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ΠΕΡΙΛΗΨΗ     
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από οκτώ (8) κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται ο ιαματικός τουρισμός, τα ιαματικά λουτρά και ο 

τουρισμός υγείας, καθώς και η ιστορική τους αναδρομή. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά 

τον γεωγραφικό διαχωρισμό των ιαματικών πηγών, την χημική τους σύσταση, καθώς 

και τη γεωθερμία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η ιαματική λουτροθεραπεία, οι 

διακρίσεις των κέντρων λουτροθεραπείας, καθώς και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού. 

Το τέταρτο κεφάλαιο  αφορά το θεσμικό πλαίσιο και τους φορείς του ιαματικού 

τουρισμού. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Νομός Κορινθίας, τα ιστορικά 

στοιχεία, οι τουριστικοί πόροι, η προσφορά καθώς και η ζήτηση. Το έκτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην ιαματική πηγή Λουτρακίου. Στο έβδομο κεφάλαιο αναπτύσσεται η 

συμβολή του τουρισμού υγείας στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και η περίπτωση 

του Νομού Κορινθίας. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα.  
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SUMMARY 

 

This project consists of eight (8) chapters. The first chapter presents, spa 

tourism, spa and health tourism, and historical overview. The second chapter deals 

with the geographical separation of spa, their chemical and geothermal composition. 

The third chapter develops the thermal spa, discrimination of spa centers, and spa 

tourism centers. The fourth chapter deals with the institutional framework and 

operators of spa tourism. In the next section there is a reference of the prefecture of 

Corinthia, its historical information, tourist resources, supply and demand. The sixth 

chapter discusses the spa of Loutraki. Chapter seven develops the contribution of 

health tourism in regional development, and the case of the prefecture of Corinthia. 

Finally, the eighth chapter presents the conclusions. 
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ΜΕΡΟΣ Α                                                                                

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τα πιο βασικά και ραγδαίως εξελισσόμενα 

κεφάλαια της παγκόσμιας οικονομίας. Χαρακτηρίζεται ως ένα κοινωνικοοικονομικό 

φαινόμενο, το οποίο ασκεί επιδράσεις τόσο στα άτομα και την καθημερινότητά τους, 

όσο στην διεθνή οικονομία των κρατών. Ίδιον του, η άμεση σύνδεση της λειτουργίας 

του φαινομένου αυτού με την διεθνοποίηση μεγάλων κλάδων παραγωγής, κλάδων 

παροχής υπηρεσιών και οικονομίας.  

Λόγω της εμπορευματοποίησης του τουριστικού προϊόντος σήμερα, η ανάγκη 

για ανανέωση και διαφοροποίηση  καθιστά τον εναλλακτικό τουρισμό ως πρωταρχική 

επιλογή μορφής τουρισμού. Στην παρούσα εργασία ο κλάδος ιαματικού τουρισμού 

παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική μορφή. 

Ο συνδυασμός του μεσογειακού περιβάλλοντος  και κλίματος σε συνδυασμό 

με την ύπαρξη των ιαματικών πηγών στον ελληνικό χώρο δεν θα μπορούσε  να μην 

παρέχει τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης αλλά και εξέλιξης, με εγκαταστάσεις 

αντάξιες μεγάλων κέντρων τουρισμού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης. 

Ο ιαματικός τουρισμός συνδυάζεται με πολλές μορφές τουρισμού όπως ο 

συνεδριακός, ο εκπαιδευτικός, ο αθλητικός, ο χειμερινός και πολλοί άλλοι. Ο 

ιαματικός τουρισμός συμβάλλει με την σειρά του στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου, πέραν από τους καλοκαιρινούς μήνες, προσελκύει τουρίστες όλων των 

ηλικιών αλλά και τουρίστες υψηλού εισοδήματος. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ο ιαματικός τουρισμός και η 

ανάπτυξή του στην Ελλάδα και στο δεύτερο η μελέτη της περίπτωσης του Νομού 

Κορινθίας με τις ιαματικές πηγές Λουτρακίου.  

 

 



6 

 

1.1  ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του 

τουρισμού και περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν 

τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα.. Ως εναλλακτικός τουρισμός, θεωρείται 

οποιαδήποτε μορφή τουρισμού δεν ακολουθεί τα στάνταρ του μαζικού τουρισμού. Οι 

εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μορφών 

τουρισμού. Ελάχιστος κοινός παρονομαστής τους, η αειφορία. 

Με την πάροδο των χρόνων, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού εξελίχθηκαν 

σε μια από τις βασικότερες μορφές τουρισμού, με κύριο τον τουρισμό υγείας. 

Η εξέλιξη του ιαματικού τουρισμού προς τον τουρισμό υγείας (health tourism) 

αποτελεί τον σύγχρονο τύπο θεραπευτικού τουρισμού λόγω των νέων τεχνολογιών 

που προστέθηκαν στα ιαματικά μπάνια. 

Ο ιαματικός τουρισμός ή τουρισμός υγείας είναι το ταξίδι των ανθρώπων σε 

μια άλλη χώρα με σκοπό την απόκτηση ιατρικής περίθαλψης στη χώρα αυτή. 

Παραδοσιακά, οι άνθρωποι ταξίδευαν από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, σε 

μεγάλα ιατρικά κέντρα ανεπτυγμένων χωρών με σκοπό την ιατρική περίθαλψη, η 

οποία δεν ήταν διαθέσιμη στις δικές τους κοινότητες.   

Υπάρχει μεγάλη διαμάχη για το τι είναι ο ιαματικός τουρισμός. Ο τουρισμός 

υγείας ή θεραπευτικός τουρισμός, όπως ονομαζόταν παλαιότερα, εμπεριέχει 

προγράμματα υγείας τα οποία απευθύνονται σε ποικίλες ομάδες ατόμων, οι οποίες 

έχουν βασικό κίνητρο την πρόληψη, θεραπεία, διατήρηση, ανάρρωση και 

αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, υπό την αιγίδα των 

σύγχρονων τεχνολογικών μέσων καθώς και προγραμμάτων υγιεινής διατροφής. 

Πιο συγκεκριμένα, και προσπαθώντας να διευκρινίσουμε τον διαχωρισμό 

ανάμεσα στον ιαματικό τουρισμό, στον τουρισμό υγείας καθώς και στον ιατρικό 

τουρισμό,  ο τουρισμός υγείας στοχεύει στην πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία, 

ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας με σύγχρονες ιατρικές μεθόδους ή με 

φυσικές μεθόδους, συνδυάζοντας την χαλάρωση, την ξεκούραση καθώς και την 

διασκέδαση. Τέλος, η βασική ιδέα είναι η συναισθηματική, πνευματική και ψυχική 

αναζωογόνηση του ατόμου σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. 
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Κύριο αναπτυξιακό βραχίονα του τουρισμού υγείας αποτελεί ο παραδοσιακός 

ιαματικός τουρισμός ή θερμαλισμός. Ο ιαματικός τουρισμός αφορά, όπως θα 

αναφερθούμε παρακάτω εκτενέστερα, μια ειδική μορφή τουρισμού που περιλαμβάνει 

όλες τις δραστηριότητες και τις σχέσεις προσωρινής διακίνησης και διαμονής καθώς 

και την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας, με τη χρήση 

φυσικών ιαματικών πηγών. 

Συνεπακόλουθα, ο ιατρικός τουρισμός αφορά μια νέα συνεχώς 

αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Αναφέρεται στη μετάβαση 

εκτός και εντός συνόρων ανθρώπων με προβλήματα υγείας προκειμένου να τους 

παραχθεί ιατρική φροντίδα που στοχεύει στην πρόληψη, διάγνωση και διατήρηση της 

υγείας τους. Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες μεταφοράς, ενημέρωσης, ξενάγησης, 

εστίασης και διαμονής των τουριστών υγείας σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. 

Αρχικά, ο τουρισμός υγείας απευθύνονταν σε ομάδες ατόμων οι οποίες 

έκαναν χρήση των ιαματικών πηγών προκειμένου να ευεργετηθούν από τις ιαματικές 

τους ιδιότητες και να θεραπεύσουν τυχόν παθήσεις. Για τον λόγο αυτό, το 

μεγαλύτερο ποσοστό προσέλευσης ατόμων ήταν κυρίως μέσης και τρίτης ηλικίας, 

μιας και ο σκοπός του ταξιδίου ήταν η θεραπεία. 

Με την προσθήκη νέων τεχνολογικών μέσων, επέκτασης των δραστηριοτήτων 

και μεγαλύτερης εξειδίκευσης στα παραδοσιακά ιαματικά λουτρά, ο τουρισμός υγείας 

εκσυγχρονίστηκε σε έναν νέο, σύγχρονο τύπο τουρισμού. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι 

τουρίστες είναι και νεότερης γενιάς, έτοιμοι να διαθέσουν τον όβολό τους 

προκειμένου να αποκτήσουν υπηρεσίες, αλλά και προϊόντα αναζωογόνησης και 

βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης. 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού ήταν γνωστές από παλιά. Ο όρος 

Thermalism είναι ισοδύναμος με τον όρο hydrotherapy και αναγνωρίζεται ως ιατρική 

θεραπευτική μέθοδος, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. 

Ο όρος θερμαλισμός  ή θερμαλιστικός τουρισμός αποτελεί το σύνολο των 

θεραπευτικών πρακτικών με κέντρο την χρήση των ιαματικών λουτρών. Η 

επαναληπτική φύση της θεραπείας και οι πολλές ώρες μεταξύ των λούσεων, 

παρέχουν στον ασθενή ελεύθερο χρόνο και για άλλες δραστηριότητες. Λαμβάνοντας 
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υπόψη το γεγονός ότι οι λουτροπόλεις δημιουργήθηκαν με σκοπό τον συνδυασμό 

ίασης αλλά και αναψυχής, ο ασθενής καθίσταται ταυτόχρονα τουρίστας. 

Εν κατακλείδι, ως ισοδύναμος όρος χρησιμοποιείται και η υδροθεραπεία, η 

οποία αναγνωρίζεται ως ιατρική θεραπευτική μέθοδος, τόσο εσωτερική, όσο 

εξωτερική. Η εσωτερική υδροθεραπεία περιλαμβάνει την ποσιθεραπεία και την 

εισπνοθεραπεία, και η εξωτερική υδροθεραπεία περιλαμβάνει την λουτροθεραπεία 

και την πηλοθεραπεία. Ο Ιπποκράτης αναφέρει «..δει δε και των υδάτων ενθυμέσθαι 

τας δυνάμιας… ώσπερ γαρ εν τω στόματι διαφέρουσι και εν τω σταθμώ, ούτης και η 

δύναμις διαφέρει πολύ εκάστου…». 

Τέλος, στη βιομηχανία του τουρισμού υγείας υπάγονται και τα διάφορα 

προϊόντα υγείας (health products), είτε φυσικά είτε ανάλογα παράγωγα αυτών, των 

οποίων η παρασκευή βασίζεται σε παραδοσιακές συνταγές με στοιχεία που 

προέρχονται από φυσικές ή φυτικές ύλες (βότανα, φυσικά θεραπευτικά, αρωματικά 

φυτά, άνθη, φυτικά εκχυλίσματα, φυτικά έλαια, φύκια, σφουγγάρια, ιχθυέλαια, 

φυτικά καλλυντικά, σαπούνια, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία). Όλα τα προϊόντα 

αυτά παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. 

 

1.2  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Η χρήση του νερού για την σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου 

αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο και πανάρχαιο. Εξαιτίας, του μεγάλου αριθμού 

αναβλύσεων θερμών και ψυχρών μεταλλικών πηγών στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο 

οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις ιαματικές πηγές και τα 

μεταλλικά νερά. Επιπλέον, η γεωγραφική θέση, η γεωλογική διαμόρφωση, οι 

τεκτονικές ασυνέχειες, στάθηκαν ευνοϊκές για το σχηματισμό πηγών πλούσιων σε 

παροχή και σε ποικιλία φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του νερού. Πολλές 

από τις πηγές αυτές συνδέθηκαν με την «ίαση», την τέχνη, την παράδοση, τους 

μύθους και τις δοξασίες (Αγγελίδης, 2008). 
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Το 2.000 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι είχαν συνδέσει την έννοια του γιατρού με τον 

τίτλο A-Su. Στην ιστορία του Ασσυριακού και Βαβυλωνιακού πολιτισμού με τον 

τίτλο A-Su χαρακτήριζαν «αυτόν που γνώριζε πολύ καλά το νερό». 

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν το κοινό νερό για την υγιεινή και την 

καθαριότητα του σώματος και το θερμό νερό των πηγών για την θεραπεία διαφόρων 

παθήσεων. Από τους ομηρικούς χρόνους οι άνθρωποι λούζονταν με νερό, όχι μόνο 

για να καθαριστούν αλλά και για να ξεκουραστούν και να επιτύχουν χαλάρωση των 

μυών. 

Σε αρχαία ελληνικά κείμενα αναφέρονται οι θαυματουργικές θεραπευτικές 

ιδιότητες πολλών πηγών, όπου από τον 5ο π.Χ. αιώνα ξεκινά η ίδρυση των 

Ασκληπιείων που κτίζονται κοντά στις ιαματικές πηγές. 

Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία το νερό αποτελεί πρωταρχικό ζωτικό 

στοιχείο, το οποίο συνδέεται με τη βλάστηση, τη γονιμότητα της γης, την ανθρώπινη 

υγεία και ευεξία (Σουέρεφ, 2000). 

Ο πρώτος παρατηρητής των πηγών αυτών με θεραπευτικές ιδιότητες ήταν ο 

ιστορικός Ηρόδοτος (484 – 410 π.Χ.). Ο ίδιος περιέγραψε μερικές ιαματικές πηγές 

και συνιστούσε η λουτροθεραπεία να γίνεται σε ορισμένες εποχές του χρόνου και για 

21 συνεχείς ημέρες. 

Από την άλλη, ο Ιπποκράτης από την Κω (460 – 375 π.Χ.) ο θεμελιωτής της 

ιατρικής επιστήμης και πατέρας της υδροθεραπείας, ασχολήθηκε εντεταμένα με τα 

ποικίλα φυσικά νερά, που διέκρινε τα πόσιμα νερά σε «στάσιμα», «όμβρια» και σε 

αυτά που προέρχονται από πετρώματα. Στο σύγγραμμά του «περί αέρων, τόπων και 

υδάτων» καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση των ιαματικών 

πηγών. 

 Ο Αριστοτέλης, περιγράφοντας τους σεισμούς εξηγεί την δημιουργία των 

ιαματικών πηγών της Αιδηψού, ενώ ο Στράβων, ο Πλούταρχος και ο Παυσανίας 

καταγράφουν πολλές ιαματικές πηγές της Ελλάδας. 

Ανά τον κόσμο, μέσα από βιβλιογραφικές πηγές (Τάκιτος,  55 - 116 μ.Χ.), 

προκύπτει ότι οι γερμανικές και οι κέλτικες φυλές, όπως και οι αρχαίοι σλαβικοί λαοί 



10 

 

θεωρούσαν τα φυσικά νερά και αέρια, δώρο θεών μιας και εκτός της χρήση τους για 

καθαριότητα, τα χρησιμοποιούσαν και για να θεραπεύσουν πληγές και πόνους. 

Εικόνα 1: Σκηνή από αρχαίες ιαματικές λούσεις - Απεικόνιση από αρχαίο αγγείο. 

                           

Όσα προαναφέρθηκαν πιστοποιούν ότι στην Ελληνική μυθολογία το νερό 

αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο ζωής, συνδεόμενο άμεσα με την βλάστηση, την 

γονιμότητα της γης, την ανθρώπινη υγεία και ευεξία (Αγγελίδης, 2008).  

Μετέπειτα κατά την διάρκεια των ιστορικών χρόνων η σημασία του νερού 

ήταν ευρέως διαδεδομένη (Mellilo, 1995). Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τα ψυχρά 

αλλά και τα θερμά λουτρά, απαραίτητα για τη διάπλαση του σώματος και τη 

διατήρηση της υγείας. Το λούσιμο ήταν απαραίτητο στοιχείο των τελετουργιών που 

συνόδευαν τον άνθρωπο στα κρίσιμα περάσματα του: τη γέννηση, το γάμο και το 

θάνατο.  

Υπάρχουν διάφορες περιγραφές των κρύων και θερμών λουτρών. Διαπρεπείς 

φιλόσοφοι, ιστορικοί, γεωγράφοι, γιατροί της εποχής υποστήριξαν τις αρετές του 

νερού. Από τις μαρτυρίες τους για τα θερμά και ψυχρά λουτρά επιβεβαιώνεται το 

υδροχαρές πνεύμα τους (Αγγελίδης, 2008). Ο Αριστοτέλης πρεσβεύει ότι «οι 

ψυχρολοτούντες καθίστανται δυσριγώτεροι εν χειμώνι». Ο Πλούταρχος υποστηρίζει 

ότι «η ψυχρολουσία είναι νεανική, ενώ η θερμολουσία υγιεινή». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκτίμηση που έτρεφαν στα ψυχρά λουτρά 

οι Μακεδόνες και οι Σπαρτιάτες. Και οι δύο λαοί, λόγω της αγωγής και των 

κοινωνικών τους αντιλήψεων, δεν ανέχονταν τα θερμά λουτρά, τα οποία συνέδεαν με 

την τρυφηλότητα και την διαφθορά. Αντίθετα, οι Αθηναίοι, ανάλογα με τις 
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περιστάσεις, έκαναν χρήση θερμών ή ψυχρών λουτρών και τα θεωρούσαν παράγοντα 

μεγάλης σημασίας για την υγεία και τον πολιτισμό (Αγγελίδης, 2008). Όπως 

μαθαίνουμε από τον Αριστοφάνη, οι άνθρωποι που ήταν «εν εσχάτη ενδεία», 

θεωρούνταν ως μη λουόμενοι, ενώ κατά τον Αθήναιον εθεωρείτο βάρβαρος όποιος 

δεν έγραφε και δεν κολυμπούσε.  

