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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗ ΚΥΤΕΛΗ

Για άλλη μία χρονιά το Λεσβιακό Καλοκαίρι, που έχει 
πια αναγνωριστεί  σε όλη την Ελλάδα σαν πολιτιστι-
κός θεσμός, θα κάνει το ταξίδι του στο χώρο της Τέ-
χνης και του Πολιτισμού, χαρίζοντας ξεχωριστές στιγ-
μές τέχνης και καλλιτεχνικής έκφρασης.
Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τις εκδηλώσεις του 
φετινού Λεσβιακού Καλοκαιριού και προσκαλώ όλους 
τους συνδημότες μου, Έλληνες και ξένους επισκέ-
πτες του νησιού μας, να τιμήσουν και να στηρίξουν 
με την παρουσία τους αυτό το όμορφο ταξίδι, μέσα 
από συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά 
δρώμενα και πολλά άλλα.
Ένα θερμό «ευχαριστώ» σε όλους όσους συνέβα-
λαν στη διοργάνωση του φετινού Λεσβιακού Καλο-
καιριού, αλλά και σε όλους όσους θα εργαστούν, για 
να πραγματοποιήσουν και να στηρίξουν την προσπά-
θεια ανάδειξης του θεσμού του πολιτισμού.
Εύχομαι από καρδιάς, 
Καλό και ευχάριστο καλοκαίρι!

Στρατής Κύτελης
Δήμαρχος Μυτιλήνης



Με πολλή χαρά φέτος και υπερηφάνεια παρουσιάζου-
με και προσφέρουμε στους κατοίκους αλλά και τους 
επισκέπτες του νησιού μας το πρόγραμμα του Λεσβι-
ακού  Καλοκαιριού - Φεστιβάλ Μυτιλήνης΄για το 2022. 
Το Λεσβιακό Καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια έχει απο-
κτήσει ταυτότητα ως Φεστιβάλ και τυγχάνει πανελλή-
νιας αναγνώρισης για τις ωραίες και σημαντικές εκ-
δηλώσεις του.
Ένα πλούσιο πραγματικά πρόγραμμα έρχεται μετά από 
δύο χρόνια πανδημίας και εγκλεισμού. Ένα πρόγραμ-
μα που στόχο έχει την εξωστρέφεια, την ψυχαγωγία 
και την ανάδειξη της κουλτούρας του τόπου μας και 
που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις κάθε 
ηλικίας και γούστου. Θεατρικές παραστάσεις, μεγά-
λες συναυλίες, εκθέσεις στο Κάστρο της Πόλης, στο 
Δημοτικό Στάδιο, σε μουσεία και στις δημοτικές μας 
ενότητες. Δεν ήταν φυσικά δυνατόν να λείψουν οι εκ-
δηλώσεις Τιμής και Μνήμης για τα 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή καθώς το νησί μας και ιδί-
ως η πρωτεύουσά του η πόλη της Μυτιλήνης αποτε-
λούν τόπο αναφοράς του Μικρασιατικού Ελληνισμού. 
Γι’ αυτό και οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις επισημαί-
νονται ιδιαίτερα στο φετινό πρόγραμμα.
Για ακόμη μία φορά ευχαριστώ θερμά την ομάδα της 
Δ/νσης Πολιτισμού αλλά και το Νομικό Πρόσωπο Πο-
λιτισμού - Αθλητισμού του Δήμου Μυτιλήνης που σή-
κωσαν το βάρος της οργάνωσης.
Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Παναγιώτης Δ. Τσακύρης
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Μυτιλήνης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΥΡΗ



2η Έκθεση Βιβλίου «ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ»

O Δήμος Μυτιλήνης - Αντιδημαρχία Πολιτισμού, τα βιβλι-
οπωλεία & οι εκδοτικοί οίκοι της πόλης έχουν και φέτος 
τη χαρά να διοργανώσουν την 2η Έκθεση Βιβλίου «Στρά-
της Μυριβήλης» στο πλαίσιο του Λεσβιακού Καλοκαιριού 
2022. Η 2η Έκθεση Βιβλίου είναι αφιερωμένη στα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στην Έκθεση θα 
συμμετέχουν οι εκδοτικοί οίκοι «Αιολίδα» και «Μύθος» 
καθώς και τα βιβλιοπωλεία «Χατζηδανιήλ», «Book & Art», 
«Φωτίου» και «Συνδετήρας», τα οποία θα εκπροσωπούν 
ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο των Αθηνών. Λόγω της Έκθε-
σης, σε όλα τα βιβλιοπωλεία θα υπάρχουν προσφορές και 
εκπτώσεις.
Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα λάβουν χώρα οι ακόλου-
θες εκδηλώσεις:
• Κυριακή 3/7 στις 19:00: Εγκαίνια της Έκθεσης παρου-

σία της εγγονής του Στράτη Μυριβήλη, Χριστίνας Αγγε-
λοπούλου και παρουσίαση αποσπασμάτων από το «Τρα-
γούδι της Γης» με τη συμμετοχή των Στρατή Πανούριου
και Λήδας Ξυδιά.

• Δευτέρα 4/7 στις 20:00: Παρουσίαση του βιβλίου «Τα
κορίτσια που γελούν» (Εύα Στάμου, Εκδόσεις Αρμός),
Βιβλιοπωλείο «Φωτίου».

• Τρίτη 5/7 στις 20:00: Παρουσίαση του βιβλίου «Σμύρ-
νη, Κυνήγι Μαγισσών» (Ισμήνη Μπάρακλη, Εκδόσεις
Ψυχογιός) Βιβλιοπωλείο «Συνδετήρας».

• Τετάρτη 6/7 στις 20:00: Αφιέρωμα στη Μαρία Αναγνω-
στοπούλου και το βιβλίο «Μπορώ ακόμη να ονειρεύο-
μαι», Βιβλιοπωλείο «Χατζηδανιήλ».

• Πέμπτη 7/7 στις 20:00: Παρουσίαση του βιβλίου «Ο
Τζίμης στην Κυψέλη» (Χ. Α. Χωμενίδης, Εκδόσεις Πα-
τάκη), Βιβλιοπωλείο «Book & Art».

