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Το θερινό σχολείο «∆ιάστημα και Αστρονομία» στο μνημόνιο συνεργασίας του 

∆ήμου Λαμιέων και του HERON LAB του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τη γνωριµία αλλά και την πρώτη επαφή µε την επιστήµη της Φυσικής και 
τις επιστηµονικές περιοχές του διαστήµατος και της αστρονοµίας 

προσφέρει για 25 µαθητές το 1ο Θερινό Σχολείο µε θέµα «∆ιάστηµα και 
Αστρονοµία» που θα πραγµατοποιηθεί φέτος από 5 Ιουλίου έως 8 Ιουλίου 

2022 στο Κακογιάννειο Αστεροσκοπείο Υπάτης και στο Κέντρο 
∆ορυφορικών Επικοινωνιών του ΟΤΕ στη Σκάρφεια Φθιώτιδας. Πρόκειται 
για το αποτέλεσµα της υπογραφής µνηµονίου µεταξύ του ∆ήµου Λαµιέων 
και του HERON LAB του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
που θα διοργανώνουν σε ετήσια βάση και για τα επόµενα πέντε χρόνια το 

θερινό σχολείο.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Το εµβληµατικό, φιλόδοξο αλλά και απολύτως υλοποιήσιµο σχέδιο της 
∆ηµοτικής Αρχής που θα αφορά την διπλή παρέµβαση – αξιοποίηση της 
Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας αλλά και του Κέντρου Ιστορικής Ενηµέρωσης 
Θερµοπυλών, «δροµολογεί» την µετάβαση της περιοχής σε νέα δεδοµένα. 
Μια πρόταση χρηµατοδότησης ύψους 47 εκατοµµυρίων ευρώ από το Ταµείο 
Ανάκαµψης για τα δυο σηµεία «ορόσηµο» της Λαµίας και την «ακτινοβολία» 
που θα εκπέµπουν στον τουριστικό, επιχειρηµατικό και οικονοµικό τοµέα. Το 
πρώτο βήµα έγινε τονίζει ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος Καραϊσκος για ΠΕΛ 
και Θερµοπύλες σε µια αδιαπραγµάτευτη πορεία προς την ανάπτυξη.
Σε µια κοινή πορεία αναπτυξιακής προοπτικής µέσω του Master Plan για την 
Έκθεση Λαµίας τάχθηκαν κορυφαίοι πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί  και 
παραγωγικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής στη διαδικασία της θετικής 
γνωµοδότησης του Συµβουλίου Στρατηγικού Σχεδιασµού και την παρουσίαση 
του ολοκληρωµένου σχεδίου επί της πρότασης του ∆ήµου Λαµιέων για 
αξιοποίηση της. ∆εν περισσεύει κανείς σε αυτή τη µεγάλη προσπάθεια τόνισε 
ο ∆ήµαρχος Λαµιέων υπερτονίζοντας το ολιστικό πλάνο της αναβάθµισης της 
ΠΕΛ.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Νέα «ταυτότητα» θα αποκτήσουν οι τρεις κεντρικότερες 
πλατείες της Λαµίας µετά την αξιολόγηση και επικύρωση του 
Πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων 
µελέτης και ανάπλασης. Οι πλατείες ∆ιάκου, Ελευθερίας και 
Πάρκου θα αλλάξουν όψη αλλά και χρηστικότητα για τους 
πολίτες σύµφωνα µε τις «ανάγκες» αλλά και τα νέα 
δεδοµένα που επιτάσσει η σύγχρονη περιβαλλοντική, 
οικονοµική και εικαστική εποχή.  

