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Το µεγάλο βήµα για την υλοποίηση του Master Plan για την Πανελλήνια 
Έκθεση Λαµίας πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Λαµιέων, µε µεθοδικές κινήσεις αλλά 
και µε ισχυρά νοµικά ατού, δίνοντας αφενός απαντήσεις για όλους και για 
όλα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αφετέρου µε την συγκρότηση σε σώµα και 
την πρώτη συνεδρίαση του «Φορέα ∆ιοίκησης, ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης 
Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας Αναπτυξιακή 
Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και διακριτικό τίτλο «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.». Ο ∆ήµαρχος Θύµιος Καραϊσκος κάλεσε όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς να συστρατευθούν στο εγχείρηµα της ολικής µεταµόρφωσης της ΠΕΛ 
και συνολικότερα της Λαµίας χωρίς πισωγυρίσµατα και µικροπολιτικές 
σκοπιµότητες.

.02 Στην «πρίζα» ο ∆ήμος Λαμιέων για τις εξελίξεις
στην ηλεκτροκίνηση
82 θέσεις για τη Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων

Στα νέα δεδοµένα της ηλεκτροκίνησης µε υψηλές ταχύτητες 
«κινείται» ο ∆ήµος Λαµιέων, µεταβαίνοντας στην πράσινη ανάπτυξη 
µέσω της ολοκλήρωσης της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης του Σχεδίου 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων. Η χωροταξική κατανοµή των 82 
σηµείων φόρτισης στο αστικό περιβάλλον «οδηγεί» στη µετάβαση 
της ηλεκτρικής µετακίνησης, µειώνοντας σηµαντικά το ανθρακικό 
αποτύπωµα. Η ∆ηµοτική Αρχή παράλληλα θα εξοπλιστεί µε 7 
ηλεκτρικά οχήµατα ενώ συνολικότερα υπάρχει η πρόβλεψη για 
σταθµούς ηλεκτρικής φόρτισης (Σ.Φ.Η.Ο) που θα καλύψουν τις 
σύγχρονες απαιτήσεις στη µετακίνηση.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Το κοινωνικό του πρόσωπο δείχνει για άλλη µια φορά 
ο ∆ήµος Λαµιέων στις δύσκολες συνθήκες που έχουν 
διαµορφωθεί από την ενεργειακή κρίση µε αντίκτυπο στα 
οικονοµικά δεδοµένα, προχωρώντας σε δράσεις στήριξης 
και παροχής βοηθείας σε ευάλωτες οµάδες. Η κοινωνική 
δράση του ∆ήµου αφορά στην εφάπαξ καταβολή ειδικού 
βοηθήµατος για την επανασύνδεση ρεύµατος νοικοκυριών, 
απλώνοντας ένα πέπλο προστασίας και ανακούφισης σε 
δοκιµαζόµενους συµπολίτες µας.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.03
Οικονομικό 
βοήθημα 
από το ∆ήμο 
για την 
επανασύνδεση 
ρεύματος 
σε ευάλωτους 
πολίτες

.08  Το πρώτο υπαίθριο πάρκο γυμναστικής στο ∆ήμο Λαμιέων είναι γεγονός.

.06
«Stop» στα τροχαία με αλλαγή σήμανσης σε κυκλικούς κόμβους  

Φρένο στον «πονοκέφαλο» οδηγών αναφορικά µε την προτεραιότητα σε 
κυκλικούς κόµβους έβαλε η ∆ηµοτική Αρχή, δηµιουργώντας συνθήκες 

ασφαλούς διέλευσης ύστερα από την πυκνότητα των τροχαίων 
περιστατικών που παρατηρούνταν. Συγκεκριµένα στους «νευραλγικούς» 
κυκλικούς κόµβους που ενώνει τις οδούς Κύπρου-Βασιλικών-Μεγάλου 

Αλεξάνδρου αλλά και στις οδούς Ταϋγέτου-Φιλίας (περιοχή Αγίου 
Τρύφωνα) τοποθετήθηκε νέα σήµανση στην κίνηση των οχηµάτων, µε 

προτεραιότητα να έχουν όσοι κινούνται εντός των κόµβων.

