από τις πιο σπουδαίες φωνές της ελληνικής 
μουσικής σκηνής, δημιουργός διαχρονικών τραγουδιών και 
εξαιρετική ερμηνεύτρια μεγάλων επιτυχιών, με έναν και-
νούριο δίσκο στις αποσκευές της σε μουσική του Τάκη Σούκα 
και στίχους της Ελένης Φωτάκη και με νέα τραγούδια με τον 
Σταμάτη Κραουνάκη παρέα με τους δυναμικούς και ανατρεπτι-
κούς «ΤΖΟΥΜ» στις ενορχηστρώσεις!!!
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου:10 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/
theatro-kastrou-mytilinis/lesviako-kalokairi-2021-eleni-vitali/
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Θεατρική παράσταση
«Η Χαρτοπαίκτρα»
Θεατρική Ομάδα του 2ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης
Η ξεκαρδιστική και πάντα επίκαιρη κωμωδία
του Δημήτρη Ψαθά, με μια ματιά ανατρεπτική, σύγχρονη
και εντελώς ξεχωριστή
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από το Δημοτικό Θέατρο

Παιδική θεατρική παράσταση
«Η Χιονάτη και οι επτά υπέροχοι μουσικοί»
Παιδική σκηνή «ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ»
Το Θέατρο «Δελφινάκι» από την αρχή της διαδρομής του,
παραμένει αφοσιωμένο στο κλασικό παραμύθι. Η
δυναμική αυτών των παραμυθιών είναι τεράστια και οι
συμβολισμοί τους αμέτρητοι.
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 20:00
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, προπώληση 8 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Συναυλία αφιερωμένη στο 1821
«ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Ο Νικόλαος Μάντζαρος μελοποίησε για πρώτη φορά ολόκλη-
ρο το ποίημα το 1827 «σε τρόπο λαϊκό» με σκοπό τη γρήγορη 
διάδοση και την εμψύχωση των αγωνιζομένων. Η συναυλία 
μας ξεκινά με το Εθνικό Ύμνο, με ενορχήστρωση και ύφος 
εποχής. Ο ηθοποιός - αφηγητής Τάσος Ιορδανίδης, παρεμβαί-
νει κατά τη διάρκεια του έργου, με ιστορικά κείμενα, άρρηκτα 
συνδεδεμένα με το ποιητικό κείμενο.
Λυρικοί τραγουδιστές: Σταμάτης Πακάκης, Γιάννης Βρυζά-
κης, Νίκος Καραγκιαούρης, Γιώργος Παπαδημητρίου.
Αφηγητής - ηθοποιός: Τάσος Ιορδανίδης
Σκηνοθεσία: Λευτέρης Γιοβανίδης
Συνοδεύει Ορχήστρα Δωματίου
Μουσική διεύθυνση - ενορχήστρωση: Θεόδωρος Λεμπέσης
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από το Δημοτικό Θέατρο

Παιδική θεατρική παράσταση
« Ο μικρός πρίγκιπας» 

Αθηναϊκά Θέατρα – Μαγικές Σβούρες
Ψίθυροι, μυστικά, γέλια, ιστορίες που αξίζει να διηγηθούμε.
Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης, φτιάχνει μια παράσταση για 
τα παιδιά με χιούμορ κι ευαισθησία και θυμίζει σε όλους μας 
όσα έχουμε κρυμμένα στην ψυχή μας από τότε που ήμασταν 
κι εμείς παιδιά. Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης , που χρόνια ονει-
ρεύεται τον ρόλο, μοιράζεται με τα παιδιά μια ιστορία για την 
φιλία, την αγάπη, και την αλήθεια. Ο Μικρός Πρίγκιπας , που 
ζει σε έναν μικρό πλανήτη μαζί με τρία ηφαίστεια και ένα τρι-
αντάφυλλο νιώθει μόνος και ξεκινά ένα ταξίδι μαγικό για να 
βρει φίλους…
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ, προπώληση 10 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr
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Συναυλία
Vassiliki & The Pelago Band - «Μια Νύχτα 
στη Μεσόγειο»
Πρόκειται για ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα με παραδοσιακά 
τραγούδια από τη Μεσόγειο τραγουδισμένα σε ιταλικά, ισπα-
νικά, γαλλικά, ελληνικά και τουρκικά, εκτελεσμένα με μια 
καινούργια, ζωντανή προσέγγιση και παραδοσιακά και σύγ-
χρονα όργανα.
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από το Δημοτικό Θέατρο

