


Σάββατο 2 Ιουλίου 

Ληξούρι αύλειος χώρος  
Α΄ Δημοτικού σχολείου,  
ώρα 9:15μ.μ.  
Στην οικογένεια του τσίρκου 
μας όλα είναι αποδεκτά και 
κάθε άνθρωπος έχει χώρο να 
αναδείξει το ταλέντο και τις 
αρετές του. Δημιουργώντας 
μια κοινότητα με ιδιαίτερο  
χαρακτήρα που ο ρατσισμός 
δεν έχει θέση.  

Έτσι η Σχολή χορού Λιβιερά-
του Ελισάβετ σε συνεργασία 
με τα τμήματα μοντέρνου και 
Κλασικού χορού του Δήμου 
Αργοστολιού σας προσκα-
λούμε στη χορευτική παρά-
σταση να απολαύσετε το δικό 
μας ΤΣΙΡΚΟ. 

Με τη στήριξη του  
Δήμου Ληξουρίου. 

Είσοδος ελεύθερη 

Δευτέρα 4 Ιουλίου 

Ληξούρι αύλειος χώρος  
Α΄ Δημοτικού σχολείου,  
ώρα 9:00μ.μ.  
Ο καλλιτέχνης του Θεάτρου 
Σκιών, Μιχάλης Ταυλάτος, 
θα χαρίσει σε μικρούς &  
μεγάλους απλόχερα το γέλιο 
και τη χαρά, με πρωταγωνι-
στή τον συμπαθητικό σε 
όλους μας ήρωα, Καραγ-
κιόζη στην παράσταση:  

“Ο Καραγκιόζης  
στη σελήνη” 

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου. 
Είσοδος ελεύθερη  
 
 
 
 
 

 

Πέμπτη 7 Ιουλίου 

Ληξούρι   
Κανταδόρικη περατζάδα 
ώρα 9:00μ.μ. 
Ξεκινώντας από το παλαιό  
Α’ Δημοτικό Σχολείο ακο-
λουθούμε και τραγουδούμε 
στα δρομάκια του Ληξουρίου 
με την κανταδόρικη παρέα 
Monte Nero.  

Γνωστές και αγαπημένες  
μελωδίες θα μας θυμίσουν 
παλιές εποχές, τραγούδια 
που όλοι αγαπήσαμε και  
αγαπάμε γιατί μιλούν  
νοσταλγικά στην καρδιά μας. 

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου. 

 

 

 

 

Παρασκευή 8 Ιουλίου 

Ληξούρι  
Πετρίτσειος Βιβλιοθήκη 
«Ο Δαμοδός», 
ώρα 8:00μ.μ.  
Το Πολιτιστικό Τμήμα του 
Δήμου Ληξουρίου σε συνερ-
γασία με το Γεωπάρκο Κεφα-
λονιάς και Ιθάκης θα σας 
παρουσιάσει τη γεωλογική 
έκθεση: “Πέτρινα και Απολι-
θωμένα Μητρώα της Παληκι-
σιάνικης γης”.  

Στην έκθεση θα παρουσια-
στούν απολιθώματα, πετρώ-
ματα, αλλά και ορυκτά από 
τη συλλογή του Χρήστου 
Μαρούλη, χάρτες και φωτο-
γραφικό υλικό της περιοχής 
της Παλικής.  

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 
όλον τον Ιούλιο.  

Εγκαίνια 8/8/2022 

Κυριακή 10 Ιουλίου 

Ληξούρι  
Κεντρική πλατεία  
της πόλης, ώρα 9:00μ.μ.  
Ο καραγκιοζοπαίχτης Αλέ-
ξανδρος Μελισσινός θα 
δώσει μια παράσταση για  
μικρούς και μεγάλους που 
αφορά τον Καραγκιόζη  
πρόσφυγα.  

Αλήθειες και αστεία διασκε-
δαστικά θα σας κρατήσουν 
το κέφι δίνοντας χαρά, 
γνώση και ιστορία.  

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου. 
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Αγαπητοί συμπολίτες 

Είναι γεγονός ότι τα δύο χρόνια της πανδημίας του covid-19 ο τομέας 
που χτυπήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο ήταν αυτός του πολιτισμού. 

Ο φόβος της πανδημίας και η ανάγκη για τήρηση των  υγειονομικών  
μέτρων επέβαλαν αφενός την αναστολή λειτουργίας των πολιτιστικών 
συλλόγων, αφετέρου μείωσαν τόσο τον αριθμό των εκδηλώσεων όσο 
και τη συμμετοχή των συμπολιτών μας  σε αυτές. 

Φέτος που νιώθουμε την “απελευθέρωση” από όλα αυτά τα μέτρα  
να είναι πια εφικτή, με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το  
πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ληξουρίου  
για το φετινό καλοκαίρι . 

Είναι ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που προσπαθεί να καλύψει όσο  
γίνεται καλύτερα όλα τα γούστα και τις ηλικίες. 

Από τις παιδικές θεατρικές παραστάσεις, τον παραδοσιακό Καραγκιόζη, 
την ανάγνωση παραμυθιών και τους ταχυδακτυλουργούς για τους  
μικρούς μας φίλους, μέχρι τα αφιερώματα στη Μικρασιατική  
καταστροφή που φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια, τις συναυλίες  
με γνωστούς καλλιτέχνες, τις παραδοσιακές περατζάδες των κανταδόρων 
μας και βέβαια την μοναδική Βαρκαρόλα που τόσο μας έλειψε… 

Από τις χορευτικές παραστάσεις των συλλόγων μας , τη γιορτή κρασιού, 
τη γιορτή του ψαρά , τα αφιερώματα σε σπουδαίους συμπολίτες μας  
και το Φεστιβάλ νεανικών συγκροτημάτων που ευελπιστούμε  
να καθιερώσουμε, μέχρι τις εκθέσεις ζωγραφικής, την έκθεση  
απολιθωμάτων και τις παρουσιάσεις βιβλίων…  

Σας  καλώ να στηρίξετε με την παρουσία σας όλες τις εκδηλώσεις. 

Το χειροκρότημά σας είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για όλους όσοι  
συμμετέχουν και προσπαθούν να διατηρήσουν έθιμα και παραδόσεις 
του τόπου μας. 

Ο Δήμαρχος Ληξουρίου 

Γιώργος Κατσιβέλης 

Το Αυτοτελές Τμήμα πολιτισμού του Δήμου μας 

σας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους κάθε ηλικίας  
στις καλοκαιρινές  πολιτιστικές  και ψυχαγωγικές  εκδηλώσεις  
που διοργανώνει το Πολιτιστικό  τμήμα τη φετινή χρονιά του  2022. 

Θεωρούμε πως οι πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις  
αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των δημοτών και αναπτύσσουν  
μια υγιή κοινωνικότητα και μια εξωστρέφεια. 

Η φιλοξενία και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων πολιτισμού  
αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, γι’ αυτό σας περιμένουμε όλους,  
κάθε ηλικίας, για να ψυχαγωγηθούμε και να χαρούμε  
τις Ληξουριώτικες εκδηλώσεις στον αύλειο χώρο  
του Α΄ Δημοτικού Ληξουρίου, στους κοινοτικούς χώρους  
των χωριών μας,  στις δυο βιβλιοθήκες μας,  
στις πλατείες μας και στην παραλία μας,  
μέσα από ένα ευρύ φάσμα  ποιοτικών επιλογών. 

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ληξουρίου 

Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Municipality of Lixouri
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Δευτέρα 18 Ιουλίου 

Ρίφι, αύλειος χώρος  
Κοινοτικού καταστήματος, 
ώρα 9:00μ.μ. 
Το πολιτιστικό τμήμα του 
Δήμου Ληξουρίου και η Κοι-
νότητα Ριφίου διοργανώνουν 
τιμητική αναφορά για το έργο 
και τη ζωή τουσπουδαίου νο-
μικού Γεώργιου Θεοτοκάτου. 

