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Στην προετοιμασία του ΠΑΣ Λαμία στο Καρπενήσι ο 
∆ήμαρχος – Έτοιμη η επέκταση του στεγάστρου του ∆ΑΚ

.19
Μεγάλη επιτυχία ο «Αγώνας για την Ελευθερία – Race for Liberty» 
 Ο υπερμαραθώνιος «τιμής» στους ήρωες του ΄21.

Τρέχοντας για το ιδανικό της 
Ελευθερίας, ένας υπερµαραθώνιος 
100 µιλίων, µια διαδροµή «τιµής και 
µνήµης» στα βουνά που έδρασαν οι 
επαναστάτες του 1821,συνέθεσαν το 
πάζλ της αξιοµνηµόνευτης 
διοργάνωσης «Αγώνας για την 
Ελευθερία – Race for Liberty». 
Αφετηρία ήταν η Μονή του Αγίου 
Ιωάννη στην Αρτοτίνα Φωκίδας, όπου 
µόνασε ο Αθανάσιος ∆ιάκος, και η 
γραµµή του τερµατισµού στην Πλατεία 

Αθανασίου ∆ιάκου στην πρωτεύουσα 
της Ρούµελης, τη Λαµία. Στον πυρήνα 
της φιλοσοφίας του επετειακού έτους 
και όσα πρεσβεύει η άυλη κληρονοµία 
του 2021 και για την παρακαταθήκη 
στις επόµενες γενιές έκανε λόγο ο 
∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος 
Καραϊσκος στη συνέντευξη τύπου που 
παραχωρήθηκε στο Τµήµα Αγοράς 
("Τοίχος των Εθνών", πλησίον 
Ρωµαϊκής Αγοράς), στο ΟΑΚΑ, πριν 
την έναρξη του αγώνα.

Το «πράσινο φώς» για να προχωρήσει το 
πλάνο του επενδυτικού προγράµµατος που 

αφορά την Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας 
άναψαν πολίτες και φορείς στη ∆ηµοτική 

αρχή. Η συµµετοχή για τους δυο µήνες της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία µε περισσότερες από 850 
προτάσεις για το σύνολο της πρότασης και 
1700 για τις επιµέρους αξιολογήσεις των 

διαφορετικών τοµέων. Η «έγκριση» του 
Master Plan αγγίζει το ποσοστό του 90% 

µε το ∆ήµο Λαµιέων να προχωρά το 
σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης της ΠΕΛ, 

ώστε να καταστεί σύγχρονη και λειτουργική 
και να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης για την 

ευρύτερη περιοχή.

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή και αποδοχή η 
διαβούλευση για το Master Plan της ΠΕΛ

.01 5,5 εκατομμύρια ευρώ για την αστική ανάπλαση
του νοτιοδυτικού τμήματος της Λαμίας
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.06

.07

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατασκευή πεζοδρομίων 
από τη Νέα Μαγνησία 

μέχρι τον κόμβο 
«Ξηριώτισσας»

Ριζική αλλαγή στην εικόνα του 
νοτιοδυτικού τµήµατος της πόλης 
µε µιας µεγάλης κλίµακας αστική 
ανάπλαση, συνολικής 
χρηµατοδότησης 5,5 
εκατοµµυρίων ευρώ από το 
πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης». Η 
παρέµβαση που θα µεταµορφώσει 

το συγκεκριµένο τµήµα της 
Φθιωτικής πρωτεύουσας εκτείνεται 
σε 92 περίπου στρέµµατα και 
προσεγγίζει ολοκληρωµένα την 
ανάπτυξη µε πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις και δράσεις 
οικονοµικού, κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 

Ενδεικτική διατοµή ποδηλατόδροµου (Λεωφ. Ελευθερίας) Ενδεικτική διατοµή ποδηλατόδροµου (Λεωφ. Ελευθερίας) 

Κυκλικός κόµβος 
Φραντζή & Λεωφ. Ελευθερίας Πλατεία Μακεδονίας

πρίν

µετά

Αλλάζουν πρόσωπο και 
αναµορφώνονται οι πλατείες 
Ελευθερίας, ∆ιάκου και Λαού στην 
πόλη της Λαµίας µε την προκήρυξη 
ανοιχτού αρχιτεκτονικού 
διαγωνισµού ανάπλασης, 
εισάγοντας νέα αισθητικά πρότυπα 
στα σύγχρονα δεδοµένα της 
εποχής. Πρόκειται για τον δεύτερο 
αρχιτεκτονικό διαγωνισµό στην 
ιστορία της Λαµίας µετά τη 
δεκαετία 1980-90, µε τις 
διαδικασίες που ήδη έχουν και την 
έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να διαµορφώσουν ένα 
αναβαθµισµένο αστικό και φυσικό 
τοπίο εκσυγχρονίζοντας την 
ταυτότητα και την εικόνα σε τρία 
από τα κεντρικότερα σηµεία της 
πόλης. 