Στη συνέχεια, οι Ρωμαίοι παρέλαβαν την Ελληνική κουλτούρα των λουτρών, 

με συνέπεια την περαιτέρω ανάπτυξη και συστηματοποίηση τους σε τομείς όπως η 

καθαριότητα και η περίθαλψη. Θεωρούνται πραγματικοί λουτρολάτρεις, καθώς το 

λούσιμο ήταν κοινωνική υποχρέωση και οι μη λουόμενοι, οποιοιδήποτε και εάν ήταν, 

τιμωρούνταν. Τα υδροθεραπευτήρια ονομαζόταν «balnea» από την ελληνική λέξη 

«βαλάνεια». Η αγάπη των Ρωμαίων για το κοινό και το μεταλλικό νερό και οι 

λουτρικές συνήθειές τους, δεν περιορίσθηκαν στη Ρώμη και την Ιταλία, αλλά σε όλη 

τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Αγγελίδης, 2008).  

Κατά την περίοδο της κατάρρευσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οι Έλληνες 

του Βυζαντίου καθώς και άλλοι ανατολικοί λαοί διακρίνονται για την λουτροφιλία 

τους. Η αγάπη των Βυζαντινών για τα λουτρά, πιθανόν να οφείλεται και σε 

θρησκευτικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα, στη συσχέτιση της σωματικής με την 

ψυχική λούση. Άλλωστε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους το βάπτισμα 

ονομαζόταν λουτρό.  

Παρ’ όλα αυτά, όμως, η λουτροθεραπεία αν και αποτελούσε μέρος του 

τελετουργικού και των συμβολισμών της ορθόδοξης εκκλησίας, θεωρήθηκε συχνά 

δείγμα διαφθοράς και επικρίθηκε (Αγγελίδης, 2008). 

Είναι γεγονός ωστόσο ότι τα μεγάλα δημοσία λουτρά σταμάτησαν να 

λειτουργούν από τον 6ο - 7ο αιώνα μ.Χ. Στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη 

της αυτοκρατορίας συνέχισαν να υπάρχουν μικρότερες λουτρικές εγκαταστάσεις οι 

οποίες ανήκαν σε μοναστήρια ή σε εκκλησιαστικά ιδρύματα. Επειδή το λουτρό δεν 

είναι μόνο θέμα πολυτέλειας αλλά και κυρίως θέμα υγιεινής οι μονές επέτρεψαν 

κάποιο αριθμό λουτρών στους μοναχούς. Έτσι στη μεσοβυζαντινή περίοδο, τα 

μοναστήρια διέθεταν λουτρά για μοναχούς, τα οποία όταν δεν τα χρησιμοποιούσαν τα 

άνοιγαν για το κοινό έναντι πληρωμής (Αγγελίδης, 2008).  
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Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η αμφίσημη στάση της εκκλησίας απέναντι στη 

χρήση των λουτρών. Κάποιοι πατέρες θεωρούν τα λουτρά συνώνυμο διαφθοράς, την 

ίδια στιγμή που οι συμβολισμοί της λούσης κατέχουν σημαντική θέση στο 

τελετουργικό της εκκλησίας. ότι κατά την βυζαντινή περίοδο και παρά τις 

αντιρρήσεις ορισμένων πατέρων, η χρήση των λουτρών και της υδροθεραπείας είναι 

γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η χρήση ωστόσο των ιαματικών λουτρών έπαψε με το 

πέρας της βυζαντινής περιόδου και η λουτροθεραπεία περιορίζεται στα κοινά λουτρά 

του ισλαμικού κόσμου. 

Από τον 13ο αιώνα και μετά οι μοναχοί πρωτοστατούν στην αναδιοργάνωση 

των λουτροπόλεων. Κτίζουν μονές στους χώρους των ιαματικών πηγών και 

εγκαταστάσεις λουτρών στις οποίες προσφεύγουν προσκυνητές και λουόμενοι. 

Εγκαινιάζεται ένα είδος εφιδρωτικού μπάνιου με ζεστό αέρα, που έμοιαζε με τη 

σημερινή σάουνα, «γεννιέται» το εφιδρωτικό ξηρό ατμόλουτρο, ένα είδος λουτρού 

που αφορούσε τον βαθύ σωματικό καθαρισμό και την πνευματική υπέρβαση και 

προσδιορίζεται ένα είδος εφιδρωτικού λουτρού, γνωστού ως χαμάμ (Αγγελίδης, 

2008).  

Στους χρόνους που ακολουθούν, δηλαδή κατά την αναγέννηση, όλο και 

περισσότερος κόσμος αρχίζει να κινείται προς τις ιαματικές πηγές. Στις βόρειες χώρες 

της Ευρώπης συνεχίστηκε η αλόγιστη χρήση των λουτρών, γιατί η λουτρική 

διαδικασία είχε συνδεθεί άρρηκτα με το αίτημα ελευθερίας και διασκέδασης. Στο 

κοινωνικό πεδίο ωστόσο υπάρχει σύγχυση, καθώς συγκρούονται οι εμπειρικές 

αντιλήψεις για την υδροθεραπεία και τις μορφές της. Έτσι αρχίζει μία νέα εκστρατεία 

κατά της υδροθεραπείας, που περνά νέα κρίση, η οποία θα κρατήσει μέχρι τον 15ο 

περίπου αιώνα. Όμως, η ανάγκη των πολιτών να φροντίσουν την υγεία τους είναι 

ισχυρότερη από κάθε μορφή απειλής και έτσι ο κόσμος αρχίζει να κινείται στις 

λουτροπόλεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεγάλη συρροή αγροτών στο Baden 

Baden το 1673 (Εικόνα 2), προκειμένου να λάβουν μέρος στη γιορτή του λουτρού 

που θα τους διασφάλιζε υγεία και ευημερία όλο το χρόνο. Έτσι, πολιτικοί και 

προύχοντες της εποχής δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να ακολουθήσουν τον λαό και 

το νέο ρεύμα προς την ανάπτυξη της υδροθεραπείας.  



13 

 

                                       
Εικόνα 2: Baden Baden σήμερα 

Προς το τέλος του 17ου αιώνα και περισσότερο τον 18ο αιώνα αρχίζει η 

μεταβολή. Επανέρχεται η λειτουργία των δημοσίων λουτρών, με στόχο την 

ψυχοσωματική θεραπεία, με εντελώς διαφορετικό όμως πνεύμα. Γίνονται σπουδαία 

βήματα στον τομέα της υγείας με τη χρήση μεταλλικού νερού, επιλέγονται χώροι με 

καλές κλιματικές συνθήκες και κατασκευάζονται κλιματοθεραπευτικά κέντρα. Τα 

πολύωρα μπάνια του παρελθόντος χαρακτηρίστηκαν ανθυγιεινά και απαγορεύτηκαν. 

Τα φαγητά και οι οινοποσίες καταργήθηκαν. Η πολύωρη παραμονή στο μπάνιο 

μειώθηκε, επειδή αποδείχτηκε βλαβερή για τον οργανισμό. Σημειώνεται στροφή προς 

τις αξίες του φυσικού τρόπου ζωής και επισημαίνονται για πρώτη φορά τα 

πλεονεκτήματα της επαφής του ανθρώπου με τη φύση. 

Το 1670 η Ακαδημία Επιστημών της Γαλλίας μεριμνά για την χημική 

ανάλυση όλων των πηγών. Οι αναλύσεις επαναλαμβάνονται το 1750 και γίνεται η 

πρώτη ταξινόμηση των πηγών σε κατηγορίες με βάση τα φυσικοχημικά τους 

χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση αυτή ανοίγει το δρόμο για την επιστημονική 

τεκμηρίωση της υδροθεραπευτικής στις λουτροπόλεις (Αγγελίδης, 2008). Σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία) έχουν 

δημιουργηθεί θερμαλιστικά κέντρα τα οποία έχουν κατασκευαστεί με πρότυπο την 

αρχιτεκτονική των ρωμαϊκών λουτρών. Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο έγιναν 

σημαντικές βελτιώσεις στον ιαματικό τουρισμό και σε συνδυασμό με καινούριες 

ιατρικές προσεγγίσεις, συντέλεσαν στην ανάπτυξή του. Έτσι η υδροθεραπεία και η 

ποσιθεραπεία ασκούνται συστηματικά. 

Την ίδια εποχή έχουμε και τα πρώτα επιστημονικά συγγράμματα που αφορούν 

την υδροθεραπεία. Αρχίζουν έτσι να διαμορφώνονται τον 19ο αιώνα, νέοι 

επιστημονικοί κλάδοι που αφορούν στη λουτρολογία ή την ιατρική υδρολογία 
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(Αγγελίδης, 2008). Επιπλέον, από τον 19ο και μετά οι επισκέπτες των θερμαλιστικών 

κέντρων για ένα μικρό διάστημα της ημέρας έκαναν χρήση των ιαματικών νερών ενώ 

τις υπόλοιπες ώρες τις διέθεταν σε άλλες δραστηριότητες. Έτσι, σταδιακά άρχισαν 

στα θερμαλιστικά κέντρα να παρέχονται περισσότερες υπηρεσίες οι οποίες δεν είχαν 

καμία σχέση με το ιατρικό στοιχείο των πηγών όπως θέατρο, βιβλιοθήκη, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ. Μεγάλες λουτροπόλεις και παραθαλάσσια θέρετρα 

κάνουν την εμφάνισή τους, νέα γνωστικά πεδία αναδύονται και μαζί τους νεωτερικές 

συνήθειες, όπως η αναψυχή σε συνδυασμό με την ίαση (Αγγελίδης, 2008).  

Αυτό είχε ως συνέπεια στις αρχές του 20ου αιώνα οι περιοχές των λουτρών να 

εξελιχθούν σε κέντρα αναψυχής και διασκέδασης όπου συνέρεε πλήθος κόσμου. 

Μεγάλο ήταν το ποσοστό των επισκεπτών το οποίο παρακινούμενο από το κίνητρο 

της θεραπείας συνδύαζε και ψυχαγωγικές δραστηριότητες έχοντας την ανάγκη να 

ξεφύγει από το αστικό περιβάλλον (Gilber, & Weerdt, 1991, Cockerell, 1996). Η 

αντίληψη αυτή κέρδισε έδαφος σε όλη την Ευρώπη και έφερε στο φώς τον 

Θερμαλισμό (Αγγελίδης, 2008). 

Στη σημερινή εποχή οι λουτροπόλεις διεθνώς είναι γνωστές ως τόποι όπου οι 

θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών τους σε συνδυασμό με τις 

εγκαταστάσεις και τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσφέρονται και για την εφαρμογή 

των διαφόρων προϊόντων του τουρισμού υγείας και ευεξίας.  

Η διεθνής αναγνώριση της υδροθεραπείας ως ιατρικής θεραπευτικής μεθόδου 

από τον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολλές χώρες, ιδίως της Ευρώπης, 

οδήγησε σε μια σχετικά αυξημένη ζήτηση στα κέντρα του ιαματικού τουρισμού, 

συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.  

Οι λουτροπόλεις προσελκύουν νέους και άτομα όλων των ηλικιών λόγω της 

στροφής, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, προς τις παραδοσιακές μορφές 

φυσικής θεραπείας που παρέχουν πρόληψη και ευεξία (Αγγελίδης, 2008).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o 

2.1 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Ιαματικές πηγές ονομάζονται οι πηγές εκ των οποίων τα νερά έχουν 

θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα και καθ’ 

όλη την διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της Γης, εμπλουτίζονται με μεταλλικά 

συστατικά στα οποία οφείλεται η θεραπευτική τους ιδιότητα και δράση (Αγγελίδης, 

2008). 

Πολλές ιαματικές πηγές οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές με πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον και κλίμα, έχουν το πλεονέκτημα, με σωστή αξιοποίηση, να αναπτυχθούν 

περισσότερο και από απλά θεραπευτικά κέντρα να αναβαθμιστούν σε παραθεριστικά 

κέντρα υγείας, κατά τα πρότυπα των Κέντρων Τουρισμού Υγείας της Κεντρικής 

Ευρώπης (Σπάθη, 2000). 

Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200 ιαματικές πηγές. Βάσει στοιχείων που 

προκύπτουν από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), 

στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 822 πηγές θερμομεταλλικών νερών, από τις οποίες οι 

752 είναι αξιοποιήσιμες σε σχέση πάντα με τις ιαματικές τους ιδιότητες, για την 

γεωθερμία ή την καταλληλότητα πόσης του ύδατος. Αυτή την στιγμή, είναι σε χρήση 

348 θερμομεταλλικές πηγές, εκ των οποίων οι 200 είναι για χρήση λουτροθεραπείας, 

οι 148 για πόση ύδατος, ενώ οι 20 προσφέρονται και για τους δυο σκοπούς 

(Αγγελίδης, 2008). 

Οι πιο φημισμένες όσον αφορά τις θεραπευτικές του ιδιότητες είναι οι 

ιαματικές πηγές Καμένων Βούρλων, Αιδηψού και εκείνες της Ικαρίας λόγω της 

ραδιενεργού σύνθεσης των νερών τους. Την θερμότερη πηγή στον κόσμο αποτελεί η 

Λέσβος με 92,5 βαθμούς Κελσίου (Σπάθη, 2000). 

Ένας μεγάλος αριθμός Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα έχει προέλθει είτε από 

τεκτονικά ρήγματα, τα οποία δημιούργησαν σημαντικές καταβυθίσεις της Αιγηίδος, 

είτε στην ηφαιστειακή δράση, η οποία επικρατεί μέχρι σήμερα (Αγγελίδης, 2008). 
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2.2 ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Η θερμοκρασία που είναι κύριο χαρακτηριστικό των ιαματικών νερών, 

κυμαίνεται από 20 έως 100 0C. Τα νερά που έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από 100 

0C αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες (ατμίδες, θειωνίες, κτλ.). Σύμφωνα λοιπόν με την 

θερμοκρασία τους τα νερά διακρίνονται σε (Λεούσης, 2006): 

� υπέρθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 50 και 100 0C. 

� μεσόθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 35 και 50 0C. 

� υπόθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 20 και 35 0C. 

� ψυχρά όταν η θερμοκρασία τους είναι κάτω από 20 0C. 

Η θερμοκρασία των ιαματικών νερών είναι από τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

του νερού, από άποψη φυσιολογική και υδροδυναμική. Το βάθος προέλευσης του 

ιαματικού νερού συνδέεται με την θερμοκρασία. Μια πηγή λέγεται θερμή, όταν το 

νερό έχει θερμοκρασία 2 0C υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος απ’ όπου 

εμφανίζεται (Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 

Η θερμοκρασία του ιαματικού νερού προέρχεται κυρίως από την γεωθερμική 

βαθμίδα, αλλά ακόμη και από την ηφαιστειότητα, από την απόψυξη του μάγματος και 

από ορισμένες φυσικοχημικές αντιδράσεις (Λεούσης, 2006): 

Η γεωθερμική βαθμίδα (βάθος σε μέτρα απαιτούμενο για την ανύψωση της 

θερμοκρασίας κατά 1 0C) κυμαίνεται γύρω από την τιμή 30 - 35 μ. Είναι μικρότερη 

σε ηφαιστειογενείς περιοχές (10 - 15 μ.) και μεγαλύτερη μέσα στις παλιές γρανιτικές 

μάζες (60 - 80μ.). 

2.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν καταγραμμένες 822 ιαματικές πηγές. Κατά το ΙΓΜΕ από 

το σύνολο των 822 πηγών οι 752 μπορούν να αξιοποιηθούν, ενώ σήμερα 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ή μικρό βαθμό οι 348 (δηλαδή το 42%). Η ύπαρξη και η 

γεωγραφική κατανομή των ιαματικών πηγών συνδέονται με την έντονη τεκτονική 

δραστηριότητα του ελληνικού χώρου, που έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση 

της γεωθερμικής βαθμίδας και τη δημιουργία κατάλληλων διόδων διακίνησης των 
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υπόγειων νερών σε μεγάλα βάθη (Σπάθη, 2000). Έτσι οι κυριότερες θερμές ιαματικές 

πηγές της Ελλάδας εμφανίζονται σε τρεις ευρύτερες ζώνες (Σπάθη, 2000): 

1. Στο ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίο, με τα ηφαιστειακά κέντρα των 

Μικροθηβών, του Αχιλλείου, των Λιχάδων, του Σουσακίου, της Αίγινας, των 

Μεθάνων, της Μήλου, της Αντιπάρου, της Σαντορίνης, της Νισύρου και της Κω. 

2. Στην ηφαιστειακή περιοχή του Βορείου Αιγαίου, από το τεκτονικό βύθισμα του 

Αξιού ως τα σβησμένα Τριτογενή ηφαίστεια της Σαμοθράκης, της Λήμνου, του 

Αγίου Ευστρατίου, της Λέσβου, της Κομοτηνής και των Φερρών. 

3. Στο τεκτονικό βύθισμα του Μαλιακού Κόλπου και της κοιλάδας του Σπερχειού. 