Θα μιλήσουν: Γεράσιμος Σωτ. 
Γαλανός, με θέμα: “Ο άν-
θρωπος και επιστήμονας Γε-
ώργιος Θεοτοκάτος μέσα από 
την ποιητική του φιλοσοφία” 
και ο νομικός - δικαστικός 
παρά των Αρείω Πάγω Διο-
νύσιος Σπυρ. Αντωνάτος με 
θέμα: “Η νομική υποστήριξη 
του Γεώργιου Θεοτοκάτου για 
τους πολιτικά κατατρεγμέ-
νους”. Θα πραγματοποιηθεί 
οπτική παρουσίαση πάνω στις 
ομιλίες.  

Πέμπτη 21 Ιουλίου 

Λιβάδι 
περιβάλλον χώρος  
κοινοτικού καταστήματος 
ώρα 9:00μ.μ.  
Ο περίφημος μάγος και κολ-
πατζής, ταχυδακτυλουγός 
ΟΣΚΑΡ θα τρελάνει μικρούς 
και μεγάλους με τα ταχυδα-
κτυλουργικά νούμερα.  

Mε φωτιές, μαντήλια, σχοι-
νιά, εφημερίδες, αποδρά-
σεις, υπνωτισμούς, αιωρή- 
σεις, εξαφανίσεις και εμφα-
νίσεις αντικειμένων που 
αφήνουν το κοινό με το 
στόμα ανοιχτό να αναρωτιέ-
ται αν αυτό που αντίκρισε 
είναι αληθινό ή όχι.  

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου.  
Είσοδος ελεύθερη 

 

Παρασκευή 22 Ιουλίου  

Ληξούρι  
αύλειος χώρος 2ου  
Δημοτικού σχολείου,, ώρα 
9:00μ.μ.  
Το πολιτιστικό τμήμα του 
Δήμου Ληξουρίου διοργα-
νώνει τιμητική βραδιά για 
τους παλιούς εν ζωή Εκπαι-
δευτικούς της Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της 
Παλικής.  

Θα γίνει οπτική προβολή για 
την ιστορία του 2ου  
Δημοτικού Ληξουρίου, λόγω 
των 200 χρόνων από την 
σύστασή του (1821-2021).  

Η βραδιά είχε προγραμματι-
στεί το 2021, αλλά λόγω 
πανδημίας μεταφέρεται στο 
σήμερα. 

 

 

Σάββατο 23 Ιουλίου  

Ληξούρι 
Κεντρική πλατεία,  
ώρα 9:30μ.μ. 
Ο Φίλιππος Ευαγγελάτος 
παρέα με την κιθάρα του θα 
σας χαρίσει παίζοντας για 
εσάς μπαλάντες, ρόκ κομ-
μάτια, αλλά και δικές του  
συνθέσεις. 

 
 
Αθέρας 
Πλατεία του χωριού,  
ώρα: 9:00μ.μ.  
Ο περίφημος μάγος και κολ-
πατζής, ταχυδακτυλουργός 
ΟΣΚΑΡ θα τρελάνει μικρούς 
και μεγάλους με τα ταχυδα-
κτυλουργικά νούμερα.  

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου.  
Είσοδος ελεύθερη. 

Σάββατο 23 Ιουλίου  

Καμιναράτα 
Αύλειος χώρος  
του ιερού ναού Προφήτη 
Ηλία Καμιναράτων,  
Ώρα 9:00μ.μ.  
Το Πολιτιστικό τμήμα του 
Δήμου Ληξουρίου θα πα-
ρουσιάσει μέσα από οπτικό 
υλικό τους ήρωες Παληκι-
σιάνους στρατιώτες που 
συμμετείχαν στους Βαλκανι-
κούς Πολέμους και στην  
Μικρασιατική Καταστροφή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 13 Ιουλίου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου, 
ώρα 9:00μ.μ.  
Όλοι μικροί - μεγάλοι ελάτε 
για να χαρείτε το show  

“BabySharkLive!”  

Mία καταιγιστική θεατρική 
περιπέτεια, που περιέχει το 
πασίγνωστο αυθεντικό αγα-
πημένο τραγούδι  

“Pinkfong’sBabyShark” . 

Η παράσταση είναι ένα μου-
σικοκινητικό υπερθέαμα με 
φαντασμαγορικά κοστούμια, 
πολύχρωμα σκηνικά και 
υπερσύγχρονο videowall με 
animated σκηνικά.  

Εισιτήρια: ταμείο 12,00€  

προπώληση 10,00€  

 

 

Πέμπτη 14 Ιουλίου  

Ληξούρι  
Κανταδόρικη περατζάδα, 
ώρα: 9:00μ.μ.  
Ακολουθούμε και τραγου-
δούμε στα δρομάκια του  
Ληξουρίου με την κανταδό-
ρικη παρέα Monte Nero.  

Παράλληλα στην πλατεία 
της πόλης, θα πραγματοποι-
ηθεί μια σύντομη ενημέ-
ρωση για τις δράσεις του 
ΚΕΘΕΑ 

Κινητή Μονάδα Κεφαλονιάς 
από τα μέλη της. 

Παρασκευή 15 Ιουλίου 

Βάτσα, ώρα: 9:00μ.μ.  
Η ριγανάδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Χαβριάτων   

“Η  Αγριλιώτισσα”  

 

Σάββατο 16 Ιουλίου 

Ληξούρι  
Κεντρική πλατεία,  
ώρα 8:00μ.μ. 
Τα χρονόμετρα παίρνουν 
φωτιά στο Survivor Summer 
Party.  
Η λήξη της σχολικής χρονιάς 
φέρνει μία πολύ μεγάλη έκ-
πληξη από το ΚΔΑΠ ΙΡΙΣ που 
είναι πάντα δίπλα στη μη-
τέρα, το παιδί και την οικο-
γένεια.  

Σας περιμένουμε όλους εκεί. 

 

 

 

 

Σάββατο 16 Ιουλίου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου, 
ώρα 9:00 μ.μ. 
Μια σπουδαία παράσταση για 
τα 100 χρόνια από την  
καταστροφή της Σμύρνης, 
με τραγούδια που έγραψε  
ο Μίκης Θεοδωράκης για τη 
Σμύρνη καθώς και Παραδο-
σιακά Μικρασιάτικα, με τίτλο 

“Σμύρνη 1922 
Το Παρίσι του Λεβάντε”  

Η παράσταση γίνεται  
με τη στήριξη της ΠΕΔ-ΙΝ  
(Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Ιονίων Νήσων)  
και του Δήμου Ληξουρίου. 
Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

 

Κυριακή 17 Ιουλίου 

Ληξούρι Κεντρική πλατεία  
ώρα 9:00μ.μ.  
Συναυλία της Φιλαρμονικής 
Σχολής Ληξουρίου. 

Πυρήνας πολιτισμού η Φι-
λαρμονική μας και φέτος το 
καλοκαίρι, καλωσορίζει  το 
κοινό με τις ιδιαίτερες, πάντα, 
μουσικές παραστάσεις της. 

 

 

 

 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου, 
ώρα 9:00μ.μ. 
Μεγάλη παράσταση παραδο-
σιακού Καραγκιόζη από το 
θίασο “Σκιές & Γέλια”   

Το εισιτήριο εισόδου θα 
ανέρχεται στα 6,00€ 
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Σάββατο 23 Ιουλίου  

Σκινιάς 
Αύλειος χώρος  
κοινοτικού καταστήματος 
ώρα 8:30μ.μ. 

