
 

 

 
  

 
    Λαμία, 25 Μαΐου 2022 

 

ΘΕΜΑ: Ονοματοδοσία αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Λαμιέων σε αίθουσα «Λάμπρος Παπαδήμας» 

  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων, στη σημερινή του συνεδρίαση, με 

ομόφωνη απόφαση του, έκανε δεκτή την εισήγηση του Δημάρχου Λαμιέων 

Θύμιου Καραΐσκου η αίθουσα συνεδριάσεων της οδού Αινιάνων, να 

ονοματοδοτηθεί   σε αίθουσα «Λάμπρος Παπαδήμας», τιμώντας με αυτό τον 

τρόπο τη μνήμη και κυρίως τη σημαντική και πολυετή προσφορά του 

εκλιπόντος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. 

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Λαμιέων στο πρόσωπο του Λάμπρου 

Παπαδήμα, τιμά και αναγνωρίζει όχι μόνον τον άνθρωπο που υπηρέτησε το 

Δημαρχιακό αξίωμα της Λαμίας επί τρεις συνεχόμενες τετραετίες αλλά τον 

ακούραστο μαχητή, αγωνιστή και κυρίως τον οραματιστή και υποστηρικτή της 

μετεξέλιξης της αυτοδιοίκησης και της πολιτικής σκηνής του τόπου.  

Ο Λάμπρος Παπαδήμας αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της 

αυτοδιοικητικής ιστορίας της Λαμίας και μετέπειτα ως Υπουργός Εσωτερικών 

έβαλε  ανεξίτηλα την προσωπική του σφραγίδα στις σύγχρονες εξελίξεις στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος  μεταξύ των άλλων,  τόνισε 

σχετικά : « 

«…Ο Λάμπρος Παπαδήμας για την πόλη της Λαμίας, δεν ήταν απλά ένας 



 

 

δήμαρχος, δεν ήταν απλά ένας συμβολισμός. Ο Λάμπρος Παπαδήμας ήταν αυτός 

που προσδιόρισε το διαχωρισμό του παλιού με το νέο. Ο εκπρόσωπος αυτής της 

γενιάς που ασυμβίβαστα προσπάθησε να δώσει όραμα, ποιότητα και 

δημιουργικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, ένας δήμαρχος που σημάδεψε την 

πορεία του στη Λαμία. Με τη σημερινή ονοματοδοσία στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου την οποία πλέον θα ονομάζουμε αίθουσα «Λάμπρου 

Παπαδήμα» δεν θέλουμε απλά να εκπληρώσουμε ένα χρέος απέναντι σε αυτούς 

που δημιούργησαν τις συνθήκες για τη νέα πόλη της Λαμίας, αλλά θέλουμε να 

θυμόμαστε πάντα και εμείς και οι επόμενοι, ποια πρέπει να είναι η πορεία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από έναν διαρκή αγώνα, μέσα από μία 

συγκεκριμένη πορεία που θα μπορεί να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο λιμάνι 

της δημιουργίας και της ανάπτυξης….». 

 

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Δημάρχου στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, η οποία έχει ως εξής : 

«…Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Θα μπορούσα να πω ότι σήμερα είναι μία σημαντική, μία ιστορική στιγμή 

για όλους εμάς και για το Δήμο μας, καθώς μέσα από την συγκεκριμένη 

ονοματοθεσία, μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μια αναδρομή στη Λαμία του 

παρελθόντος και να αντιληφθούμε την αξία του, για τη Λαμία του σήμερα. 

Να κάνουμε μια αναδρομή,  σε όλα αυτά που προωθήθηκαν,  και που 

σχεδιάστηκαν αλλά και να μιλήσουμε για όσα σχεδιάζονται και για όσα 

σηματοδοτούν τη σημερινή εικόνα της πόλης. 