Ανοιχτός αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός για την ανάπλαση 
των πλατειών Ελευθερίας, 
∆ιάκου και Λαού.

.03 Οριστικοποιείται η παραχώρηση του Στρατοπέδου «Τσαλτάκη» στο
∆ήμο Λαμιέων –∆ημιουργείται ένα τεράστιο αστικό πάρκο.

Στην «τελική ευθεία» βρίσκονται οι διαδικασίες για την 
παραχώρηση του «ανενεργού» Στρατοπέδου «Τσαλτάκη» στο ∆ήµο 
Λαµίας, µετά και την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο ∆ήµαρχος 
Θύµιος Καραϊσκος µε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας Νίκο 
Παναγιωτόπουλο. Το διαχρονικό αίτηµα της ∆ηµοτικής Αρχής 
αναµένεται να ικανοποιηθεί µε τις «τελικές υπογραφές» καθώς 95 
περίπου στρέµµατα θα αξιοποιηθούν προς όφελος των κατοίκων 
της περιοχής µε τη δηµιουργία σύγχρονου αστικού πάρκου, σε 
συνδυασµό µε την έκταση του υπό ανέγερση νέου ∆ικαστικού 
Μεγάρου και το «ανανεωµένο» υπάρχον πάρκο.

.04 Σε όαση πρασίνου και αναψυχής μεταμορφώθηκε το Πάρκο «Τσαλτάκη»

Ένα ανανεωµένο πάρκο-στολίδι παραδόθηκε σε χρήση 
στους δηµότες, αποτελώντας πλέον έναν από τους 
σηµαντικότερους προορισµούς για τις καθηµερινές 
αποδράσεις «δροσιάς» και αναψυχής, συνθέτοντας το 
πάζλ για την δηµιουργία ενός µεγάλου αστικού πάρκου 
στην περιοχή και την απόδοση ενός ακόµα «πνεύµονα» 
πρασίνου, περιπάτου και άθλησης µετά και το Ισιαδάκι. 
Τα συνεργεία του ∆ήµου Λαµιέων προχώρησαν σε 
στοχευµένες εργασίες αποκατάστασης διαδρόµων, 
αστικού εξοπλισµού, χώρων αθλητισµού καθώς και την 
πλήρη λειτουργία του σιντριβανιού.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επτά χρόνια 
χρειάστηκαν προκειµένου 
το ∆ιοικητικό Εφετείο 
Πειραιά να δικαιώσει 
«πανηγυρικά» το ∆ήµο Λαµιέων για 
τις θέσεις του στο θέµα της 
διαχείρισης των απορριµµάτων και τη 
µαταίωση της αρχικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας της επέκτασης του ΧΥΤΑ, 
έργο στο οποίο 

υπήρξαν σοβαρές 
ενστάσεις. 

Με την τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση 

ανοίγονται οι κατάλληλες προοπτικές 
να προχωρήσει µε διαφανείς 
διαδικασίες ο σχεδιασµός και η 
υλοποίηση του έργου, µια εξέλιξη 
που δικαιώνει απόλυτα 
τον ∆ήµαρχο Θύµιο Καραϊσκο.

.05 Οριστική δικαίωση με δικαστική απόφαση του ∆ήμου για το έργο
επέκτασης του κυττάρου στο ΧΥΤΑ

Συνεχίζεται η κοινωνική πολιτική του δήμου – Παράταση στο 
εφάπαξ ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης ρεύματος

.08
Σε εξέλιξη το μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο κέντρο της πόλης

Σε τροχιά υλοποίησης η αναβάθµιση 
του οδικού δικτύου µε τις 
ασφαλτοστρώσεις δρόµων στο κέντρο 
της Λαµίας που δέχονται και το 
µεγαλύτερο κυκλοφοριακό φορτίο. 
Συνεργεία πραγµατοποίησαν 
αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα 
στην οδό Υψηλάντη, Καποδιστρίου, 

Καραϊσκάκη και περιµετρικά των 
πλατειών Ελευθερίας και Πάρκου. 
Στόχος µας η ασφαλής µετακίνηση 
και η βελτίωση της καθηµερινότητας 
των δηµοτών τόνισε ο ∆ήµαρχος 
Θύµιος Καραϊσκος που επέβλεψε ο 
ίδιος την πορεία εκτέλεσης των 
εργασιών στα σηµεία.

