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Νέα διάκριση για τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική Λαµίας 
στο 23ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών 

«Μάγεψε» για µια ακόµη φορά η ∆ηµοτική Φιλαρµονική Λαµίας σε 
διοργάνωση µεγάλου βεληνεκούς µε τους Magic Brass να κλέβουν τις 

εντυπώσεις. Στο 23ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών στη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης, κοινό και κριτικοί κατενθουσιασµένοι από τις µοναδικές 

ερµηνείες του µουσικού σχήµατος από τη Λαµία «παρέδωσαν» µια ακόµη 
τιµητική πλακέτα σε ένδειξη αναγνώρισης της σπουδαίας δουλειάς που 

γίνεται στη ∆ηµοτική Φιλαρµονική.  

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.02
Παρεµβάσεις 
και στη 
"βόρεια" 
Λαµία.
∆ιευθέτηση 
µυλαύλακα, 
αντιπληµµυρική 
προστασία και 
αναπλάσεις 
χώρων επί της 
οδού 
Τυµφρηστού 

.13
Με µεγάλη 
συµµετοχή και 
επιτυχία 
πραγµατοποιήθηκε 
στην Παύλιανη 
το 4ο Street Food 
Festival

.10
Η "αναθέρµανση" της αγοράς στο επίκεντρο της συνάντησης

του ∆ηµάρχου µε το νέο ∆.Σ του Εµπορικού Συλλόγου

Οι δυνατότητες αλλά και οι προοπτικές που έχει αλλά και αξίζει η τοπική 
αγορά της Λαµίας αποτέλεσαν το κύριο αντικείµενο της συζήτησης 
ανάµεσα στο ∆ήµαρχο Λαµιέων και τη νέα ∆ιοίκηση του Εµπορικού 

Συλλόγου της πόλης. Ο Θύµιος Καραΐσκος αρχικά ευχήθηκε στο νέο 
Πρόεδρο και τα νεοεκλεγέντα µέλη καλή επιτυχία στη θητεία τους και 
αναφέρθηκε διεξοδικά στις παρεµβάσεις που έχουν γίνει αλλά και τον 
προγραµµατισµό από πλευράς ∆ηµοτικής Αρχής για την ενίσχυση της 
αγοραστικής δύναµης µε τις δυο πλευρές να βρίσκονται σε απόλυτη 

ταύτιση για τα επόµενα βήµατα.  

Το ποσό των 21 εκατοµµυρίων ευρώ που αφορά τη 
διπλή παρέµβαση στην Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας 
και το Κέντρο Ιστορικής Ενηµέρωσης Θερµοπυλών 
εγκρίθηκε από το Ταµείο Ανάκαµψης που αποτελεί 
και το µεγαλύτερο ποσό χρηµατοδότησης σε 
επίπεδο χώρας. Το έργο που θα πάρει «σάρκα και 
οστά» αποτελεί το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης 
της ΠΕΛ αλλά και του Κέντρου Ιστορικής 
Ενηµέρωσης Θερµοπυλών, ώστε και τα δυο 
εµβληµατικά σηµεία να αποτελέσουν πόλο έλξης 
επισκεπτών και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Η «βόρεια» Λαµία παίρνει τη «σκυτάλη» των έργων µετά την 
έναρξη των εργασιών ανάπλασης στη «νότια» πλευρά της 
πόλης, µε τη διευθέτηση του µυλαύλακα οµβρίων υδάτων της 
οδού Τυµφρηστού και παράλληλη ανακατασκευή του δρόµου, 
των πεζοδροµίων και του δικτύου ηλεκτροφωτισµού. Πρόκειται 
για ένα ακόµα έργο µεγάλης κλίµακας της ∆ηµοτικής Αρχής 
στο βόρειο τµήµα της Λαµίας που αναµένεται να ολοκληρωθεί 
σε περίπου 1 χρόνο και θα προσδώσει νέα όψη και 
χαρακτηριστικά αναβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής των 
πολιτών. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.07  

.05
Ένα αθλητικό «στολίδι» στην καρδιά της Οίτης.
Παραδόθηκε σε χρήση το νέο Αθλητικό Κέντρο 

στο Λυχνό Υπάτης

Ένα αθλητικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων, ένα αθλητικό «στολίδι» 
παραδόθηκε σε χρήση στους δηµότες µέσα στο καταπράσινο τοπίο της 

Οίτης, στο Λυχνό Υπάτης, αποτελώντας πλέον έναν από τους 
σηµαντικότερους αθλητικούς προορισµούς της ευρύτερης περιοχής. 

