
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Περιφερειάρχη 
      Λαμία, 13 Νοεμβρίου 2020

Στη τελική φάση η λειτουργία του Μουσείου
Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Λαμίας

Με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και την ενδυνάμωση 

της ιστορικής μνήμης για τη Φθιώτιδα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο 

Δήμος Λαμιέων και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων, 

θέτουν σε λειτουργία το Μουσείο Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Λαμίας. 

Τη σχετική προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς 

Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός και ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Θύμιος Καραΐσκος, με 

σκοπό την αξιοποίηση του τοπικού μουσειακού υλικού και την οριστική 

λειτουργία του ως επισκέψιμου χώρου για το κοινό. Επιπλέον, θα 

δρομολογηθεί η ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμικού κεφαλαίου μέσω πράξεων 

και προγραμμάτων υπερτοπικής σημασίας, με συμμετοχή των πολιτών και 

φορέων. 

«Αξιοποιούμε τα μέγιστα, στις δυνατότητες που έχουμε οι τρεις φορείς, για να 

θέσουμε σε λειτουργία το Μουσείο Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, λίγο πριν 

την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 

1821. Οφείλουμε να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη των ηρώων της 

Ρούμελης και αυτό έρχεται να υπηρετήσει η σύμπραξή μας, με τελικό στόχο 

το Μουσείο Νεότερης Ιστορίας Λαμίας και να αποτελέσει παράρτημα του 

Πολεμικού Μουσείου», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης 

Σπανός. 

Αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Θύμιος Καραΐσκος τόνισε:

 «Ολοκληρώνεται σήμερα μία ενδιάμεση αλλά αναγκαία φάση ανάδειξης της

ιστορίας της περιοχής. Το Μουσείο Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, είναι ένα 

χρέος απέναντι σε αυτούς που μας χάρισαν τη λευτεριά σε αυτό τον τόπο. 

Ξεκίνησε από τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία το δημιούργησε σε 

συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο και πλέον, με την προγραμματική 

σύμβαση και την εμπλοκή του Δήμου μας, ξεκινά η τελευταία φάση, σε μία 

περίοδο όπου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το 

1821. Το Μουσείο της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας έρχεται να αναδείξει τον 

πλούτο της περιοχής και να συνεχίσει μία αλυσίδα πολιτισμικών χώρων του 

Δήμου μας. Έρχεται να προστεθεί πλάι στη δημοτική πινακοθήκη,  δίπλα στο 

λαογραφικό μουσείο και στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης των Θερμοπυλών, 

να συνδυαστεί με το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και με τον τρόπο αυτό 



να δημιουργήσουμε μία ολοκληρωμένη χρονοσειρά που αναδεικνύει την 

ιστορία της περιοχής.  Πρόκειται για μία συνεχή προσπάθεια που βασίζεται και 

στη συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου, για να αναδειχθεί ο πολιτισμικός 

πλούτος της περιοχής μας και η συνεισφορά της στους αγώνες του έθνους».