“Ο Καραγκιόζης  
και το φάντασμα  

του Βασιλιά Κέφαλου” 

Ο καραγκιοζοπαίχτης Βαγ-
γέλης Σταθάτος θα σας  
χαρίσει μέσα από κόλπα και 
παιχνίδια του καραγκιόζη μια 
παράσταση όλο κέφι και 
ζωντάνια.  

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου.  

 

 

 

 

 

 

Κυριακή 24 Ιουλίου 

Ριτσάτα 
οικία Λασκαράτου,  
ώρα 9:00μ.μ.  
Λασκαράτεια Δρώμενα 

Εφέτος στα Λασκαράτεια 
Δρώμενα θα σας δώσουμε 
μια παράσταση που θα αλα-
λιάσετε με τους πρωταγωνι-
στές της, πάνω σε θέματα  
του Λασκαράτου.  

Ατάκες και μυστήρια πράγ-
ματα, σατιρικά και ποιήματα,  
ιστορίες και ανέκδοτα του 
ποιητή, όλα θα «στρω-
θούν» για να σας χαρίσον 
μια βραδιά, όπως αξίζει στον 
δικό μας μεγάλο ποιητή και 
σατιρικό Ανδρέα Λασκαράτο.  

Η βραδιά θα έχει εκπλήξεις  

 

 

Δευτέρα 25 Ιουλίου 

Σουλλάροι - Πλατεία  
μνημείου, ώρα 9:00μ.μ.  
Το Τμήμα Πολιτισμού του 
Δήμου Ληξουρίου και εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Πολι-
τισμού θα παρουσιάσουν την 
ιστορία και την πορεία συντή-
ρησης και αποκατάστασης 
του ιστορικού ναού της Αγίας 
Μαρίνας των Σουλλάρων.  

 

Βλιχάτα - Αύλειος χώρος  
του παλαιού σχολείου 
ώρα 8:30μ.μ.  
Ο καραγκιοζοπαίχτης Αλ. Με-
λισσινός θα δώσει παράσταση 
για μικρούς και μεγάλους 
που αφορά τον Καραγκιόζη 
πρόσφυγα και άλλα πολλά 
γύρω από τη ζωή του.  

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου.  

Τρίτη 26 Ιουλίου 

Χαυδάτα  
πλατεία του χωριού  
ώρα 9:00μ.μ.  
Ο περίφημος μάγος και κολ-
πατζής, ταχυδακτυλουργός 
ΟΣΚΑΡ θα τρελάνει μικρούς 
και μεγάλους με τα ταχυδα-
κτυλουργικά νούμερα.  

Φωτιές, μαντήλια, σχοινιά, 
εφημερίδες, αποδράσεις, 
υπνωτισμούς, αιωρήσεις, 
εξαφανίσεις και εμφανίσεις 
αντικειμένων που αφήνουν 
το κοινό με το στόμα ανοιχτό 
να αναρωτιέται αν αυτό που 
αντίκρισε είναι αληθινό ή όχι. 

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου.  

Είσοδος ελεύθερη 

 

 

Τετάρτη 27 Ιουλίου 

Αγία Θέκλη, 
Δημοτικό Σχολείο 
ώρα 9:00μ.μ.  
Ο περίφημος μάγος και κολ-
πατζής, ταχυδακτυλουργός 
ΟΣΚΑΡ θα τρελάνει μικρούς 
και μεγάλους με τα ταχυδα-
κτυλουργικά νούμερα.  

Φωτιές, μαντήλια, σχοινιά, 
εφημερίδες, αποδράσεις, 
υπνωτισμούς, αιωρήσεις, 
εξαφανίσεις και εμφανίσεις 
αντικειμένων που αφήνουν 
το κοινό με το στόμα ανοιχτό 
να αναρωτιέται αν αυτό που 
αντίκρισε είναι αληθινό ή όχι.  

Διοργάνωση πολιτιστικό 
τμήμα Δήμου Ληξουρίου.  

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

 

Πέμπτη 28 Ιουλίου 

Ληξούρι - Πόρτο  
Ώρα 9:00μ.μ. 
“Η γιορτή του ψαρά” μετά τα 
χρόνια της πανδημίας  
επανέρχεται η γιορτή του 
ψαρά που όλοι αγαπήσαμε 
και είναι αφιερωμένη στους 
συμπολίτες μας ψαράδες 
που με κόπο και παλεύοντας 
πολλές φορές με τα στοιχεία 
της φύσης δίνουν καθημε-
ρινό αγώνα. 

Οι ψαράδες μας θα ψήνουν 
σαρδέλα που θα προσφέ-
ρουν στον κόσμο κρασί, ενώ  
συντροφιά θα μας κρατήσει 
η κανταδόρικη παρέα Monte 
Nero. 

 

 

 

Πέμπτη 28 Ιουλίου 

Χαβριάτα 
Δημοτικό Σχολείο  
ώρα 9:00μ.μ.  
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  
Χαβριάτων “Η Αγριλιώτισσα” 
σε συνεργασία με το τμήμα 
πολιτισμού του Δήμου Λη-
ξουρίου και της Εταιρείας 
Μελέτης του έργου του Βι-
κέντιου Δαμοδού, θα παρου-
σιάσει την προτομή του 
μεγάλου δασκάλου Δαμοδού 
και μέσα από οπτική  
παρουσίαση  

Θα μιλήσει για το έργο του 
σπουδαίου δασκάλου  
ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού  
κ. Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός 
και η καθηγήτρια - θεολόγος 
κυρία Ρουμπίνα Τρομπέτα - 
Ρουχωτά.   

 

Παρασκευή 29 Ιουλίου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00μ.μ. 
Μεγάλη λαϊκή συναυλία  
με το διακεκριμένο συμπα-
τριώτη μας.  
Tον υπέροχο ερμηνευτή  
Γεράσιμο Ανδρεάτο.  

Μαζί του στο τραγούδι  
η Μαρία Τσάμη. 
Σολίστ στο μπουζούκι ο συν-
θέτης Δημήτρης Λίβανος.  
Τιμητική συμμετοχή του μα-
έστρου Παναγή Μπαρμπάτη.  

Θα ερμηνεύσουν μεγάλες 
ελληνικές επιτυχίες και τρα-
γούδια που αγαπάμε.  

Συνδιοργάνωση:  
Πολιτιστικός Σύλλογος  
“Η Κουνόπετρα” και “ΝΕΟΛ” 

Οικονομική Ενίσχυση 10,00€ 

Σάββατο 30 Ιουλίου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00μ.μ. 
Θεατρική παράσταση: 
”Σωκράτης & Σ.Ι.Α Project” 
Mια Rock απόδοση της 
“Αληθινής απολογίας του  
Σωκράτη“ του Κώστα  
Βάρναλη. 

Στόχος του σκηνοθέτη και 
ηθοποιού είναι να φέρει σε 
διάλογο στην σκηνή έργα 
συγγραφέων και ποιητών 
που νοηματοδότησαν την 
πορεία των λαϊκών αγώνων 
από τα τέλη του 19ου αιώνα 
μέχρι και τα μέσα του 20ου.  

Είσοδος: 8,00€ για φοιτητές, 
10,00€ για μεγάλους. 

 

 

Κυριακή 31 Ιουλίου  

Στον πεζόδρομο  
της οδού Τζον Κένεντι  
ώρα 10:00μ.μ. 
Το Alo bar διοργανώνει συ-
ναυλία με το συγκρότημα 
FUNDRACAR υπό την αιγίδα 
του Δήμου Ληξουρίου.  