• Παρασκευή 8/7
στις 20:00: Δραματοποίηση του βιβλίου «Θα έδινα τα
πάντα» (Έλενα Αρτζανίδου, Εκδόσεις Ψυχογιός) και
Διαδραστικά παιχνίδια με τη συμμετοχή των Έφης Σπα-
ντίδη, Μαρίας Μαραγκουδάκη, Θεατρικής Ομάδας «Ζου-
ζούνια» και των παιδιών του ΚΔΑΠ «Puzzle», Βιβλιο-
πωλείο «Συνδετήρας».
στις 21:00: «Είναι τραγούδια», χορωδία «Puzzle» (Μα-
ρία Μαραγκουδάκη). Body percussion και τραγούδια
από τα παιδιά του «Puzzle» (Υπεύθυνη προγράμματος
Λένα Ποπ)

• Σάββατο 9/7 στις 20:00: Παρουσίαση του νέου τεύχους
των «Αιολικών Χρονικών», Εταιρεία Αιολικών Μελετών
και Βιβλιοπωλείο «Χατζηδανιήλ».

• Κυριακή 10/7 στις 21:30: Συναυλία με τους «B-FLAT».
• Δευτέρα 11/7 στις 20:00: Παρουσίαση του βιβλίου

«Τ΄Aδιάντροπα του Κλήδονα» (Παναγιώτης Σκορδάς,
Εκδόσεις Μύθος) και αναπαράσταση του εθίμου του
Κλήδονα.

Κήπος Δημοτικού Θεάτρου |  Ώρες λειτουργίας 19:00 - 23:00 

03-11
ΚΥΡ-ΔΕΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ



Θέατρο Σκιών κούκλας και μαριονέτας
«Ο Καραγκιόζης στο Survivor»

Θέατρο Σκιών Αθανασίου
O Καραγκιόζης όπως πάντα πεινάει........ 
Έτσι θα πάρει την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή 
στο τηλεπαιχνίδι που οργανώνει ο Πασάς με τίτλο «To 
Survivor του Θεάτρου Σκιών».......Παρουσιαστής ο Χα-
τζηαβάτης......
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ
Προπώληση: Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου 
Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων: Viva.gr 

Θεατρική Παράσταση 
«Ωραίος και Σέξι» του ΓΟΥΝΤΙ ΑΛΛΕΝ
Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μυτιλήνης 
Διοργάνωση: Αντιδημαρχία Πολιτισμού - Νομικό Πρόσωπο 
Πολιτισμού-Αθλητισμού 
Αύλειος Χώρος Μουσείο Τεριάντ |  Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση Ζωγραφικής της «Στέγης Θεόφιλου»

Διοργάνωση: Αντιδημαρχία Πολιτισμού
Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης
Ώρες λειτουργίας έκθεσης:
Πρωί εργάσιμες ώρες και απόγευμα:19:30-21:30

06/07
ΤΕΤ/ΠΕΜ

06
ΤΕΤ

10-17
ΚΥΡ-ΚΥΡ

ΙΟΥΛΙΟΣ

https://www.viva.gr


Παράσταση
Stand Up Comedy με την Σοφία Μουτίδου

Οι καλύτεροι μονόλογοι, οι πιο καυτές στιγμές από δέκα 
χρόνια stand up comedy, μαζεμένες σε μία παράσταση!
Σε μια βραδιά όλα όσα έκαναν χιλιάδες θεατές να γελάσουν 
σε Ελλάδα και Κύπρο!
Από το γιατί οι Έλληνες άντρες δε θέλουν να γίνουν Σουηδοί 
μέχρι το γιατί θέλουν Σουηδές!
Από τη γέννηση μέχρι το θάνατο.
Όλα στο μικροσκόπιο της Σοφίας. Και της κουκουβάγιας αλλά 
και της άλλης!

Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου:15 ευρώ
Προπώληση: Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου
Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Παιδική Θεατρική Παράσταση
«Η Πεντάμορφη και το Τέρας»

Παιδική σκηνή του ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Ένα τρυφερό παραμύθι, της Γκαμπριέλ-Σουζάν Μπαρμπό ντε 
Βιλενέβ, που αποτελεί ύμνο στην ομορφιά της ψυχής και στη 
δύναμη της καλοσύνης. Μια ιστορία που αποκτά ιδιαίτερο 
νόημα για μια γενιά που μεγαλώνει, αισθάνεται και γνωρίζει 
τον κόσμο με καταιγιστικούς ρυθμούς μπροστά σε μια οθόνη, 
μη μαθαίνοντας τους κώδικες ουσιαστικής επικοινωνίας της 
καρδιάς.

Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου:10 ευρώ ταμείο και 8 ευρώ προπώληση 
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ 
Προπώληση: Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου
Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων: Viva.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ

12
ΤΡΙ

11
ΔΕΥ

https://www.ticketservices.gr/event/sofia-moutidou-2022/?lang=el
https://www.viva.gr/


Βραδιά Χορωδίας
«Τραγουδώντας για το Φεγγάρι»
Χορωδία Δήμου Μυτιλήνης «ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη

4o Lesvos Food Fest
Γευστικές αναζητήσεις στον πεζόδρομο της Κομνηνάκη

2ο Φεστιβάλ «Σκακιστικά Βενιαμίνεια»
Κήπος Δημοτικού Θεάτρου 

Παιδική Θεατρική Παράσταση
«O Λαγός και η Χελώνα»
Μύθοι του Αισώπου

Μικρό Θέατρο Λάρισας
Το Μικρό Θέατρο Λάρισας, κλείνοντας αισίως τα 13 
χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του ποιοτικού 
παιδικού θεάτρου παρουσιάζει μια παιδική παράσταση 
που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών μας αλλά και 
στις μνήμες των μεγαλύτερων φίλων μας.

