
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ

 

Ν
Ο

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ 

- 
∆Ε

ΚΕ
Μ

ΒΡ
ΙΟ

Σ 
20

22

.14
«Έκλεψε» και φέτος την παράσταση η Λαµία µε τη 

φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου και τον 
εορταστικό στολισµό της πόλης

Μοναδικά, υπέροχα, µαγευτικά τα συναισθήµατα που προκάλεσε για µια 
ακόµη χρονιά η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου µε την 
µεγαλειώδη συναυλία που ακολούθησε και συνολικότερα τον γιορτινό 
στολισµό σε όλη τη Λαµία. Κάτοικοι και επισκέπτες που περιηγήθηκαν στο 
κέντρο αλλά και τις γειτονιές εξέφρασαν τον απόλυτο θαυµασµό τους για 
την εορταστική «εικόνα» της Λαµίας µε µηνύµατα αισιοδοξίας και ελπίδας 

για το 2023.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.02
Αλλάζουν 
"όψη" 
οι πλατείες 
Ελευθερίας, 
Λαού και ∆ιάκου
Πως θα 
"µεταµορφωθούν" 
σύµφωνα 
µε τον 
αρχιτεκτονικό 
διαγωνισµό 

.13
Ο «πολιτιστικός 
χειµώνας» µε 
πλούσια δράση 
από το ∆ηµοτικό 
Περιφερειακό 
Θέατρο Ρούµελης 

Με «ανανεωµένο προφίλ» και κυριότερα µε 
ακλόνητη προτεραιότητα την αποτελεσµατική 
διαχείριση της καθηµερινότητας των δηµοτών σε 
ακόµα υψηλότερο επίπεδο, ο ∆ήµαρχος Λαµιέων 
ανακοίνωσε τα ονόµατα των νέων Αντιδηµάρχων, 
Εντεταλµένων Συµβούλων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων από θέσεις ευθύνης. Ο Θύµιος 
Καραΐσκος στην «τελική ευθεία» για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές και µε ισχυρά µηνύµατα 
προς όλες τις κατευθύνσεις, αποτυπώνει µε απόλυτη 
συνέπεια τον προγραµµατισµό της ∆ηµοτική Αρχής 
µε την αξιοποίηση όλων των στελεχών για µια 
καλύτερη Λαµία.  

Το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής για τις αναπλάσεις – 
ορόσηµο των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και ∆ιάκου που θα 
αλλάξουν την όψη του κέντρου σύµφωνα και µε τις 
σύγχρονες απαιτήσεις παρουσιάστηκαν στα εγκαίνια της 
έκθεσης των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό µετά την 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη αποτύπωση 
των µελλοντικών αλλαγών στον πυρήνα του κέντρου της 
πόλης για τις τρεις πλατείες που θα συνδέουν το παρελθόν, 
το παρόν και το µέλλον.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

    

.07  

.05
Έρχονται 26 αναµορφωµένες και πλήρως λειτουργικές 
στάσεις για το Αστικό ΚΤΕΛ στην πόλη της Λαµίας

Επιχείρηση… ολικού λίφτινγκ στις στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ, µε 
ανανεωµένη εικόνα και πλήρη προστασία για το επιβατικό κοινό από τη 
∆ηµοτική Αρχή Λαµιέων το επόµενο διάστηµα. Ειδικότερα 26 στάσεις 
λεωφορείων στο κέντρο της πόλης και όχι µόνο αλλάζουν εικόνα αλλά και 
ταυτόχρονα την κουλτούρα των αστικών µεταφορών σε ένα έργο συνολικού 

προϋπολογισµού 94.500,00 ευρώ.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.06

.01
 

.04

Η οδός Άρη Βελουχιώτη πήρε τη «σκυτάλη» του µεγαλόπνοου 
έργου της αστικής ανάπλασης του νοτιοδυτικού τµήµατος της 
Λαµίας, µε σειρά αστικών παρεµβάσεων ποικίλης φύσεως που 
θα αναµορφώσουν εικαστικά το συγκεκριµένο σηµείο 
εξυπηρετώντας παράλληλα τις καθηµερινές ανάγκες των 
δηµοτών. Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Αντώνης 
Τρίτσης» και εντάσσεται στο οραµατικό πλάνο της ∆ηµοτικής 
Αρχής για συνολική αναβάθµιση του νοτιοδυτικού τµήµατος της 
πόλης που θα διασυνδεθεί και µε άλλες σηµαντικές 
παρεµβάσεις. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Σε πλήρη εξέλιξη η µεγάλη αστική ανάπλαση του 
νοτιοδυτικού τµήµατος Λαµίας

