
Θερμαλισμός και 
Τουρισμός Ευεξίας 
στην ΠΒΑ
Τι σημαίνει αυτό για 
τη Λήμνο

Επιτροπή Ιαματικού Τουρισμού και 
Τουρισμού Ευεξίας



Ιστορικό

• Σεπτέμβριος 2019 – Σφραγίζονται από Υπ.Τουρισμού τα λειτουργούντα θερμά 
λουτρά (πλην ενός) λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας και αναγνώρισης πόρου

• Ερώτηση ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στο ΠΣ και αίτημα να δημιουργηθεί Επιτροπή

• Δεκέμβριος 2019 συστήνεται η διαπαραταξιακή επιτροπή με συμμετοχή 
υπηρεσιακών, εμπειρογνωμόνων, τοπικών κοινωνιών

• Στόχος: 
• Άμεσα: υποστήριξη των ιδιοκτητών των πηγών να αναγνωρίσουν τον πόρο και να 

αδειοδοτήσουν τις εγκαταστάσεις (+2 το 2020)

• Βραχυπρόθεσμα: αναγνώριση του Θερμαλισμού ως αναπτυξιακή προτεραιότητα και 
την προετοιμασία πρότασης για νέο ΕΣΠΑ ως ΟΧΕ (επικαιροποίηση υπάρχουσας 
πρότασης) 

• Μεσοπρόθεσμα: δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων (επιχειρήσεις, πολίτες, 
τοπικές αρχές) που θα πάρουν στη πλάτη τους το θέμα



Θερμαλισμός και 
Τουρισμός Ευεξίας (1)

• Ιστορική διαδρομή: από τουρισμό 
της ελιτ, στην υποβάθμιση σε 
«τουρισμό» για πάσχοντες και η 
νέα άνθηση ως απάντηση στον 
σύγχρονο τρόπο ζωής

• Ποιο αντικείμενο σήμερα



Θερμαλισμός
και Τουρισμός 
Ευεξίας (2)

• Ο τουρισμός ευεξίας 
αποτελεί ένα μεγάλο 
κομμάτι της σημερινής 
παγκόσμιας οικονομίας 
με πολλές διασυνδέσεις 
και προεκτάσεις



Το μοντέλο για το 
Β.Αιγαίο

• ΠΒΑ η τρίτη θερμαλιστική περιφέρεια 
της Ελλάδας

• 14 πηγές στα 4 μεγάλα νησιά στον 
κατάλογο του Υπ.Τουρισμού

• Οι διαφορετικές διαδρομές των 
νησιών

• Μπορούν τα νησιά του Αιγαίου να 
συναγωνιστούν τα καταξιωμένα 
θερμαλιστικά κέντρα της Ευρώπης 
αλλά και την ανάπτυξη νέων κέντρων 
«ευεξίας» ανά τον κόσμο και την 
Ελλάδα;

• Το μοντέλο της ΠΒΑ πρέπει να 
βασίζεται στα δικά της 
χαρακτηριστικά, αυτά της νησιωτικής 
περιφέρειας



Ποιο περιεχόμενο;

• Δραστηριότητες υγείας, που αφορά τόσο τη παραδοσιακή λουτροθεραπεία, 
ποσιθεραπεία όσο και υπηρεσίες αποκατάστασης, εναλλακτικές θεραπείες κλπ

• Δραστηριότητες που αφορούν το σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα  όπως γίογκα, ται-τσι, 
ήπιες μορφές άσκησης, αυτοβελτίωση, coaching κλπ

• Δραστηριότητες που συνδέονται με τον τομέα της διατροφής όπως διαχείρισης βάρους, 
αποτοξίνωσης, γευσιγνωσίας, …….. και προφανώς με όλο τον αγροδιατροφικό τομέα των 
νησιών που αποτελεί και τον βασικότερο κλάδο με τις διαφοροποιήσεις ανά νησί

• Υπαίθριες δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον τη διατήρηση και την 
ανάδειξη του, χερσαίο και θαλάσσιο, όπως ανακάλυψη της φύσης, πεζοπορικές 
διαδρομές, ποδηλασία, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, αεροπλοϊα κλπ

• Δραστηριότητες που συνδέονται με την ανακάλυψη του τοπικού πολιτισμού, των μύθων, 
της ιστορίας, των μνημείων και ότι συνδέεται με αυτά, της παράδοσης, των τεχνών με 
διαφορετικές πολιτιστικές εμπειρίες σε ζωγραφική, μουσική, χορό, κουζίνα, γλώσσα κλπ

• Δραστηριότητες που συνδέονται με τη φυσική διαβίωση των επισκεπτών κατοικώντας 
στα παραδοσιακά σπίτια των γύρω χωριών, συμμετέχοντας σε παραδοσιακές 
δραστηριότητες, σε δράσεις εθελοντισμού, στη τοπική ζωή κλπ



Λήμνος: ποιο μοντέλο;

Σύνδεση με:

- την ιστορία του welbeing: Λημιακή Γη 

- την αγροδιατροφή και τα προϊόντα ποιότητας. Ο ρόλος του 
Παλημνιακού Ταμείου και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του ΠΑ για την εισαγωγή καινοτομιών

- τη φύση: Κέρος, προστατευόμενη περιοχή, αμμοθίνες, κόλπος 
Μούδρου ……

- τον πολιτισμό: μύθοι, ιστορία και παράδοση
- Υψιπύλη, Αργοναύτες, Ιάσωνας - πένταθλο
- Ηφαιστος
- Πολιόχνη, το αρχαιότερο βουλευτήριο
- Καβίρεια
- Ναυτική παράδοση



Τι έχουμε κάνει

• Οργάνωση τηλεημερίδας με θέμα «θερμαλισμός και Τουρισμός 
Ευεξίας» με ομιλητές τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής κκ 
Αγγελίδη και Χατζηδιαμαντή

• Σελίδα στο fb (Θερμαλισμός και Τουρισμός Ευεξίας) με στόχο να 
φέρουμε κοντά όσους ενδιαφέρονται με στόχο τη δημιουργία 
οικοσυστήματος

• Ηλεκτρονικό χώρο με το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης 

• Επαφές με δημοτικές αρχές για καταγραφή της κατάστασης και 
υποστήριξη για επόμενα βήματα

• Ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση για το θέμα στα Αγιάσματα Χίου

• Συζήτηση με ΑΜΚΕ Χίος Τουριστική



Τι θα κάνουμε

• Συνέχιση παρεμβάσεων για λειτουργία των εγκαταστάσεων & 
αναβάθμιση τους

• Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων που θα 
πάρουν τις πρωτοβουλίες να φτιάξουν το «δικό» τους μοντέλο 

• Σχολείο Θερμαλισμού για εκπαίδευση των εμπλεκόμενων

• Διασύνδεση με άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ειδικά στον 
τομέα του τουρισμού

• Ενταξη της «ευεξίας» στο brand name της Περιφέρειας και των 
επιμέρους νησιών 

• Προετοιμασία ΟΧΕ 