Ο Λαγός και η Χελώνα, Η Αλεπού και το Κοράκι, Ο Τζί-
τζικας και ο Μέρμηγκας,  Η Αλεπού και τα Σταφύλια,  Η 
Αλεπού και ο Τράγος, ο Ψεύτης Βοσκός & ο Ήλιος και 
Βοριάς, μετρούν αιώνες ιστορίας και δεν παύουν ποτέ 
να αποτελούν την επιτομή της ηθικοδιδαχής. Μέσα 
από τον συμβολικό και αλληγορικό τους χαρακτήρα, 
οι μύθοι του Αισώπου έχουν ιδιαίτερη χάρη, θαυμαστή 
απλότητα κι άφταστη διδακτικότητα. Με τη μοναδική 
ικανότητα του Αισώπου να δίνει στα ζώα των μύθων 
του ανθρώπινη ιδιότητα, ψυχή και λαλιά, αλλά και το 
επιμύθιο που ήταν πάντοτε απλοϊκό κι εύληπτο για τα 
παιδιά. Έτσι και στην παράστασή μας οι εξανθρωπι-
σμένοι ήρωες διδάσκουν αλλά πρώτα μαθαίνουν και οι 
ίδιοι από τα παθήματά τους.

Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμή εισιτηρίου:10 ευρώ
Προπώληση: Βιβλιοπωλείο «BOOK & ART»
Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων: Viva.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ

17
ΚΥΡ

16/17
ΣΑΒ/ΚΥΡ

13
ΤΕΤ

14
ΠΕΜ

https://www.viva.gr/


Συναυλία 
Μελίνα  Ασλανίδου

H Μελίνα Ασλανίδου είναι μία ερμηνεύτρια με «μαγι-
κή» χροιά, με τραγούδια που αγαπήθηκαν από το πρώ-
το τους άκουσμα, με εμφανίσεις γεμάτες συναίσθημα, 
με σκηνική παρουσία γεμάτη δυναμική !!Με απόλυτο 
σεβασμό και τεράστια αγάπη στο λαϊκό τραγούδι, πα-
ρουσιάζει ένα μοναδικό πρόγραμμα έχοντας δίπλα της 
μια ομάδα από εξαίρετους μουσικούς! Τραγούδια από 
το προσωπικό της ρεπερτόριο αλλά και μεγάλα λαϊκά 
τραγούδια!
Ραντεβού με την Μελίνα !!!
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:30
Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ
Προπώληση: Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου
Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Παιδική θεατρική παράσταση
«Jurassic Adventures»

Long Vehicle Productions
Η παράσταση είναι ένα φανταστικό ταξίδι στην προϊστορική 
εποχή με πρωταγωνιστές «αληθινούς» δεινόσαυρους, που 
κινούνται και ανταποκρίνονται, χαρίζοντας μας μια υπέροχη 
επαφή με την προϊστορία.
Μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη χιούμορ, συγκινήσεις και 
απρόοπτα, αλλά και την γέννηση επί σκηνής, ενός μωρού 
δεινόσαυρου που θα σας ξετρελάνει!
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 20:45
Τιμή εισιτηρίου: 13 ευρώ
Προπώληση Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου: 10 ευρώ
Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων Viva.gr: 11 ευρώ

ΙΟΥΛΙΟΣ

21
ΠΕΜ

20
ΤΕΤ

https://www.ticketservices.gr/event/melina-aslanidou-mytilini/?lang=el
https://www.viva.gr/tickets/theater/tour/jurassic-adventure-theatriki-parastasi/


ΙΟΥΛΙΟΣ

24
ΚΥΡ

25
ΔΕΥ

23
ΣΑΒ

1ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου
Μικρασιατικής Μνήμης 5 & 10 χλμ.
Διοργάνωση:
Σύλλογος Δρομέων Λέσβου «LESVOS RUNNERS»
και ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ

Άγαλμα Ελευθερίας |  Ώρα εκκίνησης: 21:00

Παιδική θεατρική παράσταση
«Δον Κιχώτης» για παιδιά

Από τις «Μαγικές Σβούρες» και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Αυτό το ξεχωριστό καλοκαίρι είναι η στιγμή που το θέατρο θα 
υπερασπιστεί το όνειρο, γιατί ο Δον Κιχώτης, ο αγαπημένος 
ονειροπόλος ήρωας όλων μας, έρχεται για να μας δείξει ένα 
δρόμο καινούριο, πιο φωτεινό και πιο αισιόδοξο!
Έρχεται με το άλογό του για να καλπάσει στη φαντασία του, 
να κάνει το ανέφικτο εφικτό, να πολεμήσει τα σκοτάδια και να 
προτάξει την αγάπη στην κακία!
Η παράσταση, γεμάτη απίστευτο χιούμορ και ευαισθησία, 
υμνεί στο πρόσωπο του πανέξυπνου Σάντσο, του πιστού συ-
ντρόφου του Δον Κιχώτη, τη φιλία και τη συντροφικότητα, την 
αφοσίωση στους ανθρώπους και τη δύναμη που αποκτούμε, 
όταν ελπίζουμε όλοι μαζί.
Τα παιδιά μέσα από τα μάτια του σκηνοθέτη και όλων των συ-
ντελεστών της παράστασης ζουν τα κατορθώματα ενός ήρωα 
που αγαπά την περιπέτεια της ζωής και τολμά να τη ζήσει 
παρά τα εμπόδια. Οι Ανεμόμυλοι είναι πάντα εδώ κι εμείς οι 
Δον Κιχώτες με πανοπλία το όνειρο.
Η εντυπωσιακή παράσταση δίνει στους μικρούς θεατές την 
ευκαιρία να «συναντηθούν» με στοιχεία του Ισπανικού Πο-
λιτισμού.
Τα κοστούμια και τα σκηνικά της παράστασης  είναι εμπνευ-
σμένα από έργα ζωγράφων που εμπνεύστηκαν ή έζησαν στην 
Ισπανία, όπως ο ο Βελάσκεθ, ο Γκόγια, ο Δομίνικος Θεοτοκό-
πουλος (Ελ Γκρέκο) και ο Σαλβατόρ Νταλί.
Η εξαιρετική μουσική, πηγάζει όλη από την μεγάλη παράδοση 
των Ισπανών συνθετών. Τα τραγούδια βασίζονται σε παραδο-
σιακά ισπανικά τραγούδια ειδικά διασκευασμένα για τα παιδιά. 
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικό: Παναγιώτης Κουλουράς
Οι ηθοποιοί της παράστασης: Δ.Σταμούλης, Τ.Ράπτης,
Μ.Χρονέα, Π. Μερμηγκάκης,  Έλ. Πελαγία, Χ. Νικολάου

Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ
Προπώληση Viva.gr: 10 ευρώ

Θέατρο Σκιών
«Ο Καραγκιόζης στη Φάρμα» 
Θέατρο Σκιών Γιώργου Αθανασίου 
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 20:30 
Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ
Προπώληση Viva.gr: 6 ευρώ

https://www.viva.gr/tickets/theater/tour/don-kixotis-periodeia/
https://www.viva.gr/


ΙΟΥΛΙΟΣ
Θεατρική Παράσταση 
«Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Άρθουρ Μίλερ

Θεατρική Ομάδα Μυτιλήνης «ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ»
Ο Άρθουρ Μίλερ έχοντας ως ορμητήριό του τα νωπά μεταπο-
λεμικά τραύματα της Αμερικής, βουτά βαθιά στην αμερικανι-
κή ψυχοσύνθεση και την εξετάζει. Με τολμηρό ρεαλισμό και 
κυνικότητα επιλέγει να τα φέρει στην επιφάνεια και να ανα-
δείξει τη θλιβερή πορεία που έχει ακολουθήσει η χώρα του.
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ
Προπώληση: 7 ευρώ

Συναυλία
Νίκος Οικονομόπουλος
SUMMER TOUR 2022

Ο Νίκος Οικονομόπουλος η απόλυτη φωνή της σύγχρονης 
ελληνικής μουσικής σκηνής!
«Για κάποιο λόγο» είναι ο Ν.1 ερμηνευτής της γενιάς του.... 
Και αυτός ο λόγος δεν είναι άλλος από τις μοναδικές ερμη-
νευτικές δυνατότητες και τις τεράστιες επιτυχίες του, που σι-
γοτραγουδούν άνθρωποι κάθε ηλικίας και κάθε φύλου.
Για πρώτη φορά στην πλούσια καριέρα του ο Νίκος Οικονο-
μόπουλος έρχεται κοντά μας με μια συναυλία σταθμό που θα 
είναι ένα μουσικό υπερθέαμα ήχου και εικόνας!
Μια υπερπαραγωγή που στηρίζεται σε υπερσύγχρονο εξοπλι-
σμό, ένα άκρως εντυπωσιακό stage, μια πολύ μεγάλη ορχή-
στρα θα συνοδέψει τις αξέχαστες επιτυχίες του σε ένα θέαμα 
που έχουμε να δούμε πολλά χρόνια στη χώρα μας.
Είναι η πρώτη φορά στην πλούσια καριέρα του που θα μοι-
ραστεί με το κοινό του τα τραγούδια του με ένα τρόπο που θα 
συζητιέται για πολύ καιρό.
Μη χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε την 
Απόλυτη Φωνή της ελληνικής μουσικής σκηνής σε μια περιο-
δεία που θα θυμάστε για χρόνια!
Γήπεδο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:30
Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ
Προπώληση: Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου
Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων: ticketservices.gr
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https://www.ticketservices.gr/event/nikos-oikonomopoulos-summer-tour-2022/?lang=el


Μουσικό Θέατρο
«Ερωτόκριτος»

Διοργάνωση: KOINΣΕΠ «ΠΕΛΑΓΟ»
Το Μουσικό Εντευκτήριο «ΠΕΛΑΓΟ» 
συμμετέχει στο Λεσβιακό Καλοκαίρι 
2022 με μια πρωτότυπη μουσικοθε-
ατρική παράσταση. Θέμα ο Ερωτό-
κριτος, η Αρετούσα και η δύναμη του 
έρωτα. Μέσα στη δίνη των ακραίων 
φαινομένων που βιώνουμε σήμερα ο 
ύμνος στη δύναμη του έρωτα και στην 

πανανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική ψυχική και πνευμα-
τική συνεύρεση αναδεικνύεται ως μορφή αντίστασης και 
διατήρησης της μνήμης.
Την παράσταση θα επιμεληθεί ο καταξιωμένος μουσικός και 
δάσκαλος των κρουστών οργάνων Μιχάλης Κλαπάκης, γνω-
στός από το εμβληματικό συγκρότημα “Δυνάμεις του Αιγαί-
ου” αλλά και από την πολύχρονη συνεργασία του με τη Δόμνα 
Σαμίου. Οι μουσικοί, η ομάδα κρουστών και η θεατρική ομά-
δα του Μουσικού Εντευκτηρίου ΠΕΛΑΓΟ θα ενώσουν τις δυ-
νάμεις τους για την αναβίωση του πολυαγαπημένου και δι-
αχρονικού δράματος του Βιτσέντζου Κορνάρου “ΕΡΩΤΟΚΡΙ-
ΤΟΣ”. Στο μουσικό θέατρο θα συμμετέχει ο βιρτουόζος στη με-
σαιωνική viola da gamba Αντώνης Σκαμνάκης, γνωστός από 
το δημοφιλές συγκρότημα “Χαΐνηδες”.
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:30
Είσοδος ελεύθερη

Συναυλία
«AeolianRockStorm 2022»
Συμμετέχουν τοπικά συγκροτήματα
Διοργάνωση: Σωματείο φίλων Rock & Metal της Λέσβου «ΛΥΓΞ»
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00

Είσοδος ελεύθερη με προσκλήσεις

Έκθεση φωτογραφίας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Από 29 ΙΟΥΛΙΟΥ έως 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Πλατεία Σαπφούς

ΙΟΥΛΙΟΣ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Παιδική θεατρική παράσταση
«Η Λένα Τρελένα και η Συνωμοσία των 
Ζαχαρωτών»
Θέατρο «ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ» 
Μια μουσικοθεατρική παράσταση με μικρους και μεγάλους 
ηθοποιούς που έχει ως εξής:
Στην Αγγλαλαλια η Λένα Τρελένα με τους βοηθούς της Σερ 
Μάνγκους και Μπόρα Μπόρα αποφασίζουν να συνομωτήσουν 
με τα ζαχαρωτά και να χαλάσουν τα δόντια όλων των παιδιών.
Τα σχέδια τους όμως κινδυνεύουν να ανατραπούν με την εμ-
φάνιση της Μαριμάρ, της κυρίας Οδοντοπουλου και της Οδο-
ντονεραϊδας. Ποιοι θα επικρατήσουν; Θα σωθούν τα δόντια 
των παιδιών; Η συνέχεια επί σκηνής!
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ ενηλίκων και 5 ευρώ παιδικό
Αγορά εισιτηρίων https://www.ticketservices.gr/el/theatre/