Καθηµερινές αποδράσεις άθλησης, αναψυχής και πνευµατικής ευεξίας 
συνθέτουν το πάζλ για µια ακόµη αθλητική εγκατάσταση ακόµη και στις 

πιο αποµακρυσµένες ∆ηµοτικές Ενότητες.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.06

.01
 

.04
Ολοκληρώθηκε η διπλή 
ανάπλαση των πλατειών στη 
∆ηµοτική Ενότητα Υπάτης 

Νέο «πρόσωπο», νέα «όψη» για τις 
δυο ιστορικές πλατείες της Υπάτης 
µετά την πλήρη αναµόρφωση που 
πραγµατοποιήθηκε σε «χρόνο ρεκόρ» 
από τη ∆ηµοτική Αρχή. Η κεντρική 
πλατεία Αινιάνων αλλά και η πλατεία 
Ηρώων διατήρησαν τα «παραδοσιακά» 
χαρακτηριστικά τους µε σύγχρονες 
όµως παρεµβάσεις που αφορούσαν 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύµφωνα 
µε τις σύγχρονες περιβαλλοντικές και 
οικολογικές προδιαγραφές, 
αναβαθµίζοντας την εικαστική και 
πνευµατική κουλτούρα της περιοχής, 
προσφέροντας «ανάσες» οξυγόνου 
και ξεκούρασης για ντόπιους και 
επισκέπτες.   

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

«Μπαράζ» κατασκευής και παράδοσης αθλητικών εγκαταστάσεων από τη ∆ηµοτική 
Αρχή Λαµιέων η οποία σε διάστηµα λίγων ηµερών εγκαινίασε και έδωσε σε 
άµεση χρήση το ολοκαίνουργιο Αθλητικό Κέντρο στη ∆ηµοτική Ενότητα Υπάτης. 
Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 που κοσµεί την περιοχή αλλά συνολικότερα 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών για αθλητικές διεξόδους στη 
δύσκολη καθηµερινότητα ενώ τα εγκαίνια συνδυάστηκαν µε τη διεξαγωγή του 1ου 
Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ανδρών και Γυναικών.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Το Πολεµικό Μουσείο "έρχεται" στη Λαµία.
Η ίδρυση Παραρτήµατος που θα «ζωντανέψει» τις
µνήµες της Ιστορίας της χώρας µας.

Η µακραίωνη και πλούσια ιστορία της χώρας από την 
αρχαιότητα µέχρι και σήµερα µέσα από τις πολεµικές 
περιόδους που ανέδειξαν το αγωνιστικό φρόνηµα των 
προγόνων µας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της 
πατρίδας µας, µε έµφαση στην Ρούµελη που 
«πρωταγωνίστησε» στα πεδία των µαχών, θα «αποτυπώνεται» 
σε ένα «µωσαϊκό» εκθεµάτων και κειµηλίων, στο Παράρτηµα 
του Πολεµικού Μουσείου που θα ιδρυθεί και θα στεγάζεται στο 
«Μουσείο Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας» στην οδό Όθωνος 
στη Λαµία. Μια «ιστορική» απόφαση µετά από σχετικό αίτηµα 
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Λαµιέων 
προς το Πολεµικό Μουσείο που έτυχε άµεσης και καθολικής 
αποδοχής. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.03

Ένα ακόµη Αθλητικό Κέντρο εγκαινιάστηκε από τη 
∆ηµοτική Αρχή.
Την "σκυτάλη" πήρε η ∆ηµοτική Ενότητα Υπάτης