 
 
 
 
 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:30μ.μ. 
"ΠΙΝΟΚΙΟ" Το κλασικό παρα-
μύθι του πασίγνωστου συγ-
γραφέα Carlo Collodi   
Η συνέχεια ...επί Σκηνής!!! 
Προπώληση:8,00€,  
Ταμείο: 10,00€ (από 2ετών) 



Τετάρτη 3 Αυγούστου  

Καμιναράτα 
περιοχή Αετόσταση  
ώρα 6:00μ.μ.  
Αγώνας Παλαίμαχων  
Ποδοσφαιριστών  
Καμιναράτων -  
Αστέρας Ληξουρίου,  

αφιερωμένος στη μνήμη  
του Διονυσίου  
Μαρούλη (Μαραντόνα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διήμερο 4, 5 Αυγούστου  

Ληξούρι 
Κεντρική πλατεία,  
ώρα 8:00μ.μ.  
Το πολιτιστικό τμήμα του 
Δήμου Ληξουρίου παρου-
σιάζει την έκθεση:  

“Τα παλαιά επαγγέλματα” 
του Χαράλαμπου Μακρή. 

Πρόκειται για περίτεχνες  
μικροκατασκευές που δεί-
χνουν το πώς γινόταν στις 
περασμένες εποχή οι επαγ-
γελματικές και βιοποριστικές 
ενέργειες των ανθρώπων. 

 

 

 

 

 

 

  

Διήμερο 4, 5 Αυγούστου   

Ληξούρι  
Προαύλιο Μουσείου,  
ώρα 9:00μ.μ.  
ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΑ 2022   
Θέμα:  

“Η αντιπαλότητα  
Ληξουριού  Αργοστολιού:  

Μύθος και  
πραγματικότητα”. 

Ομιλίες, προβολές, θεατρικά 
και χορευτικά δρώμενα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 

Δελλαπορτάτα  
στον  
Ιερό Ναό της Παναγίας  
στα, ώρα 9:00μ.μ.  
Μετά από την παράκληση 
στην Θεομήτορα, θα πραγ-
ματοποιηθεί στον αύλειο 
χώρο του ναού οπτικοακου-
στική εκδήλωση  

“Μνήμη για τα Κεφαλονίτικα 
λαογραφικά περασμένα” 
του Σαράντη Αντωνάτου.  

Θα ακολουθήσει ριγανάδα 
και τραγούδια από την ορ-
χήστρα Monte Nero. 

Υπό την αιγίδα  
του πολιτιστικού τμήματος 
του Δήμου Ληξουρίου.  

Είσοδος ελεύθερη 

 

 

Παρασκευή 5 Αυγούστου  

Ληξούρι  
Στον πεζόδρομο  
της οδού Τζον Κένεντι  
ώρα 10:00μ.μ. 
Το Alo bar διοργανώνει  
συναυλία με το ΜΙΘΡΙΔΑΤΗ 
υπό την αιγίδα του Δήμου 
Ληξουρίου. 
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Δευτέρα 1 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου, 
ώρα 9:00μ.μ.  

Μεγάλη καλοκαιρινή  
συναυλία της Φιλαρμονικής  
Σχολής Ληξουρίου  
Η Φιλαρμονική Σχολή Πάλης 
έχει να επιδείξει μια μακρά 
μουσική διαδρομή.  

Δημιουργήθηκε το 1836 σε 
μια προσπάθεια να προσφέ-
ρει δωρεάν μουσική παιδεία 
αλλά και να λαμπρύνει τι  
πολιτιστικές, κοινωνικές και 
θρησκευτικές εκδηλώσεις 
του τόπου μας.  

Αποτελεί ένα μουσικό σύ-
νολο που προάγει τη μου-
σική, τη συλλογικότητα, τον 
εθελοντισμό, την ερασιτε-
χνική δημιουργία. 

Οικονομική Ενίσχυση 10,00€ 

Τρίτη 2 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00μ.μ.  
Η "Art Muppets Production" 
θα σας παρουσιάσει στα 
πλαίσια του πολιτιστικού  
καλοκαιριού 2022 την πρω-
τότυπη και φαντασμαγορική 
παράσταση:  

"Τa Μαγικά Παραμύθια" 

Ένα υπερθέαμα με κούκλες 
και ηθοποιούς που θα  
ενθουσιάσει μικρούς και  
μεγάλους. 

Είσοδος: 10,00€ 

προπώληση 8,00€ 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 3 Αυγούστου  

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00μ.μ.  
Μεγάλη συναυλία  
με τον σπουδαίο  
ερμηνευτή  
Δημήτριο Μπάση.  

Eίναι ένας από τους σημαν-
τικότερους λαϊκούς τραγου-
διστές της γενιάς του, 
ετοίμασε και φέτος ένα μο-
ναδικό πρόγραμμα, γεμάτο 
αγαπημένα τραγούδια από 
την προσωπική του δισκο-
γραφία αλλά και τραγούδια 
μεγάλων δημιουργών, ερ-
μηνευμένaπάντα με τον 
δικό του ξεχωριστό τρόπο. 

Συνδιοργάνωση:  

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και 
Δήμος Ληξουρίου.  

Είσοδος ελεύθερη 

Δευτέρα  1 Αυγούστου  

Κλαδάτα - Κτήμα Χαριτάτου - ώρα 8:00μ.μ.  
Έκθεση Collage από τον  Χαράλαμπο (Χάρη) Παρτίδο. 
Ο Χαράλαμπος (Χάρης) Παρτίδος είναι Ελληνο-Αμερικανός  
και συνταξιούχος επιστήμων που διαμένει στο Μάντισον. 
Σπούδασε Κτηνιατρική στην Ελλάδα και είναι κάτοχος MSc 
και PhD στη Μικροβιολογία και στην Ανοσολογία αντίστοιχα 
από τo London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
Στις διάφορες ακαδημαϊκές του θέσεις σε Ευρώπη και Ηνω-
μένες Πολιτείες είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί μερικά από τα 
μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου και συλλογές  έργων τέχνης. 
Αυτό τον βοήθησε να ανακαλύψει εκ νέου την αγάπη του για 
το σχέδιο και το κολάζ, αυτό που κάποτε ήταν ένα παιδικό 
χόμπι.  Ωστόσο, από τη συνταξιοδότησή του και μετά παρα-
κολούθησε ως ακροατής μαθήματα ιστορίας της τέχνης στο 
UW (Δημόσιο Πανεπιστήμιο) του Μάντισον να εξοικειωθεί με 
τα καλλιτεχνικά κινήματα και τα έργα των μεγάλων μαιτρ (ζω-
γράφων) από την Αναγέννηση ως τον 20ο αιώνα. 
Απολαμβάνει να μαθαίνει μέσ’ από τη δημιουργικότητά του. 
Η πρόθεσή του είναι να βλέπει οικείες εικόνες μ’ ένα  
καινούργιο τρόπο  δημιουργώντας έτσι μια φρέσκια προσέγγιση. 
Με τη στήριξη του Δήμου Ληξουρίου. Εγκαίνια 1/8/2022.  
Η έκθεση θα διαρκέσει έως και 15 Αυγούστου 



Τετάρτη 10 Αυγούστου 

Λιμάνι Ληξουρίου, ώρα 9:30μ.μ.  
“Όρτσα τα πανιά” με τη 
μαγευτική Βαρκαρόλα μας! 
Βαρκούλες και πλεούμενα, 
φωτισμένα και πλουμισμένα 
θα “σεργιανίσουν” και συγ-
χρόνως θα αστράψει ο ουρα-
νός από φώτα … 
Οι καταξιωμένοι Σπύρος & 
Μάκης Καραβιώτης, πλαισιω-
μένοι από καλλίφωνους καν-
ταδόρους θα μας χαρίσουν 
μια μαγευτική βαρκαρόλα με 
τραγούδια & καντάδες. 
Ένα μοναδικό μουσικό δρώ-
μενο, που προέρχεται από τα 
χρόνια της Ενετοκρατίας στα 
Επτάνησα, ζωντανεύει στο 
Ληξούρι μας χαρίζοντας στο 
κοινό μια μοναδική εμπειρία 
ήχου και θεάματος. 