.09 Με σύνθηµα «κάθε 
µέρα…προσθέτουµε στον 
πολιτισµό της καθηµερινότητας» 
ο ∆ήµος Λαµιέων προχώρησε 
στην κατασκευή πεζοδροµίων 
στην ανατολική είσοδο της 
πόλης και συγκεκριµένα από την 
πλατεία της Νέας Μαγνησίας 
µέχρι και τον κόµβο της 
«Ξηριώτισσας». Ένα ακόµη 
σηµαντικό έργο, βελτιώνοντας 
σε ασφαλέστερες συνθήκες  το 
δοµηµένο περιβάλλον για 
πεζούς και οδηγούς, 
αναβαθµίζοντας παράλληλα 
αισθητικά το αστικό τοπίο της 
περιοχής.

∆υναµική και ουσιαστική η 
παρουσία και συµµετοχή του 
∆ηµάρχου Λαµιέων στο 
επιστηµονικό συνέδριο Αιρετών, 
τεχνοκρατών και στελεχών 
οικονοµικής διοίκησης ΟΤΑ, που 
πραγµατοποιήθηκε στην Κόρινθο, 
µε θέµα: Αναπτυξιακή 
Χρηµατοδοτική πολιτική και 
∆ηµοσιονοµικός έλεγχος στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα 
συµµετείχε και η Γενική 
Γραµµατέας του ∆ήµου Έφη 
Χριστόπουλου ως συντονίστρια, µε 
το ∆ήµαρχο στη δεύτερη µέρα του 
συνεδρίου να εισηγείται το θέµα: 
«Παραδειγµατική ∆ιαδηµοτική 
Συνεργασία µε Αναπτυξιακή 
Στόχευση: Ο Αναπτυξιακός 
Οργανισµός Αµφικτυονίες ΑΕ στην 
Φθιώτιδα.»

Ο ∆ήμαρχος Λαμιέων 
στο συνέδριο 
για την αναπτυξιακή προοπτική 
των ΟΤΑ που διεξήχθη στην Κόρινθο.

.10 Ανακατασκευή και αναβάθμιση παιδικών χαρών
                  σε 7 ∆ημοτικές κοινότητες

Σε ουσιαστική και πλήρη αναµόρφωση των παιδικών χαρών στις κοινότητες Ανθήλης, 
Ηράκλειας, Κουµαριτσίου, Λαδικούς, Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών και Συκάς προχώρησε ο 
∆ήµος Λαµιέων .Τοποθετήθηκε νέος σύγχρονος εξοπλισµός που βελτιώνει τις συνθήκες 
ασφάλειας και λειτουργικότητας συνδυάζοντας την ευχαρίστηση και την άσκηση των παιδιών.

.11 Συνεχίστηκε ο κύκλος συναντήσεων του ∆ημάρχου
στις έδρες ∆ημοτικών Κοινοτήτων

Μια ακόµη εξαγγελία της 
∆ηµοτικής αρχής γίνεται πράξη 
αφήνοντας πίσω τη λογική της 
«κλειστής» διοίκησης και της 
τυπικής διαχείρισης µε την 
αποκεντρωµένη πρακτική και την 
επίσκεψη του ∆ηµάρχου στις 
έδρες των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
ακούγοντας τα αιτήµατα των 
δηµοτών. Ο Θύµιος Καραϊσκος 
βρέθηκε σε Υπάτη και Λιανοκλάδι 
σε µια απευθείας διαδικασία 

συζήτησης και επίλυσης θεµάτων, 
διατηρώντας «ζωντανό» το 
κύτταρο της αυτοδιοίκησης 
θέτοντας τους πολίτες 
πρωταγωνιστές των εξελίξεων. 
Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε και 
επίσκεψη στις Κοινότητες 
Νεοχωρίου, Καστανιάς και 
Λυχνού του Ορεινού Όγκου Οίτης 
για την ανάδειξη των περιοχών 
αυτών.

.12

.13 Πλήρης ανακαίνιση της αίθουσας συνεδριάσεων του ∆ημοτικού
Συμβουλίου με έκθεση φωτογραφίας για τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση.