Θέατρο Σκιών
«Ο Καραγκιόζης» 

Θέατρο Σκιών Αθανασίου
Ο λαϊκός μας ήρωας είναι έτοιμος μετά από καιρό να σκορπί-
σει ξανά το γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Λάβετε θέσεις...
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Παιδική θεατρική παράσταση
«Η πριγκίπισσα και ο βάτραχος»

Θέατρο «Ζουζούνια» 
Σε ένα μακρινό βασίλειο ζει μια όμορφη πριγκίπισσα. Θα συ-
ναντήσει ένα βάτραχο και στη συνέχεια Θα ανακαλύψει πως 
η ομορφιά της ψυχής υπερτερεί της εξωτερικής. «Η πριγκί-
πισσα και ο βάτραχος» μας ταξιδεύει σε άλλους κόσμους χα-
ρούμενους και μαγικούς με τη βοήθεια των ηθοποιών και των 
μικρών παιδιών που συμμετέχουν.
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 20:00
Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr  

Έκθεση φωτογραφίας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Από 30 ΙΟΥΛΙΟΥ έως 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Πλατεία Σαπφούς

Συναυλία
«AeolianRockStorm 2021»
Συμμετέχουν τοπικά συγκροτήματα
Διοργάνωση: Σωματείο φίλων Rock & Metal της Λέσβου «ΛΥΓΞ»
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 19:00
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από το Δημοτικό Θέατρο

ΙΟΥΛΙΟΣ

30
ΠΑΡ

29
ΠΕΜ

31
ΣΑΒ

28
ΤΕΤ



Παιδική θεατρική παράσταση 
«Η Μικρή Γοργόνα»

Παιδική σκηνή «ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ»
Το θέατρο Δελφινάκι από την αρχή της διαδρομής του, που ξε-
κίνησε πριν από 30 χρόνια, παραμένει αφοσιωμένο στο κλα-
σικό παραμύθι. Ο λόγος είναι προφανής. Η δυναμική αυτών 
των παραμυθιών που μεγάλωσαν τόσες γενιές είναι τεράστια 
και οι συμβολισμοί τους αμέτρητοι. 
Φέτος έχουμε την χαρά να παρουσιάζουμε ένα από τα κορυ-
φαία και πιο γνωστά παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
«Η Μικρή Γοργόνα» σε θεατρική διασκευή Θανάση Λιούνη.
Ένα κλασικό παραμύθι για παιδιά, όπου μέσα από την δράση, 
τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη μουσική, τα τραγούδια 
και με όλο το σκηνικό διάκοσμο βγαίνει όλη εκείνη η ομορφιά 
των αισθημάτων που γεννά ένα παραμύθι. 
Δουλέψαμε σε αυτόν τον σπουδαίο μύθο με κέφι και μεράκι 
και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα τον μοιρα-
στούμε μαζί σας. 
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Συναυλία 
«Νύχτα μαγικιά» - Αφιέρωμα στη 
μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη ποίηση

Η Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ιδρύθηκε 
πριν από 24 χρόνια από μουσικούς - συνεργάτες του Μίκη Θε-
οδωράκη, γνώστες του έργου του. Σήμερα απαρτίζεται από 10 
καταξιωμένους μουσικούς και συνεργάζεται με τραγουδιστές 
αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας.
Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα και γνωστά 
λαϊκά αλλά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη.
Τα τραγούδια της συναυλίας θα ερμηνεύσουν η Πέγκυ Ζήνα και 
ο Κώστας Μακεδόνας
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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Μουσικοθεατρική παιδική παράσταση 