Σήμερα στο πρόσωπο του αείμνηστου Λάμπρου Παπαδήμα δεν τιμάται 

μόνο αυτό καθαυτό το πρόσωπο, δεν τιμάμε αυτόν καθαυτόν τον Δήμαρχο, αλλά 



 

 

μία ολόκληρη γενιά, που είχε μία σαφή, διαφορετική αντίληψη σε σχέση με την 

πόλη και με τη θέση της πόλης, στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη. 

Μία γενιά αυτοδιοικητικών, που είχαν ως πρωταρχική τους  επιδίωξη την 

αυτοδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την οικονομική της αυτοτέλεια. 

Μία γενιά αυτοδιοικητικών, που προσπαθούσε να κατοχυρώσει την 

έννοια της μεσαίας πόλης, έτσι όπως αυτή πορεύεται στις σύγχρονες συνθήκες. 

Μια γενιά  αυτοδιοικητικών, που πίστευε βαθιά στο ρόλο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, και στη διαφορετική προσέγγιση των προβλημάτων των 

πολιτών, βάζοντας βαθιά τις βάσεις για να δημιουργηθεί ο μετέπειτα 

αυτοδιοικητικός φορέας, ως εγγύτερη εξουσία στον πολίτη. 

Μία γενιά αυτοδιοικητικών, που ήθελε να αφήσει πίσω το ρόλο του 

ληξιάρχου και το ρόλο του συντηρητή των δικτύων ύδρευσης, δύο 

κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης διαχρονικά. 

Μια γενιά αυτοδιοικητικών, που έβαλε τις βάσεις και πάλεψε από την 

αρχή, με κορυφαίο το Λάμπρο Παπαδήμα,  να κατοχυρώσει πάγια έσοδα για την 

τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε αυτά να είναι τα ελάχιστα, τα οποία θα 

φτάνουν στα δημοτικά ταμεία. 

Οι συγκρούσεις πολλαπλές. Το κράτος, άλλωστε, διαχρονικά 

αντιστέκεται σε τέτοιες κινήσεις, ανεξάρτητα αν λεκτικά έρχεται να 

συμφωνήσει ή σε κάθε περίπτωση να συναινέσει. 

Ο Λάμπρος Παπαδήμας μετείχε σε εκείνες τις ιστορικές επιτροπές ως 

μέλος της ΚΕΔΕ και κατεξοχήν διαπραγματευτής της για τα οικονομικά της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, πετυχαίνοντας αυτά να εξαρτώνται από σταθερές 

πηγές, όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΦΠΑ. 

Είναι αυτή η γενιά των αυτοδιοικητικών, η οποία προσπαθούσε από την 



 

 

πρώτη στιγμή να ξεφύγει από τον ασφυκτικό διοικητικό έλεγχο του κρατικού 

μηχανισμού, ο οποίος επιβαλλόταν στους Δήμους, μέσα από τον λεγόμενο 

έλεγχο σκοπιμότητας. 

Χρειάστηκαν αγώνες, χρειάστηκε ενότητα, αλλά το πέτυχαν και έτσι 

πορευόμαστε σήμερα σε μία διαφορετική κατεύθυνση, έχοντας λυμένα τα χέρια 

μας. 

Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες για κείνα τα οποία 

προωθήθηκαν εκείνη την περίοδο και τα οποία σήμερα μπορούμε και τα 

χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία, αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών της 

αυτοδιοίκησης. 

Να πούμε για  τα ΚΑΠΗ και τη μετεξέλιξη τους  στο «βοήθεια στο σπίτι»; 

Να πούμε για τη μετεξέλιξη των πάλαι ποτέ υπηρεσιών ύδρευσης με τη 

δημιουργία των δημοτικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και η ΔΕΥΑ 

Λαμίας; 

Να πούμε για τις πολλαπλές δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονταν 

να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ζητήματα εκείνης της εποχής; 

Κάποιοι θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν ορισμένες από τις επιλογές 

αυτές και ως τακτικισμούς, όμως για την εποχή εκείνη αποτελούσαν τα 

μοναδικά διαθέσιμα εργαλεία, με τα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα βήμα 

παραπέρα. 