Οι υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού όχι µόνο δεν αποτέλεσαν «εµπόδιο» 
για την λειτουργικότητα των συνεργείων καθαριότητας και πρασίνου του ∆ήµου 
Λαµιέων αλλά «ανέβασαν ρυθµούς» προκειµένου να διατηρηθούν καθαρές σε 
καθηµερινή βάση οι γειτονιές και συνοικίες της Λαµίας. Τόσο στο µητροπολιτικό 
∆ήµο όσο στα προάστια αλλά και τις ∆ηµοτικές Ενότητες οι παρεµβάσεις 
συνεχίστηκαν µε αµείωτη ένταση ενώ µεγάλης κλίµακας «επιχείρηση – σκούπα» 
έγινε και στην πρώην ∆ηµοτική Αγορά.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.08
Η πλήρης αναµόρφωση όλων των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων

µε απόλυτο σεβασµό στη ιερότητα των χώρων 

Μια από τις σηµαντικότερες δεσµεύσεις της ∆ηµοτικής Αρχής για την 
διαµόρφωση ενός αξιοπρεπούς περιβάλλοντος µε ευπρεπισµό και πλήρη 

σεβασµό στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα κοιµητήρια 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εκτεταµένες παρεµβάσεις και στα 55 

∆ηµοτικά Κοιµητήρια που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου Λαµιέων από τα 
αρµόδια συνεργεία έχουν προσδώσει την αρµόζουσα εικόνα µε απόλυτο 

σεβασµό στους εκλιπόντες αλλά και τους συγγενείς τους.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιµων εργαλείων και πόρων της κεντρικής 
διοίκησης αλλά κυρίως τον «πρωταγωνιστικό ρόλο» της αυτοδιοίκησης στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης του ιαµατικού τουρισµού ανέδειξε µε την ουσιαστική του 
συµµετοχή και παρέµβαση ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος Καραΐσκος  στη 
συνάντηση - συζήτηση που διοργάνωσαν στην Υπάτη η Ένωση Ξενοδόχων Υπάτης 
και η Ένωση Ξενοδόχων Καµένων Βούρλων µε θέµα: «Ιαµατικές Πηγές Καµένων 
Βούρλων – Υπάτης, Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας». Ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι 
στηρίζουµε και συµµετέχουµε στην προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθµιση 
του Τουρισµού, µε βάση τον εκσυγχρονισµό και την αξιοποίηση των ιαµατικών 
πηγών που θα συνοδεύεται από συγκεκριµένα διαχειριστικά σχέδια και 
τεχνικοοικονοµικές µελέτες.

 ∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.09 Η αναβάθµιση του ιαµατικού τουρισµού στην ατζέντα
της ∆ηµοτικής Αρχής

.11 Το πρώτο "εικονικό ταξίδι" στο διάστηµα για 25
µαθητές από τη λειτουργία του 1ου Θερινού Σχολείου 
"∆ιάστηµα και Αστρονοµία" στην Υπάτη

Ένα πολυπολιτισµικό υπαίθριο φαγητό δρόµου από κάθε 
γωνιά του πλανήτη απόλαυσαν κάτοικοι και επισκέπτες 
στην Παύλιανη στο 4ο Street Food Festival µέσα στην 
«καρδιά» της καταπράσινης Οίτης. Γεύσεις από Ιταλία, 
Αµερική, Μεξικό, Ινδία αλλά και από την ντόπια 
κουζίνα διαµόρφωσαν το γαστρονοµικό «µωσαϊκό» 
σε µια αξέχαστη βραδιά µε το ραντεβού να 
ανανεώνεται για την επόµενη χρονιά µε τη διεξαγωγή του 
5ου Street Food Festival.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Καθαρές και «ανθρώπινες» συνοικίες 
σε όλη τη Λαµία. Καθηµερινές παρεµβάσεις 
καθαριότητας από τα αρµόδια συνεργεία