Χαρά, χαµόγελα και παιχνίδι προσφέρει «απλόχερα» σε παιδιά ΑµεΑ αλλά και µε 
κινητικά προβλήµατα η πρώτη παιδική χαρά που παραδόθηκε στην οδό 
Γιαννιτσιώτη. Ο νέος χώρος δραστηριότητας των παιδιών ΑµεΑ αποτελεί την 
έµπρακτη διάθεση της ∆ηµοτικής Αρχής να στηρίξει σε όλο τα φάσµα τις 
δηµιουργικές «ανάγκες» των παιδιών χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς σε µια 

ισότιµη κοινωνία.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.03

Παραδόθηκε σε χρήση η πρώτη παιδική χαρά για 
ΑµεΑ στην πόλη της Λαµίας 

Ριζική ανακαίνιση σε όλους τους αθλητικούς και περιβάλλοντες χώρους 
περιελάµβανε η πλήρης αναδόµηση των τριών γηπέδων τένις σύµφωνα µε τις νέες 
απαιτούµενες αγωνιστικές προδιαγραφές τους αθλήµατος ικανοποιώντας στο 
µέγιστο βαθµό τις ανάγκες των αθλητών και των δηµοτών. Το µεγάλο πρόγραµµα 
στήριξης του αθλητισµού της περιοχής από τη ∆ηµοτική Αρχή επεκτάθηκε και στην 
αντισφαίριση που έχει προσφέρει µοναδικές στιγµές µε σηµαντικές διακρίσεις.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.08
Τα Λουτρά Υπάτης στο «επίκεντρο» της ανάπτυξης

του Τουρισµού Υγείας και Ευεξίας

Σηµείο αναφοράς και πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες αναµένεται να 
αποτελέσουν τα Λουτρά Υπάτης µετά την υποβολή της πρότασης στην 
Υφυπουργό Τουρισµού που αφορά στη βιώσιµη ανάπτυξη του Τουρισµού 
Υγείας και Ευεξίας της περιοχής «Λουτρών Υπάτης». Πρόκειται ουσιαστικά 
για ένα προϊόν µακράς διαβούλευσης και συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
Λαµιέων, του Επιµελητηρίου Φθιώτιδας, της Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρών 
Υπάτης, του Συλλόγου Ενοικιαζοµένων δωµατίων Υπάτης αλλά της τοπικής 
κοινωνίας  προκειµένου να αναδείξουν την ευρύτερη περιοχή των Λουτρών 
Υπάτης ως τον απόλυτο προορισµό του ιαµατικού τουρισµού και του 
τουρισµού ευεξίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Να σηµειωθεί ότι είχε προηγηθεί 
µια ευρεία ηµερίδα µε την συµµετοχή όλων εµπλεκοµένων φορέων για την 

προώθηση του αναπτυξιακού πλάνου.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Τα ισχυρά πλεονεκτήµατα της Λαµίας και της Περιφέρειας Στερεάς από την 
γεωστρατηγική της θέση στην «καρδιά» της Ελλάδας αλλά και των διεθνών 
εξελίξεων στον κλάδο των µεταφορών αποτυπώθηκε σε απόλυτο βαθµό στην 
Επιµελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών που πραγµατοποιήθηκε στη Λαµία. Ο 
«πρωταγωνιστικός» ρόλος της Φθιωτικής πρωτεύουσας στον κλάδο των logistics 
δηµιουργεί νέα δεδοµένα που θα συµβάλλουν καθοριστικά στην εγχώρια και 
παγκόσµια οικονοµία.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ   

.09 Στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων και των 
εµπορευµατικών µεταφορών η Λαµία 

.11 Επέκταση συνεργασίας ∆ήµου Λαµιέων και 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής για παρεµβάσεις 
συντήρησης στο Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας

Με σύνθηµα «Πάµε θέατρο Λαµία» και δράσεις που θα 
αποτελέσουν σηµείο πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 
αναφοράς, το ∆ΗΠΕΘΕ Ρούµελης σε απόλυτη συνεργασία 
µε τη ∆ηµοτική Αρχή Λαµιέων, ανακοίνωσαν τον φετινό 
χειµερινό προγραµµατισµό µε πρεµιέρες των δύο 
παραστάσεων της Παιδικής – Εφηβικής σκηνής µε το έργο 
“Με Οικογένεια” και της Κεντρικής Σκηνής µε το έργο 
“Loot”. Το παρών στην ανακοίνωση του νέου 
προγραµµατισµού στο ∆ηµοτικό Θέατρο, έδωσε και ο 
∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος Καραΐσκος τονίζοντας µε 
νόηµα ότι «Στις δύσκολες εποχές το Θέατρο είναι το Φως 
µέσα στο σκοτάδι».