Ισχυρά συµβολική, λειτουργική και αισθητική η αναβάθµιση της 
αίθουσας συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προσδίδοντας 
νέα ταυτότητα και χαρακτηριστικά στο «ναό» της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Ο εξωραϊσµός του χώρου που επαναπροσδιορίζει 
τις θεσµικές και όχι µόνον ιδιότητες του,πραγµατοποιήθηκε την 
περίοδο των περιοριστικών µέτρων κατά του κορωνοϊού ενώ στους 
ανανεωµένους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους µεταξύ της 
∆ηµόσιας Βιβλιοθήκης και της πλήρους ανακαινισµένης αίθουσας 
των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου φιλοξενείται µόνιµη 
έκθεση φωτογραφίας για τα 200  χρόνια από την Επανάσταση µε 
τίτλο « ΄21 σηµεία του ΄21» .

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.14 Η Λαμία «προορισμός» του Σεπτέμβρη 
Ένας μήνας γεμάτος ποικίλες εκδηλώσεις

Με σύνθηµα «Ένας τόπος πολλές επιλογές, Ένας 
µήνας να κάνεις ότι θες» ο ∆ήµος Λαµιέων 
επαναπροσδιορίζει τη Φθιωτική Πρωτεύουσα ως 
τον ιδανικό προορισµό σε µια γιορτή αθλητισµού, 
πολιτισµού και ιστορίας. Ένας µήνας γεµάτος 
ποικίλες εκδηλώσεις µε τη Λαµία να «κλέβει την 
παράσταση» µε τη φιλοξενία του Rally Acropolis,τα 
«Θερµοπύλεια», το Lamia Night Run, τον Αγώνα 
Ειρήνης αλλά και τη διεξαγωγή παραστάσεων, 
φεστιβάλ και θεµατικών εκδηλώσεων. Η Λαµία 
στην «καρδιά» της Ρούµελης, στην «καρδιά» του 
θεάµατος, της διασκέδασης, της αναψυχής και της 
ψυχαγωγίας.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το θερµό χειροκρότηµα απέσπασε η παράσταση «Υλικό Καποδίστριας» στη 
διήµερη παρουσίαση του θεατρικού δρώµενου στη Θερινή Σκηνή του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Λαµίας για τη ζωή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας µε κυρίαρχα 

στοιχεία την υψηλή αισθητική και τις εξαιρετικές ερµηνείες. 
Μια παραγωγή του ∆ΗΠΕΘΕ Καλαµάτας σε συνεργασία µε το ∆ΗΠΕΘΕ 

Ρούµελης µε τον ∆ήµαρχο Λαµιέων Θύµιο Καραϊσκο ο οποίος βρέθηκε και τις 
δύο ηµέρες της παράστασης να συγχαίρει τους συντελεστές τονίζοντας για 
µια ακόµη φορά την συµπαράσταση και την βοήθεια του ∆ήµου στο ∆ΗΠΕΘΕ 

Ρούµελης τον «…πρεσβευτή της πόλης µας…»  όπως αποκάλεσε 
χαρακτηριστικά τον πολιτιστικό θεσµό.

.16 «Υλικό Καποδίστριας»: 
∆υο ημέρες θεατρικής γιορτής στο ∆ΗΠΕΘΕ Ρούμελης

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένα µαγευτικό και συναρπαστικό «ταξίδι» 
απόλαυσαν οι παρευρισκόµενοι µε το 

ανατρεπτικό δίδυµο βιολιστών DuoViolins 
και τη µοναδική aerial performer Κατερίνα 
Σολδάτου που «χόρεψε» κρεµασµένη στη 
Γέφυρα του Γοργοποτάµου. Η εκδήλωση 
«Γέφυρα Πολιτισµού: η γιορτή που µας 

ενώνει» ανέδειξε µια σύγχρονη πολιτιστική 
διάσταση του εµβληµατικού τοπόσηµου στο 
Γοργοπόταµο σε ένα υπέροχο σκηνικό που 

δηµιούργησαν η φύση, η ιστορία και οι 
καλλιτέχνες.