Συνδιοργάνωση:  
Δήμος Ληξουρίου / ΠΕΔ-ΙΝ  

Πέμπτη 11 Αυγούστου 

Πέμπτη 11 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00μ.μ.  
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  
Ληξουρίου “Χωροπούλα” 
θα παρουσιάσει μια μεγάλη 
μουσικοχορευτική παρά-
σταση με τίτλο:  

“Μια θάλασσα πλατιά”  

Η παράσταση είναι αφιερω-
μένη στην Ελληνική θά-
λασσα. Περιλαμβάνει παρα- 
δοσιακούς και σύγχρονους 
χορούς, αλλά και τραγούδια 
από το Ιόνιο και το Αιγαίο  
πέλαγος καθώς και τις ακτές 
του Πόντου… 

Με τη στήριξη  
του τμήματος πολιτισμού 
του Δήμου Ληξουρίου 

Είσοδος ελεύθερη 

 

 

 

Πέμπτη 11 Αυγούστου 

Δαμουλιανάτα - Αύλειος 
χώρος του Δημοτικού 
σχολείου, ώρα 8:30μ.μ.  
H ιστορία του ιστορικού ναού 
“Παναγίας του Βουνού”.  

Παρουσιάζει το τμήμα  
πολιτισμού του Δήμου  
Ληξουρίου σε συνεργασία 
με την Κοινότητα  
Δαμουλιανάτων. 

Τη βραδιά θα κοσμήσει με 
τραγούδια αγαπημένα η  
ορχήστρα Monte Nero και 
θα προσφερθεί ριγανάδα.  

Είσοδος ελεύθερη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρασκευή 12 Αυγούστου 

Ληξούρι  
Βραδιά πανσελήνου  
στον κήπο  
του ξενοδοχείου SUMMERY,  
ώρα 9:00μ.μ.  

Eγκαίνια  
της έκθεσης ζωγραφικής  
της Τιτίκας Φαρακλού,  

με θέμα  

“Περιπλανήσεις 
και Αναζητήσεις” 

Θα προλογίσει  
η Δρ. Μαράη Γεωργούση, 
Ιστορικός Τέχνης.  

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει 
θεατρικό δρώμενο από  
τη θεατρολόγο  
Αναστασία Θωμά. 
 
 
 

 

 

 

Παρασκευή 12 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00 μ. μ.  
Το Μικρό Θέατρο Λάρισας 
παρουσιαζεί την παιδική πα-
ράσταση που θα μιλήσει 
στην καρδιά των μικρών μας 
αλλά και στις μνήμες των 
μεγαλύτερων φίλων μας. 

Ο Λαγός και η Χελώνα 
“Ο Αγώνας του φετινού  

καλοκαιριού” 
Προπώληση: 10,00€ 
VIVA.GR, Ταμείο: 10,00€ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δευτέρα 8 Αυγούστου  

Ληξούρι 
Κεντρική πλατεία,  
ώρα 9:00μ.μ.  
Οι ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ  

(Αποστόλης Λοβέρδος,  
Διονύσης Αυγερινός)  
θα παρουσιάσουν μέσα  
από ένα ανυπέρβλητο show  
τα τραγούδια τους και τις 
μουσικές στιγμές τους  
που άφησαν εποχή.   

Ελάτε να τους χαρείτε είναι 
μοναδικοί !  

Η συναυλία γίνεται  
με τη στήριξη του τμήματος  
πολιτισμού του Δήμου  
Ληξουρίου. 
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Κυριακή 7 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00μ.μ.  
Οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενες του "Υπερίωνα"  
παρουσιάζουν ένα σύντομο μουσικοθεατρικό δρώμενο  
με τίτλο: "Μένουμε πάντα παιδιά". 

Κατόπιν, η σκυτάλη θα δοθεί σε δύο ξεχωριστούς καλλιτέ-
χνες και την μπάντα που τους πλαισιώνει! 

Μεγάλη συναυλία του ΥΠΕΡΙΩΝΑ με τους μοναδικούς:  

Νίκος Ζιώγαλας & Γιάννης Μηλιώκας 

Το πέρασμα της ελληνικής μουσικής από Ροκ, Ποπ, Ρέγγε, 
λαϊκότροπα και παραδοσιακά εναλλάσσονται σε αυτή την  
μοναδική συνύπαρξη δύο σπουδαίων δημιουργών!  

Είσοδος: 10,00€ για την ενίσχυση του έργου του Υπερίωνα 

Η συναυλία γίνεται με τη στήριξη του του Δήμου  
Ληξουρίου.

Τρίτη 9 Αυγούστου 

Ληξούρι  
αύλειος χώρος Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00μ.μ.  
Το τμήμα πολιτισμού του Δήμου Ληξουρίου  
παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση: 

“Πρόσφυγες του 1922 στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη” 
Η παράστασή στηρίζεται σε πρωτότυπο υλικό προφορικών 
αφηγήσεων που αφορούν στη Μικρασιατική Καταστροφή, 
στην πορεία των προσφύγων από τις πατρογονικές εστίες 
τους στη μητέρα Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά και 
στην Ιθάκη 

Στόχος της παράστασης είναι το ελληνικό και το ξένο κοινό 
να συναισθανθούν όχι μόνο το προσφυγικό δράμα και τον 
πόνο που έφερε μαζί του ο Ελληνισμός της Μικρασίας, αλλά 
και το πολιτιστικό φορτίο που μετάγγισε στην Κεφαλονίτικη 
παράδοση.  

Είσοδος ελεύθερη 



Σάββατο 13 Αυγούστου 

Αύλειος χώρος του σχο-
λείου Μαντζαβινάτων - 
Βουνίου, ώρα 9:30μ.μ.  
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  
Κατωγής η “Κουνόπετρα” 
διοργανώνει τη καθιερω-
μένη “Γιορτή Κρασιού”.  

Ορχήστρα, χοροί, τραγού-
δια, οίνος εκλεκτός, και κάθε 
χορός της αρεσκείας σας, 
όλα για εσάς θα είναι έτοιμα 
και θα σας περιμένουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διήμερο 13, 14 Αυγούστου  

Μουσείο Καμιναράτων, 
ώρα 8:00μ.μ.  
Έκθεση Ζωγραφικής από 
την Ένωση Καλλιτεχνών και 
Λογοτεχνών Ηλιούπολης με 
θέμα : 
“Οι Πρόεδροι Καμιναράτων  
από το 1974 έως το 2022”.  
Η έκθεση γίνεται με τη 
φροντίδα του προέδρου της 
Ένωσης Καλλιτεχνών και της 
Κοινότητας Καμιναράτων.  
Στα πλαίσια της έκθεσης ο 
άξιος Καμινάρης καραγκιο-
ζοπαίχτης, Ευάγγελος Διο-
νυσίου Σταθάτος θα σας 
παρουσιάσε μια μοναδική 
παράσταση τοπικού ενδια-
φέροντος : 
Ο Καραγκιόζης και το φάν-
τασμα του Βασιλιά Κέφαλου  
Με τη στήριξη του Δήμου 
Ληξουρίου. 

