
 

 

 
  

 
        Λαμία, 28 Νοεμβρίου 2022 

 

         
ΘΕΜΑ:  Μία πόλη γεμάτη Χριστούγεννα_Δράσεις Εκδηλώσεις! 

 

Μετρώντας αντίστροφα τις ημέρες για τα Χριστούγεννα η πόλη μας 

στολίστηκε και είναι έτοιμη να υποδεχθεί την πιο όμορφη και πιο χαρούμενη 

περιόδου του χρόνου! Οι πλατείες, οι δρόμοι και τα χαρακτηριστικά μας στενά  

γέμισαν για ακόμη μία χρονιά με φως και λάμψη χάρη στην ενθουσιώδη και 

ακούραστη προσπάθεια των συνεργείων της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του 

Δήμου μας. 

Φέτος είμαστε πιο ελεύθεροι να απολαύσουμε την πόλη και να 

μοιραστούμε μαζί την μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από δράσεις και 

εκδηλώσεις που προετοιμάστηκαν για τις γιορτινές Ημέρες που έρχονται! 

Οι μέρες μετράνε αντίστροφα και ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της 

πόλης θα γεμίσει φως κάθε γωνιά της στις 2 Δεκεμβρίου.  

Το Κεντρικό Δέντρο της πόλης στην πλατεία Πάρκου θα φωταγωγηθεί 

υπό τους Ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας στις 2 Δεκεμβρίου και 

ώρα 20.00, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη, τους 

Kings και την Μαλού με παρουσιάστρια της βραδιάς τη Βίκυ Χατζηβασιλείου. 

Από 3 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου (εκτός από 25, 26/12 και 1/1) 

από 18.00 έως 20.30, το τρενάκι του Δήμου κάθε απόγευμα θα υποδέχεται με 

αφετηρία την Πλατεία Πάρκου μικρούς και μεγάλους για μία βόλτα στη 



 

 

στολισμένη Λαμία ενώ η Δημοτική μας Φιλαρμονική με τις δικές της 

απογευματινές βόλτες θα γεμίσει την πόλη όπως κάθε χρόνο με 

Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες ! 

Το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας προετοίμασε και φέτος τη Χριστουγεννιάτικη 

Συναυλία του και θα  μας υποδεχτεί για να την απολαύσουμε στο Δημοτικό 

Θέατρο Λαμίας στις 21 Δεκεμβρίου και ώρα 20.00! 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης συμμετέχει στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 

με δύο παραστάσεις της Παιδικής/Νεανικής του σκηνής του έργου : Με 

Οικογένεια του Hector Malot. (Ημερομηνίες Παραστάσεων : 27 και 28 

Δεκεμβρίου ώρα 19.00) 

Με μεγάλη χαρά και φέτος συνεργαστήκαμε και με το Μουσικό Σχολείο 

Λαμίας συνδιοργανώνοντας την Χριστουγεννιάτικη συναυλία του η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας  και 

συμμετέχοντας με την αιγίδα μας στις ακόλουθες εκδηλώσεις:  

 12 Δεκεμβρίου, Ρεσιτάλ Κιθάρας στην αίθουσα συναυλιών του 

Μουσικού Σχολείου  

 15 Δεκεμβρίου, Κάλαντα Χριστουγέννων στο 11ο Δημοτικό 

Σχολείο Λαμίας  

 18 Δεκεμβρίου, Κάλαντα του Κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά 

Λαμίας 

 19 Δεκεμβρίου, Μουσική Δωματίου από τα μουσικά σύνολα του 

σχολείου στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας 

 23 Δεκεμβρίου, Παραδοσιακά Κάλαντα στις πλατείες της Πόλης 

 



 

 

Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις μας  έχουν τα Παιδιά! 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ετοίμασε σειρά εκδηλώσεων για 

τους αγαπημένους μας μικρούς φίλους που θα λάβουν χώρα στην Πλατεία 

Κοντοπούλου και στην Οδό Αριστοτέλους. Tα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιέων και τα 

Εικαστικά μας Εργαστήρια με την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία του 

Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Φθιώτιδας -Ευρυτανίας, του Δημοτικού Ωδείου 

Λαμίας αλλά και των Βιβλιοπωλείων «Επίπεδο» και «Βιβλιαγορά Μπέτσης», 

προετοίμασαν σειρά εκδηλώσεων που θα ξεκινήσουν στις 16 Δεκέμβρη και θα 

ολοκληρωθούν στις  29 Δεκέμβρη!  

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί τις 

επόμενες ημέρες! 

Τέλος με μεγάλη μας χαρά φέτος αγκαλιάζουμε και στηρίζουμε τις 

Χριστουγεννιάτικες δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Εμπορικού Συλλόγου 

Λαμίας, σε μία σύμπραξη με κοινό στόχο όλοι οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες 

του Δήμου μας να απολαύσουν τις γιορτινές ημέρες σε μία πόλη ΓΕΜΑΤΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!! 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος  Καραΐσκος δήλωσε σχετικά : 

«….Φέτος η πόλη μας υποδέχεται τον μήνα των Χριστουγέννων, με μια 

σειρά εκδηλώσεων σε κάθε γειτονιά της πόλης.  

Οι άνθρωποι του Δήμου Λαμιέων έδωσαν και φέτος τον καλύτερό τους 

εαυτό προκειμένου οι πλατείες και οι γειτονιές μας, φροντισμένες και στολισμένες 

να φιλοξενήσουν για ακόμη μία χρονιά πρωτότυπες δράσεις, για μικρούς και 

μεγάλους που θα μας γεμίσουν με χαμόγελα και αισιοδοξία. 

Με φαντασία και θετική ενέργεια, σας προσκαλώ να βρεθούμε όλοι μαζί σε 



 

 

αυτή τη γιορτή συναπαντήματος, χαράς και ξεγνοιασιάς για να γεμίσουμε τις 

καρδιές  μας με συναισθήματα αγάπης, να δημιουργήσουμε μια ζεστή και γιορτινή 

ατμόσφαιρα στην πόλη μας.  

Εύχομαι σε όλους σας Καλές Γιορτές……..» 

  

 


