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.14
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις 

"Θερµοπύλεια 2022"

Με τους µοναδικούς ερµηνευτές Νίκο Πορτοκάλογλου και Ρένα Μόρφη και 
κάτω από τον έναστρο ουρανό του ιστορικού χώρου των Θερµοπυλών, 
«έπεσε» η αυλαία των φετινών εκδηλώσεων «Θερµοπύλεια 2022». Ένα 
µουσικό ταξίδι από τους γνωστούς καλλιτέχνες στους εκατοντάδες φίλους 
της ιστορίας και της καλλιτεχνίας που έδωσαν δυναµικό παρών. 
Προηγήθηκε η παράσταση «Προµηθέας ∆εσµώτης» του Αισχύλου και ο 
ανεπανάληπτος για µια ακόµη χρονιά υπέροχος φωτισµός στο µνηµείο του 

Λεωνίδα και στο λόφο του Κολωνού.

.10
Υπογραφή µνηµονίου για τη δηµιουργία παραρτήµατος 

Πολεµικού Μουσείου στη Λαµία
«Έπεσαν» οι υπογραφές ανάµεσα στο ∆ήµαρχο Θύµιο Καραΐσκο και τον 
Πρόεδρο του Πολεµικού Μουσείου Αναστάσιο Λιάσκο για τη δηµιουργία 
παραρτήµατος του Πολεµικού Μουσείου στη Λαµία και συγκεκριµένα στο 
ακίνητο που λειτουργεί το «Κέντρο Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Λαµίας». 
Οι δυο πλευρές προχώρησαν στην ανταλλαγή και υπογραφή των σχετικών 
εγγράφων του µνηµονίου συνεργασίας και πλέον η δηµιουργία του 

Παραρτήµατος µπήκε στην τελική ευθεία.

Για 2η συνεχόµενη χρονιά η Λαµία ήταν η «αδιαµφισβήτητη νικήτρια» της 
προετοιµασίας και φιλοξενίας του Ράλι των Θεών µε επίκεντρο το Service Park στο 
χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης αλλά και τις θρυλικές διαδροµές στα Φθιωτικά 
βουνά που συγκέντρωσαν χιλιάδες επισκέπτες. Η καρό σηµαία του τερµατισµού 
ανέβασε τη Λαµία στην «1η θέση του βάθρου» για την άρτια και άψογη 
διοργάνωση του µεγαλύτερου µηχανοκίνητου αθλήµατος παγκόσµιας εµβέλειας 
µε το ∆ήµαρχο Λαµιέων Θύµιο Καραΐσκο να δηλώνει την πλήρη ικανοποίηση του 
αποσπώντας τα εύσηµα της FIA.

Σε νέα εποχή µπαίνει η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας µετά από 
χρόνια «αδράνειας» µε την επιτυχηµένη διεξαγωγή της 
Έκθεσης Lamia Expo 2022 που ουσιαστικά σηµατοδοτεί την 
«επιστροφή» του µεγάλου αναπτυξιακού θεσµού. Σε 
συνδυασµό µε την µέγιστη προτεραιότητα του ∆ήµου για την 
επαναλειτουργία του εκθεσιακού θεσµού και τις 
συντονισµένες ενέργειές του µέσω της διαγωνιστική 
διαδικασίας της «Αξιοποίησης της περιοχής Πανελλήνιας 
Έκθεσης Λαµίας» µε συνολικό προϋπολογισµό 48.000.000 
ευρώ, τα µηνύµατα επαναλειτουργίας της ΠΕΛ είναι πιο 
αισιόδοξα από ποτέ.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.02
Η 
πραγµατοποίηση 
της Έκθεσης 
Lamia Expo 
2022 
«προάγγελος» 
της 
επανεκκίνησης 
της Πανελλήνιας 
Έκθεσης Λαµίας

.07  

.05
Νέα «όψη» στην πλατεία Παγκρατίου µετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών αναµόρφωσης

Ένας ακόµα δηµόσιος χώρος απέκτησε νέα «ταυτότητα» µε τις εργασίες 
συντήρησης και αναβάθµισης της πλατείας Παγκρατίου και να αποδίδεται 

στους δηµότες µε σηµαντικές αλλαγές. Καθαριότητα και νέοι κάδοι 
απορριµµάτων, νέος φωτισµός, νέα παγκάκια και νέα αισθητική που 
επαναπροσδιορίζουν την πλατεία ως σηµείο συνάντησης και ευεξίας.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.06

.01
Η Λαµία στην «1η 
θέση» του Rally 
Acropolis 
Η απόλυτη επιτυχία της διοργάνωσης 
και φιλοξενίας του Εθνικού Αγώνα 
από το ∆ήµο Λαµιέωντου «Ράλι των 
Θεών» µε το Service Park 

.04
Ένα έργο «κοµβικής» σηµασίας 

ξεκίνησε να υλοποιείται στην είσοδο 

της πόλης της Λαµίας και 

συγκεκριµένα η κατασκευή κυκλικού 

κόµβου µεταξύ των οδών 

Θερµοπυλών, Γεννηµατά, Γιαννιτσιώτη, 

∆ερβενακίων, προς αντικατάσταση του 

σηµατοδοτούµενου ισόπεδου κόµβου. 

