
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Η εµποροπανήγυρη! 

 

Στην επτάπυλη και επτάλοφη Θήβα, πόλη 

πανάρχαια και σεβαστή στην ιστορία και την 
παράδοση, γενέτειρα του µυθικού Ηρακλή, του 

∆ιόνυσου, του στρατηγού Επαµεινώνδα και του 

ποιητή Πίνδαρου, κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου 

(εννιάµερα της Παναγίας) διεξάγεται 
Εµποροπανήγυρη, παράλληλα µε την πανήγυρη 

του Μητροπολιτικού Ναού της πόλης των Θηβών, που είναι αφιερωµένος 
στην Παναγία και η οποία διαρκεί µέχρι τις 29 Αυγούστου 2012. 

 

Εκείνες τις µέρες η πόλη της Θήβας σφύζει από ζωή! Εκατοντάδες 
έµποροι στήνουν τις πραµάτειες τους (είδη ένδυσης - υπόδησης, 
κοσµήµατα, είδη οικιακής χρήσης, CD, λουκουµάδες, χαλβά, 

κουδούνια και παραδοσιακά είδη δώρων, βιβλία κ.λ.π.) στα 

παραπήγµατα που κατασκευάζει ο ∆ήµος στην κεντρική οδό της πόλης, 
στην Πινδάρου και χιλιάδες δηµότες και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία 

να βρουν προϊόντα σε πολύ καλές τιµές! 

 

Το έθιµο της γουρουνοπούλας! 

 

Ένα έθιµο που συνδυάζεται µε την 
εµποροπανήγυρη και έχει ριζώσει σ’ 
αυτόν τον τόπο είναι και η σουβλιστή 

Γουρουνοπούλα!  Οι σούβλες σε 
εστιατόρια και ταβέρνες σε όλο το ∆ήµο 

Θηβαίων «παίρνουν φωτιά» από το πρωί µέχρι το βράδυ µε ντόπιο 
γουρουνόπουλο, αναπόσπαστο κοµµάτι της γαστρονοµικής ταυτότητας 
του τόπου.  

 

 

 

 

Ο ∆ήµος Θηβαίων  

σας προσκαλεί σ’ ένα πολιτιστικό και γαστρονοµικό ταξίδι  

στα µέσα του Αυγούστου! 

 



 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Πινδάρεια!  

 

Παράλληλα πραγµατοποιείται και η έναρξη των 
καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων 
«ΠΙΝ∆ΑΡΕΙΑ» που περιλαµβάνουν καθηµερινά 

παραστάσεις µε παραδοσιακούς χορούς, 
θέατρο, τραγούδι και εικαστικά δρώµενα, 

κυρίως στην κεντρική πλατεία της πόλης των 
Θηβών και στο υπαίθριο θέατρο Μοσχοποδίου.   

 

Η ανάγκη για ψυχαγωγία και χαµόγελο, στην σηµερινή εποχή που µας 
επιφύλαξε πολλές δοκιµασίες σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, 
γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική για την ψυχολογία µας και τη ζωή 

µας. 

 

Γι’ αυτό το λόγο ο ∆ήµος Θηβαίων διοργανώνει και αυτό το καλοκαίρι 
κόντρα στην κρίση, ένα ποιοτικό πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων  
και σας περιµένει να απολαύσετε τόσο τις εκδηλώσεις όσο και τις γεύσεις 
του τόπου µε χαµόγελο και αισιοδοξία.  

 

Τέλος, µπορείτε να συνδυάσετε την 
επίσκεψη σας στη Θήβα και µε µία 

βόλτα ή διαµονή στους παραλιακούς 
οικισµούς του ∆ήµου, που βρέχονται 
από τη θάλασσα του Κορινθιακού 

κόλπου. Ο Άγιος Βασιλείος, το 
Καλαµάκι, η Λιβαδόστρα, ο Άγιος 

Νικολάος, η Αλυκή, ο Άγιος Ιωάννης και το Σαράντι θα σας µείνουν 
αξέχαστοι! Αξίζει να κολυµπήστε στα κρυστάλλινα νερά τους και να 

κλείσετε ευχάριστα τις Αυγουστιάτικες διακοπές σας!  

 

 

 

Ο ∆ήµος Θηβαίων  

σας προσκαλεί σ’ ένα πολιτιστικό και γαστρονοµικό ταξίδι  

στα µέσα του Αυγούστου! 

 



 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες:  

Η Θήβα απέχει από την Αθήνα µόλις 71 χλµ, από την Χαλκίδα 36 χλµ 

και από την Λαµία 129 χλµ.  

 

Από την Αθήνα ακολουθείτε την Νέα Εθνική Οδό και στρίβεται είτε 
στην πρώτη έξοδο δεξιά για «Θήβα-Νοσοκοµείο Θήβας» είτε στην αµέσως 
επόµενη για Θήβα.  

Από τη Χαλκίδα είτε ακολουθείτε την οδό Χαλκίδα –Σχηµατάρι και 
µετά για Λαµία µέσω Νέας Εθνικής Οδού,  είτε µέσω Ριτσώνας (Χαλκίδα-

Ριτσώνα-Θήβα).  

Από τη Λαµία ακολουθείτε την Νέα Εθνική Οδό προς Αθήνα, έξοδος 
Θήβα.  
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