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3ημερη ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»

Η στρατηγική τουριστικής προβολής για δεύτερη συνεχή χρονιά στην 
Τουριστική Χάρτα του ∆ήμου

Για δεύτερη φορά στην ιστορία του, ο ∆ήµος Λαµιέων µετά από απόφαση 
της αρµόδιας επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, ανανεώνει και 

επαναπροσδιορίζει την Τουριστική Χάρτα, αξιοποιώντας τα ανεξάντλητα 
χαρακτηριστικά της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Με µια σειρά 
θεµατικών δράσεων και την δηµιουργία έντυπου και ψηφιακού υλικού 

προβολής του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου µε τίτλο «3ηµερη 
ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ», ανοίγονται νέες προοπτικές για την 

προσέλκυση τουριστών δηµιουργώντας προστιθέµενη αξία στο προϊόν. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

”MyLamia”!
 Η ψηφιακή Κάρτα 

του ∆ημότη «ανατρέπει» 
τα δεδομένα της αγοράς

Πράξη γίνεται µια ακόµη προεκλογική 
δέσµευση της ∆ηµοτικής Αρχής και 
προσωπικά του ∆ηµάρχου Λαµιέων 

Θύµιου Καραϊσκου, µε την υλοποίηση 
και διάθεση της Κάρτας του ∆ηµότη, 
ενισχύοντας στο µέγιστο βαθµό την 

τοπική αγορά. Πρόκειται για ένα 
καινοτόµο ψηφιακό βήµα σε 

συνεργασία µε το Επιµελητήριο 
Φθιώτιδας που θα δώσει νέα ώθηση 

στις τοπικές αγορές µε µεγάλους 
κερδισµένους, τους καταναλωτές και 

τις επιχειρήσεις.  

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με ακλόνητη την ύψιστη προτεραιότητα της ∆ηµοτικής Αρχής για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη και µε µηνύµατα προς όλες τις κατευθύνσεις, 
ανακοινώθηκαν από το ∆ήµαρχο Λαµιέων τα ονόµατα των νέων 
αντιδηµάρχων, εντεταλµένων συµβούλων και ∆ηµοτικών Συµβούλων από 
θέσεις ευθύνης για τη νέα διετία. Ο Θύµιος Καραϊσκος ουσιαστικά έδωσε 
το «στίγµα» της επόµενης µέρας, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών 
των δηµοτών ενώ στις δηµαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν στην αρχή του 
έτους ο Γιώργος Κυροδήµος επανεξελέγη πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε παράλληλη ανάδειξη νέων µελών στην Οικονοµική Επιτροπή 
και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.08
Τα κρίσιμα θέματα στη συνάντηση «εργασίας» του ∆ημάρχου Λαμιέων και του 
Βουλευτή Θέμη Χειμάρα.

.09
Βάζει… «τάξη» στην λαϊκή αγορά του Σαββάτου ο ∆ήμος Λαμιέων

Μια ακόµη δέσµευση της ∆ηµοτικής Αρχής υλοποιείται βάζοντας κανόνες 
και τάξη στην κεντρική λαϊκή αγορά του Σαββάτου. Συγκεκριµένα 

προχώρησε σε ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία για απόδοση θέσεων 
στους ενδιαφερόµενους πωλητές στο κέντρο της πόλης, το οποίο πλέον 

θα χαρακτηρίζεται από τις κανονιστικές διατάξεις για ευταξία, αρµονία και 
καθαριότητα. Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν και αποτελούσαν από τους 
πρώτους στόχους της ∆ηµοτικής Αρχής, βρήκαν καθολική ανταπόκριση 

από τους ενδιαφερόµενους που ζητούσαν και οι ίδιοι ένα άρτιο 
εργασιακό περιβάλλον.

.02 «Ανοίγει» ο δρόμος για την ανάπτυξη της Λαμίας
 Συστήνεται ο «Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ»

Απόφαση-σταθµός από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Θεσσαλίας-Στερεάς που έκρινε νόµιµη τη δηµιουργία νέου φορέα µε 
τίτλο «Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ», επικυρώνοντας µε εµφατικό 
τρόπο τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµιέων και του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς, τοποθετώντας σε τροχιά 
υλοποίησης την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της 
ΠΕΛ. Η σηµασία της εξέλιξης αυτής σηµατοδοτεί πρακτικά το 
σχεδιασµό και τη θέληση της ∆ηµοτικής Αρχής να «µεταµορφώσει» τη 
Λαµία προς όφελος της οικονοµίας αλλά και των πολιτών. 

Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί 
από την πανδηµία µε αντίκτυπο στα οικονοµικά δεδοµένα, ο 
∆ήµος Λαµιέων για µια ακόµη χρονιά και κατά την 
«ιδιαίτερη» εορταστική περίοδο, προχώρησε σε δράσεις 
στήριξης και παροχής βοηθείας σε δηµότες και ιδιαίτερα 
στις ευάλωτες οµάδες. Οι κοινωνικές δράσεις του ∆ήµου 
µέσα από το «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και το πρόγραµµα 
διανοµής τροφίµων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής 
στους δικαιούχους του προγράµµατος «Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδροµής από το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», άπλωσε ένα δίχτυ 
προστασίας και ανακούφισης για συνανθρώπους µας που 
δεν είχαν ούτε τα απαραίτητα για το Χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι. 

.03
Το «κοινωνικό 
πρόσωπο» 
του ∆ήμου 
Λαμιέων σε 
συμπολίτες 
μας που 
έχουν την 
ανάγκη μας

Οι χρηματοδοτήσεις έργων στην ατζέντα του ∆ημάρχου 
Λαμιέων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

Τετ-α-τετ «ανάπτυξης» µέσω χρηµατοδοτήσεων από τα 
προγράµµατα «Φιλόδηµος» και «Αντώνης Τρίτσης» είχε ο 
∆ήµαρχος Λαµιέων µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Ο 
Θύµιος Καραϊσκος επισκεπτόµενος τον Στέλιο Πέτσα στο αρµόδιο 
υπουργείο έβαλε για άλλη µια φορά στην κορυφή των συζητήσεων 
το πλάνο της αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών εργαλείων για την 
κατασκευή έργων που θα βελτιώσουν σηµαντικά την 
καθηµερινότητα των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις 
αθλητικές υποδοµές στην περιοχή «Καµαρίτσα».

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.04

Ένα σηµαντικό έργο για την ενίσχυση του αθλητισµού µέσω της βελτίωσης των 
υποδοµών προχωρά ο ∆ήµος Λαµιέων ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτηµα της 
τοπικής κοινωνίας των Γαλανέικων και όχι µόνο. Συγκεκριµένα ξεκίνησαν 
εργασίες αναβάθµισης , που αφορούν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων 
αποδυτηρίων, την κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου µε περιµετρικό αύλακα 
απορροής οµβρίων και την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα, 
προϋπολογισµού 817.500 ευρώ.

.10

.06
Νεός συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς στα γήπεδα Καλυβίων και 

Καλαμακίου.

Σε νέα αναβάθµιση των αθλητικών υποδοµών προχωρά ο ∆ήµος Λαµιέων 
στοχεύοντας στην βελτίωση των εγκαταστάσεων που αθλούνται µέλη 

σωµατείων αλλά και η νεολαία. Πιο συγκεκριµένα το γήπεδο των 
Καλυβιών αλλά και το γήπεδο 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Καλαµακίου, 
επενδύονται µε συνθετικό χλοοτάπητα ικανοποιώντας τα αιτήµατα των 

τοπικών κοινωνιών για αναβάθµιση των αθλητικών χώρων.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

.07

Τους υψηλούς θρησκευτικούς, πνευµατικούς και κυρίως 
ανθρωπιστικούς στόχους, σφράγισαν ο ∆ήµαρχος 
Λαµιέων και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συµέων. Ο 
κύριος Καραϊσκος και ο οικείος ποιµενάρχης υπέγραψαν 
µνηµόνιο συνεργασίας και αλληλεγγύης µε τίτλο «Η 
Εκκλησία του ∆ήµου», επικυρώνοντας τις στέρεες βάσεις 
των δυο πλευρών για προφορά και βοήθεια σε 
πολυεπίπεδη προέκταση µε επίκεντρο τον άνθρωπο και τις 
ανάγκες του.  

.11
Μνημόνιο 
συνεργασίας 
του ∆ήμου 
Λαμιέων με 
την Ιερά 
Μητρόπολη 
Φθιώτιδας

Στους κοινούς στόχους 
και τις επιδιώξεις µέσω 
των Αναπτυξιακών 
Οργανισµών που θα 
αποτελούν τους µοχλούς ανάπτυξης 
της αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε σε 
ειδική εισήγηση του στο διήµερο 
εκπαιδευτικό συνέδριο που διοργάνωσε 
ο Αναπτυξιακός Οργανισµός 
«Πάρνωνας Α.Ε.», ο πρόεδρος του ∆Σ 
του Αναπτυξιακού Οργανισµού 
«Αµφικτυονίες» και ∆ήµαρχος Λαµιέων 

Θύµιος Καραϊσκος. Το 
θέµα που ανέπτυξε ο 

κύριος Καραϊσκος 
αφορούσε τις προγραµµατικές 

συµβάσεις ως εργαλείο των ΟΤΑ , 
υπογραµµίζοντας µεταξύ άλλων πως οι 
Αναπτυξιακοί Οργανισµοί µπορούν να 
συµβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής 
οικονοµίας µε τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, ευκαιριών επένδυσης 
και απασχόλησης στους ∆ήµους – 
µετόχους. 