Τα λουτρά και τα ιαματικά νερά είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα, γύρω 

από την παράκτια περιοχή, στο εσωτερικό αλλά και στα νησιά του Αιγαίου. Οι 

περισσότερες πηγές βρίσκονται στα νησιά και είναι 229, ακολουθεί η Στερεά Ελλάδα 

με 156, η Μακεδονία με 115, η Πελοπόννησος με 114, η Θεσσαλία με 57, η Ήπειρος 

με 56 και η Θράκη με 25 (Λεούσης, 2006): 

Πιο αναλυτικά: 

� Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 

1) Ιαματική Πηγή Τραϊανούπολης - Ν. Έβρου: Η λουτρόπολη βρίσκεται 14 

περίπου χιλιόμετρα ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, δίπλα στον ιστορικό χώρο της 

αρχαίας Τραϊανούπολης η οποία χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τραϊανό το 

113 - 114 μ.Χ. Οι θερμές ιαματικές πηγές ήταν ο βασικός πόλος έλξης πληθυσμού 

ήδη από την αρχαιότητα. Σήμερα, θεωρούνται από τις σημαντικότερες του ελλαδικού 

χώρου. Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (51 οC) υδροθειοχλωριονατριούχο  

Εγκαταστάσεις: Παρέχει της υπηρεσίες της με πλήρως ανακαινισμένο και 

εμπλουτισμένο υδροθεραπευτήριο (20 ατομικοί λουτήρες, 6 διπλούς λουτήρες, 

υδρομασάζ, εισπνοθεραπεία, ποσιθεραπεία κλπ). Επίσης, η επιχείρηση παρέχει τη 

δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις Γ’ κατηγορίας. Σημειώνεται 

ακόμη ότι η θέρμανση των εγκαταστάσεων γίνεται με νερό θερμό-ιαματικό. Η 

διαχείριση γίνεται από την Διαδημοτική Επιχείρηση Λουτρών Αλεξανδρούπολης 

Τραϊανούπολης (Δ.Ε.Λ.Τ.Α.). Στόχος της είναι να συνδυάσει τον ιαματικό – 

θεραπευτικό τουρισμό, με τις σύγχρονες τάσεις του θερμαλισμού για ψυχική υγεία 
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και σωματική ευεξία καθώς και με άλλες ήπιες – εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

που η ευρύτερη περιοχή προσφέρει (Ρούπας, 1997). 

2) Ιαματική Πηγή Ψαροθέρμων Σαμοθράκης - Ν. Έβρου: Στο βόρειο 

τμήμα του νησιού, σε απόσταση 13 χιλιομέτρων περίπου από την Καμαριώτισσα, το 

λιμάνι της Σαμοθράκης, βρίσκονται τα Θέρμα ή Λουτρά των οποίων οι ζεστές 

θειούχες πηγές ήταν ήδη γνωστές από την εποχή του Βυζαντίου για τις ιαματικές 

ιδιότητες τους.  Χαρακτηρισμός νερού: Πέντε πηγές καλύπτουν τις ανάγκες του 

υδροθεραπευτηρίου. Η θερμοκρασία των πηγών είναι 30 οC έως 100 οC. Είναι η 

ιαματική φυσική ανάβλυση νερού με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα μας. 

Υπέρθερμο, αλιπηγή υδροθειούχος πηγή. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 2 

ομαδικούς και 5 ατομικούς λουτήρες, με λειτουργία κατά τους θερινούς μήνες. Η 

διαχείριση γίνεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σαμοθράκης (Ρούπας, 

1997). 

3) Ιαματική Πηγή Γεννησαίας - Νομός Ξάνθης: Τα λουτρά Γεννησαίας, 

Δήμου Αβδήρων, βρίσκονται στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Ξάνθης – 

Κομοτηνής, σε μικρή απόσταση από τη λίμνη Βιστωνίδα.  Χαρακτηρισμός νερού: 

Αλκαλικών γαιών υπέρθερμο (65.5 οC)  Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 15 

ατομικούς και 6 ομαδικούς λουτήρες, ξενοδοχειακές μονάδες και εστιατόριο. Η 

διαχείριση της λουτρόπολης γίνεται από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου 

Αβδήρων (Δ.Ε.Α.Δ.Α.), η οποία έχει συσταθεί για το λόγο αυτό (Ρούπας, 1997). 

4) Ιαματική Πηγές Εχίνου - Νομός Ξάνθης: Οι ιαματικές πηγές βρίσκονται 

βόρεια της Ξάνθης σε απόσταση 42 χιλιομέτρων και 15 χιλιόμετρα από τον Εχίνο και 

αναβλύζουν σε υψόμετρο 650 μέτρων.  Χαρακτηρισμός νερού: Τέσσερις πηγές με 

θερμοκρασία νερού από 22 οC έως 60 οC τροφοδοτούν το υδροθεραπευτήριο. 

Αλκαλικών γαιών υπέρθερμο Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 2 ομαδικούς και 

3 ατομικούς λουτήρες. Η διαχείριση της λουτρόπολης γίνεται από την Κοινότητα 

Θερμών (Ρούπας, 1997). 

5) Ιαματική Πηλός Κρηνίδων - Νομός Καβάλας: Μοναδική παρουσία στο 

χώρο της συστηματικής πηλοθεραπείας, ο φυσικός θεραπευτικός πηλοταμιευτήρας 

βρίσκεται 3 χιλιόμετρα περίπου δυτικά του οικισμού των Κρηνίδων, στο Δήμο 

Φιλίππων, 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καβάλας. Οι εκπληκτικές ιδιότητες της 

λάσπης είναι γνωστές στην περιοχή τουλάχιστον από τα τέλη του περασμένου αιώνα, 
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όπως φαίνεται και από την ύπαρξη παλιού κτίσματος κοντά στα λουτρά.  

Χαρακτηρισμός πηλού: Τυρφοειδής χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανικά  

Εγκαταστάσεις: Σήμερα το υφιστάμενο Πηλοθεραπευτικό Κέντρο εκσυγχρονίζεται 

διαρκώς, ενώ σχεδιάζεται η δημιουργία νέου θερμαλιστικού κέντρου με αυξημένες 

δυνατότητες τόσον στον τομέα των υπηρεσιών (πηλοθεραπεία και υδροθεραπεία, 

ατομικώς και ομαδικώς) όσον και στον τομέα της λειτουργίας (σε ετήσια πλέον 

βάση). Η Δημοτική Επιχείρηση Λασπόλουτρα Κρηνίδων διαχειρίζεται τον φυσικό 

πόρο του πηλού (Ρούπας, 1997). 

6) Ιαματική Πηγή Ελευθερών - Νομός Καβάλας: Τα ιαματικά λουτρά 

βρίσκονται στην κοιλάδα του ποταμού Μαρμαρά σε απόσταση 42 χιλιομέτρων από 

την Καβάλα. Τα ζεστά μεταλλικά νερά που αναβλύζουν στην περιοχή 

χρησιμοποιούνταν από τους ρωμαϊκούς χρόνους, όπως φαίνεται από ένα θολωτό 

βυζαντινό που σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση.  Χαρακτηρισμός νερού: 

Υπάρχουν τέσσερις φυσικές αναβλύσεις με θερμοκρασία από 40 °C μέχρι 52 °C.  

Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 2 ομαδικούς και 16 ατομικούς λουτήρες, 

ξενώνες και εστιατόριο. Το δικαίωμα της διαχείρισης έχει παραχωρηθεί, πρόσφατα, 

στην Αναπτυξιακή Εταιρία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας. Η περίοδος 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων είναι από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο (Ρούπας, 

1997). 

7) Ιαματική Πηγές Θερμιών Παρανεστίου - Νομός Δράμας: Οι πηγές 

απέχουν 25 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης του Παρανεστίου, σε υψόμετρο 620 μέτρων. 

Εκεί υπάρχει ένα παλιό πέτρινο υδροθεραπευτήριο το οποίο μαρτυρά ότι οι κάτοικοι 

της περιοχής έκαναν χρήση των ιαματικών πηγών εδώ και αιώνες.  Χαρακτηρισμός 

νερού: Αναβλύζουν πέντε ιαματικές πηγές θερμοκρασίας από 20 °C μέχρι και 58 °C. 

Υπέρθερμο μεταλλικό υποτονικό.  Εγκαταστάσεις: Φυσικοί λουτήρες με λειτουργία 

κατά τους θερινούς μήνες. Ο Δήμος Παρανεστίου έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης 

και διαχείρισης των πηγών (Ρούπας, 1997). 

� Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 

1) Ιαματικές Πηγή Αγίας Παρασκευής - Νομός Χαλκιδικής: Τα λουτρά της 

Αγίας Παρασκευής βρίσκονται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, 85 χλμ. νότια του 

Πολυγύρου, πρωτεύουσα του νομού. Εκεί υπάρχει ένα φημισμένο SPA με σύγχρονες 

εγκαταστάσεις το οποίο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και συνιστάται για πολλές 
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παθήσεις. Χαρακτηρισμός νερού: Φαινόμενο της ηφαιστειακής δραστηριότητας, η 

πηγή χαρακτηρίζεται μεσόθερμη (37,5 - 39 °C), αλιπηγή, βαρικούχος και 

υδροθειούχος  Εγκαταστάσεις: Ένας πλήρης εξοπλισμένος χώρος με πισίνες, 

σάουνες, χαμάμ, κατεωνιστήρες, υδρομασάζ (ατομικά και ομαδικά). Λειτουργία όλο 

το χρόνο (Ρούπας, 1997). 

2) Ιαματική Πηγή Αγκίστρου - Νομός Σερρών: Σε απόσταση 1,5 

χιλιομέτρου από την κοινότητα Αγκίστρου, βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά. Ιδιαίτερη 

προτίμηση παρατηρείται από νεαρά άτομα, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (41 °C) αλκαλικό υδροανθρακικό. 

Εγκαταστάσεις: Τρεις (3) ομαδικοί λουτήρες και ξενώνας σε λειτουργία ετήσια. Υπό 

εκπόνηση μελέτη νέου κέντρου αποθεραπείας (Ρούπας, 1997). 

3) Ιαματική Πηγή Θερμών Νιγρίτας - Νομός Σερρών: Οι ιαματικές πηγές 

των Θερμών Νιγρίτας είναι γνωστές για το μεταλλικό νερό τους. Βρίσκονται μόλις 

πέντε χιλιόμετρα από τη Νιγρίτα και 22 χιλιόμετρα νότια των Σερρών.  

Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (25 – 56 °C) αλκαλικό. Εγκαταστάσεις: 

Υδροθεραπευτήριο με ομαδικούς και ατομικούς λουτήρες, λειτουργία κατά τους 

θερινούς μήνες (διαχείριση από τον Ε.Ο.Τ) (Ρούπας, 1997). 

4) Ιαματική Πηγή Σιδηροκάστρου - Νομός Σερρών: Επτά χιλιόμετρα από 

την πόλη του Σιδηροκάστρου, σε μια έκταση 300 μέτρων βρίσκονται τα ιαματικά 

λουτρά Σιδηροκάστρου. Τα τελευταία χρόνια έχουν εκσυγχρονισθεί με άριστες 

εγκαταστάσεις, ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερους λουόμενους με 

ανώτερη ποιότητα. Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (33 – 50 °C) μεταλλικό 

υποτονικό. Εγκαταστάσεις: Η Δημοτική Επιχείρηση Λουτρών Σιδηροκάστρου ανήκει 

100% στον ομώνυμο σερραϊκό δήμο. Το υδροθεραπευτήριο και η ξενοδοχειακή 

μονάδα της δημοτικής επιχείρησης δέχονται κάθε χρόνο περισσότερους από 40 000 

επισκέπτες. Συγκεκριμένα, ο κύριος όγκος των πελατών της αφορά τη λουτρική 

περίοδο (Ιούνιο – Οκτώβριο) άτομα τρίτης ηλικίας, τα οποία επισκέπτονται τα 

λουτρά για θεραπευτικούς λόγους και μένουν στο ξενοδοχείο για 10 μέρες. Τους 

υπόλοιπους μήνες, πελάτες είναι κυρίως ζευγάρια που καταφτάνουν στην επιχείρηση 

προκειμένου να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν το Σαββατοκύριακο. Το 

υδροθεραπευτήριο διαθέτει: α) παραδοσιακό χαμάμ, χωρητικότητας 20 ατόμων. 
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Λειτουργεί ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες, β) τρία ομαδικά υδρομασάζ (2 έως 8 

ατόμων) και 9 ατομικά (Ρούπας, 1997). 

5) Ιαματική Πηγή Νέας Απολλωνίας - Νομός Θεσσαλονίκης: Σε απόσταση 

51 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, στη νότια πλευρά της λίμνης 

Βόλβη, βρίσκονται τα λουτρά της Νέας Απολλωνίας. Όπως αναφέρει ο Στράβωνας τα 

λουτρά κτίστηκαν τον 5ο αιώνα π.Χ. από τον Φίλιππο τον Α’. Τα ερείπια της αρχαίας 

Απολλωνίας βρίσκονται κοντά στα λουτρά. Επίσης, κοντά στη λίμνη βρίσκεται μια 

δεξαμενή η οποία λέγεται πως ήταν το λουτρό του Μέγα Αλέξανδρου και της 

Ολυμπιάδας. Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (49 °C) ολίγομεταλλικό υποτονικό. 

Εγκαταστάσεις: Σύγχρονο υδροθεραπευτήριο με 54 ατομικούς λουτήρες, ομαδικοί 

λουτήρες, πισίνα, σάουνα, χαμάμ και υδρομασάζ. Λειτουργεί και πλήρες ιατρικό 

κέντρο. Λειτουργία όλο το χρόνο (Ρούπας, 1997). 

6) Ιαματική Πηγή Σέδες (Θέρμης) - Νομός Θεσσαλονίκης: Σε μία 

πυκνοφυτεμένη έκταση πεντακοσίων στρεμμάτων, 25 χιλιόμετρα ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης, βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά Θέρμης. Παλαιότερα λειτουργούσαν 

τέσσερις βυζαντινές δεξαμενές εκ των οποίων η μεγαλύτερη φιλοξενούσε έως 80 

άτομα. Σήμερα υπάρχει μόνο η μία. Χαρακτηρισμός νερού: Μεσόθερμο (32 - 38 °C) 

χλωριονατριούχο ολιγομεταλλικό. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 2 

ομαδικούς λουτήρες χωρητικότητας 40 ατόμων και 15 ατόμων και 11 ατομικούς 

λουτήρες, ιατρείο, γραφείο, ξενώνες, εστιατόριο, εκκλησία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, 

ο οποίος έχει την κυριότητα των λουτρών, καλύπτει όλα τα έξοδα των παρεχομένων 

υπηρεσιών (ιατρική παρακολούθηση των λουομένων, φυσιοθεραπευτική αγωγή, 

κοινωνική φροντίδα κλπ), των εργασιών συντήρησης των ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου, καθώς και τα έξοδα για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών και του εξοπλισμού των Λουτρών Θέρμης. Λειτουργεί 

από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο (Ρούπας, 1997). 

7) Ιαματική Πηγή Λαγκαδά - Νομός Θεσσαλονίκης: Τα ιαματικά λουτρά 

της περιοχής αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες λουτροπόλεις της χώρας. 

Βρίσκονται 19 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης, δίπλα στη πόλη του 

Λαγκαδά, και πολύ κοντά στη λίμνη Κορώνεια. Οι πρώτες εγκαταστάσεις 

λουτροθεραπείας χρονολογούνται από το 900 μ.Χ. και κατασκευάστηκαν από το 

στρατιωτικό γιατρό του Βυζαντίου Ιουστινιανό. Στις βυζαντινές αυτές εγκαταστάσεις 
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και ιδιαίτερα στο θαυμάσιο μαρμάρινο ομαδικό λουτήρα αναφέρονται διάφοροι 

γεωγράφοι και περιηγητές κατά τον 17ο αιώνα. Η συστηματική οργάνωση της 

λουτρόπολης του Λαγκαδά άρχισε το 1925. Χαρακτηρισμός νερού: Μεσόθερμο (39 

°C) θειονατριούχο. Εγκαταστάσεις: Η λουτρόπολη αναπτύσσεται στο χώρο των 

παλαιών βυζαντινών εγκαταστάσεων και διαθέτει ομαδικό βυζαντινό λουτήρα, 

σύγχρονο ομαδικό λουτήρα, τριάντα εννιά (39) ατομικούς λουτήρες, αμμόλουτρο, 

πηλοθεραπευτήριο, ξενώνες, εγκαταστάσεις αναψυχής και άθλησης. Λειτουργεί όλο 

το χρόνο (Ρούπας, 1997). 

8) Ιαματική Πηγή Σουρωτής - Νομός Θεσσαλονίκης: Η πηγή της 

Σουρωτής αναβλύζει το διάσημο νερό της από την αρχαιότητα. Γάλλοι αξιωματικοί 

κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, εκτιμώντας την εξαιρετική ποιότητα 

του νερού, το εμφιάλωναν και το έστελναν στην Γαλλία. Η εμφιάλωση συνεχίστηκε 

από τα σερβικά στρατεύματα. Το 1987 δημιουργήθηκε η Κοινοτική Επιχείρηση 

Εμφιάλωσης Μεταλλικού Νερού Σουρωτής, που το 1998 μετατράπηκε σε Ανώνυμη 

Εταιρία. Χαρακτηρισμός νερού: 16 °C Φυσικό Μεταλλικό Νερό. Εγκαταστάσεις: 

Τρία (3) εμφιαλωτήρια, σύγχρονα, με τέσσερις (4) γραμμές παραγωγής: ΦΜΝ σε 

γυάλινη φιάλη 0,25 lit και 0,75 lit καθώς και σε κουτί αλουμινίου 0,33 lit, «Σουρωτή» 

με φυσικό άρωμα φρούτων και επιτραπέζιο νερό ("ΥΔΩΡ" Σουρωτής) (Ρούπας, 

1997). 