«Ο Πέτρος και ο λύκος»

«Μέθεξις» Θεατρικές Παραγωγές 
Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μετα-
γραφή για πιάνο, βιολί, φλάουτο, βιολοντσέλο, σαξόφωνο και  
κρουστά ζωντανά επί σκηνής με την παράσταση να «σπάει» 
την κλασική φόρμα της εκτέλεσης από ορχήστρα με συνοδεία 
αφήγησης, όπως έχουμε συνηθίσει στις διαφορετικές εκδο-
χές του ανά τον κόσμο. Πρόκειται για μια  θεατρική προσέγ-
γιση του παραμυθιού, με στοιχεία χοροκίνησης, τραγουδιών 
βασισμένα στις κλασικές μελωδίες του συνθέτη, διαδραστι-
κό παιχνίδι και θέατρο σκιών,  που στόχο έχει την καλύτερη 
πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων, από τα 
παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. 

Με τον Ρένο Χαραλαμπίδη
Θεατρική Διασκευή / Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, προπώληση & μειωμένο 8 ευρώ

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/periodeia/o-
petros-kai-o-lykos

Παιδική θεατρική παράσταση 
«Το κρυφό σχολειό»

Παιδική σκηνή του ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Η παράσταση ακουμπάει στων «ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ» και στα 
μεγάλα κατορθώματα. Φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά το μή-
νυμα πως οι υψηλοί στόχοι, όσο ουτοπικοί και αν φαίνονται, 
θέλουν ΑΡΕΤΗ και ΤΟΛΜΗ για την επίτευξή τους.

Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, προπώληση 8 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Θεατρική παράσταση 
«Το νυφικό κρεβάτι»

«Μέθεξις» Θεατρικές Παραγωγές 
Η αριστουργηματική κωμωδία του Γιαν Ντε Χάρτογκ σε μετά-
φραση Αλέξανδρου Ρήγα – Δημήτρη Aποστόλου και σκηνο-
θεσία Αλέξανδρου Ρήγα.
Το έργο είναι μια τρυφερή κωμωδία που παρουσιάζει έναν 
άντρα και μια γυναίκα από την γνωριμία τους και την πρώτη 
νύχτα του γάμου τους μέχρι και το τέλος της ζωής τους, με 
κέντρο πάντα το συζυγικό κρεβάτι.
Το μεγάλο τους μυστικό είναι ότι είναι πάντα μαζί και ότι μα-
θαίνουν μαζί τον τρόπο, να αγαπάει ο ένας τον άλλον.
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ορέστης Τζιόβας
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:30
Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ, προπώληση & μειωμένο 12 ευρώ
Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/periodeia/
to-nyfiko-krevati

Εγκαίνια 1ης έκθεσης βιβλίου του Δήμου Μυτιλήνης
Από 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έως 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Κεντρική Συναυλία 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Μιχάλης Χατζηγιάννης
«Μια αγκαλιά τραγούδια»

Οι δύο εξαιρετικοί καλλιτέχνες, ενώνουν γιά πρώτη φορά τις 
φωνές τους και τα τραγούδια τους που τόσο έχουμε όλοι αγα-
πήσει!
Διοργάνωση: ΠΑΣ Λέσβου - Δήμος Μυτιλήνης
Γήπεδο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr  
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

22
ΚΥΡ

Παιδική θεατρική παράσταση 
«Η Χιονάτη στο δάσος των Νάνων»
Kids Action Theater
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 20:00-20:30
Τιμή εισιτηρίου: 9 ευρώ, προπώληση 8 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Θεατρική παράσταση 
«Κάποτε στο Βόσπορο»

Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη 
Οι ήρωες του έργου έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν και 
το παρόν τους, κάτω από τις απειλές του τουρκικού κράτους, 
που θα οδηγήσουν τελικά στα τραγικά γεγονότα του 1955 και 
τον αφανισμό των Ελλήνων της Πόλης.
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Αντώνης Καφετζόπουλος, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Θεοφα-
νία Παπαθωμά, Ρένος Ρώτας, Δημήτρης Πιατάς, Ευαγγελία 
Μουμούρη, Ελένη Καρακάση, Παρθένα Χοροζίδου, Νεφέ-
λη Κουλούρη, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:15
Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ γενικό, 15 ευρώ παιδιά, μαθητές, 
άνεργοι, φοιτητές
Προπώληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο viva.gr

Θεατρική παράσταση 
«Μια χώρα δύο αιώνες μετά»

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: Φεστιβάλ Δωδώνης, ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
Όταν η εκδήλωση για τα διακόσια χρόνια από την επανάστα-
ση ακυρώνεται, μια ομάδα θεατών ανεβαίνουν στη σκηνή να 
διαμαρτυρηθούν και δεν λένε να φύγουν. Τσακώνονται, τα 
βρίσκουν, τραγουδούν, παίζουν παιχνίδια, εξομολογούνται, 
χορεύουν… Στο τέλος αποφασίζουν να κάνουν όλοι μαζί μια 
γιορτή, γιατί, ό,τι κι αν πιστεύουμε, όσο διαφορετικοί κι αν 
είμαστε, κάποια γεγονότα είναι όμορφο να τα μοιραζόμαστε.
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Άρης Μπατα-
γιάννης, Αμαλία Νίνου, Ράνια Σχίζα, Μαρία Χάνου.
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 13 ευρώ, προπώληση 10 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr
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Θεατρική παράσταση 
«Μετακίνηση Τσέχωφ»
Έξι κωμικά διηγήματα του Άντον Π. Τσέχωφ που συνθέτουν 
μια ξεκαρδιστική κωμωδία. 
«Πορτοφόλι», «Γαλοπούλα», «Ένα ακριβό σκυλί», «Στρείδια», 
«Νύχτα φρίκης», «Ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου»
Σκηνοθεσία: Τσάκωνας Γιάννης
Ηθοποιοί: Κομνηνόγλου Γεώργιος, Κωνσταντίνου Γιώργος, 
Σκοπελίτου Ευθυμία
Διοργάνωση: Σύλλογος «Κιβωτός του Γένους»
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, 5 ευρώ γα παιδιά, φοιτητές, ανέργους 
και ΑΜΕΑ
Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr

Τριήμερο θεατρικών παραστάσεων
«Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Άρθουρ Μίλερ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ»
Διοργάνωση: Δήμος Μυτιλήνης 
Μουσείο Τεριάντ  | Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από το Δημοτικό Θέατρο

Μουσικοθεατρική παράσταση 
«Πώς να σωπάσω»
Χρήστος Θηβαίος / Ανδριάνα Μπάμπαλη / Κώστας 
Τριανταφυλλίδης / Βιολέττα Ίκαρη

Διαχρονικά τραγούδια από διαφορετικές εποχές και τόπους, 
τραγούδια της παράδοσης και τραγούδια μεγάλων μας συν-
θετών όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θά-
νος Μικρούτσικος, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Δήμος Μούτσης, 
ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ερμηνευμένα 
από τέσσερις σπουδαίους τραγουδιστές και μια εξαιρετική 
ορχήστρα υψηλών προδιαγραφών. Ο Κώστας Καζάκος επί 
σκηνής, αφηγείται και μας ταξιδεύει στην διαχρονική ανάγκη 
του ανθρώπου να ονειρεύεται, να αγωνίζεται, να διεκδικεί, 
να ερωτεύεται, να αγαπάει, να ελπίζει.
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: Τα πρώτα εκατό 12 ευρώ, τα επόμενα, 18 ευρώ 
και 15 το μειωμένο
Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr

Συναυλία
«Ταξίδι στον ελληνισμό της Ανατολής» 

Μεγάλη συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τον διεθνούς φή-
μης δεξιοτέχνη στο παραδοσιακό τραγούδι και στο κανονάκι ΜΑ-
ΝΟ ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΙΔΗ. Συμμετέχει η ορχήστρα παραδοσιακής 
μουσικής και μέλη της χορωδίας παραδοσιακής μουσικής 
Λέσβου «ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ».
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από το Δημοτικό Θέατρο

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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Θέατρο σκιών
«Ο Καραγκιόζης Ψαράς» 

Θέατρο σκιών Αθανασίου
0 Χατζηαβάτης πείθει τον Καραγκιόζη να του μάθει να ψα-
ρεύει, παίρνουν την άδεια από τον Πασά και ξεκινάνε για τον 
φάρο όπου θα ψαρέψουν. 0 Καραγκιόζης δεν έχει καθόλου 
τύχη στο ψάρεμα, συνήθως το καλάμι του μένει άδειο με το 
δόλωμα φαγωμένο, ώσπου μια ξαφνική κακοκαιρία θα αλλά-
ξει εντελώς την τύχη του Καραγκιόζη....
Κάστρο Μυτιλήνης | Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Θεατρική παράσταση 

«Το λεύτερο ζευγάρι»
Θεατρικό εργαστήρι Μυτιλήνης
Ένας σύζυγος, που διατηρεί εξωσυζυγικές σχέσεις, προσπα-
θεί να πείσει τη γυναίκα του, που συνεχώς κάνει απόπειρες 
αυτοκτονίας, να βρει εραστή, έτσι ώστε ο γάμος τους να είναι 
ελεύθερος και ανοιχτός. Τι θα συμβεί όμως, όταν η γυναίκα 
ακολουθήσει τη συμβουλή του; Ο σύζυγος θα συνεχίσει να 
υποστηρίζει έναν ανοιχτό γάμο; Ένα λεύτερο ζευγάρι;
Μουσείο Τεριάντ  | Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από το Δημοτικό Θέατρο

Διήμερο εκδηλώσεων
για την επέτειο της ίδρυσης της Στέγης Θεοφίλου

«Ο Θεόφιλος και η επανάσταση 1821»
1η μέρα: Οικία Θεοφίλου επί της οδού Δήλου 28
2η μέρα Μουσείο Θεοφίλου (Βαρειά)
Ώρα έναρξης: 19:00
Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις από το Δημοτικό Θέατρο
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Τρύγονας
Παιδική θεατρική παράσταση
«Η Αλίκη στην χώρα των Παραμυθιών»

Διοργάνωση: Σωματείο Μυτιλήνης «‘Εν γνώσει» 
Δημοτικό Σχολείο Τρύγονα | Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: ticketservices.gr  

Λουτρά
Θέατρο Σκιών
Καραγκιόζης
Θέατρο Σκιών Αθανασίου
Δημοτικό Σχολείο Λουτρών | Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη 

Μόρια
Παρουσίαση βιβλίου
«Ο άνθρωπος που έκανε τις Κυδωνίες ν’ ανθίσουν»

Ομιλήτρια η συγγραφέας κ. Ειρήνη Βεκρή. Η 
εκδήλωση θα πλαισιωθεί με συναυλία από 
την χορωδία Γυναικών Μόριας με τραγούδια 
από τις χαμένες πατρίδες.
Διοργάνωση: «Σύλλογος Γυναικών Μόριας»
Χορηγός: Δήμος Μυτιλήνης - Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού
Πάρκο Αγίου Βασιλείου | Ώρα έναρξης: 
21:00