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Νέα «ταυτότητα» για τα τρία γήπεδα τένις 
που ανακατασκευάστηκαν πλήρως 
στο Χαλκιοπούλειο  Αθλητικό Συγκρότηµα

.12
Η Λαµία «σταθµός» για τους αγώνες Special Olympics Hellas 

για άτοµα µε νοητική αναπηρία

Σε µια ακόµα κίνηση κοινωνικής ευαισθησίας χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισµούς, ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος Καραΐσκος και ο Πρόεδρος 
των Special Olympics Hellas ∆ιονύσης Κοδέλλας υπέγραψαν σύµφωνο 
συνεργασίας µε τη Λαµία να αποτελεί τον 16ο σταθµό διεξαγωγής 
αγώνων για άτοµα µε νοητική αναπηρία. Μέσω του αθλητισµού τα 
συγκεκριµένα άτοµα θα οδηγηθούν σε νέα αναπτυξιακά και δηµιουργικά 
µονοπάτια ενώ στην όλη διαδικασία συµµετέχει και ο Αθλητικός 

Πολιτιστικός Όµιλος «Εν Κινήσει» Λαµίας.  

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Η νέα διοικητική δοµή 
του ∆ήµου Λαµιέων /
Ο ορισµός των νέων 
Αντιδηµάρχων, 
Εντεταλµένων 
Συµβούλων και λοιπών 
∆ηµοτικών Συµβούλων 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Τον πολιτιστικό και λαογραφικό «θησαυρό» της Φθιώτιδας 
«αναµόρφωσε» µε εργασίες ποικίλης ύλης η επιστηµονική οµάδα 
αποτελούµενη από 60 φοιτητές του Τµήµατος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, 
στο Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας. Πρόκειται για την δεύτερη 
παρέµβαση του ΠΑ∆Α σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λαµιέων 
προκειµένου να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν τα εκθέµατα 
µιας άλλης εποχής µε µια «ένεση διαχρονικότητας» στο 
Λαογραφικό Μουσείο Φθιώτιδας.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.10
Με λαµπρότητα οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια 

από την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάµου

Την 80η επέτειο της ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοποτάµου τίµησε µε 
σειρά εκδηλώσεων ο ∆ήµος Λαµιέων µε τους εµπλεκόµενους φορείς 
αποτίοντας τον απαιτούµενο φόρο τιµής στους αγωνιστές της Εθνικής 
Αντίστασης. Οι εκδηλώσεις – δράσεις περιελάµβαναν έκθεση 
φωτογραφικού και αρχειακού υλικού στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του 
∆ήµου Λαµιέων, επιστηµονικό συνέδριο και την 1η Πανελλήνια Συνάντηση 
Μουσείων Εθνικής Αντίστασης στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου 
Λαµίας, µε αποκορύφωµα τον επίσηµο εορτασµό στον χώρο του 
Γοργοποτάµου και τον Ιστορικό Περίπατο στο µονοπάτι που ακολούθησαν οι 

σαµποτέρ.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.15 Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το Φεστιβάλ 
Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 
«Η ευτυχία των Χριστουγέννων!»