Ο νέος κυκλικός κόµβος θα 

διευκολύνει τις κυκλοφοριακές 

συνθήκες στην είσοδο της πόλης 

καθώς και άλλων οδικών αρτηριών, 

βελτιώνοντας την καθηµερινότητα των 

οδηγών.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

∆ιασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής των δηµοτών χωρίς «εκπτώσεις» σε 
καθηµερινή βάση, τα συνεργεία καθαριότητας του ∆ήµου Λαµιέων «υλοποιούν» τη 
βασική προτεραιότητα του ∆ηµάρχου Λαµιέων Θύµιου Καραΐσκου για καθαρές 
συνοικίες και γειτονιές. Σε ένα δείγµα «πολιτισµένης» κοινωνίας οι υπάλληλοι 
νυχθηµερόν φροντίζουν τους χώρους εναπόθεσης απορριµµάτων καθώς επίσης 

του πρασίνου και της αναψυχής.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στον Υπουργό Υγείας η διαπαραταξιακή επιτροπή 
του ∆Σ Λαµιέων για τα οξυµένα προβλήµατα του 
Νοσοκοµείου Λαµίας

.03

Καθηµερινότητα και…καθαριότητα σε γειτονιές και 
συνοικίες της Λαµίας

Άµεση επικοινωνία µε τους πολίτες καταγράφοντας τα αιτήµατά τους µέσα από 
ένα αµφίδροµο µοντέλο διαχείρισης και επέµβασης των αναγκών τους διευρύνει 
ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος Καραΐσκος. Πιο συγκεκριµένα κάθε Τρίτη, στο 
γραφείο του,  από 11:30 το πρωί έως και τις 4:30 το µεσηµέρι µε προσωπική 
επαφή, διάλογο και αµεσότητα µε τους πολίτες προωθείται η αδιαµεσολάβητη 

επίλυση των ζητηµάτων τους.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.08
Η ενεργειακή κρίση στην ατζέντα της συνάντησης του 

∆ηµάρχου µε τους Προέδρους των Κοινοτήτων

Μέτρα εξοικονόµησης πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των 
υπηρεσιών χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργικότητα των πολιτών, 

απασχόλησε τη συνάντηση του ∆ηµάρχου Λαµιέων Θύµιου Καραΐσκου µε 
τους προέδρους των Κοινοτήτων  µε «φόντο» την ενεργειακή κρίση. 

Συζητήθηκαν οι προσφορότεροι τρόποι µείωσης της κατανάλωσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας όπου είναι εφικτό ενώ έγινε αναφορά και στον 

βαθµό προετοιµασίας ενόψει του χειµώνα.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σε ένα τριετή απολογισµό µε πλήρη 
στοιχεία και εικόνα για όλες τις 
παρεµβάσεις που σηµειώθηκαν και στα 
54 ∆ηµοτικά κοιµητήρια προχώρησε ο 
∆ήµος Λαµιέων, δια µέσου του 
αρµόδιου αντιδηµάρχου, µε αναλυτική 
κατάσταση που παραδόθηκε στους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους όλων των 
παρατάξεων. Όπως επισηµάνθηκε οι 
εργασίες που σηµειώνονταν σε 
καθηµερινή βάση και µάλιστα σε 
ορισµένα σηµεία µε τακτική επανάληψη 
αποτυπώνουν τον απαιτούµενο 
σεβασµό που έχει επιδείξει η ∆ηµοτική 
Αρχή στην ιερότητα των χώρων. 