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
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Η 
«μεταμόρφωση» 
των κεντρικών 
πλατειών ∆ιάκου, 
Ελευθερίας και 
Πάρκου – Πως 
θα γίνουν μετά τα 
αποτελέσματα 
του 
αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού 

.07  
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«Απολογισμός» και «νέος προγραμματισμός» στη συνάντηση του ∆ημάρχου 

Λαμιέων με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Με κυρίαρχο σύνθηµα η συνεχής προσφορά στους δηµότες είναι και 
παραµένει η πρώτη µας προτεραιότητα πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση του 
∆ηµάρχου Λαµιέων Θύµιου Καραϊσκου µε τους Προέδρους των Τοπικών 
Κοινοτήτων στην αίθουσα «Λάµπρος Παπαδήµας». Σε µια συνάντηση που 

«ξέφυγε» από τα λειτουργικά και διαδικαστικά θέµατα που τέθηκαν ο 
∆ήµαρχος Λαµιέων επικαιροποίησε την ατζέντα των άµεσων 

παρεµβάσεων όπου και όποτε χρειάζεται για την καλύτερη αντιµετώπιση 
των προβληµάτων των δηµοτών. 
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Οι υπερβολικές αυξήσεις στις τιµές 
των υλικών λόγω πολέµου στην 
Ουκρανία αλλά και την ενεργειακή 
κρίση που αποτελούν ένα «εκρηκτικό» 
µείγµα για τους εργολήπτες οι οποίοι 
δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τα 
έργα τους απασχόλησαν τη συνάντηση 
που είχαν µε το ∆ήµαρχο Λαµιέων 
Θύµιο Καραϊσκο. Ο κύριος Καραϊσκος 
από την πλευρά του εξέφρασε την 
κατανόηση του στις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει ο κλάδος τονίζοντας 
ωστόσο ότι το θέµα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί σε κεντρικό επίπεδο 
καθώς και ότι ο προγραµµατισµός των 
έργων για το 2022 στο ∆ήµο Λαµίας 
είναι µεγάλος και τα έργα πρέπει να 
εκτελεστούν για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των δηµοτών.
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Η «σθεναρή αντίσταση» στις διαχρονικές δοκιµασίες αλλά και η 
πιθανότητα αδελφοποίησης της Λαµίας µε Παλαιστινιακή πόλη 
απασχόλησαν τη συνάντηση του ∆ηµάρχου Λαµιέων Θύµιου 
Καραΐσκου και του Παλαιστίνιου Πρέσβη στην Ελλάδα Γιουσέφ 
Ντορκόµ. Οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν στη µακρόχρονη φιλία των 
δυο λαών διευρύνοντας το πλαίσιο συνεργασίας µε τη διαδικασία 
αδελφοποίησης της πόλης της Λαµίας µε µια πόλη της Παλαιστίνης 
που θα επιλεγεί από το ∆ήµο Λαµίας και να µπει και ο ∆ήµος 
Λαµιέων στο δίκτυο των πόλεων της Ελλάδας, που συνεργάζονται 
µε αντίστοιχους ∆ήµους της Παλαιστίνης αναβαθµίζοντας τις 
διµερείς σχέσεις σε όλα τα επίπεδα.     

.11 Επίσκεψη του Παλαιστίνιου Πρέσβη στο ∆ήμαρχο Λαμιέων
Οι συζητήσεις για την μελλοντική αδελφοποίηση με Παλαιστινιακή 
πόλη. 
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Το μεγάλο project 47.000.000 € 
του ∆ήμου Λαμιέων με τη διπλή 
παρέμβαση σε Θερμοπύλες 
και Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

Πληρωμές σε πληγείσες οικογένειες από την κακοκαιρία του 
περασμένου ∆εκέμβρη στην Κοινότητα Κόμμα Λαμίας 

Σε οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη αναγκών 26 
οικογενειών που προέκυψαν από τα πληµµυρικά 
φαινόµενα το ∆εκέµβριο του 2021 στην Κοινότητα 
Κόµµα προχώρησε ο ∆ήµος Λαµιέων στηρίζοντας 

για µια ακόµη φορά και σε δύσκολες συνθήκες 
συµπολίτες µας που δοκιµάστηκαν από τις καιρικές 

συνθήκες.  Ο ∆ήµος επιχορηγήθηκε εκτάκτως µε το ποσό 
των 74.136 ευρώ, για τη χορήγηση του επιδόµατος πρώτων 
βιοτικών αναγκών και επιδόµατος αντικατάστασης οικιακών 
συσκευών για τους πληγέντες έτσι ώστε να επανέλθουν σε 
κανονικούς ρυθµούς διαβίωσης.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
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Ενισχύεται ο στόλος καθαριότητας με την 
παραλαβή νέων οχημάτων αποκομιδής 
απορριμμάτων .

