
Μακροζωία, ευζωία και 
ευεξία. Μια 
αναπτυξιακή προοπτική 
για την Ικαρία



Θερμαλισμός και 
Τουρισμός Ευεξίας 

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

• Ποιο αντικείμενο σήμερα: υγεία –
ομορφιά – σώμα και ψυχή -
υγιεινή διατροφή - φύση, άσκηση, 
άθληση – τρόπος ζωής – γνώση με 
τόπους

• Ευζωία & ευεξία είναι πολυτέλεια; 
Η ποιότητα είναι πολυτέλεια;



Θερμαλισμός και 
Τουρισμός Ευεξίας 

(συνέχεια)

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



Το μοντέλο για το 
Β.Αιγαίο

• Περιφέρεια ΒΑ είναι η τρίτη 
θερμαλιστική περιφέρεια της Ελλάδας

• Υπάρχουν 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 Περιφέρειας ΒΑ πρέπει 
να βασίζεται στα δικά της 
χαρακτηριστικά, αυτά της νησιωτικής 
περιφέρειας.



Ποιο μπορεί να είναι το 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 yoga, taichi, 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

Ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο; (συνέχεια)



Ικαρία 
Ποιο είναι το μοντέλο σύνδεσης ευζωίας, ευεξίας 

και ανάπτυξης;
Σύνδεση με:

- την ιστορία της ευζωίας και της ευεξίας : τα Παλαιά Θέρμα και η Οινόη

- την αγροδιατροφή και τα προϊόντα ποιότητας: Ικαριακή διατροφή, 
Αιγιακή ποιότητα και Αιγιακή κουζίνα (Aegean Cuisine) 

- τη φύση: μοναδικό ανάγλυφο & τα μονοπάτια της επικοινωνίας

- τον πολιτισμό: μύθοι, ιστορία και παράδοση
- Ο Ικάρος και οι αεραθλητικοί αγώνες
- O Nας και οι Ναϊάδες
- Το Δράκανο και οι φρυκτωρίες 
- Η Οινόη και η παράδοση της παραγωγής του κρασιού
- Ο τρόπος ζωής, προσαρμογή στις καταστάσεις: «το χτες πέθανε, το αύριο δεν το 

ξέρω, τώρα γεννήθηκα»



Ποιο είναι το σχέδιο δράσης; (συνέχεια)

Αγροδιατροφή & άλλα τοπικά προϊόντα, τουρισμός, δραστηριότητες 
πολιτισμού & φύσης. 

Η ποιότητα ως αντιστάθμισμα στο υψηλό κόστος παραγωγής 

ως συνέπεια της νησιωτικότητας

Το brand name της Περιφέρειας: Aegean Quality

Παραδείγματα:

- Τυποποίηση και η σήμανση ποιότητας των προϊόντων αγροδιατροφής

- Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών φιλοξενίας

- Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών εστίασης και η δικτύωση με την 
αγροδιατροφή (πχ. τοπικά βότανα αντι lipton tea)

- Ανάδειξη πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων. Δραστηριότητες για επισκέπτες 
(πχ. από ιστιοπλοία μέχρι παραγωγή χειροτεχνημάτων)

- Ανάδειξη του περιβάλλοντος και δημιουργία περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων για 
επισκέπτες



Ποιο είναι το σχέδιο δράσης; (συνέχεια)

Υποδομές

Ενδεικτικά:

• Η φροντίδα του δημόσιου χώρου με έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης όλων

• Η διαχείριση του νερού και η προστασία από πλημμύρες

• Η διαχείριση του δάσους και η προστασία από πυρκαγιές

• Το οδικό δίκτυο σε ένα πολύ ορεινό νησί 

• Δημόσιες συγκοινωνίες & εξυπηρέτηση των διαφορετικών αναγκών  πολιτών και 
επισκεπτών (πχ. ανταπόκριση με δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων)



Οι επόμενες κινήσεις

• Δημιουργία Ομάδα με βάση τον Δήμο, τον Σύλλογο «Απόλλων» και την Επιτροπή 
της Περιφέρειας. 