.09 Ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τις 
βελτιωτικές παρεµβάσεις σε όλα τα ∆ηµοτικά 
κοιµητήρια

«Ο Λόγος στον ∆ηµότη» κάθε Τρίτη στο ∆ήµο Λαµιέων 
 Ο ∆ήµαρχος δέχεται τους πολίτες στο γραφείο του

Τετ –α – τετ µε τον υπουργό Υγείας 
Θάνο Πλεύρη είχε ο ∆ήµαρχος 
Λαµιέων Θύµιος Καραΐσκος 
συνοδευόµενος από τα µέλη της 
διαπαραταξιακής επιτροπής του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως αυτή είχε 
οριστεί, προκειµένου να αναζητηθούν 
λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα 
υποστελέχωσης που παρουσιάζει το 
Γενικό Νοσοκοµείο. Από την πλευρά 
του ∆ήµου Λαµιέων έγινε η θεσµική 
αλλά και «κοινωνική» προσέγγιση των 
ζητηµάτων προάσπισης της δηµόσιας 
υγείας, µε τον Υπουργό Υγείας να 
ενηµερώνει για τις πρωτοβουλίες 
ενίσχυσης της µεγαλύτερης κρατικής 
δοµής υγείας στην περιοχή.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατασκευή νέου κυκλικού κόµβου στην 
Θερµοπυλών και Βασιλικών

«Σκιαγραφώντας» την πλούσια ιστορία της από την αρχαιότητα έως 
την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και την καταλυτική της 
παρέµβαση σε γεγονότα και εξελίξεις,  πραγµατοποιήθηκε στην 
Υπάτη το  τριήµερο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο για την ιστορική 
πόλη µε τίτλο «Αίνος Υπάτης: η Υπάτη και η περιοχή της από την 
αρχαιότητα έως την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους». 
Προσωπικότητες από τον επιστηµονικό, πολιτικό και αυτοδιοικητικό 
χώρο τίµησαν µε την παρουσία τους το συνέδριο που ανέδειξε νέα 
σηµαντικά ευρήµατα για την Υπάτη, επαναβεβαιώνοντας το ρόλο της 
στο διεθνές στερέωµα.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.11 Η µακραίωνη ιστορία της Υπάτης παρουσιάστηκε στο 
τριήµερο ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο 

.12
Με επισηµότητα και λαµπρότητα ο διπλός εορτασµός στη 

Λαµία του Πολιούχου της πόλης και την απελευθέρωση της 
από τα γερµανικά στρατεύµατα

Τα γιορτινά της φόρεσε στις 18 Οκτωβρίου για µια ακόµα χρονιά η πόλη 
της Λαµίας µε αφορµή την διπλή εορτή του Αγίου Λουκά Πολιούχου της 
πόλης και την απελευθέρωση της από τα ναζιστικά στρατεύµατα κατοχής. Στη 
Φθιωτική πρωτεύουσα από νωρίς το πρωί µε τις χαρµόσυνες καµπάνες, την 
επίσηµη δοξολογία στον οµώνυµο ιερό ναό στον Άγιο Λουκά, τη λιτάνευση 
της εικόνας και την κατάθεση στεφάνων οι τοπικοί άρχοντες και η τοπική 
κοινωνία γιόρτασαν µε κάθε επισηµότητα την ηµέρα. Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων 
Θύµιος Καραΐσκος σε οµιλία-χαιρετισµό του έστειλε πολλαπλά µηνύµατα 

ενότητας, οµοψυχίας και σταθερότητας σε όλα τα επίπεδα του ∆ήµου.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ    

.13

Με κάθε επισηµότητα ολοκληρώθηκε στον ιστορικό και 
εµβληµατικό χώρο των Θερµοπυλών η τελετή αδελφοποίησης των 
∆ήµων Λαµιέων, Σπάρτης και Αλιάρτου-Θεσπιέων, 
επισφραγίζοντας µε αυτό τον τρόπο την εναρκτήρια τελετή 
αδελφοποίησης που είχε πραγµατοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο 
στην Πελοποννησιακή πόλη. Στο σηµείο της παγκόσµιας αναφοράς 
της αυταπάρνησης, της συνεργασίας, της ελευθερίας και της 
δηµοκρατίας, στο Κέντρο Ιστορικής Ενηµέρωσης Θερµοπυλών, οι 
∆ήµαρχοι των τριών πόλεων υπέγραψαν το πρωτόκολλο 
αδελφοποίησης, διευρύνοντας τα πλαίσια συνεργασίας σε όλα τα 
επίπεδα.

Μια «πινελιά» οµορφιάς και καλαισθησίας στην επιτυχηµένη 
διεξαγωγή της Έκθεσης Lamia Expo 2022, πρόσθεσαν τα Εικαστικά 
Εργαστήρια µε το περίπτερο που είχαν διαµορφώσει στις 
εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας. ∆ηµιουργήµατα 
υψηλής καλλιτεχνίας και αισθητικής από τους εκπαιδευτικούς και τους 
µαθητές των Εικαστικών Εργαστηρίων που «ανάγκασαν» τους 
επισκέπτες να κάνουν µια «στάση» στο πιο «καλόγουστο» περίπτερο 
της Έκθεσης.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.15 "Έκλεψε" τις εντυπώσεις το περίπτερο των Εικαστικών 
Εργαστηρίων του ∆ήµου Λαµιέων στην Έκθεση Lamia 
Expo 2022