Σε µια ακόµη σηµαντική αναβάθµιση 
στις παρεχόµενες υπηρεσίες 
καθαριότητας προς όφελος των 
δηµοτών προχώρησε ο ∆ήµος 
Λαµιέων µε την προµήθεια νέου 
απορριµµατοφόρου τελευταίας 
τεχνολογίας ενώ θα ακολουθήσει εκ 
νέου προµήθεια τριών ακόµα 
οχηµάτων και µιας υδροφόρας. 
Πρώτη προτεραιότητα η καθηµερινή και 
στον µέγιστο δυνατό βαθµό παροχή 
συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας 
της πόλης µε σύγχρονους 
περιβαλλοντικούς όρους  τόνισε ο 
∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος 
Καραΐσκος.

Μια ακόµη «επαναστατική» υπηρεσία υγείας είναι πλέον διαθέσιµη στο ∆ήµο 
Λαµιέων και αφορά στην τηλεφροντίδα ηλικιωµένων µε παράγοντες κινδύνου 
µεταβολικού συνδρόµου και ασθενών µε χρόνια νοσήµατα κατ’ οίκον, µέσω 
τεχνητής νοηµοσύνης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πιλοτικό πρόγραµµα, 
επιδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την ονοµασία GATEKEEPER µε στόχο 
την εξασφάλιση υγιεινότερης ανεξάρτητης ζωής για τους γηράσκοντες 
πληθυσµούς µέσα από ψηφιακά δεδοµένα.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Η «ψηφιακή υγεία» είναι γεγονός και στο ∆ήμο Λαμιέων
 Η ηλεκτρονική βάση «βοήθειας» που ξεκινά για τους ηλικιωμένους 
συμπολίτες

Οι καταλυτικές «δράσεις» που τοποθετούν τη Λαµία στο κέντρο των εξελίξεων µε 
πρωταγωνιστικό ρόλο και αιχµή του δόρατος την αξιοποίηση της Πανελλήνιας 
Έκθεσης Λαµίας και των Θερµοπυλών απασχόλησαν τη συνάντηση του ∆ηµάρχου 
Λαµιέων Θύµιου Καραΐσκου και του Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα 
στην ενηµέρωση των πολιτών που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο της πόλης. 
Συνολικά 22 παρεµβάσεις σε έργα και θέµατα που αφορούν το ∆ήµο Λαµιέων 
επιταχύνουν το αναπτυξιακό πλάνο που έχουν σε προτεραιότητα οι δυο πλευρές 
µετατρέποντας τη Φθιωτική πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές ως σηµείο 
αναφοράς των αποτελεσµατικών αυτοδιοικητικών δράσεων.
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Συνάντηση του ∆ημάρχου Λαμιέων με το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συμβούλιο των 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας.

Τα ζητήµατα της αστυνόµευσης στην πόλη της Λαµίας και ιδιαίτερα στα 
σηµεία όπου παρατηρείται έντονη παραβατικότητα αλλά και η  

παραχώρηση οικόπεδου για την ανέγερση νέου και σύγχρονου 
Αστυνοµικού Μεγάρου στην πόλη απασχόλησαν τη συνάντηση του 

∆ηµάρχου Λαµιέων Θύµιου Καραϊσκου  µε το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των Αστυνοµικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας. Οι δυο πλευρές 

ανανέωσαν την ατζέντα της πολύ καλής συνεργασίας που υπάρχει µέχρι 
τώρα µε στόχο την καλυτέρευση των συνθηκών ασφάλειας των πολιτών.

Με φόντο την ενεργειακή 
κρίση η συνάντηση του 
∆ημάρχου 
με το Σύνδεσμο 
Εργοληπτών ∆ημοσίων 
Έργων Φθιώτιδας.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ για Σολίστες & 

Πρωταγωνιστές με 4 μοναδικές παραστάσεις.

