
 

 

 
 

        Λαμύα, 9 Ιουλύου 2020 

 

Θέμα : Δημιουργύα τουριςτικόσ χϊρτασ του Δόμου Λαμιϋων 

 

Εγκρύθηκε από το  Δημοτικό Συμβούλιο, η Τουριςτικό Χϊρτα για το Δόμο Λαμιϋων. 

 Εύναι η πρώτη φορϊ ςτην ιςτορύα του, που ο Δόμοσ Λαμιϋων αποκτϊ 

Τουριςτικό Χϊρτα.  

Ένα ςχϋδιο που ςυνοψύζει τισ προςπϊθειεσ προςδιοριςμού εκεύνων των 

ενεργειών, που θα διαςφαλύζουν τη βιώςιμη και μακροπρόθεςμη διαχεύριςη του 

τουριςμού, με  βϊςη τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ πόλησ και τησ ευρύτερησ 

περιοχόσ του Δόμου μασ. 

Η ςτόχευςη τησ ανϊδειξησ του Δόμου μασ ωσ διεθνούσ προοριςμού 

τουριςμού και πολιτιςμού, ϋχει όδη αναγνωριςτεύ από την ϋγκριςη τησ Α’ Φϊςησ 

του Στρατηγικού Σχεδιαςμού που εγκρύθηκε από το Δημοτικό  Συμβούλιο ςτην 

προηγούμενη ςυνεδρύαςη του. 

Στη χθεςινό ςυνεδρύαςη του ΔΣ και ςε ςυνϋχεια των ςχετικών αποφϊςεων 

τησ Επιτροπόσ Πολιτιςτικόσ και Τουριςτικόσ Ανϊπτυξησ & Προβολόσ του Δόμου 

Λαμιϋων,  εγκρύθηκε το Σχϋδιο Τουριςτικόσ Προβολόσ και Ανϊδειξησ του Δόμου 

Λαμιϋων – η λεγόμενη «Τουριςτικό Χϊρτα».  

Οι ϊξονεσ τησ Χϊρτασ και όλεσ οι δρϊςεισ που ςχεδιϊςαμε και αναφϋρονται 

ς’ αυτό, αλλϊ και όςεσ προκύψουν μϋςα από μελλοντικϋσ ςυνεργαςύεσ, 

επικεντρώνονται ςτην ιςτορύα μασ, τισ ομορφιϋσ του τόπου, την παρϊδοςη, το 

περιβϊλλον, αλλϊ και τισ ζωντανϋσ εμπειρύεσ.  

Η προςπϊθεια για τη Λαμύα που όλοι μασ ονειρευόμαςτε, πρϋπει να εύναι 



 

 

ςυνεχόσ, μεθοδικό, ςτοχευμϋνη και πϊνω από όλα με πνεύμα ςυνεργαςύασ και 

ομαδικότητασ. 

Όλοι μασ ανεξαιρϋτωσ,  η δημοτικό αρχό, οι ομϊδεσ εργαςύεσ και όςοι 

εργϊςτηκαν για τη Χϊρτα, ϋχουμε ωσ κοινό ςτόχο το πώσ ο τόποσ μασ θα αναδειχθεύ 

και θα προχωρόςει εδραιώνοντασ τη θϋςη του ςτη χώρα.  

Η Χϊρτα του Δόμου Λαμιϋων πρϋπει να φϋρει τα ςτοιχεύα τησ ευελιξύασ, 

προςαρμοςτικότητασ, και αναπροςαρμογόσ. Αυτϊ εύναι ϊλλωςτε και τα ςτοιχεύα 

που φϋρει κϊθε δυναμικόσ φορϋασ με γνώμονα πϊντα το ςυμφϋρον του τόπου και 

των ανθρώπων του. 

Για το λόγο αυτό απευθύνουμε κϊλεςμα ςε όλουσ τουσ πολύτεσ να 

αγκαλιϊςουν το δυναμικό αυτό εργαλεύο και να το κϊνουν όχημα του τόπου μασ. 

Η Χϊρτα του Δόμου Λαμιϋων εύναι η χϊρτα όλων μασ και από αύριο κιόλασ 

ξεκινϊμε με όρεξη και αποφαςιςτικότητα, την διαδρομό για τη νϋα εποχό τησ 

Λαμύασ. 

Για τα επόμενα βόματα, όλοι οι Λαμιώτεσ θα πρϋπει μαζύ ενωμϋνοι να 

δεύξουμε πωσ ϋχουμε όραμα, δημιουργικότητα, γνώςη και θϋληςη για μια 

επανεκκύνηςη που θα γρϊψει ιςτορύα ςτον τόπο. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