Παιδική θεατρική παράσταση
Ο Μαγικός Κόσμος της Παραμυθούπολης

Παιδικό Θέατρο «ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ» 
‘Ενα παραμύθι για παιδιά, που διαπλέκει αριστοτεχνικά τους 
σημαντικότερους ήρωες γνωστών παραμυθιών που συνα-
ντιούνται σε μία κοινή περιπέτεια και προσπαθούν να βρουν 
ένα μεγάλο θησαυρό και μ’ αυτόν να εκπληρώσουν τα όνειρά 
τους (να σταματήσουν τους πολέμους, να προστατεύσουν τα 
ζώα και να κάνουν τη γη μας καταπράσινη).
Ένα χαρούμενο ξεφάντωμα με τους αγαπημένους ήρωες στην 
πιο ωραία περιπέτειά τους, που προβάλλουν μέσα από τη 
δράση, τις διάφορες κωμικές καταστάσεις, τη μουσική και τα 
τραγούδια, όλη εκείνη την ομορφιά των συναισθημάτων που 
γεννάει ένα παραμύθι.
Το συγκεκριμένο έργο ενθουσιάζει τους μικρούς θεατές δίνο-
ντας τους με των ποιο έξυπνο τρόπο μηνύματα για την αγάπη, 
την ειρήνη και τη φιλία.
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ

Συναυλία 
Φιλαρμονική Δήμου Μυτιλήνης 
Πλατεία Σαπφούς | Ώρα έναρξης: 20:30
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Συναυλία 
Γιάννης Πάριος

Γιάννης Πάριος. 
Έρωτας, Αγάπη!
Ο κορυφαίος ερμηνευτής Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του 
έρωτα με 45 χρόνια αυθεντικής και ουσιαστικής πορείας έρ-
χεται στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης στις 4 Αυγούστου, με 
ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του για να μας 
χαρίσει για άλλη μια φορά μοναδικές στιγμές και αμέτρητες 
συγκινήσεις!
Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε.
Πλαισιωμένος από δεκαμελή ορχήστρα
Μαέστρος: Ντίνος Γεωργούτσος
Διοργάνωση: ΠΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - Με την υποστήριξη της 
Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και του Νομικού Προσώπου 
Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου Μυτιλήνης
Γήπεδο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:30
Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ
Προπώληση Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου: 18 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση ticketservices.gr: 18 ευρώ
Διακεκριμένες (Έμπροσθεν σκηνής): 25 ευρώ

Παιδική θεατρική παράσταση 
«Baby Shark Live Show»

Διοργάνωση: Κιν/κές Θεατρικές Παραγωγές 
Το “Baby Shark Live!” είναι μία καταιγιστική θεατρική πε-
ριπέτεια, που περιέχει το πασίγνωστο αυθεντικό αγαπημένο 
τραγούδι “Pinkfong’s Baby Shark” με τις πρωτοφανείς σε 
παγκόσμια κλίμακα 10 δις προβολές στο YouTube και τα πιο 
γνωστά Αγγλικά παιδικά τραγούδια του Pinkfong.
Μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να χορέψουν και να 
τραγουδήσουν Αγγλικά τραγούδια, μαζί με τους αγαπημένους 
τους ήρωες. Η παράσταση είναι ένα μουσικοκινητικό υπερ-
θέαμα με φαντασμαγορικά κοστούμια, πολύχρωμα σκηνικά 
και υπερσύγχρονο video wall (γιγαντοοθόνη) με animated 
σκηνικά. 
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου:12 ευρώ
Προπώληση Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης-Viva.gr:10 ευρώ 
(Εισιτήριο πληρώνουν ενήλικες και παιδιά από 1,5 ετους)

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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https://www.viva.gr/tickets/theatre/periodeia/baby-shark-live/


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Παράσταση 

«Η Μνήμη του Νερού»
Διοργάνωση: 
Υπουργείο 
Πολιτισμού 
Πρόγραμμα
«Όλη η Ελλάδα 
ένας Πολιτισμός» 
2022-Επέτειος 
Μνήμης -100 
Χρόνια από την 
Μικρασιατική 
Καταστροφή

Με άξονα την προφορική ιστορία και την αξιοποίηση βιωματι-
κού-βιογραφικού υλικού, η δράση “Η Μνήμη του Νερού” θέ-
τει στο επίκεντρο την αξία της μνήμης και τη σημασία της δια-
τήρησής της για την ιστορική και πολιτισμική μας συνοχή και 
συνέχεια, αναδεικνύοντας ίχνη της προσφυγικής ταυτότητας 
του νησιού της Λέσβου μέσα από το βλέμμα της νέας γενιάς.
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη

Λευκή Νύχτα
Διοργάνωση: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- 
Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Ψυχαγωγίας 
Μυτιλήνης: «ΑΣΠΙΔΑ» 
Με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού

Παιδική θεατρική παράσταση 
«Πινόκιο»

Μικρό Θέατρο 
Λάρισας
Ο Πινόκιο είναι ο 
ήρωας που αντιπρο-
σωπεύει όλους τους 
ανθρώπους. Από την 
ελεύθερη βούληση 
και την ανεξαρτησία 
που του χαρίζεται, 
καλείται να αποδεί-
ξει πως τίποτα δεν 
κερδίζεται χωρίς 
κόπο. Μέσα από τις 
διάφορες «προκλή-
σεις» που συναντά 

στον δρόμο του, ο μικρός μας φίλος, πρέπει να καταφέρει να 
κερδίσει το στοίχημα της ζωής. Οι αστείες καταστάσεις και οι 
περιπέτειες στην καθημερινότητα του, τον οδηγούν στην από-
δειξη πως μόνο με απόλυτη εσωτερική δύναμη γίνονται όλα 
πραγματικότητα. Ένα κούτσουρο αποκτά ζωή από την μπλε 
νεράιδα. Ο Τζεπέτο φτιάχνει μια μαριονέτα και της δίνει το 
όνομα Πινόκιο. Μπαμπάς και γιος δοκιμάζονται μέρα με τη 
μέρα να τελειοποιήσουν την ευχή τους και ο Πινόκιο να γίνει 
ένα κανονικό παιδάκι.

Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 20:30
Τιμή εισιτηρίου:10 ευρώ
Προπώληση: Βιβλιοπωλείο «BOOK & ART», τηλ. 2251037961 
Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων: Viva.gr
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https://www.viva.gr/tickets/festival/theater/pinokio-carlo-collodi/


Θέατρο Σκιών 
«Ο Καραγκιόζης Αστροναύτης»

Θέατρο Σκιών Αθανασίου
Ο Χατζηαβάτης πάντα βρίσκει δουλειά στον Καραγκιόζη, αυτή 
τη φορά τον συστήνει να εργασθεί ως αστροναύτης. 
Ο ξυπόλητος λαϊκός μας ήρωας θ΄αφήσει τον πλανήτη γη και 
θα απογειωθεί στο διάστημα. Σταθμός το φεγγάρι. Εκει θα 
γνωρίσει τη βασίλισσα Σελήνη και έναν εντελώς διαφορετικό 
κόσμο ...
Ελάτε λοιπόν στο διαστημικό ταξίδι του Καραγκιόζη να γελά-
σετε με τις περιπέτειές του. 
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση: Viva.gr

Συναυλία 
Γιάννης Πλούταρχος - Γιώργος Θεοφάνους 

Ο Γιάννης Πλούταρχος ενώνει τις δυνάμεις του με τον καταξι-
ωμένο συνθέτη Γιώργο Θεοφάνους, σε μοναδικές καλοκαιρι-
νές συναυλιες που θα θυμόμαστε για καιρό.
Ο σπουδαίος ερμηνευτής και ο καταξιωμένος συνθέτης συνερ-
γάζονται συναυλιακά και φέτος το καλοκαίρι στην πλούσια μου-
σική τους διαδρομή και θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Γήπεδο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμή εισιτηρίου:20 ευρώ
Προπώληση: Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης Ηλεκτρονική 
έκδοση εισιτηρίων: ticketservices.gr

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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Μουσικοθεατρική παιδική παράσταση 

«Τα Μαγικά Παραμύθια»
Art Muppets Production
Η «Art Muppets Production» θα παρουσιάσει ένα υπερθέαμα 
με κούκλες και ηθοποιούς που θα ενθουσιάσει μικρούς και 
μεγάλους.
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 20:15
Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, προπώληση 8 ευρώ
Προπώληση: Viva.gr και στα βιβλιοπωλεία:
Book & Art (22510 37961), Χατζηδανιήλ (22510 22891) 
Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 6949160175

Θεατρική Παράσταση 
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη

Θεατρικές Επιχειρήσεις ΤΑΓΓΑΡΗ
Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη, πρόδρομος των μεγάλων κειμένων 
του ελισαβετιανού θεάτρου και απαρχή του ψυχολογικού θεά-
τρου,βρίσκεται σε ένα επισφαλές σημείο σύγκλισης: εκεί που 
θεοί και άνθρωποι πρέπει να αναθεωρήσουν τον κόσμο τους 
σε μια εποχή αμφιβολίας και απομυθοποίησης. 
Η Ηλέκτρα ζει στο περιθώριο της πόλης και της ζωής, σε έναν 
ταπεινωτικό γάμο που της επέβαλαν. Ο Ορέστης, επικηρυγ-
μένος από το Παλάτι, έρχεται για να εκδικηθεί τον θάνατο 
του πατέρα του και τα δεινά του ίδιου και της αδελφής του, 
οδηγημένος από τον χρησμό του Απόλλωνα. Τα δύο αδέλφια 
βάζουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους για να αποκαταστήσουν 
την τάξη και να αποδώσουν, όπως πιστεύουν, δικαιοσύνη. Η 
σκοτεινή προσμονή της εκδίκησης και το χρέος που οδηγεί 
στη μητροκτονία θα γεννήσουν τη φρίκη και όχι τη λύτρω-
ση. Για πρώτη φορά στον Ευριπίδη, ο φόνος διερευνάται σε 
σχέση με τις ψυχολογικές του συνέπειες. Η αναμέτρηση με 
το παράδοξο της ύπαρξης, τα θυελλώδη συναισθήματα, η ανα-
τομία του ψυχισμού των ηρώων και τα καίρια και διαχρονικά 
διλήμματα καθιστούν την Ηλέκτρα έργο μοναδικά ανατρεπτικό 
και σύγχρονο..
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λύρας
Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, 
Γιώργος Κωνσταντίνου 
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή Εισιτηρίου: 20 ευρώ και 15 ευρώ μειωμένο (παιδιά - 
φοιτητές - άνεργοι) 
Προπώληση: Viva.gr - Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης 

https://www.viva.gr/tickets/theater/ilektra-tou-eyripidi/


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Θεατρική παράσταση 

«Μετακίνηση Γελώντας Άγρια»
Μια κωμωδία βασισμένη στο θεατρικό κείμενο «Γελώντας 
Άγρια» του Durang Christopher.
Μια κονσέρβα τόνου είναι ο πυρήνας του έργου «Γελώντας 
άγρια» που είναι ένα κωμικό και συνάμα τραγικό πορτρέτο της 
σύγχρονης ζωής σε μια μεγαλούπολη. Εκεί όπου συνωστίζο-
νται τα πάθη, οι έλξεις και οι ορέξεις ανθρώπων, ανέραστων 
και ζορισμένων, έτοιμων για όλα. Ανθρώπων που δεν αποζη-
τούν κάποιο σοβαρό άλλοθι για να συγκρουστούν. Ακόμη και 
μια κονσέρβα τόνου σε σούπερ μάρκετ τους αρκεί. Όπως ακρι-
βώς συμβαίνει στο έργο αυτό με πρωταγωνίστρια μια νέα Γυ-
ναίκα που ενώ προσπαθεί να πιάσει από το ράφι την κονσέρβα 
της αρεσκείας της ένας άγνωστος Άντρας άθελά του την εμπο-
δίζει, με αποτέλεσμα να την εξαγριώσει σε τέτοιο βαθμό που 
χωρίς δεύτερη σκέψη σφίγγει τη γροθιά της και τον σπρώχνει 
απότομα, ουρλιάζοντας. Αυτό ήταν. Από κει και πέρα ξετυλίγε-
ται με καλπάζοντες ρυθμούς ένα εντελώς απρόβλεπτο μπαράζ 
εξομολογήσεων, συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Οι δύο 
πρωταγωνιστές μιλούν ασταμάτητα επί παντός επιστητού. Για 
ό,τι τους ενοχλεί, τους αγχώνει, τους εκνευρίζει δημιουργώ-
ντας μια κωμική εικόνα για την ιδιαίτερη καθημερινότητα της 
σύγχρονης ζωής. Από το πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς 
ταξί μέχρι τα πυρηνικά απόβλητα. Όλα έχουν θέση στο λόγο 
τους. Και τούτο γιατί το μόνο που επιζητούν είναι να βρουν 
κάποιο δίαυλο επικοινωνίας σε ένα κόσμο παλαβό και κυνικό..
Σκηνοθεσία: Τσάκωνας Γιάννης
Ηθοποιοί: Κομνηνόγλου Γεώργιος, Σκοπελίτου Ευθυμία
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ
Ηλεκτρονική προπώληση ticketservices.gr: 10 ευρώ