Ρεσιτάλ ερµηνειών από τέσσερις εξαιρετικούς ηθοποιούς στο Φεστιβάλ 
για Σολίστες & Πρωταγωνιστές που επέστρεψε δυναµικά στο ∆ΗΠΕΘΕ 
Ρούµελης µετά τα περιοριστικά µέτρα της πανδηµίας αποσπώντας το 

χειροκρότηµα του κοινού που έδειξε για άλλη µια φορά τη «δίψα» του για 
υψηλού επιπέδου παραστάσεις. «Η Κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά, µε 
την Φωτεινή Μπαξεβάνη, «Το Κιβώτιο» από το οµώνυµο µυθιστόρηµα του 
Άρη Αλεξάνδρου, µε τον Φώτη Μακρή, «Τα ραδίκια ανάποδα, reloaded» 
του Γιώργου Γαλίτη και το «Dalida. Τραγουδώντας µέχρι το τέλος» της 

Ευσταθίας, µε την Εύα Κοτανίδη «ανανέωσαν» µε εντυπωσιακό τρόπο την 
πολιτιστική και καλλιτεχνική δηµιουργικότητα του ∆ΗΠΕΘΕ όπως τόνισαν 

χαρακτηριστικά ο Καλλιτεχνικός ∆/ντης Νίκος Ορφανός και ο ∆ήµαρχος 
Λαµιέων Θύµιος Καραΐσκος.  

Με δεκάδες µουσικές και άλλες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις που διήρκησαν σχεδόν δυο µήνες 
ολοκληρώθηκε µε απόλυτη επιτυχία το Φεστιβάλ «Μουσική 
Άνοιξη στην πόλη» που διοργάνωσαν ο ∆ήµος Λαµιέων 
και το ∆ηµοτικό Ωδείο Λαµίας. Σε µια ακόµη πολιτιστική 
αφύπνιση σε δύσκολες εποχές οι δηµότες της Λαµίας και 
όχι µόνο «αγκάλιασαν» το πλούσιο πρόγραµµα που 
ικανοποίησε και τους πιο απαιτητικούς  προσφέροντας µία 
νέα πραγµατικότητα στα δρώµενα της πόλης µας µε 
όχηµα την Μουσική Τέχνη. Ενδεικτικά οι εκδηλώσεις 
«Άνοιξη µε ηχόχρωµα Tango», η συναυλία «Νύχτα 
µαγικιά» της Ανεξάρτητης Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης 
Θεοδωράκης» µε τη  συµµετοχή της  Παιδικής και 
Νεανικής  ∆ηµοτικής Χορωδίας Λαµίας, η συναυλία του 
Σταύρου Λάντσια TRIO, «Το τραγούδι γίνεται λουλούδι…. 
δώρο για την µητέρα» και «Η οµορφότερη αίθουσα 
συναυλίας είναι η….φύση» στη µαγευτική Παύλιανη 
αποτέλεσαν το επιστέγασµα του άρτιου µουσικού 
µωσαϊκού που παρουσιάστηκε στους συµπολίτες. 

Οι 22 «παρεμβάσεις» για το ∆ήμο Λαμιέων στην ατζέντα του ∆ημάρχου 
και του Υπουργού Οικονομικών.
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Η άνοιξη στη 
Λαμία ήρθε με 
το... 
Φεστιβάλ 
«Μουσική 
Άνοιξη στην 
πόλη».

https://lamia.gr/roi-eidiseon/dipli-parembasi-se-thermopyles-kai-panellinia-ekthesi-me-tin-ypoboli-protasis-sto
https://lamia.gr/roi-eidiseon/anakoinosi-apotelesmatos-anoihtoy-arhitektonikoy-diagonismoy-proshedion-meletis-gia
https://lamia.gr/roi-eidiseon/kataboli-hrimaton-apo-tin-ektakti-epihorigisi-stoys-pligentes-stin-koinotita-komma
https://lamia.gr/roi-eidiseon/enimerosi-gia-tin-enarxi-draseon-psifiakis-ygeias-kai-koinonikis-allileggyis-sti-lamia
https://lamia.gr/roi-eidiseon/ypografi-mnimonioy-synergasias-metaxy-toy-dimoy-lamieon-kai-toy-ereynitikoy

