
ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
Η Λέσβος βρίσκεται σε μια από τις κρισιμότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Η 

γεωγραφική της θέση την καθιστά μία από τις κυριότερες πύλες εισόδου προσφύγων και 

μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος. 

 
Η Λέσβος των ποιητών και της μουσικής, της φυσικής ομορφιάς, των μνημείων, της 
αρχιτεκτονικής, της ζωγραφικής, των παραδόσεων, της γαστρονομίας και του απολιθωμένου 
δάσους, πώς είναι δυνατόν να μη θέσει υποψηφιότητα για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης για το 2021, τη μεγαλύτερη τιμή, που μπορεί να λάβει μια ευρωπαϊκή πόλη. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει μία πόλη ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για περίοδο 
ενός χρόνου. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πόλη έχει την ευκαιρία να προβάλει και να 
προάγει τον πολιτισμικό της πλούτο. Αρκετές πόλεις της Ευρώπης έχουν αξιοποιήσει το χρόνο 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για να αναπτύξουν την πολιτιστική τους βάση και να 
προωθήσουν την ταυτότητά τους σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 
Η ιδέα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης γεννήθηκε με σκοπό την αμοιβαία 
προσέγγιση των ευρωπαίων πολιτών. Θεσμοθετήθηκε στις 13 Ιουλίου 1985 από το Συμβούλιο 
Υπουργών Πολιτισμού της Ευρώπης, με πρωτοβουλία της ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού 
Μελίνας Μερκούρη. Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν αγκαλιάσει την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τη 
θετική συνεισφορά του στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.  
 
Πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ανακηρύχθηκε η Αθήνα το 1985. Ο τίτλος 
επανήλθε στην Ελλάδα το 2006, με την επιτυχημένη υποψηφιότητα της Πάτρας. Το 2021 είναι 
ξανά η σειρά μίας ελληνικής πόλης να αναλάβει την ευθύνη για τη φιλοξενία του θεσμού. Είναι 
μία σπουδαία ευκαιρία για το Δήμο Λέσβου να προβληθεί ως πρωτεύουσα της αλληλεγγύης και 
να λάβει τη θέση που του αξίζει στο πολιτιστικό στερέωμα της Ευρώπης. 
 
Η Μυτιλήνη / Λέσβος θέλει, μπορεί και αξίζει να γίνει η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.  
 
Γίνε Εθελοντής. 
 
Η συνεισφορά όλων είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Είναι η γιορτή της 
Λέσβου και μέγιστη τιμή για τον τόπο μας, όχι μόνο στη φάση της διεκδίκησης, αλλά και τα 
επόμενα χρόνια. Η εγγραφή σου στον κατάλογο των εθελοντών θα ενισχύσει σημαντικά την 
υποψηφιότητα του τόπου μας. 
 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 

Δήμου Λέσβου 

 

Κων/νος Αστυρακάκης 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

 

 

Γαληνός Μ. Σπυρίδων 

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο: http://mytilene-lesvos2021.eu/el/volunteerism_gr/ 

 
και στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης Κουντουριώτου 3 Μυτιλήνη-Λέσβος  

 
καθώς και με inbox στην σελίδα μας στο facebοok: Mytilene-Lesvos-2021 European 
Capital of Culture Candidate City  

http://mytilene-lesvos2021.eu/el/volunteerism_gr/
https://www.facebook.com/MytileneLesvos2021/?ref=tn_tnmn&fref=nf
https://www.facebook.com/MytileneLesvos2021/?ref=tn_tnmn&fref=nf