.12
«Το πιο όµορφο ταξίδι» συνεχίζεται µε πολλή δουλειά και 

µεράκι στα Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Λαµιέων.
Μια επιτυχηµένη χρονιά τελείωσε µια νέα ξεκινάει

Με την παρουσίαση του µιούζικαλ µε τίτλο «Το πιο όµορφο ταξίδι» στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Λαµίας έκλεισε η επιτυχηµένη χρονιά στα Κέντρα 

∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και παράλληλα έγινε το «κάλεσµα» 
για υποβολή εγγραφών και τη νέα σαιζόν επιβεβαιώνοντας την ποιοτική 

δουλειά που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά των Κ∆ΑΠ 
έκλεψαν κυριολεκτικά την παράσταση στο µιούζικαλ κερδίζοντας το 

χειροκρότηµα όλων.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

"Πράσινο φως" από 
το Ταµείο Ανάκαµψης 
για τη διπλή 
παρέµβαση στην 
Πανελλήνια Έκθεση 
και το Κέντρο 
Ιστορικής Ενηµέρωσης 
Θερµοπυλών

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Στον µαγικό και «ανεξερεύνητο» κόσµο του διαστήµατος είχαν την 
ευκαιρία να ταξιδέψουν 25 µαθητές, στο 1ο Θερινό Σχολείο µε 
θέµα «∆ιάστηµα και Αστρονοµία», που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη 
χρονιά φέτος, από 5 Ιουλίου έως 8 Ιουλίου 2022 στο Κακογιάννειο 
Αστεροσκοπείο Υπάτης. Η µαθητική κοινότητα έζησε µια ξεχωριστή 
εµπειρία µέσω της υλοποίησης του µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ 
του ∆ήµου Λαµιέων και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Υψηλών 
Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και µη Γραµµικών Κυµάτων «HERON LAB» 
του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

https://lamia.gr/roi-eidiseon/me-eikosiena-ekatommyria-21000000-eu-eyro-apo-tameio-anakampsis-xekinoyn-oi
https://lamia.gr/roi-eidiseon/enarxi-ergasion-toy-ergoy-dieythetisi-mylaylaka-antiplimmyriki-prostasia-kai
https://lamia.gr/roi-eidiseon/idrysi-parartimatos-polemikoy-moyseioy-stin-poli-tis-lamias
https://lamia.gr/roi-eidiseon/oloklirothike-i-dipli-anaplasi-ton-plateion-apo-ti-dimotiki-arhi-stin-ypati-sti
https://lamia.gr/roi-eidiseon/ena-oneiro-eton-egine-pragmatikotita-sto-lyhno-ypatis-i-lampri-teleti-agiasmoy-ton
https://lamia.gr/roi-eidiseon/ena-akomi-neo-athlitiko-kentro-egkainiase-o-dimos-lamieon-stin-ypati-premiera-gia
https://lamia.gr/roi-eidiseon/i-kathariotita-stinkathimerinotita-gia-ti-lamia-kai-tis-koinotites-parembaseis-gia-pio
https://lamia.gr/roi-eidiseon/oi-olikes-parembaseis-katharismoy-syntirisis-kai-eyprepismoy-se-ola-ta-dimotika
https://lamia.gr/roi-eidiseon/o-iamatikos-thisayros-tis-fthiotikis-gis-me-tin-paroysia-kai-stirixi-toy-dimarhoy
https://lamia.gr/roi-eidiseon/i-ekpaideysi-paei-sto-diastima-me-tin-paroysia-toy-dimarhoy-lamieon-thymioy-karaiskoy
https://lamia.gr/roi-eidiseon/me-megali-epityhia-paroysiastike-fantasmagoriko-paidiko-mioyzikal-pio-omorfo-taxidi
https://lamia.gr/roi-eidiseon/mosaiko-geyseon-apo-olo-ton-kosmo-sto-4o-street-food-festival-stin-payliani
https://lamia.gr/roi-eidiseon/nea-diakrisi-gia-ti-dimotiki-filarmoniki-lamias-magepse-koino-kai-kritikoys-sto-23o



