
ΛΗΞΟΥΡΙ Σάββατο 1η Αυγούστου 
Αύλειος χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 9:30 μ.μ.
Θεατρική παράσταση «Ο ΚΗΠΟΣ» του Bruce Gooch, σκηνοθεσία
Δημήτρης Μυλωνάς, με τον Στέλιο Μάινα και την Κάτια Σπερελάκη. 
Τιμή Εισιτηρίου: 15€, φοιτητικά - ανεργίας -  πολύτεκνοι 13€

ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ Κυριακή 2η Αυγούστου 
Στο προαύλειο του παλιού Δημοτικού Σχολείου 
Δαμουλιανάτων, ώρα 9:00 μ.μ.  
το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ληξουρίου σε συνεργασία
με την Τοπική Κοινότητα Δαμουλιανάτων  και την Πρόεδρο της 
Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων, Πειραιά, Μαριολένη 
Νεοφύτου, θα μιλήσουν για την: 
«Ιστορία του Σχολείου και τα παλιά σχολικά  χρόνια …». 

ΛΗΞΟΥΡΙ Δευτέρα 3 Αυγούστου
Αύλειος χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 9.15 μ.μ.
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ληξουρίου σε συνεργασία
με τον  Πολιτιστικό Λαογραφικό Ιστορικό Σύλλογο Κεφαλληνίας &

Ιθάκης «ΤΟ ΡΙΦΟΡΤΣΟ» θα παρουσιάσουν το ντοκιμαντέρ 
“Χορευτικές  αναμνήσεις στην Κεφαλονιά”.  Θα παρακολουθήσετε
ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους αστικούς χορούς της Κεφαλονιάς,
θα ταξιδέψουμε στο χρόνο  γνωρίζοντας άγνωστες πτυχές του τοπικού
πολιτισμού. Συνδιοργάνωση με "Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - 
Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 
Μετά από τουλάχιστον 100 χρόνια, θα ακούσουμε μουσική για
Πόλκα, Μαζούρκα, Βαλς, Τανγκό και Φοξ που συνέθεσαν 
Κεφαλονίτες δημιουργοί, όταν το Αργοστόλι, το Ληξούρι και η 
Λειβαθώ χόρευαν τους ίδιους χορούς που μεσουρανούσαν σε όλες
τις Ευρωπαϊκές πόλεις.

ΛΗΞΟΥΡΙ Τρίτη 4 Αυγούστου 
Αύλειος χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 9:15 μ.μ.  
Θεατρική παράσταση «ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ, ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ, ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ».
Το έργο εμπνευσμένο από έναν παλιό Ινδικό μύθο για την υπομονή
και την μακροθυμία απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, είναι μια πολύ
ιδιαίτερη, ξεκαρδιστική κωμωδία. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ένα έργο
για τη συντροφικότητα, την αγάπη, την εκτίμηση, τη φιλία, τον 
καθημερινό αγώνα και την αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής, σε μια
εποχή που οι μαύρες σκέψεις πληθαίνουν. Κείμενο: Γιώργος 
Θεοδοσιάδης Σκηνοθεσία: Σπύρος Σπαντίδας ΠΑΙΖΟΥΝ: Σπύρος
Πούλης, Σπύρος Σπαντίδας, Σταύρος Νικολαΐδης και η Μυριέλλα  Κουρεντή. 
Τιμή Εισιτηρίου: προπώληση 13€, στο ταμείο 17€  

ΚΑΜΗΝΑΡΑΤΑ  Τρίτη 4 Αυγούστου  
Στον αύλειο χώρος του παλιού σχολείου Καμηναράτων, ώρα: 9:00μ.μ.  
το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Ληξουρίου σε συνεργασία με
την Κοινότητα Καμηναράτων με τον Πολιτιστικό Χορευτικό  Σύλλογο
«ΑΕΤΟΣ», θα παρουσιάσουν το θέμα «Στα χνάρια της ιστορίας του
παλιού Σχολείου των Καμηναράτων».

ΒΛΙΧΑΤΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου 
Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Βλιχάτων, ώρα:  9:15μ.μ.
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Ληξουρίου σε συνεργασία με
την Τοπική Κοινότητα Σκινέως – Βλιχάτων  θα παρουσιάσουν το θέμα:
«Μνήμες και έγγραφες αναφορές της εκπαιδευτικής πορείας του
σχολείου των Βλιχάτων».

ΛΗΞΟΥΡΙ Παρασκευή  7 Αυγούστου  
Αύλειος Α΄ Δημοτικού σχολείου, ώρα  9:15 μ.μ.
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ληξουρίου σας προσφέρει
μια μοναδική κεφαλονίτικη μουσική βραδιά, όπου Κεφαλονίτες
καλλιτέχνες ερμηνεύουν Κεφαλονίτες  συνθέτες. Συνδιοργάνωση με 
"Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 
Η Κωνσταντίνα Βρεττού στο πιάνο και στην ερμηνεία ο Σταύρος 
Νιφοράτος θα  σας ταξιδέψουν  μελωδικά  σε ακούσματα μοναδικά
και ξεχασμένα, μα τόσο όμορφα και αγαπημένα. Τραγούδια μέσα από
το δίτομο έργο: «Λόγια Κεφαλληνιακή Μούσα». Είσοδος Ελεύθερη 

ΛΗΞΟΥΡΙ  Σάββατο 8 Αυγούστου
Αύλειος Χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 9:15 μ.μ.
Η έξυπνη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά «…ART…», σε μετάφραση &
σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή. Ένας ζωγραφικός πίνακας, εξαιρετικά
αφηρημένος, θα γίνει η αιτία να δοκιμαστεί για τα καλά η φιλία τριών
ανδρών, προκαλώντας γενικευμένη κρίση στη σχέση τους με αποτέλεσμα
να αναθεωρηθούν όλες οι άτυπες «βεβαιότητες» και οι «σταθερές» που
διαμορφώνονται μέσα στα χρόνια μεταξύ των φίλων . Πρωταγωνι-
στούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Θανάσης
Κουρλαμπάς. Τιμή Εισιτηρίου:  Προπώληση 14€  -  στο ταμείο 17€ 

Ρίφι  Σάββατο  8 Αυγούστου
Πολιτιστικό Κέντρο  Κοινότητας Ριφίου και ώρα 19.30 μ.μ.. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ριφιωτών "Η ΠΗΓΗ" σας προσκαλεί στην 
Πολιτιστική Ημερίδα με τίτλο: "Η πολιτιστική Κληρονομιά ως 
εργαλείο ανάπτυξης"
Ομιλητές: η κ. Δώρα Μαρκάτου, Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, 
ο κ. Παύλος Παπαδάτος, Οικονομολόγος, 
ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου μας, κ. Γεράσιμος Σ. Γαλανός.

ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ  Κυριακή 9 Αυγούστου 
Αύλειος χώρος του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Θέκλης και ώρα 9:00 μ.μ.
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Ληξουρίου σε συνεργασία με
την Τοπική Κοινότητα Αγίας Θέκλης και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο
«Αγία Θέκλη», θα παρουσιάσουν «Εικόνες  μνήμης μέσα από  την
ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Θέκλης»

ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΑ Δευτέρα 10 Αυγούστου
Η Κοινότητα Μονοπολάτων 
με τη στήριξη του Δήμου Ληξουρίου 
διοργανώνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Απανταχού Μονοπολάτων,
ώρα 9:00 μ.μ. συναυλία με τον δικό μας άνθρωπο, τον εξαίρετο
τραγουδιστή Γεράσιμο Ανδρεάτο, που θα ερμηνεύσει μοναδικά 
μελωδίες γνωστές και αγαπημένες και που θα μας παρασύρουν να τις
τραγουδήσουμε μαζί του. Τιμή εισιτηρίου: 7€ 