«Γέφυρα Πολιτισμού» …Μια καθηλωτική παράσταση στην 
εμβληματική τοποθεσία του Γοργοποτάμου.17

.18

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απινιδωτές σε αθλητικούς 
χώρους από το ∆ήμο

Ένα αναγκαίο εργαλείο ζωής 
.20 Με κύριο µέληµα την ασφαλή 

διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων 
και την άµεση παρέµβαση σε 
έκτακτο περιστατικό υγείας 
αθλητών και όχι µόνο, ο ∆ήµος 
Λαµιέων προχώρησε στην 
προµήθεια και τοποθέτηση 
αυτόµατων απινιδωτών σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις και 
γηπέδων κυριότητας του. Μια 
από τις πρώτες επιδείξεις µε τη 
σηµαντική συνδροµή του ΕΚΑΒ 
έγινε στο Χαλκιοπούλειο Στάδιο 
της πόλης σε ανθρώπους των 
αθληµάτων σάλας ενώ 
συνεχίστηκε και σε άλλα 
αθλήµατα για τα στελέχη των 
συλλόγων και το προσωπικό των 
γηπέδων.

Με επιτυχία οι πρώτοι αγώνες στίβου «Νίκη Μπακογιάννη» 
στη Λαμία..21

.15 Με μεγάλη επιτυχία ο 7ος νυχτερινός αγώνας Lamia Night Run
 
To µήνυµα της αξίας του αθλητισµού έστειλαν εκατοντάδες συµµετέχοντες όλων των 
ηλικιών στο νυχτερινό αγώνα Lamia Night Run που πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη 
επιτυχία στη Λαµία στο πλέγµα των εκδηλώσεων του ∆ήµου για το µήνα Σεπτέµβριο 
και τη Φθιωτική πρωτεύουσα ως σηµείο «προορισµού». Ο νυχτερινός αγώνας 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία σε µια άρτια διοργάνωση µε την σηµαντική υποστήριξη της 
∆ηµοτικής Αρχής σε µια δέσµη αγώνων δρόµου.Το πάθος όλων µας για το ευ 
αγωνίζεσθαι, η «παύση» για λίγες ώρες της κίνησης των οχηµάτων στο κέντρο αλλά 
κυρίως το ολικό rebranding της Λαµίας ως ένας «ξεχωριστός» και όµορφος τόπος 
ήταν το µήνυµα του ∆ηµάρχου Θύµιου Καραϊσκου. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευχές για µια πολύ καλή πορεία και επιτυχίες στο νέο πρωτάθληµα της 
Super League µοίρασε ο ∆ήµαρχος Λαµιέων που βρέθηκε στο Καρπενήσι 
και στην προετοιµασία του ΠΑΣ Λαµία. Ο Θύµιος Καραϊσκος συνοµίλησε 

µε τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιµ αλλά και τους παράγοντες 
δείχνοντας έµπρακτα τη στήριξη του στην οµάδα πριν την έναρξη των 

αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Σε παράλληλο χρόνο πραγµατοποιήθηκαν 
και ολοκληρώθηκαν στους προβλεπόµενους χρόνους και πριν την έναρξη 

της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν οι εργασίες επέκτασης του στεγάστρου του 
∆ΑΚ «Αθανάσιος ∆ιάκος» µε τον ∆ήµαρχο να επιβλέπει προσωπικά την 

αποπεράτωση του έργου. 

Συµµέτοχος στις ανάγκες των ευάλωτων δηµοτών λόγω της παρατεταµένης 
οικονοµικής κρίσης και επιθυµώντας την ανακούφιση τους ο ∆ήµος Λαµιέων 
ανακοίνωσε την παράταση της εφάπαξ χορήγησης του ειδικού βοηθήµατος 
επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύµατος .Οι ευάλωτοι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραµµα καταθέτοντας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στο αρµόδιο τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου και να 
επανενταχθούν στην καθηµερινότητα.

Ένα από τα µεγαλύτερα ονόµατα που έβγαλε η Λαµία στον κλασικό 
αθλητισµό, την ολυµπιονίκη Νίκη Μπακογιάννη, τίµησε ο ∆ήµος Λαµιέων 

συνδιοργανώνοντας µε αθλητικούς συλλόγους το πρώτο µίτινγκ στίβου µε 
την επωνυµία «Νίκη Μπακογιάννη» στο νέο Στάδιο της Καµαρίτσας. 

Η διοργάνωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία µε τη συµµετοχή αθλητών 
όλων των ηλικιών από όλη την Ελλάδας αποτίοντας ξεχωριστή τιµή στην 

αργυρή ολυµπιονίκη στους αγώνες της Ατλάντα το 1996. 
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https://lamia.gr/roi-eidiseon/synenteyxi-typoy-gia-ton-agona-gia-tin-eleytheria-race-liberty