Κυριακή 14 Αυγούστου 

Καμιναράτα  
ώρα 8:00μ.μ.  
Ο χορευτικός Σύλλογος  
Καμιναράτων “Αετός” θα 
χορέψει στον περιβάλλοντα 
χώρο της Κοινότητας Καμι-
ναράτων πλαισιώνοντας την 
έκθεση της Ένωσης Καλλι-
τεχνών της Ηλιούπολης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη 16 Αυγούστου 

Ληξούρι 
Παλαιό Α  ́Δημοτικό Σχολείο  
Πρόσοψη κτηρίου  
Θουκυδίδη Βαλεντή 
ώρα 8:30μ.μ. - 10:30μ.μ. 
Ο εικαστικός Σύλλογος  

“Οι Μορφές” θα πραγματο-
ποιήσουν έκθεση των έργων 
τους στις 16, 17 και 18  
Αυγούστου στην είσοδο του  
ιστορικού κτήριου του  
παλιού Δημοτικού Σχολείου 
Ληξουρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίτη 16 Αυγούστου 

Ληξούρι 
Κεντρική πλατεία,  
ώρα 9:30μ.μ.  
Ο Φίλιππος Ευαγγελάτος 
μαζί με τον Ερμή Μωραΐτη 
στα κρουστά θα σας κρατή-
σουν μουσική συντροφιά, με  
μπαλάντες, ρόκ ακούσματα 
και διάφορες αγαπημένες  
μελωδίες. Θα ακουστούν και 
συνθέσεις - τραγούδια του 
Φίλιππα. Ευαγγελάτου.  

Η συναυλία γίνεται  
με τη στήριξη του Δήμου 
Ληξουρίου και εντάσσεται 
στα πλαίσια του φεστιβάλ 
νεανικών συγκροτημάτων. 

 

 

 

 

Τρίτη 16 Αυγούστου 

Ρίφι 
Kοινοτικό κατάστημα, 
ώρα 9:00μ.μ.  
Το Τμήμα Πολιτισμού του 
Δήμου Ληξουρίου και η  
Κοινότητα Ριφίου διοργανώ-
νουν τιμητική παρουσίαση 
για την πορεία του παλαίμα-
χου αθλητή της πάλης,  

Άγγελου Θεοτοκάτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 17 Αυγούστου 

Αύλειος χώρος του Ναού 
Αγίου Νικολάου  
χωρίου της Αγίας Θέκλης, 
ώρα 8:30μ.μ.  
Το Τμήμα Πολιτισμού του 
Δήμου Ληξουρίου σε  
συνεργασία με τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο της Αγίας  
Θέκλης θα παρουσιάσει το 
θέμα: 

“Ιερός Ναός  
της Αγίας Θέκλης:  

Ιστορία, παρόν και μέλλον” 

  

 

 

 

Τετάρτη 17 Αυγούστου 

Βραχίονας Ληξουρίου, 
ώρα έναρξης 9:00μ.μ.  
Η ομάδα του Amnesia και 
του Monopolada σε  
συνεργασία με τον Δήμο 
Ληξουρίου διοργανώνουν 
ένα μονοήμερο φεστιβάλ 
στον Βραχίονα στο λιμάνι 
Ληξουρίου.  

Dj από όλη την Κεφαλονιά 
θα παίξουν διαφορετικά είδη 
μουσικής ικανοποιώντας 
κάθε γούστο.  

Στόχος είναι να γίνει θεσμός 
το φεστιβάλ νεανικών συγ-
κροτημάτων στο Ληξούρι. 

Η εκδήλωση γίνεται με τη 
στήριξη του του Δήμου  
Ληξουρίου και εντάσσεται 
στα πλαίσια του φεστιβάλ 
νεανικών συγκροτημάτων.  

Είσοδος ελεύθερη 

Πέμπτη 18 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:30μ.μ.  
Καλοκαιρινή συναυλία που 
διοργανώνει ο ΝΕΟΛ  
με την Μαρίζα Ρίζου! 

Η σπουδαία καλλιτέχνης θα 
παρουσιάσει ένα πρόγραμμα 
φτιαγμένο όπως πάντα με 
μεράκι, με τραγούδια από 
την προσωπική της δισκο-
γραφία, παλαιότερα, και-
νούρια πικάντικες διασκευές, 
πρίζα, ενέργεια, κέφι, διά-
δραση!  

Οικονομική Ενίσχυση:  

13,00€ προπώληση,  

15,00€ είσοδο 

 

 

 

Παρασκευή 19 Αυγούστου 

Φανάρι - Γερογόμπου, 
ώρα 8:30 μ. μ.  
Στα πλαίσια της παγκόσμιας 
ημέρας των Φάρων, ο 
Δήμος Ληξουρίου διοργα-
νώνει μελωδική βραδιά ιστο-
ρίας και μνήμης του Φάρου 
του Γερογόμπου.  
Τη βραδιά θα κοσμήσουν με 
όμορφα άσματα ελληνικά 
και ξένα καλλιτέχνες από 
την Ιταλία και η ορχήστρα 
Monte Nero. 
Σας καλούμε να απολαύ-
σουμε το απίστευτο τοπίο και 
το μοναδικό ηλιοβασίλεμα. 
Είσοδος ελεύθερη  

Σάββατο 20 Αυγούστου  

Παραλία Ληξουρίου 
ώρα 9:00μ.μ.  
Συναυλία της Φιλαρμονικής 
Σχολής Ληξουρίου. Α

ύ
γο
υ
σ
το
ς2

0
22



Κυριακή 21 Αυγούστου 

Ληξούρι, κεντρική πλατεία, 
ώρα 21:15μ.μ.  
“Περατζάδα στα καντούνια 
του Ληξουριού μας” 

Οι τραγουδιστές της Κεφα-
λονιάς, Σπύρος & Μάκης 
Καραβιώτης, πλαισιωμένοι 
από καλλίφωνους κανταδό-
ρους θα χαρίσουν στο φιλό-
μουσο κοινό του Ληξουρίου 
μια αξέχαστη βραδιά καντά-
δας στα σοκάκια και στην 
παραλία της πόλεως.  

Οι κανταδόροι με συνοδεία 
οργάνων θα συμπαρασύ-
ρουν το πλήθος να τους 
ακολουθήσει στο μελωδικό 
τους περίπατο, τραγουδών-
τας μαζί τους αγαπημένες 
καντάδες & αριέττες. 

Συνδιοργάνωση:  
Δήμος Ληξουρίου - ΠΕΔ-ΙΝ 

Τρίτη 23 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 8:45μ.μ.  
Η μοναδική στα παραμυθο-
καμώματα Βιργινία Κοκκί-
νου θα παρουσιάσει για 
όλους τους μικρούς και τους  
μεγάλους το δρώμενο:   

“Οι βασιλοπούλες που  
λιώναν τα γοβάκια τους” 

Τρεις βασιλοπούλες. Τρία 
ζευγάρια γοβάκια. Ολημερίς 
τα γυάλιζαν, το βράδυ 
εκείνα λιώναν. Μεγάλο μυ-
στήριο. Κι ο βασιλιάς δοκιμα-
σία θα βάλει. Όποιος το 
μυστήριο λύσει, την κόρη 
που θέλει θα κερδίσει… 

Με τη στήριξη του  
τμήματος πολιτισμού  
του Δήμου Ληξουρίου.  

Είσοδος ελεύθερη 

Πέμπτη 25 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:00μ.μ.  
Η "Φαύστα" του Μποστ  
δεν χρειάζεται συστάσεις...  

H ιδιότυπη και σαρκαστική 
κοινωνική κριτική της  
παραμένει βασανιστικά επί-
καιρη, λίγους μόλις μήνες 
πριν συμπληρώσει τα 60 
χρόνια από την συγγραφή 
της! Αυτή την εμβληματική 
ιλαροτραγωδία (τόσο κατάλ-
ληλη για τις τραγελαφικές 
συνθήκες της όψιμης πραγ-
ματικότητας), παρουσιάζει η 
θεατρική ομάδα του πολιτι-
στικού συλλόγου "Ανάκαρα" 
Ληξουρίου. "Ανάκαρα" ση-
μαίνει ανάταση, δύναμη και 
αντοχή ψυχής τε και σώματος. 
Ας έχουμε λοιπόν ανάκαρα... 