«Ευτυχία, µελωδίες, χρώµατα, γεύσεις και αρώµατα» για 
µικρούς και µεγάλους µοίρασαν απλόχερα οι τέσσερις 
εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων στη Λαµία µε τίτλο «Η ευτυχία 
των Χριστουγέννων!». Αφετηρία από την Πλατεία Κοντόπουλου 
µε το Χριστουγεννιάτικο Παραµύθι της Αλεξάνδρας Μέριανου «Η 
ευτυχία όταν µοιράζεται διπλασιάζεται» από τα παιδιά των Κ∆ΑΠ 
του ∆ήµου Λαµιέων. Ακολούθησαν η µουσική εκδήλωση της 
∆ηµοτικής Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας Λαµίας «Η ευτυχία 
κρύβεται στις Μελωδίες» σε συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Ωδείο 
Λαµίας, η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή που ετοίµασαν και φέτος τα 
Εικαστικά Εργαστήρια του ∆ήµου Λαµιέων µε Χριστουγεννιάτικα 
έργα, δηµιουργίες και κατασκευές µε την εκδήλωση «Η ευτυχία 
κρύβεται στα σχέδια και στα Χρώµατα» και τέλος το εργαστήρι 
ζαχαροπλαστικής µε γλυκές γεύσεις και δηµιουργίες και τη 
δράση «Η ευτυχία κρύβεται στις γεύσεις και στα αρώµατα».

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Ολοκληρώθηκε σε χρόνο – ρεκόρ η κατασκευή του 
νέου κυκλικού κόµβου Θερµοπυλών και Βασιλικών
  

 

Σηµαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές µε βελτιωµένες και 
ασφαλείς µετακινήσεις των οδηγών και συνολικότερα µια 
µεγάλη «κυκλοφοριακή ανάσα» προσδίδει πλέον η κατασκευή 
του κυκλικού κόµβου (roundabout) στις οδούς Θερµοπυλών και 
Βασιλικών. Σε ένα νευραλγικό σηµείο σε ένα από τα πιο 
πολυσύχναστα σηµεία της πόλης, το έργο που ολοκληρώθηκε 
νωρίτερα από τον προβλεπόµενο χρόνο παράδοσης, αποτελεί 
σηµαντική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβληµα σύµφωνα µε τις 
σύγχρονες «ανάγκες» της βιώσιµης αστικής κινητικότητας.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

https://lamia.gr/roi-eidiseon/i-nea-dioikitiki-domi-toy-dimoy-lamieon-antidimarhoi-entetalmenoi-symboyloi-kai-loipoi
https://lamia.gr/roi-eidiseon/egkainia-tis-ekthesis-paroysiasis-ton-protaseon-ton-symmetehonton-ston-arhitektoniko
https://lamia.gr/roi-eidiseon/oloklirothike-ergo-kataskeyis-kyklikoy-komboy-epi-tis-symbolis-ton-odon-thermopylon
https://lamia.gr/roi-eidiseon/enarxi-ergasion-kataskeyis-koinohriston-horon-sto-plaisio-toy-ergoy-olokliromeno
https://lamia.gr/roi-eidiseon/enarxi-ergasion-egkatastasis-exoplismoy-stis-staseis-ton-astikon-grammon-tis-polis
https://lamia.gr/roi-eidiseon/paradosi-pros-hrisi-toy-ergoy-kataskeyi-paidikis-haras-amea-stin-plateia-giannitsioti
https://lamia.gr/roi-eidiseon/paradothikan-se-hrisi-ta-tria-pliros-anakainismena-gipeda-tenis-sto-halkiopoyleio
https://lamia.gr/roi-eidiseon/ypoboli-protasis-sto-ypoyrgeio-toyrismoy-haraktirismoy-protypoy-toyristikoy-proorismoy
https://lamia.gr/roi-eidiseon/o-kombikos-rolos-tis-lamias-kai-tis-perifereias-stereas-se-themata-metaforon-kai
https://lamia.gr/roi-eidiseon/omilia-dimarhoy-lamieon-thymioy-karaiskoy-stin-80i-epeteio-apo-tin-anatinaxi-tis
https://lamia.gr/roi-eidiseon/oi-parembaseis-syntirisis-diaheirisis-kai-anadeixis-ton-ekthematon-toy-laografikoy
https://lamia.gr/roi-eidiseon/i-lamia-stathmos-gia-tin-diorganosi-agonon-special-olympics-hellas-gia-atoma-me
https://lamia.gr/roi-eidiseon/me-epityhia-i-premiera-ton-parastaseon-tis-kentrikis-skinis-toy-dimotikoy
https://lamia.gr/roi-eidiseon/i-entyposiaki-fotagogisi-toy-hristoygenniatikoy-dentroy-kai-i-eortastiki-synaylia-se
https://lamia.gr/roi-eidiseon/hara-hamogela-kai-paihnidia-gia-mikroys-kai-megaloys-sto-festibal-hristoygenniatikon