.16
Ο «έρωτας» καθήλωσε τα σωµατικά και πνευµατικά 

συναισθήµατα στην εκδήλωση του TedxLamia 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο

Η «κινητήρια» δύναµη του έρωτα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής µας, 
µέσα από τα γνωστά και άγνωστα µονοπάτια του, µέσα από την 
εξιδανίκευση του αλλά και τη «γήινη µορφή» του, προσέγγισε η εκδήλωση 
του TedxLamia µε θέµα eros που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Θέατρο. 
Ένας θεσµός που ανταλλάσσει απόψεις, προβληµατίζει, αναζωογονεί και 
απελευθερώνει την ύπαρξη µας, όπου µέσα από την φετινή θεµατική 
επιλογή του έρωτα «ιντρίγκαρε» το µυαλό και τα συναισθήµατα µας. 
Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Έρως Καλός» 
όπου παρουσιάστηκαν µέσα από τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες οι 
«διαστάσεις» του Έρωτα στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Αλέκος Κοντόπουλος.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.17
Με µεγάλη 
συµµετοχή 
και επιτυχία 
πραγµατοποιήθηκε
το 8ο 
Lamia Night 
& Run «Ήταν όλοι νικητές» για µια ακόµη χρονιά οι 

συµµετέχοντες κάθε ηλικίας αλλά τα ΑµεΑ που χωρίς 
ανταγωνιστικό σκοπό έλαβαν µέρος στο µεγάλο αθλητικό 
event του Lamia Night & Run που διεξήχθη για 8η συνεχή 
χρονιά στην πόλη της Λαµίας. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου 
«ανέβηκαν όλοι» οι αθλητές που έτρεξαν σε όλα τα 
αθλήµατα διατηρώντας αναλλοίωτα τα µεγάλα ιδεώδη του 
αθλητικού πνεύµατος.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένα ακόµη ραντεβού στην καταπράσινη Οίτη µε αθλητές απ’ όλη την 
Ελλάδα που «βροντοφώναξαν» για την προστασία του περιβάλλοντος 
µέσα από τις δροµικές αποστάσεις του βουνού του Ηρακλή και τη 
διοργάνωση του 16ου Ορεινού Μαραθωνίου Οίτης «Ηρακλής» που 
πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία. Είµαστε όλοι συµµέτοχοι 
υπερτόνισαν οι συµµετέχοντες για ένα καλύτερο αύριο χωρίς 
περιβαλλοντική ρύπανση στην Οίτη που εξακολουθεί να διατηρεί τη 
µοναδικότητα του φυσικού κάλλους και της ευεξίας.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.18 Αθλητισµός και περιβάλλον τα "ηχηρά" µηνύµατα του 
16ου Ορεινού Μαραθωνίου Οίτης "Ηρακλής"

Οι Θερµοπύλες "επισηµοποίησαν" 
την "αδελφοποίηση" των ∆ήµων Λαµιέων, Σπάρτης 
και Αλιάρτου-Θεσπιέων

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

https://lamia.gr/roi-eidiseon/synantisi-diaparataxiakis-epitropis-toy-dimotikoy-symboylioy-lamieon-me-ton-ypoyrgo
https://lamia.gr/roi-eidiseon/enarxi-ylopoiisis-toy-ergoy-kataskeyi-kyklikoy-komboy-thermopylon-kai-basilikon
https://lamia.gr/roi-eidiseon/ektetameno-liftingk-tis-plateias-sti-synoikia-pagkratioy-nea-opsi-se-ena-anakainismeno
https://lamia.gr/roi-eidiseon/synehizontai-oi-parembaseis-kathariotitas-kai-syntirisis-prasinoy-sti-lamia-synergeia
https://lamia.gr/roi-eidiseon/o-logos-ston-dimoti-kathe-triti-ston-dimo-lamieon-o-dimarhos-dehetai-toys-polites
https://lamia.gr/roi-eidiseon/synantisi-toy-dimarhoy-lamieon-me-toys-proedroys-ton-koinotiton-gia-energeiaka-themata
https://lamia.gr/roi-eidiseon/enimerosi-apologismos-toy-antidimarhoy-kosta-kerpinioti-stoys-epikefalis-ton-dimotikon
https://lamia.gr/roi-eidiseon/ypografi-mnimonioy-synergasias-metaxy-dimotikis-koinofeloys-epiheirisis-dimoy-lamieon
https://lamia.gr/roi-eidiseon/i-istoria-tis-ypatis-sto-triimero-diethnes-epistimoniko-synedrio-i-episimi-enarxi-ton
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