Να αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, που οι παλιότεροι σίγουρα το 

θυμούνται. 

Το Κάστρο, ο Οθωνικός  στρατώνας, ήταν εγκαταλελειμμένος. 

Χρηματοδοτικά εργαλεία δεν υπήρχαν τότε. Έτσι, το δημοτικό συμβούλιο 

αποφάσισε να το μεταβιβάσει σε μία δημοτική επιχείρηση και να το εντάξει 



 

 

στον αναπτυξιακό νόμο εκείνο που χρηματοδοτούσε τις βιομηχανίες, πράγμα το 

οποίο το πέτυχε. 

Έχοντας λοιπόν στα χέρια του τη χρηματοδότηση αναστήθηκε το 

Κάστρο της Λαμίας, για να φτάσει εκεί που είναι σήμερα. 

Ο Λάμπρος Παπαδήμας για τη Λαμία είναι ένα ορόσημο. Ήταν από τους 

πρώτους, αυτός και η ομάδα των αυτοδιοικητικών δίπλα του, που πήραν έναν 

συρρικνωμένο Δήμο λιγοστών υπαλλήλων, στεγασμένο στην οδό Σκληβανιώτη, 

για να τον αναπτύξουν σε ένα σύγχρονο Δήμο, με περισσότερα από 600 άτομα 

προσωπικό, στην υπηρεσία του πολίτη. 

Πήραν ένα Δήμο με συρρικνωμένες αρμοδιότητες, με περιορισμένη 

εμβέλεια, με ελάχιστες δυνατότητες, και τον ενίσχυσαν με τεχνοκρατικό 

προσωπικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα σύγχρονα ζητήματα και τις 

μελλοντικές προκλήσεις καθώς και να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις, οι 

οποίες ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν με άλλες περιπτώσεις. 

Ο Λάμπρος Παπαδήμας είναι συνδεδεμένος με δύο βασικά πράγματα για 

τη Λαμία:  με ένα σχέδιο πόλης και με έργα υποδομής. 

Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα για εκείνα τα ζητήματα που είχαν σχέση 

με το σχέδιο πόλης και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αν δεν είχε συμπαραστάτη 

δίπλα του σε  αυτή την προσπάθεια τον Ανδρέα Ξάνθη αλλά και συνολικά το 

Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων και την μειοψηφία με τον Τάκη 

Πενταγιώτη επικεφαλής και τον πρώην δήμαρχο Γιώργο Κοτρωνιά ως νέο 

μηχανικό τότε και για πρώτη φορά δημοτικό σύμβουλο, δεν θα μπορούσαν να 

πετύχουν τίποτα. 

Ένα σχέδιο πόλης, το οποίο προσδιόριζε τη Λαμία των επόμενων γενεών. 

Χρειάστηκαν συγκρούσεις, χρειάστηκε επιμονή, χρειάστηκαν ανατροπές, 



 

 

ξενύχτια, διεύρυνση του διαλόγου, χρειάστηκαν δεκάδες συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου, χιλιάδες ενστάσεις να εξεταστούν και μέσα από 

διαφωνίες αλλά και τη σύνθεση απόψεων, κατέληξαν σε ένα σχέδιο πόλης, το 

οποίο ουσιαστικά τριπλασίασε αυτή καθαυτή τη Λαμία. 

Το σχέδιο πόλης ήταν η απαίτηση των καιρών τότε, όπως επίσης 

απαίτηση των καιρών ήταν να αποκτήσει υποδομές, να αποκτήσει ύδρευση και 

αποχέτευση, να καταργηθεί ο τούρκικος αγωγός και να δημιουργηθούν 

σύγχρονα δίκτυα, να απομακρυνθεί ο αμίαντος από τα δίκτυα ύδρευσης και να 

αντικατασταθεί με σύγχρονα συστήματα. 

Ήταν τότε που σκάφτηκε όλη η Λαμία για να περάσουν οι αγωγοί, τότε 

που για μήνες οι άνθρωποι περπατούσαν πάνω στα μαδέρια, για να περάσουν 

τα ορύγματα. 

Μαζί με αυτά δημιουργούνταν και η σύγχρονη δομή του Δήμου, μία δομή 

με διευθύνσεις, με αρμοδιότητες, με μία προοπτική και με ανοίγματα στον 

ευρωπαϊκό χάρτη. 

Με πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκές να αναπτύσσονται, με συνεργασίες να 

προωθούνται, με αδελφοποιήσεις να σφίγγουν τους δεσμούς. 

Ο Λάμπρος Παπαδήμας ήταν από εκείνους που προώθησαν την εθνική 

ενότητα, σε μία περιοχή που δοκιμάστηκε ιδιαίτερα, μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο.  

Ήταν εκείνες οι εποχές που ξεκίνησαν οι πρώτες δειλά-δειλά 

πεζοδρομήσεις και άρχισε να διαμορφώνεται ένα καινούργιο τοπίο, που 

δημιούργησε τις συνθήκες και προετοίμασε τη Λαμία των επόμενων γενεών, τη 

Λαμία του Καποδίστρια που ερχόταν. 

Η συνεισφορά του Λάμπρου Παπαδήμα ήταν καταλυτική όχι μόνο για το 



 

 

Δήμο αλλά και για ολόκληρο το νομό.  Μέσα από την Τοπική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων, προώθησε το διάλογο για τον προσδιορισμό των επόμενων 

βημάτων για την επίλυση βασικών ζητημάτων όπως η βιομηχανική περιοχή, το 

Νοσοκομείο και το Σανατόριο της Λαμίας . 

Εκείνο όμως που ο οποιοσδήποτε μπορεί εύκολα να εντοπίσει είναι ότι σε 

εκείνη τη φάση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν περιορίζονταν στην καθαριότητα, 

την ύδρευση και το ληξιαρχείο, αλλά έβρισκε συνεχώς αφορμές και διεκδικούσε 

αρμοδιότητες για να βρεθεί όλο και περισσότερο εγγύτερα στο δημότη. 

Σήμερα, περισσότερο ώριμοι και με μεγαλύτερες ίσως δυνατότητες, 

έχοντας στέρεες και σταθερές βάσεις τους αγώνες εκείνης της περιόδου, 

μπορούμε να διευρύνουμε την προσπάθεια των διεκδικήσεων, αλλά κυρίως να 

δημιουργήσουμε τις νέες συνθήκες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της νέας 

γενιάς. Μία τοπική αυτοδιοίκηση που θα μπορεί να προγραμματίζει, θα μπορεί 

να υλοποιεί, θα μπορεί να διεκδικεί την καινοτομία και να συμβάλει στην 

τεχνολογία και σε κάθε περίπτωση να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, έτσι ώστε 

να σταθούμε δίπλα στον Πολίτη στο σύνολο των θεμάτων που τον απασχολούν. 

Από κείνη την εποχή μας άνοιξε ο δρόμος, ώστε να μην περιχαρακώνεται 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε αυτά τα οποία περιγράφουν ως αρμοδιότητες οι 

νόμοι. 

Δεν είπε τυχαία ο λαός ότι τα «παράπονα στο δήμαρχο». 

Πρόκειται για ένα σύνθημα εκείνης της περιόδου, καθώς δήμαρχοι και 

κοινοτάρχες, έδιναν μία καθημερινή μάχη σε όλα τα επίπεδα, για να 

κατοχυρώσουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ο Λάμπρος Παπαδήμας για την πόλη της Λαμίας, δεν ήταν απλά ένας 

δήμαρχος, δεν ήταν απλά ένας συμβολισμός. 



 

 

Ο Λάμπρος Παπαδήμας ήταν αυτός που προσδιορίζει το διαχωρισμό του 

παλιού με το νέο. Ο εκπρόσωπος αυτής της γενιάς που ασυμβίβαστα 

προσπάθησε να δώσει όραμα, ποιότητα και δημιουργικότητα στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ένας δήμαρχος που σημάδεψε την πορεία του στη Λαμία. 

Ο Λάμπρος Παπαδήμας εξελέγη τρεις φορές δήμαρχος της Λαμίας το 

1982 το 1986 και το 1990 

Από το Δήμο της Λαμίας βρέθηκε στη Βουλή, καθώς στις 10 Οκτωβρίου 

του 1993 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τη Φθιώτιδα. 

Επανεξελέγη στις 22 Σεπτεμβρίου του 1996 στις 9 Απριλίου του 2000 και στις 7 

Μαρτίου του 2004. 

Γιατρός ο ίδιος, διετέλεσε διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στα 

Γιαννιτσά από το 1969 έως το 1972 και διευθυντής της χειρουργικής κλινικής 

στο νοσοκομείο της Λαμίας από το 1972 έως το 1989. Από το 1978 έως το 1982 

διετέλεσε Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου ειδικευομένων ιατρών 

επαρχίας. 

Ήταν από τους εμπνευστές και ανάμεσα στους δημιουργούς του ΕΣΥ, 

εκφράζοντας τότε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ο Λάμπρος Παπαδήμας από την αρχή προσπάθησε να διευρύνει τον 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό των μεσαίων πόλεων και ήταν ο πρώτος Έλληνας 

που διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης. 

Έχοντας μία ιδιαίτερα σοβαρή εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση, 

στις 22 Ιανουαρίου του 1996 ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα, ως 

Υφυπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη. 

Στην ίδια θέση παρέμεινε μέχρι 30 Οκτωβρίου του 1998 και αμέσως μετά 

μετακόμισε στο Υπουργείο Υγείας, όπου υπήρξε Υπουργός από 30 Οκτωβρίου 



 

 

του 1998, έως 13 Απριλίου του 2000. 

Λίγο αργότερα στις 24 Οκτωβρίου του 2001 επιστρέφει και πάλι στο 

Υπουργείο εσωτερικών έως 10 Μαρτίου του 2004. 

Παρέμεινε στα έδρανα της Βουλής μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2007 και 

μετά αποσύρθηκε στην πόλη που αγαπούσε, τη Λαμία. 

Πέθανε στις 31 Μαρτίου του 2015 αφήνοντας πίσω του τη γυναίκα του 

Μαρία, το γιο του Ηλία - τον οποίον πάντα θυμόμαστε-  και την κόρη του Σοφία, 

και για όλους εμάς, αναμνήσεις και ένα φωτεινό παράδειγμα για την πορεία του 

στην τοπική αυτοδιοίκηση, την προσπάθεια και τους αγώνες του. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Με τη σημερινή ονοματοδοσία στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου 

την οποία πλέον θα ονομάζουμε αίθουσα «Λάμπρου Παπαδήμα» δεν θέλουμε 

απλά να εκπληρώσουμε ένα χρέος απέναντι σε αυτούς που δημιούργησαν τις 

συνθήκες για τη νέα πόλη της Λαμίας, αλλά θέλουμε να θυμόμαστε πάντα και 

εμείς και οι επόμενοι, ποια πρέπει να είναι η πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

μέσα από έναν διαρκή αγώνα, μέσα από μία συγκεκριμένη πορεία που θα μπορεί 

να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο λιμάνι της δημιουργίας και της ανάπτυξης. 

Συνάμα είναι ένα χρέος στο Λάμπρο Παπαδήμα, αλλά και στη γενιά του, 

για  αυτό που μας κληροδότησαν, γι’  αυτό που μας αφήνουν για αυτό που 

σηματοδοτούν και πιστέψτε με είναι το ελάχιστο που πρέπει και μπορούμε να 

κάνουμε. 

Σας ευχαριστώ…..» 

 