 

 
 
 
 
 

 
Φαύστα:  
Αγγελική Παπαδάτου - Καλού 
Ελένη: Μαρία Μουρελάτου 
Γιάννης: Κωστής Ταβουλάρης 
Μαριάνθη: Μαρία Τζωρτζάτου 
Κα. Ιατρού: Μαργαρίτα Λιναρδάτου 
Κ. Ιατρού: Βασίλης Μοσχονάς 
Αγόρι: Ευθύμιος Μαρούλης  
Η Γάτα: Φοίβη Ρίζου  
Σκηνοθετική Εποπτεία:  
Φοίβη Ρίζου και όλη η ομάδα 
Σκηνοθεσία: Αναστασία Θωμά  
Σκηνικά & Κοστούμια :  
Θεατρική ομάδα σε συνεργασία 
με τον σύλλογο ΑΝΑΚΑΡΑ 

Η παράσταση γίνεται  
με τη στήριξη  
του τμήματος πολιτισμού  
του Δήμου Ληξουρίου. 

Παρασκευή 26 Αυγούστου 

Ληξούρι αύλειος χώρος 
Α΄ Δημοτικού σχολείου 
ώρα 9:30μ.μ.  
Ο Φίλιππος Ευαγγελάτος  
(κιθάρα - φωνή) μαζί με τον 
Ερμή Μωραΐτη (κρουστά) θα 
τραγουδήσουν και θα παί-
ξουν ειδικά για εσάς, τρα-
γούδια δυνατά, γνωστά και 
άγνωστα, μα πάνω από όλα 
τραγούδια που αγαπήσαμε 
και αγαπάμε, μπαλάντες, 
ρόκ ακούσματα και διάφο-
ρες αγαπημένες μελωδίες. 

Η συναυλία γίνεται με  
τη στήριξη του τμήματος 
πολιτισμού του Δήμου  
Ληξουρίου και εντάσσεται 
στα πλαίσια του φεστιβάλ 
νεανικών συγκροτημάτων. 

Είσοδος ελεύθερη 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  

ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
στο προαύλιο του Μουσείου Ληξουρίου ώρα 9:00μ.μ., 
Στις παρακάτω ημερομηνίες θα πραγματοποιηθούν  
παρουσιάσεις βιβλίων: 

  

Σάββατο, 2 Ιουλίου, του Βασίλη Μαλλιώρη 

Σάββατο, 9 Ιουλίου, του Γεράσιμου Τζιβρά 

Σάββατο, 16 Ιουλίου, του Γιώργου Ρεπούση 

Σάββατο, 23 Ιουλίου, της Θεοδώρας Ζαφειράτου 

Σάββατο, 30 Ιουλίου, του Λιβιέρη Λιβιεράτου 

Τρίτη, 2 Αυγούστου, του Μάκη Θεοτοκάτου 

 

HAPPY HOUSE 
στο πεζόδρομο, ώρα 9:00μ.μ., 

Παρασκευή, 29 Ιουλίου, του Σπύρου Πετρουλάκη 
συγγραφέας του βιβλίου “Σασμός” 
το μυθιστόρημα: “Κατά Ιωάννη”
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Ληξούρι:  
15 Αυγούστου Η Παναγία η Περλιγκού 
27 Αυγούστου του Αγίου Φανουρίου 
7 Ιουνίου του Παπα Μπασιά 

Αγία Θέκλη:  
24 Σεπτεμβρίου της Αγίας Θέκλας 

Αθέρας:  
26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής 

Βουνί:  
8 Σεπτεμβρίου της Παναγίας  
της Καρακαλιώτισσας 

Δαμουλιανάτα: 
15 Αυγούστου της Παναγίας 

Δελλαπορτάτα:  
8 Σεπτεμβρίου το Γενέσιο της Θεοτόκου 

Καμιναράτα:  
20 Ιουλίου του Προφήτου Ηλιού 

Κεχριώνας:  
23 Αυγούστου Αντιμήρη της Θεοτόκου 

Κηπούρια:  
14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού    

Κορωνάτο:  
15 Αυγούστου της Παναγίας 

Κοντογεννάδα:  
26 Σεπτεμβρίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

Κουβαλάτα:  
8 Σεπτεμβρίου το Γενέσιο της Θεοτόκου 

Λέπεδα:  
4 Σεπτεμβρίου του Αγίου Άνθιμου 
26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής  

Λιβάδι:  
24 Αυγούστου του Αγίου Διονυσίου 

Λουκεράτα:  
27 Ioυλίου του Αγίου Παντελεήμονα 

Μαντζαβινάτα:  
15 Αυγούστου της Παναγίας 

17 Σεπτεμβρίου της Παναγίας 

Μιχαλιτσάτα:  
17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας 

Μονοπολάτα:  
26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής 
6 Αυγούστου η Μεταμόρφωση  του Σωτήρος 

Ρίφι:  
2 Ιουλίου της Παναγίας της Βλαχέρνας 

Σουλλάροι:  
17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας 
6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου 

Φαβατάτα:  
24 Ιουνίου το Γενέσιον του Προδρόμου 

Χαβδάτα:  
30 Ιουνίου των Δώδεκα Αποστόλων 

Χαβριάτα:  

15 Αυγούστου  της Παναγίας 

Θρησκευτικές Εορτές  
στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ληξουρίου



su
m

m
er

 c
u

lt
u

ra
l r

ou
te

s 

JULY2022 
Saturday, 2 July 9:15p.m. 

Lixouri, courtyard of the 1st 
Primary School  

Dance Performance   

Thursday 7 July, 9:00p.m. 

Cantadorian parade with 
traditional songs 

Friday 8 to 31 July, 8:00p.m. 

Petritsios Library "O Damodos" 

Geological exhibition: "Stone 
and Fossil Records of the 
Palikisian land". 

Sunday 10 July, 9:00p.m. 

Central town square 

Shadow theater with the 
traditional hero Karagiozis. 

 

 

 

 

 

 
Wednesday 13 July, 9:00p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st 
Primary School 

Τhe show "BabySharkLive!" 

Thursday 14 July 9:00p.m. 

Cantadorian parade with 
traditional songs. 

Saturday 16 July, 9:00p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st 
Primary School 

A great show for the 100 
years since the destruction 
of Smyrna, with songs  
written by  
Mikis Theodorakis. 

 

 

 

 

 

 

 
Sunday, 17 July, 9:00p.m. 

Concert of the Lixouri  
Philharmonic School in  
the central square. 

Friday, 22 July, 9:00p.m.  

Lixouri Courtyard of the  
2nd Municipal School  

The history of the 2nd  
Municipal Lixouri 

Saturday 23 July, 9:30p.m.  

Lixouri - Central square 

Concert by Filippos  
Evangelatos 

Sunday 24 July, 9:00p.m.  

Ritsata - Laskaratos home 

“Laskaratia Dromena” 
Performance with poems 
and satires based on the 
texts of poet Andreas 
Laskaratos 
 
 

 
Thursday 28 July, 9:00p.m. 

Lixouri - Port side 

"The fisherman's feast" 

Our fishermen will cook  
sardines that they will offer 
to the people with wine, 
while the Cantadorian  
company Monte Nero  
they sing traditional songs. 

Friday 29 July, 9:00p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st 
Primary School 

Concert with the conductor 
Panagi Barbatis and the  
famous Greek singer 
Gerasimos Andreatos by the 
KOUNOPETRA & NEOL  
association. 

 

 

 

 

 
Saturday 30 July, 9:00p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st  
Primary School theatrical 
show :  
"Socrates & SIA Project" 

A ROCK performance of the 
True Apology of Socrates  
by Costas Varnalis. 

Sunday 31 July, 10:00p.m.  

"Alo bar" organizes  
a concert with the band  
Fundracar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUST2022 
Monday 1-15 August, 8:00p.m. 