ΛΗΞΟΥΡΙ Τετάρτη 12 Αυγούστου 
Αύλειος χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 9.00 μ.μ.
Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ πιστή στο ραντεβού
της με τους μικρούς  φίλους εδώ και 15 συνεχή χρόνια, αποφάσισε
να ζωντανέψει επί σκηνής, τον σπουδαίο διδακτικό μύθο,  
"Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ" που  ανεβαίνει σε διασκευή
Μπάμπη Κλαλιώτη,  γιατί μέσα από τους "ΜΥΘΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΣΩΠΟΥ"
και τις λίγες αράδες που σώζονται ακόμα και σήμερα βρίσκεται 
συγκεντρωμένη όλη η σοφία του ΛΑΟΥ μας!
Η ενδυματολόγος ΜΑΓΔΑ ΚΑΛΟΡΙΤΗ ανέλαβε να μεταμορφώσει των
ηθοποιών μας. Την παράσταση χορογράφησε ο ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΛΣΟΝΑΣ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Τη μουσική το STUDIO MUSIC. Στην παράσταση 
παίζουν επαγγελματίες  ηθοποιοί. Τιμή Εισιτηρίου: Προπώληση 8€ και
στα ταμείο 10€ 

Ληξούρι Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020
Αύλειος χώρος Α  ́Δημοτικού σχολείο Ληξουρίου, ώρα : 21:00μ.μ. 
Εκδήλωση με τίτλο "Μετρώ τα κύματα". 
Οι ωφελούμενοι, το επιστημονικό - υποστηρικτικό προσωπικό του
Κ.Δ.Η.Φ. της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων
Α.μεΑ. "ΥΠΕΡΙΩΝ" σε μια επετειακή εκδήλωση για τα τρία χρόνια
ζωής του Κέντρου, θα παρουσιάσουν το έργο τους μέσω ιστορικής
αναδρομής, μουσικοκινητικής παράστασης, έκθεσης ζωγραφικής και
φωτογραφίας. Είσοδος ελεύθερη.

ΛΗΞΟΥΡΙ   Κυριακή 16 Αυγούστου 
Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου  ώρα 9: 15 μ.μ. με τη στήριξη της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Μουσικός Περίπατος:
«Περατζάδα στα καντούνια του Ληξουρίου μας»  
Οι τραγουδιστές της Κεφαλονιάς, Σπύρος & Μάκης Καραβιώτης,
πλαισιωμένοι από καλλίφωνους κανταδόρους του σωματείου 
«Η Χορωδία των Κεφαλλήνων» θα χαρίσουν στο φιλόμουσο κοινό του
Ληξουρίου μια αξέχαστη βραδιά καντάδας στα σοκάκια και στην 
παραλία της πόλεως, ανήμερα της εορτής του Αγίου Γερασίμου. 
Οι κανταδόροι με συνοδεία μαντολίνων & κιθάρων θα συμπαρασύρουν
το πλήθος να τους ακολουθήσει στο μελωδικό τους περίπατο,
σιγοτραγουδώντας μαζί τους αγαπημένες καντάδες & αριέττες.

Ληξούρι 18 Αυγούστου Τρίτη,     
Αύλειος χώρος Α΄ Δημοτικού σχολείου Ληξουρίου 
Μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα και την ορχήστρα του,
που υπόσχεται μια βραδιά αξέχαστη  με γνωστές και αγαπημένες 
μελωδίες.   Η βραδιά είναι συνδιοργάνωση των Αθλητικών Σωματείων
του τόπου μας ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ – ΝΕΟΛ Τιμή Εισιτηρίου : 15€