.07

Μια ξεχωριστή εµπειρία είχε ο 
∆ήµαρχος Θύµιος Καραϊσκος 
ανταποκρινόµενος στο κάλεσµα 
µαθητών του Ε2 τµήµατος του 14ου 
∆ηµοτικού Σχολείου, παραλαµβάνοντας 
ο ίδιος την χειρόγραφη επιστολή που 
αφορά την κατασκευή έργων που θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση ατόµων µε 
κινητικά προβλήµατα στη σχολική 
µονάδα. Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων τόνισε 
την προτεραιότητα που δίνει  σε έργα 
που ήδη έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται 
και χρειάζονται οι ΑΜΕΑ, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία που 
αποκτούν για τη ζωή των δηµοτών µε 

«ιδιαιτερότητες».

.10

.12 Εντυπωσιακός αποκριάτικος στολισμός και μουσικό «σεργιάνι» από τη
∆ημοτική Φιλαρμονική λίγο πριν το Πάσχα

.01
Στην τελική ευθεία το μεγάλο «όραμα» 
για την ΠΕΛ – Συγκροτήθηκε σε σώμα 
το ∆Σ της Αναπτυξιακής Α.Ε του 
Φορέα ∆ιαχείρισης για την αξιοποίηση
της έκθεσης  

.04

.05
Οι επαφές με τους πολίτες συνεχίζονται  
¨Τετ - α – τετ¨ ∆ημάρχου και δημοτών 
για την καθημερινότητα στην πόλη

Τον παλµό των δηµοτών για µια 
ακόµα φορά «σφυγµοµέτρησε» ο 
∆ήµαρχος Λαµιέων συνεχίζοντας τις 
επισκέψεις και τις επαφές στην αγορά 
και τις επιχειρήσεις, παρά τις 
δύσκολες υγειονοµικές συνθήκες, 
ανανεώνοντας τον ουσιαστικό διάλογο 
για θέµατα, προτάσεις και 
παρεµβάσεις σε ζητήµατα 
καθηµερινότητας. Συνεχίζουµε την δια 
ζώσης επικοινωνία µε τους πολίτες 
τόνισε ο Θύµιος Καραϊσκος µε στόχο 
την καλυτέρευση των συνθηκών που 
µας περιβάλουν και µας αφορούν.

Άλλη διάσταση στα αθλητικά 
δρώµενα της Λαµίας δίνει η 
∆ηµοτική Αρχή µε την πλήρη 
ανακατασκευή και εκσυγχρονισµό 
του γηπέδου των Γαλανέικων 
αναβαθµίζοντας σε ευρωπαϊκά 
πρότυπα την αθλητική εγκατάσταση. 
Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων τόνισε πως 
µε την ολική «µεταµόρφωση» του 
γηπέδου που θα έχει ολοκληρωθεί 
στις αρχές του καλοκαιριού αλλά και 
των παράλληλων παρεµβάσεων στα 
γήπεδα Καλυβίων και Καλαµακίου 
οδεύουµε σε µια νέα εποχή για τις 
αθλητικές υποδοµές της πόλης που 
θα απολαµβάνουν οι αθλητές αλλά 

και οι δηµότες. 

Σε αθλητικό «στολίδι» 
μετατρέπεται το γήπεδο 
των Γαλανέικων  

Τη δυνατότητα να γυµναστούν δωρεάν και κυριότερα σε ανοιχτό χώρο παρέχει 
πλέον ο ∆ήµος Λαµιέων, παραδίδοντας σε χρήση στους δηµότες το πρώτο 
υπαίθριο πάρκο γυµναστικής, στη νότια πλευρά της πόλης, δίπλα στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής. Πρόκειται για µια ανοιχτή αθλητική εγκατάσταση µε 
όργανα υπαίθριας γυµναστικής και σωµατικής διάπλασης, καταδεικνύοντας για 
άλλη µια φορά τη σηµασία που δίνει η ∆ηµοτική Αρχή και προσωπικά ο ∆ήµαρχος 
Λαµιέων στον αθλητισµό µέσα στη δύσκολη καθηµερινότητα του πολίτη.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.09
Περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση με δενδροφυτεύσεις σε περιαστικά 

σημεία της πόλης.