Kladata -  
Ktima Charitatou (winery) 

Collage Exhibition  
by Charalambos Partidos. 

Monday 1 August, 9:00p.m.  

Lixouri courtyard of the Pri-
mary School 

Big summer concert of the 
Lixouri Philharmonic School. 

Tuesday 2 August, 9:00p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st  
Primary School 

Children's theater  

"Art Muppets Production". 

 

 

 

 

 

 

 
Wednesday 3 August, 9:00p.m.  

Lixouri courtyard of the 1st 
Primary School 

Great concert with  
the great Geek 
singer Dimitrios Bassis. 

4,5 August, 9:00p.m.  

Lixouri Museum  
“Iakovatia 2022” 
"The rivalry between  
Lixouri and Argostoli: 
Myth and reality". 

Friday 5 August, 10:00p.m.  

"Alo bar" organizes a  
concert with the famous 
singer MITHRIDATIS 

 

 

 

 

 

 
Sunday 7  August, 9:00p.m.  

Lixouri courtyard of the 1st 
Primary School 

Great concert with the 
Greek singers 
Nikos Ziogalas  
& Giannis Miliokas. 

Monday 8 August, 9:00p.m. 

Central Square of Lixouri 
concerts with the electronic 
music band “SYNTHETIKI”. 

Tuesday 9 August, 9:00p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st  
Primary School 

The Independent  
Department of Culture of 
the Municipality of Lixouri 
presents the show: 

"Appeals of 1922 in  
Kefalonia and  Ithaca ". 

 

 

 
Wednesday 10 August, 9:30p.m. 

Port of Lixouri 

the enchanting Barcarola, 
illuminated boats in the  
harbor and traditional 
songs. 

Thursday 11 August, 9:00p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st  
Primary School 

Great music and dance 
performance by the 
“Horopoula” association. 

Friday 12 August, 9:00p.m. 

Full moon night in the  
garden of the SUMMERY 
hotel with the opening  
of the painting exhibition  
of Titika Faraklou, with the 
theme "Wanderings and 
Searches". 

 

 

 
Saturday 13 August,9:30p.m. 

Courtyard of the school 
Mantzavinata - Vouni 

The Cultural Association  
of Katogi "Kounopetra"  
organizes the established 
"Wine Festival".  

Orchestra, dances, songs, 
fine wine, and any dance of 
your choice, everything will 
be ready for you and will be 
waiting for you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUGUST2022  
Tuesday 16 August,  

8:30p.m. - 10:30p.m. 

Old Primary School  
of Lixouri 

The Art Association  
"Oi Morfes" will hold  
an exhibition of their works 
on August 16, 17 and 18. 

Tuesday 16 August, 9:30p.m. 

Central Square of Lixouri 

Concerts  
by Filippos Evangelatos  
with Hermes Moraitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wednesday 17 August, 

9:00p.m. 

Lixouriou arm 

The team of Amnesia and 
Monopolada organize a 
one-day festival - party in 
the port of Lixouri with DJs 
from all over Kefalonia. 

Thursday 18 August, 9:30p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st  
Primary School 

Summer concert with the 
famous Greek singer Mariza 
Rizou 

 

 

 

 

 

 

 
Friday 19 August, 8:30p.m. 

Gerogompos Lighthouse 

We celebrate World  
Lighthouse Day with the 
Monte Nero Orchestra. 

We invite you to enjoy the 
incredible landscape  
and the unique sunset. 

Saturday 20 August 9:00p.m. 

Concert of the Lixouri  
Philharmonic School 
in the port side. 

Sunday 21 August, 9:15p.m. 

Lixouri, central square 

"Perazada in the cantons  
of our Lixouri" 

The singers of Kefalonia, 
Spyros & Makis Karaviotis. 

 

 

 
Tuesday 23 August, 8:45p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st  
Primary School 

The  storyteller Virginia 
Kokkinou will present: 

"The princesses who melted 
their heels" 

 

Thursday 25 August, 9:00p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st  
Primary School 

"Fausta" By Bost 

Tragicomedy 

 

 

 

 

 

 

 
Friday 26 August, 9:30p.m. 

Lixouri courtyard of the 1st  
Primary School 

Concerts by Filippos  
Evangelatos with  
Hermes Moraitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα   
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ                                              100 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ                                             199 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                     108 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ      171 & 26710 22815 
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)                      166 
Νοσοκομείο Αργοστολίου                26710 38000 
Νοσοκομείο Ληξουρίου                   26710 92222 
Κέντρο Δηλητηριάσεων                    210 7793777 
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ                    14944 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών                       1564 
Αστυνομική Διεύθυνση                    26710 22300 
Άμεση Επέμβαση                                 26710 100 
Αστυνομικό Τμήμα Ληξουρίου           26710 91207 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ 
Αργοστολίου:                                 26710 22224 
Λιμενική Αστυνομία Αργοστόλι:       26710 22202 
Πόρου:                                          26740 72460 
Σάμης:                                           26740 22031 
Φισκάρδου:                                   26740 41400 
Ιθάκης:                                          26740 32909 
Αγίας Ευφημίας:                             26740 61237 
Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
www.kefalonia-ithaca-hotels.gr26710 23126 
Ομοσπονδία Καταλυμάτων  
Κεφαλονιάς-Ιθάκης                                   
www.kefalonia-ithaca.gr         26710 29109  
Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Παλικής 
www.kefalonia-apartments.net       
www.ioniangroup.com 
Αεροδρόμιο                            26710 41511 
Taxi Ληξούρι                          26710 95700 
ΚΤΕΛ • ktelkefalonias.gr          26710 93200 
 

Useful Telephone numberds 
POLICE                                                          100 
FIRE BRIGADE                                                199 
PORT POLICE                                                 108 
TOURIST POLICE                   171 & 26710 22815 
Instant Help Center                                         166 
Hospital Argostoli                           26710 38000 
Hospital Lixouri                               26710 92222 
Poison Center                                 210 7793777 
ADVANCED PHARMACEUTICALS                 14944 
Citizen Service Center                                   1564 
Police                                             26710 22300 
Direct intervention                               26710 100 
Police Lixouri                                  26710 91207 
PORT AUTHORITY 
Argostoli:                                       26710 22224 
Port police Argostoli:                      26710 22202 
Poros:                                            26740 72460 
Sami:                                            26740 22031 
Fiskardo:                                       26740 41400 
Ithaki:                                            26740 32909 
Agia Efimia:                                   26740 61237 
Kefalonia & Ithaca Hotel Association 
www.kefalonia-ithaca-hotels.gr26710 23126 
Cephalonian & Ithacian Federation  
of Rooms & Apartments                                  
www.kefalonia-ithaca.gr         26710 29109 
Association of Rented Rooms-Apartments  
Lixouri    www.kefalonia-apartments.net           
www.ioniangroup.com 
Airport                                   26710 41511 
Lixouri Taxi Station                  26710 95700 
Βuses • ktelkefalonias.gr         26710 93200 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Municipality of Lixouri

Το προό�γραμμα του Δήμου Ληξουρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί ακολουθώ�ντας τις ειδικές οδηγί�ες 
των υγειονομικών αρχώ�ν, με προτεραιό�τητα στη 
δημό�σια υγεία και με αίσθημα ευθύ�νης απέναντι 
στο κοινό� και τους καλλιτέχνες. Όλες οι παρα-
στάσεις θα παρουσιαστούν με βάση τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ και προσαρμοσμένες στα νέα δεδο-
μένα. Για τυχοόν μεταβολέ�ς ήακυρώ�σεις την 
ευθύ�νη έχει η αρμοόδια Εταιρία Παραγωγής. 
 
The program of the Municipality of 
Lixouri will be carried out in compliance  
with the applicable instructions of the 
health authorities. 

www.lixouricity.gr