.13 Παρών στη διημερίδα με τίτλο «Το θεσμικό περιβάλλον
λειτουργίας των Αναπτυξιακών των ΟΤΑ» ο ∆ήμαρχος Λαμιέων

.14
Συνάντηση του ∆ημάρχου Λαμιέων με τον Αμερικάνο Πρέσβη Τζέφρι Πάιατ

Στον εµβληµατικό χώρο των Θερµοπυλών έγινε δεκτός από τον ∆ήµαρχο 
Λαµιέων Θύµιο Καραϊσκο ο Αµερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι 

Πάιατ υπενθυµίζοντας την ιστορικότητα της περιοχής. Ο ∆ήµαρχος 
Λαµιέων αναφέρθηκε στην διαχρονική ανάγκη ανάδειξης του χώρου των 
Θερµοπυλών µε την ίδρυση και λειτουργία ενός θεµατικού πάρκου µε 

παράλληλη αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών. Ο κ. Πάιατ έδειξε 
ενδιαφέρον για τα σχέδια αναβάθµισης της περιοχής.

.15
Ένας περίπατος «ευαισθητοποίησης» ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών

Η ∆ηµοτική Αρχή αναγνωρίζοντας το σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα της 
ενδοοικογενειακής βίας και µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη 
της Βίας κατά των Γυναικών, συµµετείχε µε την προσωπική παρουσία του 
∆ηµάρχου Θύµιου Καραϊσκου, στον περίπατο ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης που διοργάνωσε ο Ξενώνας Φιλοξενίας του ∆ήµου 
Λαµιέων ,στον ποδηλατόδροµο στη νότια πλευρά της πόλης.  Με σύνθηµα «∆εν 
σωπαίνουµε στη Βία» απλώθηκε ένα τείχος προστασίας µε ηχηρά µηνύµατα 
στην κοινωνία για οριστική παύση των κακοποιητικών συµπεριφορών.

 

 Ίδρυση ∆ημοτικής Παιδικής 
και Νεανικής Χορωδίας 

Λαμίας

Νέα ώθηση στον χώρο του πολιτισµού 
µέσα από την µουσική παιδεία δίνει η 

∆ηµοτική Αρχή, ιδρύοντας µετά από 
πρόταση του εκπαιδευτικού Νώντα 

Βεργιόγλου και τη σύµφωνη γνώµη της 
∆/ντριας του ∆ηµοτικού Ωδείου Λαµίας 

Αθηνάς Στεφοπούλου, τη ∆ηµοτική 
Παιδική και Νεανική Χορωδία. Στον 

ξεχωριστό και «µαγευτικό» κόσµο της 
τέχνης των ήχων και κυριότερα αυτών 

που προέρχονται από τα παιδιά, η 
προσπάθεια αυτή συµβάλλει στην 

ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής της πόλης 
µέσα από νέα ηλικιακά µουσικά σύνολα.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

.17

Ανεβάζοντας ακόµη περισσότερο τον πήχη 
των προσδοκιών για τη νέα περίοδο, το 
∆ΗΠΕΘΕ Ρούµελης σε συνεργασία µε τη 
∆ηµοτική Αρχή Λαµιέων, παρουσίασαν το 
θεατρικό πολιτιστικό χάρτη των επόµενων 
µηνών κάνοντας πρεµιέρα µε το ξακουστό 
έργο του Μολιέρου «Ο Κατά Φαντασίαν 

Ασθενής». Ο ∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος 
Καραϊσκος που έδωσε το παρών στην 
ανακοίνωση του νέου προγραµµατισµού 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο, έκανε λόγο για 
δράσεις πολιτισµού που θα αποτελέσουν 
σηµείο αναφοράς.    

.18 Πολιτιστική «καταιγίδα» από το ∆ΗΠΕΘΕ Ρούμελης –
Πρεμιέρα της νέας θεατρικής σεζόν με το έργο «Κατά 
Φαντασίαν Ασθενής» του Μολιέρου 

.01
Η νέα διοικητική δομή του ∆ήμου 
Λαμιέων | Ο ορισμός των νέων 
αντιδημάρχων και οι δημαιρεσίες με 
την επανεκλογή του Προέδρου του ∆.Σ

.05
Σε επαναλειτουργία το ανοιχτό 

κολυμβητήριο
 Πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργικό  

Ολικό λίφτινγκ για το ανοιχτό 
κολυµβητήριο Λαµίας το οποίο 

κυριολεκτικά µετατράπηκε σε 
«στολίδι» και παραδόθηκε προς 

χρήση στους κολυµβητικούς 
συλλόγους και τους αθλητές τους. 