ΛΗΞΟΥΡΙ Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 
Αύλειος χώρος του Α΄ Δημοτικού Ληξουρίου ώρα 21:00μ.μ.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ
Ο Δήμος Ληξουρίου και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφεριακή
Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνουν φιλανθρωπική 
μουσική συναυλία με τίτλο: "ΛΗΞΟΥΡΙ ... ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΑΓΙΚΗ"
"Ταξιδεύοντας με το Μίκη και το Μάνο".
τραγουδούν οι διακεκριμένοι λυρικοί καλλιτέχνες :
ΝΙΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ • ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Δύο μεγάλες φωνές θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το Ληξούρι: 
η σοπράνο Νίνα Λοτσάρη και ο τενόρος Αντώνης Κορωναίος, με τις
αισθαντικές τους ερμηνείες θα μας οδηγήσουν σε ένα ονειρικό μου-
σικό ταξίδι πολιτισμού. Οι μεγάλοι μας ποιητές μέσα απ’ τις αθάνατες
μελωδίες των δύο μας μεγάλων συνθετών του Μίκη Θεοδωράκη  και
του Μάνου Χατζιδάκι θα συναντηθούν σε μια ''Πόλη Μαγική'' στο
όμορφο Ληξούρι με τρόπο Λυρικό,  υπό την ενορχηστρωτική φαντασία
στο πιάνο  και μουσική διεύθυνση του διακεκριμένου Κεφαλονίτη 
μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη, το έργο του οποίου εξύμνησε ο ίδιος
ο Μίκης Θεοδωράκης.
Τα έσοδα θα διατεθούν στην Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των
Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» με σκοπό την Ίδρυση - Λειτουργία της
Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Ληξούρι. Τιμή Εισιτηρίου: 10€

ΛΗΞΟΥΡΙ Πέμπτη  20 Αυγούστου  
Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου, ώρα 9:15 μ.μ.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΡΕΤΡΟ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ μέσα από τους παλιούς 
αξέχαστους δημιουργούς: 
Οι τροβαδούροι Γούναρης – Πολυμέρης – Μαρούδας
Ένα μουσικό αφιέρωμα στα τραγούδια των τροβαδούρων του έρωτα

Νίκου Γούναρη, του Ληξουριώτη Φώτη Πολυμέρη & του Τώνη 
Μαρούδα, που έγραψαν ιστορία και σφράγισαν με τις ερμηνείες τους
το ελληνικό belcanto. Οι τραγουδιστές της Κεφαλονιάς, Σπύρος &
Μάκης Καραβιώτης, πλαισιωμένοι από την εξαμελή ορχήστρα τους
(πιάνο, ακορντεόν, βιολί, 2 κιθάρες και μπάσο) με μαέστρο τον 
καταξιωμένο Ανδρέα Μπουτσικάκη θα μας ταξιδέψουν σε αξέχαστες
επιτυχίες όπως «Γλυκά μου μάτια», «Άστα τα μαλλάκια σου», 
«Θυμήσου», «Μάτια καστανά», «Λίγες καρδιές αγαπούνε», «Η κιθάρα
του πατέρα», «Μας φτάνει μόνο», «Μικρή χωριατοπούλα», κ.ά.
Σημειώνουμε ότι η εν λόγω συναυλία μεταδόθηκε δύο φορές τους 
τελευταίους μήνες από την κρατική τηλεόραση (Σάββατο 26 
Δεκεμβρίου 2019 & Σάββατο 11 Απριλίου 2020 σε επανάληψη)
μέσω της δημοφιλούς εκπομπής «Το Αλάτι Της Γης» του μουσικολόγου
Λάμπρου Λιάβα, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Συνδιοργάνωση με
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 

ΛΗΞΟΥΡΙ Παρασκευή 21 Αυγούστου 
Αύλειος χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 8.30 μ.μ. 
Το Μικρό Θέατρο Λάρισας παρουσιάζει την παιδική θεατρική 
παράταση: «Ο ΤΖΑΚ & Η ΦΑΣΟΛΙΑ»
Τιμή Εισιτηρίου: προπώληση 8 - στο ταμείο 10€

Ληξούρι 23 Αυγούστου Κυριακή
Αύλειος χώρος Α΄ Δημοτικού  σχολείου Ληξουρίου
Ο μοναδικός και γνωστός μας Μπάμπης Τσέρτος με το συγκρότημά
του θα μας χαρίσει μια αξέχαστη βραδιά με ένα ατελείωτο Ταξίδι στο
Ελληνικό Τραγούδι,   γιομάτο από  έντεχνα άσματα των μεγάλων μας
συνθετών, επιλεγμένα  παραδοσιακά, ρετρό, ρεμπέτικα, Σμυρναίικα
και ότι επιθυμεί η ψυχή σας… Μια συναυλία συνδιοργάνωση  των 
Αθλητικών Σωματείων του τόπου μας. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ – ΝΕΟΛ
Τιμή Εισιτηρίου: 10€

ΛΗΞΟΥΡΙ Κυριακή 12 Ιουλίου 
Αύλειος χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 9.15μ.μ.
Παιδικό θέατρο «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ» 
του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ.