9) Ιαματική Πηγή Πικρολίμνης - Νομός Κιλκίς: Οι φυσικές μεταλλικές 

αναβλύσεις βρίσκονται 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης του Κιλκίς.  

Χαρακτηρισμός νερού: πηλός. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο, σάουνα, 2 πισίνες 

με λάσπη και τμήμα ποσιθεραπείας. Λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι από την Πικρολίμνη Κιλκίς, αγοράζουν πηλό από την Ιταλία 

για συσκευασία καλλυντικών τα οποία και εισάγουμε (Ρούπας, 1997). 

10) Ιαματική Πηγή Αριδαίας Λουτρακίου (Ποζάρ) - Νομός Κιλκίς: Οι 

ιαματικές πηγές του Λουτρακίου Πέλλας βρίσκονται 30 χιλιόμετρα από την Έδεσσα, 

σε υψόμετρο 390 μέτρων. Τα νερά της μικρής λουτρόπολης προσφέρονται για όλες 

τις εποχές του χρόνου. Οι καταρράκτες, που αποτελούντο σήμα κατατεθέν των 

λουτρών, απέχουν περίπου 4 χιλιόμετρα. Χαρακτηρισμός νερού: Πέντε (5) ιαματικές 

πηγές αναβλύζουν με παροχή 650 κυβικά μέτρα. Θερμό (37 – 38 °C) ολιγομεταλλικό 

υποτονικό. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο όπου λειτουργούν 4 ομαδικές πισίνες, 



23 

 

50 ατομικοί λουτήρες και μια εξωτερική πισίνα. Διαχειρίζεται η αμιγής Δημοτική 

Επιχείρηση «Λουτρά Λουτρακίου». Λειτουργία όλο το χρόνο. Ο αριθμός των 

επισκεπτών φτάνει τους 700.000 ετησίως, από τους οποίους διανυκτερεύουν στην 

περιοχή 20.000 άτομα (Ρούπας, 1997). 

� Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 

1) Ιαματική Πηγή Αγραπιδιών – Λιμνοχωρίου - Νομός Φλώρινας: Οι 

εγκαταστάσεις βρίσκονται στον Δήμο Αετό, 37χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της 

Φλώρινας. Χαρακτηρισμός νερού: Υπόθερμο (28 °C) ολιγομεταλλικό – υποτονικό. 

Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με ομαδικούς λουτήρες (Ρούπας, 1997). 

2) Ιαματική Πηγή Ξυνού Νερού - Νομός Φλώρινας: Το Ξινό Νερό απέχει 

περίπου 5 χιλιόμετρα από το Αμύνταιο. Η επιχείρηση εκμετάλλευσης του μεταλλικού 

νερού λειτουργεί από το 1958. Το 1992 γίνεται ιδιοκτησία της κοινότητας Ξινού 

Νερού, η οποία αργότερα θα υπαχθεί στον Δήμο Αμυνταίου. Χαρακτηρισμός νερού: 

Ανήκει στην κατηγορία των ψυχρών (αλκαλικών γαιών) υδροανθρακικών οξυπηγών. 

Το pH των πηγών του «ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» είναι 6,6 και για αυτό έχει ευχάριστη 

χαρακτηριστική υπόξυνη γεύση. Επειδή δε περιέχει μαγνήσιο και ασβέστιο 

ενδείκνυται στην γεροντολογία, μια και στο γήρας υπάρχουν οστεοπορωτικές 

αλλοιώσεις των οστών. Φυσικό μεταλλικό νερό. Εγκαταστάσεις: Εμφιαλωτήριο το 

οποίο διαχειρίζεται Δημοτική Επιχείρηση. Εμφιαλώνονται φυσικό μεταλλικό νερό, 

σόδα και αναψυκτικά (Ρούπας, 1997). 

3) Ιαματική Πηγή Αμμουδάρας - Νομός Καστοριάς: Το υδροθεραπευτήριο 

βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα από το Αργός Ορεστικό, την πρωτεύουσα του Δήμου 

Ορέστιδος. Το κτίριο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1998 και θεωρείται είναι από τα 

σύγχρονα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας όσον αφορά εξοπλισμό και 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Χαρακτηρισμός νερού: Ψυχρό (15°C) υδροχλωριονατριούχο 

ολιγομεταλλικό. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με ατομικούς και ομαδικούς 

λουτήρες. Λειτουργία αίθουσας με μηχάνημα εισπνοθεραπείας. Ξενώνας (Ρούπας, 

1997). 

4) Ιαματική Πηγή Κιβωτού - Νομός Γρεβενών: Στην περιοχή του Δήμου 

Ηρακλεωτών 4 χιλιόμετρα βόρεια από το χωριό Κιβωτός αναβλύζουν τα νερά της 

πηγής. Η πηγή χρησιμοποιούταν παλιά από τους κατοίκους της περιοχής για 
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θεραπεία, όπως φαίνεται από παλιά κτίσματα που βρίσκονται κοντά. Χαρακτηρισμός 

νερού: Ψυχρό (15 °C) ολιγομεταλλικό – υποτονικό. Εγκαταστάσεις: Υπό 

ολοκλήρωση μελέτη σύγχρονου θερμαλιστικού κέντρου (Ρούπας, 1997). 

� Περιφέρεια Ηείρου: 

1) Ιαματική Πηγή Αμάραντου - Νομός Ιωαννίνων: Τα λουτρά Αμάραντου 

βρίσκονται στην περιοχή της Κόνιτσας, σε υψόμετρο 1260 μέτρα. Στις παρυφές 

ασβεστολιθικού βράχου διοχετεύεται από το εσωτερικό της γης θερμός αέρας. 

Χαρακτηρισμός νερού: Από συνολικά 15 πηγές-ρήγματα διοχετεύεται θερμός αέρας 

με ίχνη ραδονίου. Η θερμοκρασία των ατμίδων είναι γύρω στους 33 – 38 °C. Η 

μέγιστη υγρασία φτάνει το 97-100%. Είναι φυσικές μεσόθερμες «ατμίδες». 

Εγκαταστάσεις: Τα λουτρά είναι γνωστά από την Τουρκοκρατία αλλά μόνο τα 

τελευταία χρόνια έχουν αξιοποιηθεί δίνοντας νέα διέξοδο στις δραστηριότητες των 

ανθρώπων της περιοχής. Σήμερα υπάρχει ένα σύγχρονο ατμοθεραπευτήριο με 

ατομικές καμπίνες για λουτροθεραπεία και εισπνοθεραπεία και θάλαμο ξεκούρασης. 

Είναι το μοναδικό ατμοθεραπευτήριο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. 

Λειτουργεί τους μήνες Ιούνιο με Σεπτέμβριο (Ρούπας, 1997). 

2) Ιαματική Πηγή Καβασίλων – Πυξαριάς - Νομός Ιωαννίνων: Οι 

ιαματικές πηγές των Καβασίλων – Πυξαριάς βρίσκονται στον Δήμο Κόνιτσας, σε 

απόσταση 4 χιλιομέτρων από το ομώνυμο χωριό, δίπλα στο Σαραντάπορο ποταμό. 

Από την αριστερή όχθη είναι οι ιαματικές πηγές Καβασίλων, οι οποίες φημίζονται 

ιδιαίτερα για την αποκατάσταση καταγμάτων. Απέναντι ακριβώς, στην δεξιά όχθη 

του Σαρανταπόρου, βρίσκονται τα ζεστά λουτρά Πυξαριάς. Χαρακτηρισμός νερού: 

Υπόθερμο (30 °C) θειούχο και υδροθειοχλωριονατριούχο. Εγκαταστάσεις: 

Υδροθεραπευτήριο με 2 ομαδικούς λουτήρες (Ρούπας, 1997). 

3) Ιαματική Πηγή Πρεβέζης - Νομός Πρεβέζης: Οι ιαματικές πηγές της 

Πρέβεζας βρίσκονται μέσα στο κέντρο της πόλης κοντά στον Αμβρακικό κόλπο. 

Ονομάζονται και Παλιοσάραγα που σημαίνει Παλιά Παλάτια, αφού τα λουτρά 

στεγάζονται στο παλιό σαράι του Αλί Πασά. Η συστηματική οργάνωση της πηγής 

ξεκινάει από το 1920. Χαρακτηρισμός νερού: Ψυχρό (21,5 °C) 

υδροθειοχλωριονατριούχο. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 22 ατομικούς 

λουτήρες (Ρούπας, 1997). 



25 

 

� Περιφέρεια Θεσσαλίας: 

1) Ιαματική Πηγή Κόκκινου Νερού - Νομός Λαρίσης: Οι πηγές του 

Κόκκινου Νερού βρίσκονται κοντά στην Καρίτσα και σε απόσταση 60 χιλιομέτρων 

από τη Λάρισα. Έχουν πάρει το όνομά τους από το κόκκινο νερό που αναβλύζει 

ασταμάτητα από τις θεραπευτικές πηγές για ποσιθεραπεία. Χαρακτηρισμός νερού: 

πηγή σιδηρούχος ψυχρή (17°C) πηγή.Εγκαταστάσεις: 5 κρήνες ποσιθεραπείας 

(Ρούπας, 1997). 

2) Ιαματική Πηγή Δρανίτσας – Κάιτσας - Νομός Καρδίτσας: Ο Δήμος 

Ξυνιάδος του νομού Φθιώτιδας και ο Δήμος Ταμασίου νομού Καρδίτσας 

συγκροτώντας τη Διαδημοτική επιχείρηση «Ιαματικών Λουτρών», αξιοποίησαν το 

λουτρότοπο με γούστο συνεχίζοντας τις προσπάθειες για το καλύτερο. 

Χαρακτηρισμός νερού: Ψυχρό (21 °C) υδροθειούχο, υποτονικό, ολιγομεταλλικό. 

Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο, με 18 ατομικούς λουτήρες. Λειτουργεί όλους 

τους θερινούς μήνες. Ξενοδοχεία. Έργα αναβάθμισης της υποδομής των Λουτρών σε 

εξέλιξη (Ρούπας, 1997). 

3) Ιαματική Πηγή Σμοκόβου - Νομός Καρδίτσας: Οι ιαματικές πηγές 

βρίσκονται 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 450 μέτρων. Αν 

και γνωστές από τα αρχαία χρόνια, αξιοποιούνται το 1662 από τους μοναχούς Μόσχο 

και Φράγκο Στραβοένογλου που έχτισαν πρόχειρες εγκαταστάσεις διαμονής και 

λουτήρες. Χαρακτηρισμός νερού: Περίπου 20 πηγές έχουν καταγραφεί στο παρελθόν 

και ανήκουν στην σπάνια κατηγορία των θειούχων αλκαλικών. Προκειμένου περί 

ποσιθεραπείας πρέπει να σημειωθεί ότι τα νερά είναι τα μαλακότερα απ’ όλα τα 

πόσιμα και ιαματικά ελληνικά ύδατα. Η ολική σκληρότητά τους φτάνει το ¼ του 

γερμανικού βαθμού, ενώ των συνήθων πόσιμων υδάτων διακυμαίνεται μεταξύ 18 και 

25 γερμανικών βαθμών. Επιπλέον η σχετικά μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας 

(29 - 40,2 °C) ευνοεί τη διενέργεια ποικιλότροπης θεραπείας. Θερμό υδροθειούχο - 

υποτονικό – ολιγομεταλλικό. Εγκαταστάσεις: Η Κοινοτική Επιχείρηση Λουτρών 

Σμοκόβου προχώρησε στην ανακατασκευή και όλων των ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων καθώς και των καταστημάτων ώστε να αναβαθμιστούν οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες και να γίνεται στο μέγιστο δυνατό ευχάριστη η παραμονή των 

λουομένων. Προχώρησε επίσης στην πλήρη ανανέωση των λουτρικών 

εγκαταστάσεων με την ολική αντικατάσταση των λουτήρων με σύγχρονες και με 
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δυνατότητα υδρομασάζ. Θεραπευτικά προγράμματα: λουτροθεραπεία, 

εισπνοθεραπεία, ρινοπλύσεις, ομαδικές εισπνοές (ατμοθεραπεία – σάουνα). Τα 

Λουτρά λειτουργούν από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου (Ρούπας, 1997). 

4) Ιαματική Πηγή Σουλαντά - Νομός Καρδίτσας: Οι ιαματικές πηγές 

βρίσκονται στα όρια των οικισμών Βαθύλακκου και Αηδονοχωρίου, σε απόσταση 40 

χλμ. από την Καρδίτσα. Χαρακτηρισμός νερού: Μεσόθερμο (36 °C) υδροθειούχο - 

υποτονικό ολιγομεταλλικό. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο, όμως δεν διαθέτει 

την απαραίτητη υποδομή.  Δυστυχώς, οι περισσότερες ιαματικές πηγές της περιοχής 

δεν είναι για την ώρα αξιοποιημένες (Δαφνοσπηλιάς, Αμαράντων, Ραχούλας, 

Απιδιάς, Θραψιμίου, Αηδονοχωρίου, Ρεντίνας, κλπ) (Ρούπας, 1997). 

� Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 

1) Ιαματική Πηγή Κόκκινου Στεφανιού - Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Στις ΒΑ 

ακτές της λίμνης Τριχωνίδας και σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Αγρίνιο 

βρίσκονται τα λουτρά της Μυρτιάς. Η πηγή χρησιμοποιείται από τον 19 αιώνα για τις 

θεραπευτικές της ιδιότητες. Τα λουτρά ονομάζονται έτσι από έναν βράχο που 

βρίσκεται δίπλα στη λίμνη, ο οποίος το ηλιοβασίλεμα γίνεται κόκκινος και 

στεφανώνει τα λουτρά. Χαρακτηρισμός νερού: Ψυχρό (19 °C) φθοριούχο 

θειονατριούχο ολιγομεταλλικό. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 22 ατομικούς 

λουτήρες και 1 δεξαμενή. Λειτουργία από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο (Ρούπας, 

1997). 

2) Ιαματική Πηγή Αγ. Βαρβάρου - Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Σε 

απόσταση 50 χλμ. από το Αγρίνιο, στα όρια του Δήμου Μεδεώνος βρίσκεται η πηγή 

του Αγίου Βαρβάρου. Χαρακτηρισμός νερού: Ψυχρό (16 °C) θειούχο αλκαλικών 

γαιών ολιγομεταλλικό. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 10 ατομικούς και 3 

ομαδικούς λουτήρες, υδρομασάζ, σάουνα (Ρούπας, 1997). 

3) Ιαματική Πηγή Καϊάφα - Νομός Ηλείας: Τα λουτρά της Ζαχάρως 

βρίσκονται δίπλα στη λίμνη Καϊάφα και απέχουν 25 χιλιόμετρα από την Αρχαία 

Ολυμπία. Η συστηματική λειτουργία τους άρχισε το 1907. Μέχρι το 1960 η 

εκμετάλλευση των λουτρών ανήκε σε ιδιώτες. Στην δεκαετία του 60 όμως πέρασε 

στον ΕΟΤ στον οποίο ανήκει μέχρι και σήμερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή 

Καϊάφα είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και 
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περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο της Natura 2000. Χαρακτηρισμός νερού: Τα 

νερά αναβλύζουν από ένα σπήλαιο που είναι χωρισμένο σε δύο σπηλιές: τη μικρή και 

τη μεγάλη. Στη μεγάλη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 32 °C έως 35 °C ενώ στη 

μικρή από 29 °C έως 32°C. Περίπου στα 200 μέτρα υπάρχει μία 

υδροχλωριονατριούχος πηγή για ποσιθεραπεία. Έχει χρώμα πρασινωπό και ιδιάζουσα 

γεύση. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 20 ατομικούς λουτήρες, 

ποσιθεραπευτήριο και 2 δεξαμενές εντός του φυσικού σπηλαίου (διαχείριση από τον 

ΕΟΤ) (Ρούπας, 1997). 

4) Ιαματική Πηγή Κυλλήνης - Νομός Ηλείας: Οι ιαματικές πηγές 

βρίσκονται 12 χιλιόμετρα από την ιστορική πόλη της Κυλλήνης, 78 χιλιόμετρα 

δυτικά της Πάτρας, και είναι μισθωμένες στον όμιλο Δασκαλαντωνάκη. Αναμένεται 

η λειτουργία του νέου υδροθεραπευτηρίου το οποίο κατασκευάστηκε επί ΕΟΤ, μαζί 

με τη λειτουργία όλου του Συγκροτήματος Ξενοδοχείων, Κάμπινγκ κλπ. Πρόκειται 

για μια πολύ μεγάλη έκταση με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στον 

θεραπευτικό όσο και στο Θαλάσσιο Τουρισμό. Οι ιαματικές πηγές είναι από τις λίγες 

που έχουμε που είναι κατάλληλες για ασθματικούς και η ατέλειωτη αμμουδιά στην 

παραλία δημιουργεί τις ιδανικότερες προϋποθέσεις για την όποια τουριστική 

ανάπτυξη. Χαρακτηρισμός νερού: Υπόθερμο (26 °C) θειούχο και υδροθειούχο. 

Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 37 ατομικούς λουτήρες, εισπνοθεραπευτήριο. 

με 93 συσκευές εισπνοθεραπείας και 2 θαλάμους ομαδικών εισπνοών, 22 συσκευές 

ρινοπλύσεων και ποσιθεραπευτήριο (Ρούπας, 1997, Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 

2001). 

� Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 

1) Ιαματική Πηγή Θερμοπύλων - Νομός Φθιώτιδας: Τα λουτρά 

Θερμοπυλών απέχουν 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Λαμίας. Ο μύθος λέει ότι ο 

Ήφαιστος, μετά από παράκληση της θεάς Αθηνάς, δημιούργησε τις πηγές για να 

πλένεται και να ανακτά τις δυνάμεις του ο Ηρακλής μετά τους άθλους του. Η 

ονομασία της περιοχής όπως αναφέρει ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος 59 π.Χ. 

