
 

 

 
  

 
        Λαμία, 23 Αυγούστου 2021 

 

  
ΘΕΜΑ:  « Ένας Τόπος πολλές επιλογές, Ένας μήνας να κάνεις ό,τι θες!»  

                                 Η Λαμία προορισμός του Σεπτέμβρη ! 

 

             Ένας Τόπος πολλές επιλογές, Ένας μήνας να κάνεις ό,τι θες! 

Η Λαμία το Σεπτέμβρη γίνεται προορισμός. Υποδεχόμαστε το φθινόπωρο 

με παραστάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, θεματικές εκδηλώσεις, και το Ράλι των 

Θεών. Ο Σεπτέμβρης στη Λαμία προσελκύει θεατές και επισκέπτες, όχι μόνο από 

την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας παλμό και 

κινητικότητα, δίνοντας ζωή και ενέργεια στην πόλη και σε όλους μας! 

Ένας παγκόσμιος αγώνας και ένα πλέγμα πολιτιστικών, αθλητικών κι 

επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται στην πόλη μας δίνοντας το 

έναυσμα για την έναρξη μίας νέας περιόδου ζωντάνιας και αισιοδοξίας.  

Ξεκινάμε αρχές του Σεπτέμβρη με το Φεστιβάλ που πλέον αποτελεί 

θεσμό, τα «Θερμοπύλεια 2021» και ακολουθούν γεγονότα καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του μήνα. 

 Το πρόγραμμα συνέχεια θα εμπλουτίζεται με εκδηλώσεις ποικίλου 

ενδιαφέροντος, για μεγάλους αλλά και για μικρούς!  

Πρόγραμμα ενός μοναδικού Σεπτέμβρη: 

3-5 Σεπτεμβρίου «Θερμοπύλεια 2021» 

9-12 Σεπτεμβρίου Rally Acropolis και παράλληλες εκδηλώσεις θεάματος 



 

 

13-15 Σεπτεμβρίου Μουσικοθεατρική παράσταση για τα 200 χρόνια από 

την Ελληνική Επανάσταση του 1821  στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο Λαμίας 

18 Σεπτεμβρίου Lamia Night Run 

21 Σεπτεμβρίου Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης 

Μαζί με τους επισκέπτες μας ας τον ζήσουμε και ας τον χαρούμε ! 

        Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, δήλωσε σχετικά: 

 «……Φέτος μπαίνουμε στο φθινόπωρο δυναμικά.  

Ο τόπος μας γίνεται ξανά προορισμός, με πολλές επιλογές θεάματος, 

διασκέδασης, αναψυχής και ψυχαγωγίας. 

Εκτός από κέντρο της Ελλάδας γινόμαστε επίκεντρο εκδηλώσεων 

υψηλής ποιότητας, που θα κάνουν τη Λαμία να ακουστεί  σ’ όλο τον κόσμο και 

να δείξουν τι μπορεί να κάνει ένας όμορφος τόπος, όταν έχει όραμα και 

εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του.  

Η Λαμία ξανασυστήνεται ως μια πόλη όπου θα γίνονται συνεχώς 

εκδηλώσεις και γεγονότα μοναδικά, που θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον κάθε 

πολίτη και επισκέπτη.  

Γεγονότα ουσίας, ποιότητας και υψηλής υπεραξίας.  

Ξεκινάμε μια νέα εποχή,  με ένα ολικό rebranding στη Λαμία.  

Μαζί με τους δημότες μας, για τους δημότες μας…….» 

   

              

                

 

 


