
 

 

 
  

 
          Λαμία, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δήμου Λαμιέων σχετικά με την ενδεχόμενη εγκατάσταση νέου 

Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες.  

  

Με αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής και με αίτημα προσωρινής διαταγής, 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας απαντά ο Δήμος Λαμιέων κάνοντας το πρώτο 

βήμα, απέναντι στα σχέδια του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για δημιουργία 

νέου Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στις Θερμοπύλες.  

Ήδη με απόφαση του, ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, αμέσως μετά τη 

δημοσιοποίηση των εξελίξεων και των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με τα οποία έχει 

προκηρυχθεί διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου, εν αγνοία του Δήμου, αποφάσισε την 

άσκηση όλων των ενδίκων μέσων και όρισε δικηγόρο για να προχωρήσει τη διαδικασία 

και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς, εξαντλώντας όλα τα ένδικα μέσα. Παράλληλα μέσα 

στον ίδιο χρόνο, υπήρξε και γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η όποια  

γνωμοδοτεί θετικά γι΄αυτό. 

  Ο  Δήμαρχος  Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος δήλωσε σχετικά: 

 «Είναι πολύ δύσκολο για εμάς, να παρακολουθήσουμε την ασυνέπεια του 

Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, όταν στη θέση του διαλόγου, εισάγει την 

αυθαιρεσία και το δογματισμό. Όταν κρυφά από την τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει 

αποφάσεις, παίρνει εγκρίσεις και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα για 

εγκατάσταση νέου Κέντρου στις Θερμοπύλες, δίπλα στο υπάρχον. Δίπλα στους 600, που 

ήδη υπάρχουν, θέλει να τοποθετήσει, σε νέες εγκαταστάσεις, εντός 

αρχαιολογικού χώρου και πλάι σε Ιαματικές πηγές, άλλους 1500 τουλάχιστον. 

 



 

 

 

Είναι γνωστό σε όλους, ότι ως τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε δώσει εξετάσει, πέντε  

χρόνια τώρα, εκπληρώνοντας το εθνικό μας χρέος, χωρίς να χρειαστούμε τις 

παραινέσεις κανενός, για να κάνουμε τα αυτονόητα. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε, 

να συμβάλουμε όσο μπορούμε, σαφώς όμως δεν είμαστε εδώ, για να βλέπουμε να 

υλοποιούνται αυθαιρεσίες .Είναι υποχρέωση μας να προστατεύσουμε, όσο μπορούμε, τις 

συνταγματικές επιταγές και τη νομιμότητα, όταν αυτή παραβιάζεται βάναυσα. Είμαστε 

εδώ να προστατεύσουμε την ιστορία του χώρου και πολύ περισσότερο να 

προστατεύσουμε το κυριότερο τοπόσημο μιας ολόκληρης περιοχής, όπως είναι οι 

Θερμοπύλες.  

Ενημερωθήκαμε για τα σχέδια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από 

τρίτους και δημοσιεύματα, αφού  προσπαθούσαν, μήνες τώρα, πάση θυσία, να τα 

κρατήσουν μυστικά. 

Προσπαθούσαν να αιφνιδιάσουν, αλλά απέτυχαν.  

Δυστυχώς για τον κ. Μηταράκη, πολύ γρήγορα θα φανεί τι έκανε και τι θέλει να 

πετύχει. 

Συνεπείς στο εθνικό μας χρέος, τον καλούμε να εγκαταλείψει τα σχέδιά του και να 

ανακαλύψει το διάλογο, με σύνεση και σοβαρότητα και προ πάντων συνέπεια.» 

 

 