οφείλεται στην ύπαρξη των θερμών ιαματικών πηγών που έρεαν ανάμεσα από το 

στενό τις «Πύλες». Η οργάνωση των πηγών άρχισε το 1935. Χαρακτηρισμός νερού: 

Υπέρθερμο (40°C) υδροθειονατριούχο μεταλλικό υποτονικό. Εγκαταστάσεις: 

Υδροθεραπευτήριο και ξενοδοχείο (διαχείριση γίνεται από τον ΕΟΤ) (Ρούπας, 1997). 



28 

 

2) Ιαματική Πηγή Καμένων Βούρλων - Νομός Φθιώτιδας: Από τις πιο 

ονομαστές λουτροπόλεις της Ελλάδας και γνωστό κέντρο παραθερισμού, 178 

χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας. Τα θερμομεταλλικά νερά των πηγών της 

περιοχής είναι από τα πιο σπάνια παγκοσμίως, λόγω της πλούσιας σύστασης τους σε 

φυσικά μέταλλα, άλατα και ραδόνιο. Οι πηγές είχαν παραχωρηθεί προς αξιοποίηση 

και εκμετάλλευση στον Αστέρα, ο οποίος με τη σειρά του υπομίσθωσε το όλο 

συγκρότημα στη Μήτσης Α.Ε. ΄Ήδη έγινε μεγάλη ανακαίνιση του Ξενοδοχείου 

Γαλήνη και άρχισε τη λειτουργία του ένα υπερσύγχρονο Θερμαλιστικό Κέντρο με και 

σε ξένη πελατεία. Παράλληλα λειτουργεί και το παλαιό Κλασσικό 

Υδροθεραπευτήριο το οποίο απευθύνεται στην παραδοσιακή πελατεία της 

Λουτρόπολης. Φαίνεται εδώ το πόσο σημαντικό είναι το να προετοιμάζεται η 

πελατεία για κάτι καλύτερο το οποίο ίσως δεν μπορεί να το δεχτεί απότομα. 

Χαρακτηρισμός νερού: Μεσόθερμο (34 - 41°C) ραδιενεργό χλωριονατριούχο. 

Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο υπό ιδιωτική διαχείριση και πλήρεις λοιπές 

υποδομές (Ρούπας, 1997). 

3) Ιαματική Πηγή Εκκάρας - Νομός Φθιώτιδας: Η ιαματική πηγή της 

Εκκάρας βρίσκεται στον Δήμο Θεσσαλιώτιδας. Οι υδροθειούχες πηγές αναβλύζουν 

σε τέσσερα σημεία και το νερό αξιοποιείται από τους κατοίκους της ευρύτερης 

περιοχής για υδροθεραπεία. Η Εκκάρα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής με τους νέους όχι 

μόνο για θεραπευτικούς λόγους αλλά και για λόγους αναψυχής. Χαρακτηρισμός 

νερού: Υπόθερμο (28 - 29°C) υποτονικό ολιγομεταλικό. Εγκαταστάσεις: Υπό εξέλιξη 

εργασίες νέου θερμαλιστικού κέντρου (Ρούπας, 1997). 

4) Ιαματική Πηγή Πλατυστόμου - Νομός Φθιώτιδας: Τα Λουτρά απέχουν 

35 χιλιόμετρα από τη Λαμία, σε υψόμετρο 420 μέτρων. Στο Πλατύστομο υπάρχουν 

δυο θερμομεταλλικές πηγές με διαφορετική σύσταση νερού και χρήση. Η λειτουργία 

τους ξεκίνησε το 1933. Χαρακτηρισμός νερού: Μεσόθερμο (33°C) ολιγομεταλλικό 

υποτονικό. Εγκαταστάσεις: Εκσυγχρονισμένο υδροθεραπευτήριο (διαχείριση από τον 

ΕΟΤ) (Ρούπας, 1997). 

5) Ιαματική Πηγή Υπάτης - Νομός Φθιώτιδας: Δυτικά της Λαμίας, σε 

απόσταση 17 χιλιομέτρων, στο οικοσύστημα του όρους Οίτη βρίσκεται η ιαματική 

πηγή της Υπάτης. Τα νερά της πηγής ανάβλυσαν πιθανόν μετά από το μεγάλο σεισμό 

του 427 π.Χ. Βαθιά μέσα στην πηγή σώζονταν πέτρες τοποθετημένες κλιμακωτά, 
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απόδειξη ότι εκεί υπήρχε σκάλα για να κατεβαίνουν οι λουόμενοι. Η πηγή ήταν 

αφιερωμένη στην θεά της ομορφιάς όπως φαίνεται από επιγραφές του 4ου π.Χ. αιώνα 

που σώζονται. Η θεραπευτική αξία των ιαματικών νερών είναι μοναδική στην 

Ελλάδα. Χαρακτηρισμός νερού: Μεσόθερμο (33,5°C) υδροθειοχλωριούχο και 

αλκαλικών γαιών οξυπηγή. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο και πλήρεις λοιπές 

υποδομές (διαχείριση από τον ΕΟΤ). (Ρούπας, 1997). 

6) Ιαματική Πηγή Αιδηψού - Νομός Εύβοιας: Στην βορειοδυτική ακτή της 

νήσου Εύβοιας, 152 χιλιόμετρα από την Χαλκίδα, βρίσκεται η λουτρόπολη της 

Αιδηψού. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης σε ό,τι αφορά τον 

ιαματικό τουρισμό. Οι πηγές είναι γνωστές από την εποχή του Αριστοτέλη και του 

Στράβωνα και η χρήση τους χρονολογείται από τον 3ο π. Χ. αιώνα. Διακρίθηκε στον 

τομέα του ιαματικού τουρισμού κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. Στα νεότερα χρόνια και 

κυρίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο η φήμη της πόλης εξαπλώνεται παντού, 

διάσημες προσωπικότητες, πολλοί συγγραφείς και ποιητές βρίσκουν την έμπνευσή 

τους στην Αιδηψό. Υπάρχουν περισσότερες από 80 θερμές πηγές με θερμοκρασίες 

που φτάνουν μέχρι και τους 86°C. Η κύρια ομάδα αυτών των πηγών είναι διάσπαρτη 

σε διαφορετικά σημεία της πόλης όπου από εκεί το ιαματικό νερό διοχετεύεται με 

κανάλια σε όλα τα υδροθεραπευτήρια της πόλης. Τα νερά αυτά αναβλύζουν και μέσα 

στη θάλασσα και κοντά σε παραλίες, από τον πυθμένα της θάλασσας και δίνουν μια 

ημίθερμη θερμοκρασία στο θαλασσινό νερό. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται σπάνιο σε 

παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, υπάρχει και ένα είδος τεχνητών ιαματικών 

υδατοπτώσεων (καταρρακτών) στην παράλια περιοχή. Χαρακτηρισμός νερού: 

Υπέρθερμο (82 - 86°C) μεταλλικό υπερτονικό. Εγκαταστάσεις: Το υδροθεραπευτήριο 

του ΕΟΤ είναι ένα από τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά κέντρα λουτροθεραπείας 

αποτελούμενο από εξαιρετικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό και έμπειρο επιστημονικό 

προσωπικό. Διαθέτει πλήθος ατομικών λουτήρων, εσωτερική και εξωτερική πισίνα 

κινησιοθεραπείας, θεραπευτικά ντους, αίθουσες μασάζ, δινόλουτρα, μεγάλους και 

άνετους χώρους υποδοχής – αναμονής, μπαρ, διοικητικά γραφεία και γραφεία ιατρών. 

Λειτουργεί όλο το χρόνο (Ρούπας, 1997, Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 

� Περιφέρεια Πελοποννήσου και Αττικής: 

1) Ιαματική Πηγή Λουτρών Ωραίας Ελένης - Νομός Κορινθίας: Στο χωριό 

Γαλατάκι, υπάρχουν τα Λουτρά αυτά που σύμφωνα με τον Παυσανία λουζόταν η 
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Ωραία Ελένη. Η ιαματική πηγή βρίσκεται προς το νότιο μέρος του αρχαίου Λιμένα 

της Κορίνθου, Κεγχρεές. Προ της εκβολής σχηματιζόταν τότε μικρό ρεύμα, ενώ 

σήμερα το νερό της πηγής εκβάλει αμέσως στη θάλασσα επειδή βρίσκεται πιο έξω. 

Τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης απέχουν 17 χιλιόμετρα από την Κόρινθο και 

βρίσκονται στο κέντρο ενός πλήθους αρχαιολογικών τόπων. Χαρακτηρισμός νερού: 

Ψυχρό (19 °C) χλωριονατριούχο μεταλλικό. Εγκαταστάσεις: Υπό εκπόνηση μελέτη 

σύγχρονου θερμαλιστικού κέντρου (Ρούπας, 1997). 

2) Ιαματική Πηγή Λουτρακίου - Νομός Κορινθίας: Η λουτρόπολη απέχει 

μόλις 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα και είναι διεθνούς φήμης, θεραπευτικός σταθμός 

και τουριστικό θέρετρο και για τα αξιόλογα ιαματικά νερά αλλά και για το σπάνιο 

φυτικό περιβάλλον. Υπήρξε η πρώτη γνωστή λουτρόπολη στα παγκόσμια χρονικά, με 

την τότε ονομασία Θέρμες ή Θέρμα, όπου αναπτύχθηκε σημαντικός αρχαίος 

πολιτισμός. Το 1855 δημιουργείται στο Λουτράκι η πρώτη Δημοτική Επιχείρηση 

Εκμετάλλευσης Ιαματικών Λουτρών που προσφέρει οργανωμένες υπηρεσίες στον 

τομέα του Τουρισμού Υγείας. Το 1928 με τη λειτουργία του πρώτου καζίνου της 

Ελλάδας ξεκινάει και η ουσιαστική τουριστική ανάπτυξη του Λουτρακίου. Το 1936 

το Λουτράκι μεταβάλλεται σε «Σταθμό Θερμών Λουτρών» κερδίζοντας τον τίτλο του 

πρώτου Κέντρου Λιθιάσεως στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου. Χαρακτηρισμός νερού: Υπόθερμο (30 - 31,4 °C) 

χλωριονατριούχο ραδιενεργές Εγκαταστάσεις: Διαθέτοντας υπερσύγχρονα 

υδροθεραπευτήρια πλήρως εξοπλισμένα για λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία και 

φυσικοθεραπεία, αλλά και άψογη τουριστική υποδομή, διεκδικεί μία από τις πρώτες 

θέσεις στον διεθνή κατάλογο των οργανωμένων κέντρων θεραπευτικού τουρισμού. 

Λειτουργεί όλο το χρόνο, υπό την εκμετάλλευση της Δημοτικής Επιχείρησης 

«ΘΕΡΜΑΙ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ», και κάτω από την επίβλεψη ειδικών γιατρών και 

έμπειρων φυσιοθεραπευτών. Φυσικά και θερμά λουτρά, υδρομασάζ, σάουνα, 

γυμναστική και φυσιοθεραπεία. Υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις εμφιάλωσης 

(Ρούπας, 1997, Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 

3) Ιαματική Πηγή Μεθάνων - Νομός Αττικής: Η χερσόνησος των Μεθάνων 

βρίσκεται στην ανατολική Πελοπόννησο, σε μικρή απόσταση από τον Πειραιά. 

Σύμφωνα με τον Παυσανία, οι πηγές εμφανίστηκαν τον 3ο αιώνα π.Χ., μετά την 

έκρηξη του ηφαιστείου Καμένης. Οι ιαματικές αναβλύζουν κατά μήκος της παραλίας 

των Μεθάνων σε διαφορετικά σημεία. Χαρακτηρισμός νερού: Οι ιαματικές πηγές 
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στην περιοχή των Μεθάνων διακρίνονται σε θειούχες, χλωριονατριούχες και 

οξυπηγές. Εγκαταστάσεις: Η συστηματική χρήση των πηγών ξεκίνησε το τέλος του 

19ου αιώνα με τους λουόμενους να προσέρχονται εντός των λάκκων στους οποίους 

το ιαματικό νερό έτρεχε απευθείας από τις πηγές. Το πρώτο Υδροθεραπευτήριο 

κατασκευάστηκε το 1912 στις πηγές Αγ. Νικολάου. Έπειτα, το 1930 ανεγέρθη το 

Υδροθεραπευτήριο του Δημοσίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους σεισμούς του 1922 

τα νερά των πηγών σταμάτησαν να τρέχουν για μισή ώρα. Όταν επανήλθαν και πάλι 

παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων κατά 1 - 2 βαθμούς. Η 

διαχείριση του υδροθεραπευτηρίου γίνεται από τον ΕΟΤ (Ρούπας, 1997). 

4) Ιαματική Πηγή Ηραίας - Νομός Αρκαδίας: Στο Β.Δ. τμήμα του Νομού 

Αρκαδίας, στον Δήμο Ηραίας είναι τα περίφημα Ιαματικά Λουτρά, που βρίσκονται 

στο χωριό Λουτρά. Στη θέση του χωριού βρισκόταν κατά την αρχαιότητα η πόλη 

Ηραία, μία από τις σημαντικότερες της Αρκαδίας. Χαρακτηρισμός νερού: Υπόθερμο 

(18 °C) θειούχο. Εγκαταστάσεις: Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια 

συστηματική προσπάθεια για τη σωστή εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πηγών, με 

την δημιουργία νέας πτέρυγας υδροθεραπευτηρίου και την ανακαίνιση της παλαιάς, 

ενώ τη λειτουργία την ανέλαβε ο ίδιος ο Δήμος με αυτεπιστασία. Ο πλήρως 

ανακαινισμένος χώρος τους διαθέτει 20 υπερπολυτελείς καμπίνες, με 20 μπανιέρες, 

εν των οποίων οι τρεις είναι για υδρομασάζ. Λειτουργία από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 

Οκτωβρίου (Ρούπας, 1997). 

� Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 

1) Ιαματική Πηγές Θερμών Αγ. Κυρήκου Ικαρίας - Νομός Σάμου: Οι 

ιαματικές πηγές που βρίσκονται 3 χιλιόμετρα από τον Αγ. Κυρήκο, πρωτεύουσα και 

λιμάνι του νησιού, κατέχουν δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στις κυριότερες πηγές της 

Ελλάδας. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τις 2.500 πηγές που υπάρχουν στη χώρα, 108 

βρίσκονται στην Ικαρία. Στην αρχαιότητα η οικονομία της πόλης μάλλον στηριζόταν 

στην εκμετάλλευση των ισχυρών θερμών πηγών παρά τη γεωργία, τόσο ώστε να 

δημιουργείται πλεόνασμα και οι Θερμαίοι να μπορούν να πληρώνουν ετήσια εισφορά 

3.000 δραχμών στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Στα Θέρμα σώζονται ελάχιστοι λουτήρες 

της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου. Χαρακτηρισμός νερού: Οι πηγές ανήκουν 

στην κατηγορία των θερμών ραδιενεργών αλιπηγών, διαφέροντας μεταξύ τους ως 

προς την ένταση της ραδιενέργειας και της θερμοκρασίας (35,5 - 55,5 °C). Οι 
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ιαματικές πηγές Θερμό Λευκάδας είναι χλωριονατριούχα νερά και στην περιοχή των 

Θέρμων βρίσκεται η ιαματική πηγή Σπηλαίου η οποία διαθέτει ατμόλουτρο, σάουνα 

και πισίνα με χλωριονατριούχο νερό. Η παραγωγή τους είναι 1.000 κυβικά ανά ώρα 

με δυνατότητα πολλών χιλιάδων λούσεων το 24ωρο. Εγκαταστάσεις: 3 

υδροθεραπευτήρια και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Οι πηγές ανήκουν στο Δήμο 

Ικαρίας και έχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επενδυτικό 

σχέδιο για τη Λουτρόπολη Ικαρίας με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και 

οικονομική ενίσχυση μίας κατά τεκμήριο προβληματικής περιοχής, χωρίς σημαντικές 

πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες, εκτός από τις εξαιρετικές πηγές της (Ρούπας, 1997, 

Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 

2) Ιαματική Πηγή Αγιασμάτων Χίου - Νομός Χίου: Οι ιαματικές πηγές 

αναβλύζουν κοντά στην παραλία και παρουσιάζουν σημαντική κίνηση το καλοκαίρι. 

Λειτουργούν από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Χαρακτηρισμός νερού: 

Υπέρθερμη (60 °C) χλωριονατριούχος ισότονος πηγή. Εγκαταστάσεις: 

Υδροθεραπευτήριο με 12 ατομικούς λουτήρες και 2 δεξαμενές, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια (Ρούπας, 1997). 

3) Ιαματική Πηγή Δήμου Αγιάσου - Νομός Λέσβου: Οι πηγές βρίσκονται 

βορειοδυτικά του Δήμου Αγιάσου, 23 χιλιόμετρα από την πόλη της Μυτιλήνης. 

Χαρακτηρισμός νερού: Μαγνησιούχο μεσομεταλλικό (14 °C). Εγκαταστάσεις: 

Γίνονται μελέτες για την ανάπτυξη των ιαματικών πηγών (Ρούπας, 1997). 

4) Ιαματική Πηγή Πολυχνίτου - Νομός Λέσβου: Οι ιαματικές πηγές 

αναβλύζουν 1,5 χιλιόμετρο περίπου από τον Πολίχνιτο, στο νοτιοδυτικό τμήμα της 

Λέσβου, σε υψόμετρο 60 μέτρων. Χαρακτηριστικό των λουτρών είναι οι ζεστοί 

υδρατμοί, το χοχλάκισμα του νερού, καθώς και τα κόκκινα και κίτρινα χρώματα των 

πετρωμάτων. Οι πηγές έχουν τη μεγαλύτερη γεωθερμική θερμοκρασία (φθάνει τους 

92 °C) και το νερό τους είναι αλμυρό. Είναι οι πιο θερμές φυσικές πηγές της 

Ελλάδας. Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (80 – 92 °C) χλωριονατριούχο. 

Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 2 ομαδικούς λουτήρες (Ρούπας, 1997). 

5) Ιαματική Πηγή Αγ. Ιωάννου Λισβορίου - Νομός Λέσβου: Οι θερμές 

πηγές του Αγίου Ιωάννη Λισβορίου βρίσκονται βορειοανατολικά του Πολυχνίτου. 

Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (69 °C) χλωριονατριούχο με μεγάλη 
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περιεκτικότητα σε σίδηρο. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με ομαδικούς 

λουτήρες και ξενώνας (Ρούπας, 1997). 

6) Ιαματική Πηγή Κόλπου Γέρας - Νομός Λέσβου: Η ιαματική πηγή 

«Θερμά» βρίσκεται στην ανατολική ακτή του κόλπου της Γέρας, σε απόσταση 6,5 

χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Μυτιλήνης. Βρίσκεται στον μικρότερο από τους δύο 

κόλπους του νησιού, γνωστός και ως «κόλπος των ελαιώνων» και αποτελεί ένα από 

τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Ο χώρος γύρω από την πηγή 

πιθανολογείται αρχαιολογικός, αφού κατά παράδοση ήταν το ιερό της θεάς Ήρας. 

Χαρακτηρισμός νερού: Μεσόθερμο (40 °C) χλωριονατριούχο. Εγκαταστάσεις: 

Υδροθεραπευτήριο με 2 ομαδικούς λουτήρες (διαχείριση από Δημοτική Επιχείρηση) 

(Ρούπας, 1997).  

7) Ιαματική Πηγή Ευθαλούς - Νομός Λέσβου: Η ιαματική πηγή της 

Ευθαλούς είναι γνωστή από την αρχαιότητα αλλά αρχίζει να αποτελεί τόπο θεραπείας 

διαφόρων ασθενειών από το Μεσαίωνα. Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της 

πόλης Μόλυβου, στη βόρειο ακτή της Λέσβου, σε μια από τις πιο τουριστικές 

παραλίες. Στην περίοδο της οικονομικής και πνευματικής ακμής του νησιού, στο 

τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι ιαματικές πηγές αποτελούσαν 

εκλεκτό τόπο διακοπών και θεραπείας των αστών της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα 

δέχονται μεγάλο αριθμό (περί τις 10.000) επισκεπτών από το Μάιο έως και τον 

Οκτώβριο. Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (46.5 °C) ραδιενεργό 

χλωριονατριούχο. Εγκαταστάσεις: Μικρό υδροθεραπευτήριο και πλήρης τουριστική 

υποδομή (Ρούπας, 1997). 

8) Ιαματική Πηγή Θερμής - Νομός Λέσβου: Ο κόλπος της Θέρμης 

βρίσκεται 12 χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλήνης, στην ανατολική πλευρά του νησιού. 

Η ιστορία τους χάνεται στην αρχαιότητα αλλά η ρωμαϊκή εποχή ήταν εκείνη όπου τα 

λουτρά γνώρισαν την μέγιστη ακμή τους. Στα ομώνυμα λουτρά έχουν βρεθεί δύο 

αρχαίες δεξαμενές, ελληνιστικά μάρμαρα, ρωμαϊκές επιτύμβιες στήλες και 

οθωμανικές καμάρες. Χαρακτηρισμός νερού: Σιδηρούχο αλιπηγή υπέρθερμο (46.5 

°C). Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 11 ατομικούς και 2 ομαδικούς λουτήρες 

(Ρούπας, 1997). 

9) Ιαματική Πηγή Θερμών Λήμνου - Νομός Λέσβου: Οι λουτρικές 

εγκαταστάσεις βρίσκονται 4 χιλιόμετρα από τη Μύρινα. Υπήρχαν από την εποχή της 
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Τουρκοκρατίας, ανακαινίστηκαν και πρόσφατα ξεκίνησαν τη νέα τους λειτουργία. 

Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο (35 - 45 °C) μεταλλικό. Εγκαταστάσεις: 

Υδροθεραπευτήριο με 10 ομαδικούς και 4 ατομικούς λουτήρες και ξενώνας (Ρούπας, 

1997). 

10) Ιαματική Πηγή Πλάκας Λήμνου - Νομός Λέσβου: Στο νησί της Λήμνου 

από τα αρχαία χρόνια γίνονταν εξόρυξη ενός είδους πηλού γνωστό για τις 

θεραπευτικές του ικανότητες, τη λεγόμενη «Λήμνια Γη». Μέχρι τα τέλη του 19ου 

αιώνα πωλούνταν στα φαρμακεία και τον χρησιμοποιούσαν ως φάρμακο και ως 

αντίδοτο στα δηλητήρια. Στην Πλάκα προς την παραλία του Αγίου Χαράλαμπου 

βρίσκονται τα ιαματικά λασπόλουτρα όπου γίνεται «πηλοθεραπεία» σε υπαίθριες 

εγκαταστάσεις. Χαρακτηρισμός νερού: Ψυχρό μεταλλικό υποτονικό. Εγκαταστάσεις: 

Δεν υπάρχουν, καθώς αυτήν την στιγμή εκπονούνται οι μελέτες «αναγνώρισης» του 

πηλού και του νερού ως ιαματικών (Ρούπας, 1997). 

� Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 

1) Ιαματική Πηγή Καλλιθέας - Νομός Δωδεκανήσου: Το 

υδροθεραπευτήριο της Καλλιθέας βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου. 

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται κατασκευάστηκαν από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Πιέτρο 

Λομπάρντι, ο οποίος σχεδίασε και το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Στρασβούργο, κατά την περίοδο της Ιταλικής κατοχής. Χαρακτηρισμός νερού: Ψυχρό 

(19.1 °C) χλωριονατριούχο – υποτονικό. Εγκαταστάσεις: Ανενεργές (Ρούπας, 1997). 

2) Ιαματική Πηγή Μανδρακίου Νισύρου - Νομός Δωδεκανήσου: Τα 

λουτρά βρίσκονται σε απόσταση 1.5 χιλιομέτρου από το Μανδράκι, την πρωτεύουσα 

της Νισύρου, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις που μαρτυρούν μια πλούσια ιστορία 

στον τομέα της υδροθεραπείας και λέγεται ότι ο Ιπποκράτης επισκεπτόταν το νησί για 

τα ιαματικά του νερά. Τα λουτρά λειτουργούν από το 1870. Χαρακτηρισμός νερού: 

Υπέρθερμο (50 °C) υδροθειούχο. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 10 

ατομικούς λουτήρες, 3 κοινές δεξαμενές, 2 συσκευές εισπνοθεραπείας και ξενοδοχείο 

(διαχείριση από Δημοτική Επιχείρηση) (Ρούπας, 1997). 

3) Ιαματική Πηγή Θερμών Καλύμνου - Νομός Δωδεκανήσου: Τα λουτρά 

βρίσκονται στο λιμάνι της Πόθιας, πρωτεύουσας του νησιού της Καλύμνου. 
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Χαρακτηρισμός νερού: Μεσόθερμο (37 °C) αλιπηγό υπέρτονος ασθενώς ραδιενεργό. 

Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο με 16 ατομικούς λουτήρες (Ρούπας, 1997). 

4) Ιαματική Πηγή Αδάμαντος Μήλου - Νομός Κυκλάδων: Στον Αδάμαντα, 

μέσα σε μια σπηλιά μήκους 15 μέτρων, βρίσκονται τα λουτρά του Λάκκου. Στο έργο 

του «Περί Επιδημιών», ο Ιπποκράτης αναφέρει πως στα θερμά λουτρά της Μήλου 

θεραπεύτηκε ένας Αθηναίος ο οποίος έπασχε από παχυδερμία. Στο νησί της Μήλου 

υπάρχουν διάσπαρτες ιαματικές πηγές τις οποίες από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

σήμερα χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, χωρίς να είναι τουριστικά 

αξιοποιημένες, ακόμα και πέραν της θερινής περιόδου. Χαρακτηρισμός νερού: 

Μεσόθερμο (35 – 41 °C) μεταλλικό υποτονικό. Εγκαταστάσεις: Μικρός λουτρικός 

σταθμός (Ρούπας, 1997). 

5) Ιαματική Πηγή Λουτρών Κύθνου- Νομός Κυκλάδων: Οι ιαματικές 

πηγές βρίσκονται στο χωριό Λουτρά, βορειοανατολικά του νησιού της Κύθνου. Τα 

λουτρά λειτουργούσαν από τα ρωμαϊκά χρόνια όπως αποδεικνύουν αρχαιολογικά 

ευρήματα. Πιθανολογούν ότι οι πηγές δημιουργήθηκαν από τους σεισμούς ανάμεσα 

στα 626 και 740 π.Χ. και με θαυμασμό μιλά γι' αυτές ο περιηγητής Τουρνεφόρ (17ος  - 

18ος αι.). Τους μαρμάρινους λουτήρες του υδροθεραπευτηρίου τιμούσαν στο 

παρελθόν ο Όθωνας και η Αμαλία ενώ το Ξενία της Κύθνου στον χώρο των λουτρών 

είναι έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Τσίλερ. Χαρακτηρισμός νερού: Υπάρχουν δύο 

θερμές πηγές όπου αναβλύζουν θειούχα, αλατούχα και σιδηρούχα νερά: οι πηγές των 

Αγίων Αναργύρων και του Κακκάβου. Η πρώτη (37ο Κελσίου) βρίσκεται μέσα στο 

υδροθεραπευτήριο και η δεύτερη (52ο Κελσίου) είναι σε απόσταση 50 περίπου 

μέτρων. Εγκαταστάσεις: Υδροθεραπευτήριο (διαχείριση από τον Ε.Ο.Τ.) με 15 

ατομικούς λουτήρες (Ρούπας, 1997). 

2.4 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Η Ελλάδα είναι πλούσια σε ιαματικές πηγές με νερά που έχουν ποικίλη 

φυσικοχημική σύσταση και ενδείκνυνται για εφαρμογή στη σύγχρονη φυσική 

υδροθεραπεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ξενοδοχεία που 

ανταποκρίνονται στα διεθνή δεδομένα και  αποτελούν συγκροτήματα με πλήρεις 

εξοπλισμό. Αυτά τα ξενοδοχεία καλύπτουν όλο το φάσμα των θεραπευτικών 

εφαρμογών του ιαματικού νερού, με όλες τις ανέσεις κάτω από ιατρικό έλεγχο 
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προσφέροντας αναζωογόνηση του οργανισμού (Κωκκώσης, Τσάρτας, & Γκρίμπα, 

2011). 

Αυτά τα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν μονάδες φυσικοθεραπείας, 

θαλασσοθεραπείας, λουτροθεραπείας, κινησιοθεραπείας, κλιματοθεραπείας, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων κτλ. Τέτοια υπάρχουν στη Κρήτη (Mythos Palace, Candia 

Maris), στην Εύβοια (Θέρμαι Σύλλα Spa), στη Παραλία Βραυρώνα (Club Med Mare 

Thalasso), στο Σμόκοβο Καρδίτσας, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, στη Πικρολίμνη 

Κιλκίς κ.α. Μορφές υδροθεραπείας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι α) η 

εισπνευσιοθεραπεία, β) η ποσιθεραπεία και γ) οι εξωτερικές τεχνικές (Σπάθη, 2000). 

Η υδροθεραπεία μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Η εσωτερική 

υδροθεραπεία περιλαμβάνει την ποσιθεραπεία, την εισπνευσιοθεραπεία και τις 

ρινικές, στοματικές, γυναικολογικές πλύσεις. Η εξωτερική υδροθεραπεία 

περιλαμβάνει τις εξωτερικές τεχνικές όπου ανήκει η λουτροθεραπεία (Σπάθη, 2000). 

Στην Ελλάδα οι θεραπευτικές ιδιότητες ορισμένων πηγών ήταν γνωστές από 

την αρχαιότητα και μάλιστα συνδεδεμένες με την ιστορία του τόπου όπου βρίσκονται 

(όπως της Αιδηψού, των Θερμοπυλών, Ικαρίας, Τραϊανούπολης κλπ.). Η αξιοποίηση 

και η βαθμιαία οργάνωση των ιαματικών πηγών της χώρας άρχισε από τις αρχές του 

παρόντα αιώνα. Οι πρώτες πηγές που αναπτύχθηκαν ήταν της Υπάτης, της Αιδηψού, 

της Κύθνου, Κυλλήνης, Λουτρακίου Καϊάφα και ακολούθησαν οι υπόλοιπες πηγές, οι 

περισσότερες από τις οποίες ήταν πηγές Τουριστικής Σημασίας. Οι περιοχές πολλών 

από τις πηγές αυτές λόγω κυρίως της γειτνίασης τους με την θάλασσα εξελίχθηκαν σε 

μεγάλες λουτροπόλεις, οι οποίες δέχονται επιπλέον των λουομένων στις ιαματικές 

πηγές και μεγάλο αριθμό παραθεριστών (Σπάθη, 2000). 

Η ζήτηση για τον ιαματικό τουρισμό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη 

εποχικότητα, ιδίως στις μεγάλες λουτροπόλεις. Από εκτιμήσεις προέκυψε ότι κατά 

την διάρκεια όλου του εξαμήνου, Μάιος - Οκτώβριος, που λειτουργούν συνήθως οι 

πηγές, το 40% των λούσεων κατά μέσο όρο πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα 

Σεπτέμβριο του έτους 1995 στις μεγάλες πηγές, το άλλο 32% κατά μήνα Αύγουστο, 

το 20% περίπου κατά μήνα Ιούλιο, το 5% τον μήνα Οκτώβριο και μόλις το 3% τον 

μήνα Ιούνιο ενώ κατά τον μήνα Μάιο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν ελάχιστο. 

Αντίθετα, για τις πηγές Τοπικής Σημασίας τα αντίστοιχα ποσοστά φαίνονται πιο 

εξομαλυσμένα δηλαδή βρέθηκε ότι το ποσοστό των λούσεων που πραγματοποιήθηκε 
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κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 1995 αναλογούσε στο 30% του συνόλου των λούσεων 

όλου του έτους, το 25% κατά το μήνα Αύγουστο και το 15% κατά το μήνα Ιούλιο, το 

15% κατά το μήνα Οκτώβριο, το 10% κατά τον μήνα Ιούνιο και το υπόλοιπο 5% 

κατά τον μήνα Μάιο. Η διαφορά αυτή που παρατηρήθηκε μεταξύ των πηγών 

Τουριστικής και Τοπικής Σημασίας περισσότερο αποδίδεται στον τόπο προέλευσης 

των λουομένων. Οι μικρές πηγές προτιμούνται περισσότερο από τον τοπικό 

πληθυσμό και λιγότερο από τον πληθυσμό της υπόλοιπης χώρας γιατί απαιτούν 

μικρότερη μετακίνηση των ατόμων ενώ τις μεγάλες λουτροπόλεις τις επισκέπτονται 

συνήθως άτομα από άλλα μέρη της Ελλάδας που συνδυάζουν την υδροθεραπεία με 

τις καλοκαιρινές διακοπές τους (Σπάθη, 2000). 

Ο μέσος όρος παραμονής των ατόμων είναι γύρω στις 15 – 21 ημέρες δηλαδή 

περίπου ότι συμβαίνει και στον υπόλοιπο τουρισμό. Όσον αφορά την ηλικία και το 

φύλο των λουομένων παρατηρείται ότι συνήθως είναι άτομα της τρίτης ηλικίας και οι 

γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου το 60 - 65%). Ο αριθμός 

ατόμων που χρησιμοποιεί τις ιαματικές πηγές αναλογεί στο 1,4% (1993) του 

ελληνικού πληθυσμού, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο, γύρω στο 1,7% κατά 

τα έτη 1961 και 1971 (Σπάθη, 2000). 

Η φθίνουσα πορεία του ιαματικού τουρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό οφείλεται κυρίως στον ανταγωνισμό που προέρχεται από το χώρο της 

φαρμακοβιομηχανίας και την απροθυμία των γιατρών να αναγνωρίσουν την 

υδροθεραπεία ως ιατρική μέθοδο (Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). Επίσης, 

σημαντικό ρόλο στην φθίνουσα πορεία του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα έχει 

παίξει και η έλλειψη της σχετικής διαφήμισης και πληροφόρησης του κοινού από τα 

μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά κλπ.) τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (Σπάθη, 2000). 

2.5 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 

Τα ιαματικά νερά σύμφωνα με την χημική τους σύσταση διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, ανάλογα με τα στοιχεία που περιέχουν (Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 

2001): 
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i. Τα ολιγομεταλλικά νερά, των οποίων η ποσότητα των μεταλλικών στοιχείων που 

περιέχουν είναι μικρότερη από 1mg/l νερού. Εδώ εντάσσονται οι ακρατοθέρμες και 

οι ακρατοπηγές. 

ii. Τα πολυμεταλλικά νερά, των οποίων η συνολική ποσότητα των μεταλλικών 

στοιχείων που περιέχουν είναι μεγαλύτερη του 1mg/l νερού. Εδώ περιλαμβάνονται οι 

εξής πηγές: οξυπηγές, αλκαλικές, αλκαλικών γαιών, χλωριονατριούχες, αλιπηγές, 

θειϊκονατριούχες, πικροπηγές, γυψοπηγές, σιδηρούχες (περιέχουν σίδηρο άνω του 

0,01 1mg/l νερού) και θειούχες (περιέχουν θείο άνω του 0,001 1mg/l νερού). 