Μικρούς πνεύµονες πρασίνου και «ανάσες ζωής» στο αστικό περιβάλλον 
καλλιεργούν τα συνεργεία του ∆ήµου Λαµιέων, µε τις δενδροφυτεύσεις 

σε διάφορα σηµεία της Φθιωτικής πρωτεύουσας. Η δηµοτική αρχή 
υλοποιεί παρεµβάσεις στο πράσινο και τον καλλωπισµό σε χώρους όπως 

στις οδούς Φιλίας, Αβέρωφ και στο Στάδιο Καµαρίτσας που 
αναβαθµίζουν αισθητικά τα σηµεία αλλά και συνολικότερα την πόλη. 

Παράλληλα γίνεται τακτική καθαριότητα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία 
αλλά και σε όλες τις συνοικίες όπου περιπατητές επιλέγουν για διέξοδο 

και αναψυχή.    

«Επιστολή» με αιτήματα 
από μαθητές στο ∆ήμαρχο 
Λαμιέων
Η άμεση ανταπόκριση του 
στους «αυριανούς 
δημότες»

.13
Ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας στο ποδοσφαιρικό τουρνουά γυναικών 

στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό τουρνουά µε πολλαπλά µηνύµατα και 
αποδέκτες για την αντιµετώπιση της οπαδικής βίας στον αθλητισµό από 

την πρόσφατη δολοφονία του φιλάθλου Άλκη Καµπανού, 
πραγµατοποιήθηκε στη Λαµία µε την υποστήριξη της ∆ηµοτικής Αρχής. Στο 
γήπεδο της Μεγάλης Βρύσης έδωσαν ποδοσφαιρικό ραντεβού οι οµάδες 
του ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964, ως οικοδέσποινα του τουρνουά καθώς επίσης τα 
σωµατεία του Παναθηναϊκού, του Βόλου 2004 και της Ελπίδας Καρδίτσας 
1994, µε το ∆ήµαρχο Λαµιέων να δίνει το παρών, «καταδικάζοντας» κάθε 

µορφή βίας στους αθλητικούς χώρους αλλά και τον οπαδικό 
χουλιγκανισµό.

 

Η ποιότητα και η «εξωστρέφεια» του ∆ΗΠΕΘΕ Ρούµελης 
απέσπασαν το παρατεταµένο χειροκρότηµα των 
παρευρισκόµενων στην παράσταση «Ο Κατά Φαντασίαν 
Ασθενής» του Μολιέρου, στην πρώτη έξοδο εκτός Λαµίας 
µετά από πολλά χρόνια του Περιφερειακού Θεάτρου και 
συγκεκριµένα στο Θέατρο Βασιλάκου. Πλήθος επωνύµων 
και όχι µόνο απόλαυσαν τη λαµπερή παράσταση που µε 
µοναδική πιστότητα αποτύπωσαν οι πρωταγωνιστές, µε το 
∆ήµαρχο Λαµιέων Θύµιο Καραϊσκο να δηλώνει την 
απόλυτη ικανοποίηση του για τη δουλειά που παρουσιάζει 
το ∆ΗΠΕΘΕ.   ωπο και τις ανάγκες του. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.14
«Ο Κατά 
Φαντασίαν 
Ασθενής» του 
∆ΗΠΕΘΕ 
Ρούμελης 
«ταξίδεψε» 
στην Αθήνα 
σε μια 
απολαυστική 
παράσταση
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