H έλλειψη της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Ικαρίας» ή κάποιας ανάλογης δομής 
είναι καθοριστική και θα πρέπει να διερευνηθεί η δημιουργία της.

• Επεξεργασία μιας σύντομης και ρεαλιστικής πρότασης ανάπτυξης της Ικαρίας με 
άξονα τον «Θερμαλισμό και Τουρισμό Ευεξίας». Στόχος: η σύνταξη πρότασης για 
όλη την ΠΒΑ και υποβολή στο ΕΣΠΑ 2021-27.

Η πρόταση θα περιλαμβάνει και όλες εκείνες τις δράσεις δημιουργίας των 
προϋποθέσεων (πχ. υποδομές) για να λειτουργήσει το δίπολο: ευζωία για τους 
κατοίκους ώστε να προσφέρουν ευεξία στους επισκέπτες



Τι έχουμε κάνει!
➢ Οργάνωση τηλε-ημερίδας με θέμα «Θερμαλισμός και Τουρισμός Ευεξίας» 

με ομιλητές τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής τους κκ Αγγελίδη και 
Χατζηδιαμαντή.

➢ Σελίδα στο FB (Θερμαλισμός και Τουρισμός Ευεξίας) προκειμένου να 
φέρουμε κοντά όσους ενδιαφέρονται με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου 
φορέων, επιχειρήσεων, συλλόγων και ενεργών πολιτών.

➢ Ηλεκτρονικό χώρο συγκέντρωσης του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης 
https://www.dropbox.com/sh/vtxg7idafkn2mw2/AABqyH4_cp54VRAb78Q
FCbkLa?dl=0.

➢ 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 Λήμνος Τουριστική



Τι θέλουμε να κάνουμε!

• Συνέχιση των παρεμβάσεων για τη λειτουργία και την αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων (εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι)

• Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία τοπικών δικτύων αυτοδιοίκησης, 
επιχειρήσεων, φορέων και πολιτών που θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες 
προκειμένου να φτιάξουν το «δικό» τους μοντέλο 

• Σχολή Θερμαλισμού για εκπαίδευση όλων όσων ασχολούνται με τον 
θερμαλισμό.

• Διασύνδεση με άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ειδικά στον τομέα 
του τουρισμού, της αγροδιατροφής, του πολιτισμού.

• Ένταξη της «ευεξίας» στο brand name της Περιφέρειας, αλλά και των 
επιμέρους νησιών 

• Προετοιμασία ΟΧΕ για το νέο ΕΣΠΑ



Πως μπορείτε να ενημερώνεστε 
και να είστε σε επικοινωνία μαζί μας

Γιατί η άποψη σας μετράει!!

• Συμμετέχοντας στην Ομάδα του FB 
«Θερμαλισμός και Τουρισμός ευεξίας»

• Ακολουθώντας την Σελίδα του FΒ
«Γιάννης Σπιλάνης – ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

• Μέσα από το Blog www.ioannispilanis.blogspot.gr
• Διευθύνσεις επικοινωνίας:

• ioannispilanis@gmail.com
• protovouliagiava@gmail.com

• Έχουμε δημιουργήσει έναν Δημόσιο Φάκελο όπου συγκεντρώνεται και αναρτάται 
κάθε πληροφορία σχετική με τον Θερμαλισμό και Τουρισμό Ευεξίας και θα την 
βρείτε εδώ 
https://www.dropbox.com/sh/vtxg7idafkn2mw2/AABqyH4_cp54VRAb78QFCbkLa?dl=0. 



Ευχαριστούμε για την παρουσίας σας σήμερα.

Μόνος του πάει κανείς γρήγορα
Μαζί όμως πάμε πιο μακριά!