Γέρα
10ος Διάπλους Μικρασιατικής Μνήμης
Ο Παγγεραγωτικός Σύλλογος Γέρας, ΑΠΣ Αναγέννηση Ποσει-
δώνα Περάματος, ο Σύλλογος Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών 
«Το Δελφίνι» και ο Παγγεραγωτικός Αθηνών, συνδιοργανώ-
νουν για δέκατη συνεχόμενη χρονιά τον Κολυμβητικό Διάπλου 
Μικρασιατικής Μνήμης του Κόλπου Γέρας, από την Κουντου-
ρουδιά στο Πέραμα με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πο-
λιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης. 
Αφετηρία: Κουντουρουδιά | Ώρα έναρξης:11:00

Αγιάσος
Εκδηλώσεις
«Ένα ταξίδι στο χρόνο»
• Ξενάγηση στο μουσείο παλιών επαγγελμάτων του Δ. 

Καμαρού
• Παρουσίαση & εκμάθηση του αυτόνομου ξεναγού «Τα πλα-

κάκια που μιλάνε»
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με θεατρική παράσταση 

«Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
• Εργαστήριο υφαντικής τέχνης σε συνεργασία με τον κ. Αρ-

γύρη Χατζημαλή
• Θεατρική παράσταση «Ο Θεόφιλος» με ερμηνευτή τον κ. Θ. 

Προκοπίου
• Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής
Διοργάνωση: Α.Μ.Κ.Ε. VISIT AGIASOS και Δήμος Μυτιλήνης

ΙΟΥΛΙΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Πλωμάρι
Γιορτή ούζου

Μουσική συναυλία με το τους ΤΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑΝΤΙ και το μεγά-
λο δάσκαλο του μπουζουκιού Μανώλη Καραντίνη
Διοργάνωση: Γυμναστικός-Φιλανθρωπικός-Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πλωμαρίου «ΑΙΓΕΥΣ»
Χορηγία: Δήμος Μυτιλήνης - Αντιδημαρχία Πολιτισμού
Ώρα έναρξης: 22:00 

Παναγιούδα
Έκθεση Φωτογραφίας
«Ο Ελύτης “συναντά” τον αθλητισμό»  
Έκθεση φωτογραφίας για την ζωή του Ελύτη και παρουσίαση 
του Λευκώματος 
Ώρα έναρξης: 19:00 

Παπάδος
Εκδήλωση
«Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη»
Αφιέρωμα στον Νομπελίστα ποιητή με καταγωγή από την Γέρα. 
Ξενάγηση στο μουσείο ΒΡΑΝΑ (της οικογένειας του Οδυσέα 
Ελύτη) - απαγγελίες ποιημάτων - έκθεση οπτικού υλικού  και 
μουσικό αφιέρωμα στην μελοποιημένη ποίηση του Οδυσέα 
Ελύτη από την μουσική ορχήστρα του Δήμου Μυτιλήνης.
Διοργάνωση: «ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ και Δήμος Μυ-
τιλήνης 
Μουσείο Ελαιοτριβείο «ΒΡΑΝΑ» | Ώρα έναρξης: 20:00  
 

Λάμπου Μύλοι
Έκθεση φωτογραφίας
«Ταξιδεύοντας στον χρόνο»
Παλιό Δημοτικό Σχολείο |  Ώρα έναρξης: 20:00

Παπάδος
Θεατρική παράσταση
«Το λεύτερο ζευγάρι»
Θεατρικό εργαστήρι Δήμου Μυτιλήνης
Ένας σύζυγος, που διατηρεί εξωσυζυγικές σχέσεις, προσπα-
θεί να πείσει τη γυναίκα του, που συνεχώς κάνει απόπειρες 
αυτοκτονίας, να βρει εραστή, έτσι ώστε ο γάμος τους να είναι 
ελεύθερος και ανοιχτός. Τι θα συμβεί όμως, όταν η γυναίκα 
ακολουθήσει τη συμβουλή του; Ο σύζυγος θα συνεχίσει να 
υποστηρίζει έναν ανοιχτό γάμο; Ένα λεύτερο ζευγάρι;
Μουσείο Βρανά | Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη
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