Από πλευράς συνόλου διαλελυμένων αλάτων, συνήθως τα ιαματικά νερά 

έχουν περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 1gr/l. Η αυξημένη περιεκτικότητά τους σε 

διαλελυμένα στερεά συστατικά είναι συνάρτηση οπωσδήποτε και της θερμοκρασίας 

τους. Η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει την διαλυτική ικανότητα του νερού που 

κυκλοφορεί μέσα στα πετρώματα και συντελεί στον εμπλουτισμό του σε συστατικά, 

έναντι του κοινού νερού (Λεούσης, 2006). 

Σε αντιδιαστολή προς τα ιαματικά νερά, η κατηγορία των λεγόμενων 

ολιγομεταλλικών νερών, συχνά γνωστών για διάφορες θεραπευτικές ιδιότητες, 

χαρακτηρίζεται από χαμηλή θερμοκρασία και μικρή περιεκτικότητα σε στερεά 

διαλελυμένα συστατικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα ή ακόμα και με τα κοινά 

πόσιμα νερά. Τα κύρια ανιόντα που απαντούν στη χημική των ιαματικών νερών είναι: 

το χλώριο (Cl─), που είναι το πιο κοινό ιόν και συμμετέχει κυρίως στο σχηματισμό 

αλάτων NaCl και KCl. Το βρώμιο (Br─) που είναι αρκετά συχνό και συνήθως 

συνδεδεμένο με το νάτριο, το κάλιο ή το μαγνήσιο. Η οριακή τιμή διάκρισης μεταξύ 

κοινών και μεταλλικών νερών για το βρώμιο είναι 5mg/l. Στη σύσταση των 

ιαματικών νερών συμμετέχουν οπωσδήποτε η θειική ρίζα (SO4
=) και το 

οξυανθρακικό ιόν (HCO3
-). Το ιώδιο (Ι─) είναι πολύ συχνό με οριακή τιμή διάκρισης 

1mg/l και το φθόριο (F─ ) επίσης, με οριακή τιμή 2mg/l (Λεούσης, 2006). 

Το αρσενικό (As=) παρουσιάζεται συνήθως με την μορφή του ανιόντος 

HAsO4
= με οριακή τιμή διάκρισης μεταξύ κοινών και μεταλλικών νερών 1,3 mg/l 

(Λεούσης, 2006). 

Τα κύρια κατιόντα που απαντούν στη χημική σύσταση των ιαματικών νερών 

είναι: το νάτριο (Na+) που σπάνια απουσιάζει. Το κάλιο (Κ+) είναι επίσης πολύ 

συχνό. Το λίθιο (Li+) βρίσκεται πάντοτε σε μικρές ποσότητες και προσδίδει στο νερό 
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θεραπευτικές ιδιότητες, έχει δε οριακή τιμή διάκρισης μεταξύ κοινών ιαματικών 

νερών 1mg/l. Το ασβέστιο (Ca++) που συνοδεύεται σχεδόν πάντα από το μαγνήσιο 

(Mg++), είναι πολύ συχνό. Σχηματίζουν και τα δύο ενώσεις κυρίως με την ανθρακική 

ρίζα και το χλώριο (Λεούσης, 2006). 

Ο δισθενής (Fe++) και ο τρισθενής (Fe+++) σίδηρος είναι αρκετά συχνός στα 

ιαματικά νερά με οριακή τιμή διάκρισης από τα κοινά νερά 10mg/l. Το βάριο (Ba++) 

και το στρόντιο (Sr++) είναι πιο σπάνια και έχουν αντίστοιχες τιμές 5mg/l και 10mg/l 

(Λεούσης, 2006). 

Συστατικά που συμμετέχουν στη σύσταση των ιαματικών νερών και δεν 

διίστανται σε ιόντα είναι το μεταβορικό οξύ ΗΒΟ2 με οριακή τιμή διάκρισης από τα 

κοινά νερά 5mg/l, και το H2SiO2, πολύ συχνό στις θερμές ανθρακικές πηγές. Ακόμα 

μπορούν να συμμετέχουν σαν κολλοειδή το πυρίτιο και το υδροξύλιο του σιδήρου 

(Λεούσης, 2006). 

Τα συστατικά των ιαματικών νερών έχουν εξωγενή και ενδογενή προέλευση. 

Σαν κύρια πηγή εξωγενούς προέλευσης συστατικών, θεωρείται η απόπλυση και 

διάλυση των πετρωμάτων μέσα από τα οποία το νερό κυκλοφορεί, καθώς επίσης και 

η συνεισφορά σε συστατικά από τις διάφορες χημικές αντιδράσεις και από την δράση 

μικρο-οργανισμών. Ο ενδογενής εμπλουτισμός του ιαματικού νερού σε συστατικά, 

γίνεται από την δράση του μάγματος και την ηφαιστειότητα που λαμβάνει χώρα στο 

βάθος του φλοιού της γης (Λεούσης, 2006). 

Οι φυσικοχημικές παράμετροι που έχουν κυρίως σημασία για τα ιαματικά 

νερά είναι το pH, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, το δυναμικό οξειδοαναγωγής και η 

πυκνότητα (Λεούσης, 2006). 

Τα ιαματικά νερά εμφανίζονται με διάφορες τιμές του pH, (όξινα ή 

αλκαλικά), δηλαδή να επικρατούν στη σύστασή τους (θεωρώντας τα σαν ιονισμένα 

διαλύματα) τα όξινα ή τα βασικά ιόντα. Οι τιμές pH των ιαματικών νερών δίνουν 

πληροφορίες σχετικές με τα συστατικά που αναμένεται να συμμετέχουν στη σύστασή 

τους ή με τον χαρακτήρα των πετρωμάτων προέλευσής τους (Λεούσης, 2006). 

Όταν το νερό περιέχει ελεύθερο CO2, H2S, SO4, H2SO4, HCI, κλπ. τότε το pH 

έχει μικρές τιμές (όξινα νερά). Τα ισχυρά ασβεστιτικά νερά έχουν pH πολύ ψηλό, 
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δηλαδή 7, 8 ή και περισσότερο, ενώ νερά που προέρχονται από πετρώματα πυριτικά 

έχουν pH γύρω στο 7 και μερικές φορές ελαφρά μικρότερο (Λεούσης, 2006). 

Το pH μιας ιαματικής πηγής δεν είναι σταθερό αλλά εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες (π.χ. βροχόπτωση, κατείσδυση). Οι μεταβολές του pH επηρεάζουν την 

σταθερότητα των διαλελυμένων συστατικών του νερού, και προκαλούν καθίζηση των 

ανθρακικών αλάτων ή κροκίδωση ορισμένων συστατικών (για παράδειγμα το 

υδροξείδιο του σιδήρου) που βρίσκονται σε κολλοειδή κατάσταση, σε συνδυασμό με 

το δυναμικό οξειδοαναγωγής, την θερμοκρασία και την πίεση (Λεούσης, 2006). 

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού, για μια δεδομένη θερμοκρασία 

εξαρτάται από τα ιόντα που περιέχονται σ’ αυτό και είναι απ’ ευθείας ανάλογη προς 

την ολική συγκέντρωσή τους. Έτσι η αγωγιμότητα δίνει το μέτρο της συγκέντρωσης 

των διαλελυμένων ηλεκτρολυτών μέσα στο νερό, δηλαδή δίνει τον ιονισμό του νερού 

ή την ολική περιεκτικότητα του σε συστατικά (Λεούσης, 2006). 

Επομένως, τυχόν διακυμάνσεις της συνολικής περιεκτικότητας του ιαματικού 

νερού, που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες (βροχόπτωση, ανάμιξη με άλλα 

νερά κλπ.) μπορούν να διαπιστωθούν απλά, μόνο με τον έλεγχο της αγωγιμότητας 

του (Λεούσης, 2006). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o 

3.1 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Λουτροθεραπεία είναι η εμβύθινση ολόκληρου του σώματος ή μέρος του 

σώματος σε κάποιο υλικό (νερό, λάσπη) για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο τρόπος 

εφαρμογής της γίνεται με: λασπόλουτρα (πηλοθεραπεία), υδροκινησιοθεραπεία, 

ραδιούχα λουτρά, χλωριονατριούχα λουτρά, ατμόλουτρα (σάουνα) και 

θαλασσοθεραπεία (Σπάθη, 2000). 

ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ (ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ): 

Το λασπόλουτρο είναι καθολικό ή συνηθέστερα τοπικό (κατάπλασμα) στην 

περιοχή που πάσχει (αρθρώσεις). Η δράση της λάσπης αποδίδεται κυρίως στις υψηλές 
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θερμοκρασίες 40 - 46οC και πλέον (Cockerell, 1996). Είναι γνωστό ότι τα στερεά 

σώματα κρατούν επί μακρό χρόνο τη θερμότητα και ότι τότε το ανθρώπινο σώμα την 

ανέχεται ευκολότερα. Γι’ αυτό η λάσπη χρησιμοποιείται για δράση σε όργανα κατά 

βάθος (ισχίο κτλ.). Αλλά η ιαματική λάσπη δεν αποτελεί ένα απλό μείγμα στερεού 

υποστρώματος και ιαματικού νερού. Το χώμα επιλέγεται από εδάφη ηφαιστειογενή, 

από προσχώσεις και έλη. Καλλιεργείται με το ιαματικό νερό για πολλούς μήνες ή 

χρόνια και υφίσταται ζυμωτικές επεξεργασίες .Έτσι αποκτά φυσικοχημικές ιδιότητες 

με παρουσία ζώντων οργανισμών που διευκολύνουν την απορρόφηση του θείου και 

του ραδονίου, των φλεγμονωδών στοιχείων και την ελάττωση του πόνου (Κουμέλης, 

2011). 

Το λασπόλουτρο έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι έχει μικρότερη 

θερμοχωρητικότητα και θερμοαγωγιμότητα από το νερό, που σημαίνει ότι το 

ανθρώπινο σώμα ανέχεται πολύ υψηλότερους βαθμούς θερμοκρασίας στη λάσπη από 

ότι στο νερό. Έτσι επηρεάζεται πολύ η ανταλλαγή της ύλης και ειδικά με καλύτερη 

καύση του αζώτου των τροφών, με αποτέλεσμα να ανέρχεται η ποσότητα της 

υποβαλλόμενης Ουρίας και του Ουρικού οξέος (Κουμέλης, 2011). 

Με τα ζεστά λασποεπιθέματα διευρύνονται το επιφανειακά και βαθύτερα 

αιμοφόρα αγγεία, προκαλείται δηλαδή τοπική υπεραιμία (Κουμέλης, 2011). 

Μετά το λασπόλουτρο έρχεται ισχυρή εφίδρωση που αφενός πυκνώνει το 

αίμα, αφετέρου με τον ιδρώτα αποβάλλονται βακτηρίδια και τοξίνες. Βεβαίως και τα 

χημικά ερεθίσματα διαφέρουν από αυτά των ιαματικών υδρόλουτρων. Ούτως ή 

άλλως κάθε ιαματική πηγή περιέχει διαφορετικά στοιχεία και σε διαφορετικές 

αναλογίες από ότι οι άλλες (Κουμέλης, 2011). 

Το λασπόλουτρο ενδείκνυται για ρευματικές παθήσεις, για δερματικές 

(έκζεμα), για παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος (αρτηριακή υπέρταση) και 

για γυναικολογικές παθήσεις (ανεπάρκεια των ωοθηκών). Ενώ αντενδείκνυται για 

καρδιολογικές, νευρικές και ψυχικές παθήσεις (Κουμέλης, 2011). 

ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Αξιόλογος τρόπος εφαρμογής του Ιαματικού νερού είναι η χρησιμοποίηση του 

σε πισίνες, που είναι η σήμερα από όλους αποδεκτή υδροκινησιοθεραπεία. Αυτή 

βρήκε μεγάλη εφαρμογή τις τελευταίες δεκαετίες και δεν νοείται σήμερα 
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Υδροθεραπευτήριο ή και οργανωμένο φυσικοθεραπευτήριο χωρίς εφαρμογή 

υδροκινησιοθεραπείας. Με τημέθοδο αυτή γίνεται εκμετάλλευση και των τριών 

παραγόντων του ιαματικού νερού – χημικού, θερμικού και μηχανικού (Κουμέλης, 

2011). 

Η υδροκινησιοθεραπεία ενδείκνυται για ατροφίες, παραμορφώσεις, 

αγκυλώσεις, καθώς και για γυναικολογικές παθήσεις (λευκόρροια, ανεπάρκεια των 

ωοθηκών). Ενώ αντενδείκνυται για αιμορραγίες διαφόρων οργάνων και για βαριές 

μορφές διαβήτου (Κουμέλης, 2011). 

 

ΡΑΔΙΟΥΧΑ ΛΟΥΤΡΑ: 

Οι ραδιούχες πηγές αναφέρονται τα νερά που έχουν αυξημένη συγκέντρωση 

ραδονίου (Rn) και ραδίου (Ra). Το ραδόνιο εισέρχεται στα νερά από τα ραδιενεργά 

πετρώματα, σαν αποτέλεσμα της διάσπασης του ραδίου. Η πιο εντατική είσοδος του 

ραδονίου στο νερό παρατηρείται στα τεκτονισμένα πετρώματα, σε περίπτωση μικρής 

ταχύτητας της κίνησης του νερού (Λεούσης, 2006). 

Για ιαματικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται τα νερά που περιέχουν ραδόνιο 

(Rn) και πάρα πολύ σπάνια τα νερά που έχουν αναμειγμένο ραδόνιο και ράδιο. 

Ξεχωρίζουν δυο ομάδες ραδιούχων ιαματικών πηγών (Λεούσης, 2006): 

i. Ραδιούχες πηγές, που το ραδόνιο είναι το μοναδικό θεραπευτικό συστατικό στοιχείο 

ii. Ραδιούχες πηγές πολυσύνθετες, στις οποίες εκτός από το ραδόνιο υπάρχουν και άλλες 

ενεργές ουσίες, όπως το ελεύθερο ανθρακικό οξύ (CO3
=), διάφορα άλατα, 

ιχνοστοιχεία, όπως και η αυξημένη θερμοκρασία του νερού. 

Η θεραπεία με ραδόνιο είναι είδος λουτροθεραπείας, στην οποία 

χρησιμοποιούνται τα ραδιενεργά ισότοπα του ραδονίου και των προϊόντων της 

διάσπασής του. Το ραδόνιο (Rn86
222) είναι ενεργό αδρανές αέριο, με χρόνο 

υποδιπλασιασμού (ή ημίσειας ζωής) 3,823 ημέρες. Τα προϊόντα διάσπασης του 

ραδονίου (τα ισότοπα του Μολύβδου, Πολωνίου, Βισμουθίου), εκπέμπουν σωμάτια α 

(ράδιο Α και ράδιο C1), ακτίνες β και ακτίνες γ (ράδιο Β και ράδιο C). Ο χρόνος 

υποδιπλασιασμού των ισοτόπων βρίσκεται στα πλαίσια από μερικά κλάσματα του 

δευτερόλεπτου, έως 26,8 λεπτά. Ο ειδικός παράγοντας που επιδρά στον οργανισμό, 
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είναι οι ακτίνες α. Η συμμετοχή των ακτινών α στην συνολική ραδιενεργό 

ακτινοβολία που εκπέμπουν τα ραδιενεργά ισότοπα, ανέρχεται στο 90% της 

συνολικής ακτινοβολίας. Εκτός τούτου, είναι γνωστό ότι η βιολογική δράση της 

ακτινοβολίας α είναι 10 - 20 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των β και γ 

ακτινοβολιών. Στη θεραπεία με ραδόνιο, χρησιμοποιούνται ραδιούχα λουτρά, 

αερόλουτρα, γυναικολογικές πλύσεις και μικροκλύσματα, εισπνοές, πόση κλπ. Στη 

λουτροθεραπεία με ραδόνιο διάρκειας 20 λεπτών, εισχωρεί μέσα στον οργανισμό το 

0,5% του ραδονίου που βρίσκεται μέσα στο λουτήρα και πάνω στο δέρμα 

συσσωρεύεται περίπου το 2% των προϊόντων διάσπασης του ραδονίου που 

ονομάζεται ραδιενεργό στρώμα. Το ραδόνιο, εισερχόμενο στον οργανισμό του 

ασθενή από το λουτήρα, συγκεντρώνεται βασικά στο δέρμα (σε ποσοστό άνω του 

90%). Με την έξοδο του ασθενή από το λουτρό, το ραδόνιο αποβάλλεται από τον 

οργανισμό μέσω τον πνευμόνων (ποσοστό περίπου 60 %) και μέσω του δέρματος (σε 

ποσοστό περίπου 40%). Η διαδικασία αυτή τελειώνει μετά από 4 έως 5 ώρες μετά 

από την λουτροθεραπεία. Στην πραγματικότητα, όλο το ραδιενεργό στρώμα που 

συσσωρεύεται στο δέρμα, διασπάται μέσα σε 2 έως 3 ώρες (Λεούσης, 2006). 

Κατά την πόση του ραδιούχου νερού, το μεγαλύτερο μέρος του ραδονίου 

βρίσκεται στο στομάχι, από όπου ένα μέρος του διαβιβάζεται σε άλλα όργανα και ένα 

άλλο μέρος απορροφάται από το αίμα. Τα προϊόντα διάσπασης του ραδονίου 

συσσωρεύονται στα τοιχώματα του γαστρεντερικού σωλήνα, όπου και διασπώνται. 

Από τον οργανισμό το ραδόνιο αποβάλλεται μέσω του αναπνευστικού συστήματος 

(Λεούσης, 2006). 