Μια ριζική ανακαίνιση στους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

σύµφωνα µε τις απαιτούµενες 
αγωνιστικές, ενεργειακές και 

περιβαλλοντικές προδιαγραφές 
εξυπηρετώντας στο έπακρο τις 

ανάγκες των αθλούµενων, 
χαράσσοντας νέα πρότυπα στις 

αθλητικές υποδοµές.

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Ξεκινά η κατασκευή 
του κυκλικού κόμβου 

Θερμοπυλών και Βασιλικών

«Πράσινο φως» άναψε η 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας για την κατασκευή του 
κυκλικού κόµβου (roundabout) στις 
οδούς Θερµοπυλών και Βασιλικών 

αναβαθµίζοντας την ασφαλή και 
ποιοτική µετακίνηση των οδηγών σε 

ένα από τα «νευραλγικά» οδικά 
σηµεία στην είσοδο της Λαµίας. 

Με την κατασκευή του έργου 
εκσυγχρονίζεται η βιώσιµη αστική 
κινητικότητα και η περιβαλλοντική 

ποιότητα του οδικού δικτύου σε 
βελτιωµένες κυκλοφοριακές 

συνθήκες.  

.19  
«Μέσα από τα μάτια των παιδιών» 

Η Λαμία «φόρεσε» τα γιορτινά της με φωταγώγηση του στολισμού για τα 
Χριστούγεννα.

Μαγευτικός και φέτος ο Χριστουγεννιάτικος στολισµός και φωταγώγηση 
της Λαµίας που εντυπωσίασε πανελλαδικά, ξεφεύγοντας από τα στενά 

όρια της πόλης, στέλνοντας µηνύµατα αισιοδοξίας και ζωής σε µια ακόµη 
κρίσιµη περίοδο λόγω της πανδηµίας. Μέσα από ένα συγκλονιστικό 

βίντεο, δυο παιδιά άναψαν το δέντρο µε «πρωταγωνίστρια» την πλατεία 
Πάρκου και τον ξεχωριστό στολισµό που «µαγνήτισε» τα βλέµµατα των 
επισκεπτών, τις Χριστουγεννιάτικες µπάλες και φωτεινές εγκαταστάσεις 

στις πλατείες Ελευθερίας και ∆ιάκου αλλά και τις γειτονιές της πόλης που 
έκαναν την Φθιωτική πρωτεύουσα να «λάµπει» εορταστικά.

.16
Ο ∆ήμος Λαμιέων γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

 Εκδήλωση με τον συγγραφέα και life coach Στέφανο Ξενάκη

Ο εθελοντισµός έχει πολλές «µορφές» ξεκινώντας από τον εαυτό µας, µε 
προέκταση τον συνάνθρωπο µας σε µια ένδειξη ανθρωπισµού, δύναµης 
και ελπίδας και στόχο την καλυτέρευση της καθηµερινότητας και της ζωή 

µας, µέσα από το «πλέγµα» της κοινωνικής συνοχής. Αυτό ήταν το µήνυµα 
της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ∆ήµος Λαµιέων και το Γραφείο 

Εθελοντισµού του ∆ήµου Λαµιέων, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 
Εθελοντισµού και καλεσµένο σε µια καθηλωτική οµιλία τον συγγραφέα 
των best sellers «Το ∆ώρο» και «Κάπταιν, Γράµµατα στον Μπαµπά Μου» 

Στέφανο Ξενάκη, µε θέµα «Μπορείς να έχεις τη ζωή που θέλεις». 

.20
Η Λαμία διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκάκι 
Ανδρών και Γυναικών.

Οι «κινήσεις» της ∆ηµοτικής Αρχής σε συνεργασία µε τους τοπικούς 
σκακιστικούς οµίλους να φιλοξενήσει και να οργανώσει µε κάθε λεπτοµέρεια τα 
Πανελλήνια Ατοµικά Πρωταθλήµατα Σκάκι Ανδρών και Γυναικών, την ανέδειξαν 
«νικήτρια» στην απαιτητική διοργάνωση που συγκέντρωσε για µια εβδοµάδα τους 
καλύτερους σκακιστές σε πανελλαδικό επίπεδο. Από 4 έως 7 ∆εκεµβρίου η 
καρδιά του σκάκι χτυπούσε στη Λαµία ενώ το παρόν έδωσε παίζοντας και µια 
παρτίδα σκάκι µε τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Σκακιστικής Οµοσπονδίας ο 
∆ήµαρχος Λαµιέων Θύµιος Καραϊσκος, υπογραµµίζοντας την πνευµατική και 
αθλητική κουλτούρα της περιοχής.   
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