Κεντρική Συναυλία του Δήμου Μυτιλήνης
για τη Μικρασιατική Καταστροφή 
Αδερφοί Τσαχουρίδη «Μνήμη μας»

Η μουσική μας παράδοση αποτελεί μέρος της ταυτότητας του  
έθνους μας. Το τραγούδι και ειδικά το συλλογικό τραγού-
δι (παραδοσιακό και μη) είναι το μέσο για το συγκεκριμένο  
εγχείρημα, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τις καρδιές 
των  ανθρώπων και να ζωντανέψει την «αιώνια μνήμη» του 
ένδοξου  Μικρασιατικού Ελληνικού Πολιτισμού.
Σμύρνη, Τραπεζούντα και Κωνσταντινούπολη, τα τρία  σπου-
δαία κέντρα του Μικρασιατικού Ελληνισμού συνεχίζουν  να 
εμπνέουν και να δημιουργούν ένα σπάνιο μουσικό  αμάλγαμα 
που θα παρουσιάσουμε επί σκηνής…!
Διοργάνωση: Αντιδημαρχία Πολιτισμού
Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00
Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ

24-26
ΤΕΤ-ΠΑΡ

29
ΔΕΥ



ΑΥΓ/ΣΕΠΤ

Θεατρική παράσταση 
«Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα»

Η θρυλική και πιο επιτυχημένη παράσταση των τελευταίων 
ετών «Συμπέθεροι από τα Τίρανα», η οποία φέτος σημείωσε 
και μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, ξεκινά την καλοκαιρινή της 
περιοδεία ανά την Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Σταύρου Καραγιάν-
νη.

Το δίδυμο των επιτυχιών, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχά-
λης Ρέππας, έγραψε την ξεκαρδιστική κωμωδία το 2008 και 
από τότε παιζόταν συνεχώς έως το 2012.

Η προσπάθεια των μεταναστών να ενταχτούν στην ελληνική 
κοινωνία μέσω μεικτών γάμων γίνεται το κεντρικό θέμα στην 
κωμωδία. Το συγγραφικό δίδυμο καυτηριάζει με το μοναδι-
κό και εμπνευσμένο τρόπο του τα ξενοφοβικά και ρατσιστικά 
πρότυπα των σύγχρονων Ελλήνων, ώστε ο καταξιωμένος κρι-
τικός θεάτρου Κώστας Γεωργουσόπουλος, το έχει κατατάξει 
δίπλα στους μεγάλους της ελληνικής κωμωδίας, Αλέκο Σα-
κελλάριο – Χρήστο Γιαννακόπουλο, Νίκο Τσιφόρο – Πολύβιο 
Βασιλειάδη, και Κώστα Πρετεντέρη – Ασημάκη Γιαλαμά.

Το έργο: Η Πένη και ο Λυκούργος είναι ένα ευκατάστατο ζευ-
γάρι το οποίο ζει σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη της κεντρικής 
Ελλάδας. Έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Λίζα, η οποία σπου-
δάζει στο Λονδίνο. Όλα τους τα προβλήματα μοιάζουν να είναι 
λυμένα ζώντας στο περιβάλλον της νεοπλουτίστικης πολυτέ-
λειας και το όνειρό τους είναι ένα: να δουν την μοναχοκόρη 
τους αποκατεστημένη με έναν καλό γαμπρό! Σχεδόν δίπλα 
από το σπίτι τους μένει η Πωλίνα, η αδερφή της Πένης και ο 
άντρας της, ο Βασίλης, σε αντίστοιχα εύπορο περιβάλλον. Λί-
γες ημέρες πριν από το Πάσχα, η Λίζα έρχεται από το Λονδίνο 
με το αγόρι της, ένα νεαρό φοιτητή, τον Άλφερντ, τον οποίο 
γνώρισε στο Λονδίνο. Οι γονείς της Λίζας αλλά και οι θείοι 
της ενθουσιάζονται όταν γνωρίζουν τον όμορφο και ευγενικό 
νεαρό.  Γρήγορα, όμως, θα πέσουν από τα σύννεφα όταν θα 
μάθουν ότι ο Άλφερντ δεν είναι Άγγλος, αλλά Αλβανός!
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Βασί-
λης Κούκουρας, Σοφία Παυλίδου, Κώστας Καζάκας, Νατά-
σα Κοτσοβού, Χριστίνα Πετρολέκα, Ντανιέλ Νούρκα και ο 
Πάνος Σταθακόπουλος

Κάστρο Μυτιλήνης |  Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr

31/01
ΤΕΤ/ΠΕΜ

https://www.viva.gr/tickets/theater/tour/sympetheroi-ap-ta-tirana/


Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο
«Λέσβος 1922. Μνήμη Μικράς Ασίας» 

Το Επιστημονικό Συμπόσιο θα είναι αφιερωμένο στην επέ-
τειο της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Θα περιλαμβάνει πρωτότυπες ανακοινώσεις με 
στρογγυλή τράπεζα συζήτηση στο τέλος. Συμμετέχουν εξέ-
χουσες προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους.
Διοργάνωση: Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών με τη χορηγία 
της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης

Αντάμωμα Χορευτικών Συλλόγων Μυτιλήνης
«Μικρά Ασία Χαίρε»

Επάνω Σκάλα, Μικρασιάτισσα Μάνα  |  Ώρα έναρξης: 20:00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

05/06
ΔΕΥ/ΤΡΙ

07
ΤΕΤ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

Ημερο-
μηνία  Χωριό Εκδήλωση

14/07 ΜΟΡΙΑ 

Συναυλία με τον ΑΡΗ 
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ στον αύλειο 
χώρο του Αγιου Βασιλεί-
ου Μόριας 
Ώρα έναρξης 21:00

15/07 ΠΛΑΓΙΑ 
ΠΛΩΜΑΡΙ

ΠΛΑΓΙΑΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ:
Μουσικοχορευτική 
βραδιά

16/7

ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΝΗΓΎΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ από την τοπική 
κοινότητα Αγίας Μαρίνας 
και τον Δήμο Μυτιλήνης 
με λαϊκό μουσικό συ-
γκρότημα. Στο parking 
του χωριού.
Ώρα έναρξης 21:00

ΠΑΠΑΔΟΣ
ΠΑΝΗΓΎΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ με λαϊκό μουσικό 
συγκρότημα  

21/07 ΣΚΟΠΕΛΟΣ 
– ΓΕΡΑΣ

ΠΑΝΗΓΎΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΓΔΑ-
ΛΗΝΗΣ με λαϊκό μουσικό 
συγκρότημα  

24/7 ΓΕΡΑ 

11ος ΔΙΑΠΛΟΎΣ ΜΙΚΡΑ-
ΣΙΑΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
Αφετηρία Κουντουρουδιά:
Ώρα έναρξης 11:00 το πρωί

30/7 ΑΜΠΕΛΙΚΟ Γιορτή Εθελοντισμού

31/7

ΠΛΩΜΑΡΙ Γιορτή Ούζου - Συναυλία  
με τον ΧΡΗΣΤΟ ΔΑΝΤΗ 

ΠΑΜΦΙΛΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΎ και 
μουσικοχορευτική 
βραδιά με λαϊκό μου-
σικό συγκρότημα. Από 
την τοπική κοινότητα 
Παμφίλων, τον Σύλλογο 
Γυναικών Παμφίλων 
και τον Δήμο Μυτιλήνης. 
Στο πάρκο της παραλίας 
Παμφίλων
Ώρα έναρξης 20:00



Ημερο-
μηνία  Χωριό Εκδήλωση

1/8 ΠΑΠΑΔΟΣ  
ΓΕΡΑΣ 

Συναυλία με την
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ
στο Μουσείο Βρανά

2/8 ΠΑΝΑΓΙΟΎΔΑ 
Συναυλία με τον ΒΑΣΙΛΗ 
ΔΗΜΑ στο γήπεδο Πανα-
γιούδας 

6/8 ΑΚΡΑΣΙ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ στην 
πλατεία του Ακρασίου 
και μουσικοχορευτική 
βραδιά από λαϊκό μουσι-
κό συγκρότημα.
Διοργάνωση «Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Ακρασίου 
και Δήμος Μυτιλήνης.
Ώρα έναρξης 21:00

12/08 

ΛΟΎΤΡΑ ΛΟΎΤΡΑΓΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

ΑΓΙΑΣΟΣ 

Αφιέρωμα στη Μικρά 
Ασία με μουσική και 
χορό με τα σαντούρια και 
τα χορευτικά του Ανα-
γνωστηρίου της Αγιάσου 

13/8 ΝΕΟΧΩΡΙ

ΜΠΟΡΙΑΝΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
και μουσικοχορευτική 
βραδιά με λαϊκό μουσικό 
συγκρότημα. Από την 
τοπική κοινότητα Νεοχω-
ρίου και τον Δήμο Μυτι-
λήνης
Ώρα έναρξης 21:00

15/8
ΤΡΙΓΩΝΑΣ

«ΤΡΙΓΩΝΙΑ 22» με 
λαϊκό μουσικό συγκρό-
τημα. Από την τοπική 
κοινότητα Τρίγωνα και 
τον Δήμο Μυτιλήνης                                                                                                              
Ώρα έναρξης 21:00

ΠΑΛΑΙΟ-
ΧΩΡΙ 

Μουσική βραδιά με λαϊκό 
μουσικό συγκρότημα 

18/8 ΛΑΜΠΟΎ 
ΜΎΛΟΙ 

«ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»
Έκθεση φωτογραφίας και 
μουσικοχορευτική βρα-
διά με τα σαντούρια της 
Αγιάσου 

19/8 ΚΑΓΙΑΝΙ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑ  
με λαϊκό μουσικό
συγκρότημα



Ημερο-
μηνία  Χωριό Εκδήλωση

21/8 ΑΦΑΛΩΝΑΣ

Μουσικό αντάμωμα με  
λαϊκό μουσικό συγκρό-
τημα. Από την τοπική 
κοινότητα Αφάλωνα και 
τον Δήμο Μυτιλήνης  
στην πλατεία «Τσάμια» 
του χωριού
Ώρα έναρξης 21:00

23/8 ΜΕΓΑΛΟ-
ΧΩΡΙ ΒΕΝΙΑΜΙΝΕΙΑ

28/8
ΑΓΙΟΣ

ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ 
– ΛΟΎΤΡΑ 

ΠΑΝΗΓΎΡΙ
ΑΓΙΟΎ ΕΡΜΟΓΕΝΗ
στην παραλία 

04/09 ΙΠΠΕΙΟΣ ΓΙΟΡΤΗ ΣΎΚΟΎ

8/9 ΠΑΝΑΓΙΟΎΔΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΝΗΓΎΡΗ
«Γενεθλίων της Θεοτόκου»
Εκκλησιαστικές Ακολου-
θίες προς τιμήν της Ύπε-
ραγίας Θεοτόκου - μου-
σικοχορευτική βραδιά με 
χορευτικά συγκροτήματα 
και παραδοσιακή ορχή-
στρα - ονοματοδοσία της 
πλατείας του χωριού σε 
πλατεία Μικρασιατικής 
Μνήμης 1913-1922                                                                                                    
Ώρα έναρξης 21:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ





ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:




