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.12
Βιώσιμη ανάπτυξη και δομημένο περιβάλλον στη συνάντηση Θύμιου 

Καραϊσκου και ∆ιοικούσας του ΤΕΕ Αν.Στερεάς 

Με κεντρική ιδέα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστεί στις 
σύγχρονες εξελίξεις του ευρύτερου δοµηµένου αστικού περιβάλλοντος µε 
συνεργάτη και συνοδοιπόρο τον κλάδο των µηχανικών, πραγµατοποιήθηκε 
η συνάντηση του ∆ηµάρχου Λαµιέων µε τον Πρόεδρο και την ∆ιοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς. O Θύµιος Καραϊσκος ανέλυσε 

διεξοδικά το πλάνο της ∆ηµοτικής Αρχής για µια σύγχρονη, ευρωπαϊκή 
και ανθρώπινη πόλη που θα απαντά στα καθηµερινά ζητήµατα που 

απασχολούν τους πολίτες.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Προ των πυλών 
η δημιουργία παραρτήματος 

Πολεμικού Μουσείου 
στη Λαμία

Η ιδέα δηµιουργίας παραρτήµατος του 
Πολεµικού Μουσείου στη Λαµία και 

συγκεκριµένα στο ακίνητο που 
λειτουργεί το «Κέντρο Νεότερης 

Ελληνικής Ιστορίας Λαµίας» ήταν το 
θέµα συζήτησης ανάµεσα στο 

∆ήµαρχο Θύµιο Καραϊσκο και τον 
Πρόεδρο του Πολεµικού Μουσείου 
Αναστάσιο Λιάσκο. Οι δυο πλευρές 

προχώρησαν σε καταρχήν συµφωνία 
για το σηµαντικό εγχείρηµα το οποίο 

θα αποκτήσει µόνιµο χαρακτήρα µε 
την δηµιουργία του Παραρτήµατος.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 Οι Θερμοπύλες 
«αδελφοποίησαν» 

τους ∆ήμους Λαμιέων, 
Σπάρτης και Αλιάρτου-Θεσπιέων

Μήνυµα ενότητας στέλνει 2.500 
χρόνια µετά ο ιστορικός τόπος και η 

Μάχη των Θερµοπύλων 
ισχυροποιώντας τους δεσµούς των 

∆ήµων Λαµιέων, Σπάρτης και 
Αλιάρτου-Θεσπιέων στην εναρκτήρια 

τελετή αδελφοποίησης που 
πραγµατοποιήθηκε στην 

Πελοποννησιακή πόλη. Στην 
πρωτεύουσα του νοµού Λακωνίας οι 

∆ήµαρχοι των τριών πόλεων 
υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο 

αδελφοποίησης, διευρύνοντας τα 
πολυεπίπεδα «µονοπάτια» συνεργασίας 

στη σύγχρονη αυτοδιοικητική 
τους πορεία.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.01
Η Λαμία «νικήτρια» στο εμβληματικό 
Rally Acropolis – Ολοκληρώθηκε με 
απόλυτη επιτυχία το «Ράλι των Θεών».

Η καρό σηµαία του τερµατισµού ανέδειξε 
νικήτρια τη Λαµία που κέρδισε τον «αγώνα» 
προετοιµασίας και φιλοξενίας του Service 
Park στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης 
αποσπώντας τα χειροκροτήµατα αλλά και τα 
εύσηµα της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας. Η 
άρτια διοργάνωση του εθνικού µας αγώνα 
κάτι που άλλωστε αποτέλεσε και προσωπική 
δέσµευση του ∆ηµάρχου Λαµιέων Θύµιου 
Καραϊσκου αποτυπώθηκε µέχρι και την 
τελευταία λεπτοµέρεια βάζοντας τη Λαµία σε 
θέση «οδηγού» για την φιλοξενία και την 
επόµενη χρονιά του εµβληµατικού αγώνα 
που θα ξαναγίνει στη χώρα µας.

.08
Αναβάθμιση του γηπέδου των Γαλανέικων προϋπολογισμού 817,500 ευρώ

.09
Ολοκληρώνεται η ολική ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός 

του ανοιχτού κολυμβητηρίου 

Σηµαντική πρόοδο παρουσιάζουν τα έργα για την πλήρη αναµόρφωση του 
ανοιχτού κολυµβητηρίου της Λαµίας το οποίο αναµένεται να παραδοθεί 
προς χρήση στα σωµατεία και τους αθλητές. Επισκευές, συντηρήσεις και 
εκτεταµένες παρεµβάσεις στον χώρο της πισίνας, των αποδυτηρίων αλλά 
και του περιβάλλοντα χώρου θα µετατρέψουν το δηµοτικό κολυµβητήριο 

σε ένα αθλητικό χώρο πλήρως λειτουργικό και ασφαλή.    

.02 Η αξιοποίηση της ΠΕΛ ο επόμενος «αγώνας»
μετά την αυλαία του Rally Acropolis

Με το πόδι στο «γκάζι» η ∆ηµοτική Αρχή επιταχύνει τις διαδικασίες 
προστασίας αλλά και αξιοποίησης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας 
που δεν θα την µετατρέψουν ξανά σε «λεηλατηµένο κουφάρι». Μετά τo 
πλέον επιτυχηµένο Service Park των τελευταίων ετών ο ∆ήµαρχος 
Λαµιέων ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το αίτηµα προς τον 
αρµόδιο υπουργό να συνεχίσει να έχει ο ∆ήµος τη διαχείριση των 
εγκαταστάσεων και να αποδώσει το χώρο στους δηµότες για άθληση 
και αναψυχή. 

.06
Στοχευμένες παρεμβάσεις για ευάλωτους πολίτες από το ∆ήμαρχο Λαμιέων 

και την Πρόεδρο του ΟΠΕΚΑ.

Οι πολιτικές προστασίας µε συγκεκριµένες δράσεις για τους ευάλωτους 
δηµότες ώστε να καλυφθεί η κοινωνικοοικονοµική υστέρηση τους, ήταν το 
κυρίαρχο ζήτηµα των επαφών του ∆ηµάρχου Θύµιου Καραϊσκου µε την 

Πρόεδρο του ΟΠΕΚΑ και την επιδοµατική στήριξη που υλοποιείται και από 
τις δυο πλευρές. Πρωταρχικής σηµασίας όπως υπογραµµίστηκε η οµαλή 
συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο ∆ήµου, αποτελώντας την 
«οµπρέλα» προστασίας για δηµότες που έχουν σηµαντικές ελλείψεις 

και ανάγκες.

Το Master Plan της αξιοποίησης της ΠΕΛ αλλά και του 
Στρατοπέδου Τσαλτάκη, η ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου των Θερµοπυλών και των ιαµατικών πηγών καθώς 
και τα αρδευτικά έργα για τον πρωτογενή τοµέα 
απασχόλησαν τη συνάντηση του ∆ηµάρχου Λαµιέων µε τον 
Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόµου. Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων 
υπογράµµισε τη συνεργασία και την εξαιρετική, ουσιαστική 
και γόνιµη συζήτηση που είχαν, καθώς και για την πρόθεση 
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να συµβάλει και να 
προωθήσει θέµατα, εξαιρετικής σηµασίας για την ανάπτυξη 
της Λαµίας.

.03
Τετ-α-τετ 
Θύμιου 
Καραϊσκου  
με Γιάννη 
Οικονόμου 
για τα 
υπό 
σχεδιασμό 
και 
υλοποίηση 
μεγάλα έργα 
στο ∆ήμο 
Λαμιέων

Η απογραφή του τόπου μόνιμης κατοικίας σου 
θα καθορίσει «ένα καλύτερο μέλλον για το ∆ήμο» 

«Συµµέτοχους» στην µέγιστη χρηµατοδοτική αλλά και αναπτυξιακή 
πορεία του ∆ήµου για τα επόµενα δέκα χρόνια καθιστά ο 
∆ήµαρχος Θύµιος Καραϊσκος τους δηµότες της Λαµίας και στους 
οποίους απευθύνεται ώστε να δηλώσουν στην απογραφή τον 
πραγµατικό τόπο κατοικίας τους. Σε ενηµέρωση των Προέδρων 
των Τοπικών Κοινοτήτων ζήτησε την συνεργασία τους και κατ’ 
επέκταση των δηµοτών, για την δήλωση κατά την διαδικασία της 
απογραφής του τόπου µόνιµης κατοικίας τους που θα 
ισχυροποιήσει τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα απολαύσει ο 
∆ήµος Λαµιέων µε βάση τα ρεαλιστικά πληθυσµιακά κριτήρια.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.05

Ένα σηµαντικό έργο για την ενίσχυση του αθλητισµού µέσω της βελτίωσης των 
υποδοµών προχωρά ο ∆ήµος Λαµιέων ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτηµα της 
τοπικής κοινωνίας των Γαλανέικων και όχι µόνο. Συγκεκριµένα ξεκίνησαν 
εργασίες αναβάθµισης , που αφορούν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων 
αποδυτηρίων, την κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου µε περιµετρικό αύλακα 
απορροής οµβρίων και την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα, 
προϋπολογισµού 817.500 ευρώ.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.04

.10

Χρηματοδοτικά προγράμματα και 
ανάπτυξη στην ατζέντα του ∆ημάρχου 
Λαμιέων με τον αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη

Η χρηµατοδότηση παρεµβάσεων, 
δράσεων και έργων που θα «χτίσουν» 

την ανάπτυξη της Λαµίας 
απασχόλησαν τη συνάντηση εργασίας 
του ∆ηµάρχου Θύµιου Καραϊσκου µε 

τον αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονοµικών Θεόδωρο Σκυλακάκη. 

Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που 
µπορούν να αξιοποιηθούν µέσα από 

το Ταµείο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας αποτέλεσαν τον 

πυρήνα των συζητήσεων των δυο 
πλευρών που θα αλλάξουν το επίπεδο 

της Φθιωτικής πρωτεύουσας για τα 
επόµενα χρόνια.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.07

Το έργο κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στη Λαµία, 
µε τα µέγιστα δυνατά οφέλη και τις λιγότερες δυνατές 
οχλήσεις για τους δηµότες της πόλης ήταν το 
αντικείµενο της συζήτησης του ∆ηµάρχου Θύµιου 
Καραϊσκου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ∆Ε∆Α 
Μάριου Τσάκα αλλά και συνεργατών τους. Οι δυο 
πλευρές αναφέρθηκαν στη σηµαντικότητα του έργου 
στον ενεργειακό τοµέα µε παράλληλη εξοικονόµηση 
πόρων για τους πολίτες οι οποίοι όµως παράλληλα θα 
πρέπει να «αισθάνονται» προστατευµένοι από τις 
παρεµβάσεις που θα γίνονται, συστήνοντας µια επιτροπή 
που θα επιλύει τέτοια ζητήµατα.

.11
Το έργο 
φυσικού 
αερίου στο 
επίκεντρο της 
συνάντηση 
του ∆ημάρχου 
Λαμιέων με το 
∆ιευθύνοντα 
Σύμβουλο 
της ∆Ε∆Α

.13 Μια «Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο» από το ∆ήμο Λαμιέων στις
δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

.14
Η «αφύπνιση» και η ευαισθητοποίηση των δημοτών στον εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων.

∆ραστηριότητες και παιχνίδια από τα παιδιά και µηνύµατα από το ∆ήµαρχο 
Λαµιέων  που σηµατοδοτούν την ανάγκη ευαισθητοποίησης και ανάληψης 

δράσεων, γιορτάστηκε στην Πλατεία Ελευθερίας η Παγκόσµια Ηµέρα 
Ζώων. O ∆ήµαρχος συµµετείχε ενεργά στην εκδήλωση υπενθυµίζοντας 

τις σηµαντικές προσπάθειες που γίνονται από το ∆ηµοτικό Κέντρο 
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων µε κορυφαία στόχευση την κατασκευή 

«Πάρκου Ζωοφιλίας» που έχει ανακοινώσει και δροµολογείται.

.15
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις «Θερμοπύλεια 2021» 

Με τη µοναδική συναυλία των σπουδαίων ερµηνευτών Άλκηστις Πρωτοψάλτη και 
Μιχάλη Χατζηγιάννη στο ∆ΑΚ Λαµίας, «έπεσε» η αυλαία των εκδηλώσεων 
«Θερµοπύλεια 2021» κερδίζοντας το παρατεταµένο χειροκρότηµα των 
παρευρισκοµένων. Οι καλλιτέχνες ταξίδεψαν µουσικά του θεατές µέσα από παλιές 
και νέες επιτυχίες χαρίζοντας τους µια µοναδική βραδιά. Προηγήθηκαν στον 
ιστορικό χώρο των Θερµοπυλών η παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη µε 
υπέροχους φωτισµούς στο µνηµείο του Λεωνίδα και στο λόφο του Κολωνού η 
συµπαραγωγή των ∆ΗΠΕΘΕ Ρούµελης και Καλαµάτας µε τίτλο 
«Υλικό Καποδίστριας» µε το Νίκο Ορφανό στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

 «Ξενάγηση» μαθητών 
στην τοπική ιστορία 

της Λαμίας.

Η εκµάθηση της τοπικής ιστορίας της 
Λαµίας και τα χαρακτηριστικά της 

γνωρίσµατα  στα χρόνια της κατοχής 
αποτέλεσε το αντικείµενο 

προγράµµατος ενηµέρωσης µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, σε συνεργασία που 
ανέπτυξαν ο ∆ήµος και το Τµήµα 

Φθιώτιδας των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους. Με την παρουσία του 

∆ηµάρχου Θύµιου Καραϊσκου, σε µια 
διαδραστική διαδικασία της 

Προϊσταµένης των ΓΑΚ Φθιώτιδας και 
των µαθητών διδάχθηκαν οι 
σηµαντικότερες πτυχές του 

προγράµµατος µε τίτλο: «Περπατώ 
στην πόλη µου: η Λαµία στη κατοχή».

.16

.17 Μουσικές «επισκέψεις» της ∆ημοτικής Φιλαρμονικής
στις γειτονιές της πόλης.

https://lamia.gr/roi-eidiseon/synantisi-ergasias-toy-dimarhoy-lamieon-me-ton-anapliroti-ypoyrgo-oikonomikon-k
https://lamia.gr/roi-eidiseon/apografi-plithysmoy-2021-i-symmetohi-soy-dilonontas-ton-topo-katoikias-soy-kathorizei
https://lamia.gr/roi-eidiseon/enarktiria-teleti-adelfopoiisis-toy-dimoy-lamieon-me-toys-dimoys-spartis-kai-aliartoy
https://lamia.gr/roi-eidiseon/enarxi-ergasion-anabathmisis-gipedoy-galaneikon-proypologismoy-81750000-eu
https://lamia.gr/roi-eidiseon/synantisi-toy-dimarhoy-lamieon-me-ton-proedro-toy-polemikoy-moyseioy-gia-ti-dimioyrgia
https://lamia.gr/roi-eidiseon/episkepsi-dimarhoy-kai-synergaton-toy-sto-tee-tmima-anatolikis-stereas