ΛΗΞΟΥΡΙ Τετάρτη 15 Ιουλίου 
Αύλειος χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 9.15 μ.μ. 
το Θέατρο ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ παρουσιάζει την παράσταση: 
«Ο Καραγκιόζης και το στοιχειωμένο δέντρο». 
Τιμή Εισιτηρίου: 5€

ΛΗΞΟΥΡΙ Κυριακή 19  Ιουλίου
Αύλειος Χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα: 9.15 μ.μ.
Το Μικρό Θέατρο Λάρισας παρουσιάζει την παιδική Θεατρική 
παράταση «ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ».

ΡΙΦΙ  Τετάρτη 22 Ιουλίου
Κοινοτικό Κατάστημα Ριφίου, ώρα 9:00 μ.μ.
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ληξουρίου σε 
συνεργασία με την  Τοπική Κοινότητα Ριφίου θα παρουσιάσουν το
θέμα: «Η Ιστορία του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου Ριφίου».

ΛΗΞΟΥΡΙ Παρασκευή 24 Ιουλίου 
Αύλειος Χώρος Α' Δημοτικού σχολείου, ώρα 9.15 μ.μ.  
Θεατρική παράσταση «ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ» του Αλεξάντερ Γκέλμαν με τον
Γιώργο Κιμούλη και την Φωτεινή Μπαξεβάνη. Πρόκειται για μια 
κωμικοτραγική ιστορία δύο μοναχικών και απελπισμένων ανθρώπων,
που θα μπορούσε να συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη.
Μία ιστορία που εγείρει ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και βασανιστικό 
ερώτημα: μπορούν πλέον οι άνθρωποι να ζήσουν πραγματικά μαζί; Κι
αν ναι, πώς θα μπορούν να το επιτύχουν, αν συνεχώς κρύβει ο ένας
απ’ τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι;

ΣΚΙΝΕΑΣ  Παρασκευή 31 Ιουλίου
Αύλειος χώρος της  Τοπικής Κοινότητας ώρα 9:15 μ.μ..
Το Αυτοτελές Πολιτιστικό Τμήμα του Δήμου Ληξουρίου σε συνεργασία
με την τοπική Κοινότητα του Σκινιά θα παρουσιάσει εκδήλωση με θέμα:
«Ο ναός της Παναγίας της Χρυσοσκινιώτισσας μέσα στην πορεία
του χρόνου».

Αγαπητό κοινό, αυτό δεν είναι το σύνολο του σχεδιασμού που είχαμε για τις Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Διαδρομές 2020 στη Παλική, 
είναι μόλις ένα μικρό μέρος των εκδηλώσεων που προγραμματίζαμε για φέτος, που θα μας θυμίζει ότι η Τέχνη και ο Πολιτισμός 
σε αυτό το τόπο είναι αναγκαία και έχουν βαθειά τις ρίζες τους στην ιστορία μας. Στρέφουμε ήδη το βλέμμα μας στο επόμενο καλοκαίρι, 
σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα με όρεξη και ευχόμαστε πάνω από όλα να μας βρει με υγεία όλους μας. 
Σας καλούμε όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις μας και να χαρούμε το καλοκαίρι. 
Το προόγραμμα του Δήμου Ληξουρίου θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες των υγειονομικών αρχών, 
με προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και τους καλλιτέχνες. 
Όλες οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα. 

* Προπώληση εισιτηρίων 
στο βιβλιοπωλείο Happy  House,
(Χαράλαμπου Μουρελάτου) 
Κοντά στην Κεντρική Πλατεία,
τηλ 26710  92411.  
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