Κατά την εισπνοή του ραδονίου, συσσωρεύεται στους πνεύμονες μεγάλη 

ποσότητα των προϊόντων διάσπασης. Από τους πνεύμονες, το ραδόνιο μεταφέρεται 

σε διάφορα όργανα και ιστούς. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, την μεγαλύτερη 

υποβολή στην ενέργεια ακτινών στον οργανισμό μετά το αναπνευστικό σύστημα, 

αποτελούν οι στεατώδεις ιστοί και οι νεφροί (Λεούσης, 2006). 

Η δράση της ραδιενεργού ακτινοβολίας καθορίζεται από την ποσότητα 

απορροφουμένης δόσης ακτινοβολίας σε διάφορα όργανα και ιστούς του οργανισμού. 

Κατά την θεραπεία με 15 ραδιούχες λούσεις, η πυκνότητα μιας διάλυσης είναι 224 

Mache. Όμως, στη ραδονοθεραπεία παίζει σπουδαίο ρόλο η δυσαναλογία της 

προσωρινής και εκτεταμένης υποβολής στην ενέργεια ακτινών των διαφόρων 
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οργάνων του σώματος. Σαν αποτέλεσμα έχουμε ότι η δόση της υποβολής στην 

ενέργεια των ακτινών σε μερικά όργανα και ιστούς του οργανισμού, είναι 

εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από την δόση της υποβολής στην ενέργεια ακτινών 

σε αυτά τα όργανα, από το φυσικό φόντο της ραδιενέργειας. Για τον λόγο αυτόν, στη 

θεραπεία με ραδιούχα λουτρά χρησιμοποιούνται διάφορες δόσεις του ραδονίου 

ανάλογα με την νόσο και την αρχική κατάσταση του ασθενή (Λεούσης, 2006). 

Το όριο της επιτρεπόμενης υποβολής στην ενέργεια ακτινών, κατά την 

θεραπεία με ραδιούχα λουτρά, είναι 2520 Mache, ενώ το ίδιο όριο για την θεραπεία 

με ατμόλουτρα είναι 700 Mache. Κατά την ποσιθεραπεία, το όριο αυτό για το 

ραδόνιο μειώνεται σε 202 Mache για την συνολική θεραπεία. Στις εισπνοές του 

ραδονίου χωρίς τα προϊόντα διάσπασης, η θεραπεία γίνεται με την πυκνότητα μιας 

διάλυσης 728 Mache, ενώ στις εισπνοές με τα προϊόντα διάσπασης, έως 50 Mache. 

Στα παιδιά, η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των πέντε ετών, με την 

πυκνότητα του ραδονίου στο νερό να μην ξεπερνά τα 112 Mache (Λεούσης, 2006). 

Η ελάχιστη συγκέντρωση του ραδονίου στο νερό που έχει θεραπευτική 

δράση, θεωρείται τα 14 Mache στα ραδιούχα λουτρά και 2,8 Mache στις εισπνοές. Τα 

νερά με συγκέντρωση ραδονίου έως 14 Mache θεωρούνται ραδιούχα, αν έχουν 

αρκετή ποσότητα για την χρησιμοποίησή τους σε δεξαμενές (κολυμβητήρια) και σε 

τρεχούμενες μπανιέρες, στις οποίες το σώμα του ασθενή θα βρίσκεται σε επαφή 

μεγάλη μάζα νερού. Αυτό βοηθάει στην εναπόθεση πάνω στο δέρμα των προϊόντων 

διάσπασης του ραδονίου (το ραδιενεργό στρώμα) (Λεούσης, 2006). 

Η ραδονοθεραπεία ασκεί την δράση της μέσω των κέντρων της νευρικής και 

ενδοκρινικής ρύθμισης και του ανοσοποιητικού συστήματος. Η ραδιενεργός 

ακτινοβολία του ραδονίου ασκεί τοπική διεγερτική επιρροή στην ανάπτυξη της 

ανάπλασης των ιστών. Τα ραδιούχα λουτρά ρυθμίζουν την περιφεριακή κυκλοφορία 

του αίματος και την λειτουργία της καρδιάς, βελτιώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως 

επίσης και τα συστατικά του αίματος. Η ραδονοθεραπεία ασκεί ευνοϊκή επίδραση στα 

διάφορα στάδια του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των μετάλλων και της 

χοληστερίνης (Λεούσης, 2006). 

Τα ραδιούχα λουτρά ελαττώνουν την αυξημένη λειτουργία του θυρεοειδή 

αδένα και των ωοθηκών. Η πόση του ραδιούχου νερού, η εισπνοή του ραδονίου και 

τα ραδιούχα λουτρά, βοηθούν την λειτουργία της υπόφυσης, του φλοιού και της 
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μυελώδους μοίρας των επινεφριδίνων. Τα ραδιούχα λουτρά και η πόση ραδιούχου 

νερού, διεγείρει την κινητική και εκκριτική λειτουργία του στομάχου, του ήπατος και 

του παγκρέατος. Η ραδονοθεραπεία ενισχύει την ανοσοποιητική αντίδραση του 

οργανισμού, μειώνει την ευαισθητοποίηση, ασκεί αντιφλεγμονώδη, αναλγητική, 

αντικνησμική δράση. Τα ραδιούχα λουτρά δρουν καταπραϋντικά στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα, στο δε περιφερειακό σύστημα ασκούν αναλγητική δράση. Η 

ραδιενεργός ακτινοβολία διεγείρει την ανάπλαση των ιστών. Η ιδιαιτερότητα της 

ραδονοθεραπείας είναι η απαλότητα και η καταπραϋντική δράση. Γι’ αυτό, η 

συνηθισμένη δόση (112 - 224 Mache) των ραδιούχων λουτρών, πολύ σπάνια 

προκαλεί «καταφανή λουτρική αντίδραση». Η λουτρική αντίδραση εμφανίζεται 

συνήθως στη θεραπεία από ραδιούχες πηγές, στις οποίες εκτός του ραδονίου, 

υπάρχουν και άλλες ενεργητικές ουσίες (Λεούσης, 2006). 

Η ραδονοθεραπεία αντενδείκνυται για παθήσεις του καρδιαγγειακού 

συστήματος, για όλες τις μορφές των αιματολογικών παθήσεων και κατά την περίοδο 

της εγκυμοσύνης. Η ραδονοθεραπεία χρησιμοποιείται και στην παιδιατρική για 

χρόνιες παθήσεις του ήπατος και των νεφρών, για εγκεφαλική παράλυση, για 

κατάλοιπα από πολυομυελίτιδα και για μυϊκή δυστροφία Duehenne (Λεούσης, 2006). 

 

ΧΛΩΡΙΟ-ΝΑΤΡΙΟΥΧΑ ΛΟΥΤΡΑ: 

Τα χλωριο-νατριούχα νερά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των υπόγειων 

ιαματικών πηγών. Εξ’ αιτίας αυτού είναι πιο διαδεδομένα στην λουτροθεραπεία 

διαφόρων νόσων. Ανάλογα με την περιεκτικότητα, χωρίζονται σε νερά με ελαφρά 

(από 10 έως 20 gr/l), μέτρια (από 20 έως 40 gr/l) και υψηλή (από 40 έως 80 gr/l) 

πυκνότητα (Λεούσης, 2006). 

Η επίδραση των χλωρι-νατριούχων λουτρών εξαρτάται από την συγκέντρωση, 

από την θερμοκρασία του νερού μέσα στη μπανιέρα και επίσης από την αρχική 

κατάσταση του οργανισμού του ασθενή. Είναι γνωστό ότι τα χλωριο-νατριούχα 

ιαματικά νερά ασκούν συνολική αντανακλαστική επίδραση, σαφείς λειτουργικές 

αλλαγές στους νευρικούς υποδοχείς του δέρματος του ανθρώπου, όπως επίσης και 

στα κυτταρικά στοιχεία και στα αγγεία του δέρματος. Η αύξηση της πυκνότητας μιας 

διάλυσης και της συχνότητας της θεραπείας μπορεί να δημιουργήσει καταστρεπτικές 
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αλλοιώσεις στο δέρμα. Η μελέτη της θεραπευτικής επίδρασης των χλωριο-

νατριούχου νερού έχει δείξει ότι η ελάχιστη συγκέντρωση, από την οποία αρχίζει να 

εκδηλώνεται η ειδική δράση του χλωριούχου-νατριούχου νερού, είναι τα 10 gr/l. Για 

συγκεντρώσεις από 20 έως 40 gr/l,η επίδραση του ιαματικού νερού είναι σαφής. Η 

αύξηση της συγκέντρωσης πάνω από τα 40 gr/l, συχνά προκαλεί αρνητικές 

αντιδράσεις στο καρδιαγγειακό, νευρικό και άλλα συστήματα του οργανισμού 

(Λεούσης, 2006). 

Σε σχέση με άλλα ιαματικά λουτρά, η επίδραση των χλωριουχο-νατριούχων 

λουτρών στους ασθενείς με φλεβική ανεπάρκεια, προκαλεί πιο πολύ εκδηλωμένη 

μείωση στη γλοιότητα του αίματος και αύξηση της ελαστικότητας του τοιχώματος 

των φλεβικών αγγείων. Παρατηρείται βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στα 

άκρα με φλεβική στάση και μέτρια αύξηση της συρροής του αρτηριακού αίματος. 

Εκτός από τα παραπάνω, στους ασθενείς παρατηρείται αύξηση της λειτουργίας του 

αντιπηκτικού συστήματος του αίματος (Λεούσης, 2006). 

Τα χλωριο-νατριούχα λουτρά ρυθμίζουν τη λειτουργική κατάσταση του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, προκαλούν αλλαγή της ανοσίας του οργανισμού και 

αλλάζουν σημαντικά την πορεία του μεταβολισμού. Έχει διαπιστωθεί αναλγητική 

αντιφλεγμονώδης δράση και μείωση της ευαισθητοποίησης στους ασθενείς με 

εκφυλιστικές και άλλες προσβολές των άρθρων (Λεούσης, 2006). 

Είναι φανερό ότι τα χλωριο-νατριούχα λουτρά επιδρούν ευνοϊκά στη 

λειτουργική κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήματος στους ασθενείς με νευρο-

κυκλοφοριακή δυστονία υποτασικού τύπου, αρτηριακή υπέρταση και 

ρευματοκαρδιακά νοσήματα. Σε μια σειρά δεικτών της λειτουργικής κατάστασης του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, παρατηρείται θετικότερη δράση των χλωριο-

νατριούχων λουτρών σε σχέση με ραδιούχα, θειούχα ή ανθρακούχα λουτρά 

(Λεούσης, 2006). 

Τα χλωριο-νατριούχα λουτρά χρησιμοποιούνται με θερμοκρασία νερού 

μεταξύ 35 και 38 0C. Η διάρκεια της λούσης είναι μεταξύ 10 και 20 λεπτών, μέρα 

παρά μέρα ή για δύο συνεχόμενες ημέρες με διακοπή την τρίτη μέρα. Ο συνολικός 

αριθμός των λούσεων είναι 12 έως 15 λούσεις (Λεούσης, 2006). 
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Τα χλωριο-νατριούχα λουτρά αντενδείκνυνται πριν την παρέλευση ενός έτους 

από σηπτική θρομβοφλεβίτιδα. Στους ασθενείς με φλεβική ανεπάρκεια 

αντενδείκνυται η όρθια θέση εντός της δεξαμενής λούσεως (Λεούσης, 2006). 

ΑΤΜΟΛΟΥΤΡΑ (ΣΑΟΥΝΑ): 

Τα ατμόλουτρα, σαν μέσο θερμικής επίδρασης στον οργανισμό 

χρησιμοποιούνται από τα αρχαία χρόνια με στόχο την υγιεινή, την προφύλαξη, την 

σκληραγωγία και σε ορισμένες περιπτώσεις για την θεραπεία. Ο ενεργός παράγοντας 

του ατμόλουτρου, εκτός από την εναλλαγή του ζεστού με το κρύο νερό, είναι ο 

ζεσταμένος αέρας και ο ατμός που μπορούν να αναπαράγονται σε διάφορους 

συσχετισμούς. Από τις άλλες μεθόδους των ιαματικών λουτρών, τα ατμόλουτρα 

διακρίνονται για την επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας πάνω σε όλη την επιφάνεια 

του σώματος και περισσότερο στα αναπνευστικά όργανα (Cockerell, 1996). Το 

κυριότερο στοιχείο των ατμόλουτρων είναι η δράση τους στον θερμορυθμιστικό 

μηχανισμό. Σε σχέση με τη δράση τους αυτή, χωρίζονται συμβατικά σε δυο τύπους 

(Κουμέλης, 2011): 

1) Του ατμού, σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (45 – 60 0C) και μεγάλη υγρασία (90 – 

100 %). 

2) Του αέρος, ξηροί, με υψηλή θερμοκρασία (90 – 100 0C) και χαμηλή υγρασία (10 – 15 

%) (σάουνα). 

Η αποδοτικότητα της επίδρασης του ατμόλουτρου, καθορίζεται από τον 

βαθμό εφίδρωσης. Η προειδοποίηση της υπερθέρμανσης του οργανισμού στο χρονικό 

διάστημα διαμονής μέσα στο ιδρωτήριο, είναι η εξάτμιση του ιδρώτα από την 

επιφάνεια του σώματος. Στην υπερθερμική επίδραση παρατηρείται ταχυπαλμία, 

ταχύπνοια, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, που αποτελεί την επανορθωτική 

αντίδραση του οργανισμού στην επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας. Για την 

αποβολή της θερμοκρασίας του σώματος, λαμβάνει χώρα διαστολή των αγγείων του 

δέρματος και ελαττώνεται η περιφερική αντίσταση που σε ορισμένο βαθμό 

διευκολύνει την λειτουργία της καρδιάς, η οποία βρίσκεται σε δύσκολες συνθήκες, 

λόγω διέγερσης της λειτουργίας της από τον υπερθερμικό ερεθισμό. Όμως, στους 

παχύσαρκους η καρδιάλειτουργεί με πλήρη απόδοση και συχνά πυκνά δεν μπορεί 

ορθολογικά να προσαρμόζεται στην επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης 

υγρασίας (Κουμέλης, 2011). 
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Η δραστηριότητα των θερμορυθμιστικών μηχανισμών του ανθρώπου μέσα 

στα ατμόλουτρα με υψηλή υγρασία, βρίσκεται σε πολύπλοκες συνθήκες. Μετά την 

εισπνοή ζεστού ατμού και την δυσκολία μεταβολισμού αερίων, το σύστημα της 

πνευμονικής κυκλοφορίας δοκιμάζει μεγάλη φόρτωση. Η υψηλή υγρασία δυσκολεύει 

την εξάτμιση του ιδρώτα από το δέρμα. Η θερμική αποβολή καθυστερεί. Στον 

οργανισμό μειώνεται το χλώριο. Λόγω της αύξησης του μεταβολισμού και της 

κυκλοφορίας, αυξάνεται η εσωτερική θερμική παραγωγή, που συνεπάγεται 

υπερθέρμανση του οργανισμού. Η υπερθέρμανση στους ασθενείς με αντενδείξεις ή 

στην αντικανονική χρήση των ατμολούτρων, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

συνέπειες. Η παραμονή στον θερμοθάλαμο για το χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

12 λεπτών και η παρατεταμένη ψυχρολουσία στη δεξαμενή κρύου νερού, προκαλεί 

ταχυπαλμία και αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Μετά την προσαρμογή του 

οργανισμού στην υπερθερμία αυξάνεται ο βαθμός εφίδρωσης. Παρατηρείται 

υποχώρηση των οιδημάτων μετά από 2 έως 3 επισκέψεις στο θερμοθάλαμο, όπως 

φαίνεται εξ’ αιτίας της ανακατανομής του υγρού. Εκτός τούτου προκύπτει αναστολή 

της διούρησης. Σημειώνεται η μείωση της μάζας του σώματος, λόγω της απώλειας 

του υγρού (Κουμέλης, 2011). 

Η εισπνοή του ζεστού αέρα αυξάνει την αιμάτωση των βλεννογόνων του 

ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος, που συνοδεύεται με χαλάρωση των 

αναπνευστικών μυών, ελάττωση της ελαστικής και γλοιώδους αντίστασης του 

πνευμονικού ιστού και βρογχολογική δράση. Επίσης, αυξάνεται η ζωτική 

περιεκτικότητα των πνευμόνων και βελτιώνεται ο μεταβολισμός αερίων στις 

κυψελίδες, που διευκολύνει σημαντικά την αναπνοή (Κουμέλης, 2011). 

Η εναλλακτική επίδραση της ζέστης και του κρύου γυμνάζει το νευρικό 

σύστημα. Η σάουνα συντελεί στην έκκριση της αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης, που 

επιβεβαιώνει την αύξηση της τόνωσης των τμημάτων του συμπαθητικού νευρικού 

συστήματος. Μια σειρά ερευνητών ανακάλυψαν την αύξηση του επιπέδου της 

φλοιοπινεφριδοτρόπου (ΑΚΤΗ) και της σωματοτροπίνης και αναφέρουν επίσης την 

αύξηση της ενεργητικότητας της ρενίνης του πλάσματος, της αγγειοτενσίνης Ι και της 

αλδοστερόνης. Παράλληλα, άλλοι ερευνητές υπογραμμίζουν την ασήμαντη και 

μικρής χρονικής διάρκειας αλλαγή των δεικτών του επιπέδου των ορμονών 

(Κουμέλης, 2011). 
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Η υπερθερμική επίδραση στο δέρμα και στα αναπνευστικά όργανα, οδηγεί 

στην αλλαγή της θερμικής ισορροπίας του οργανισμού. Παρατηρείται αύξηση της 

θερμοκρασίας του σώματος και ιδιαίτερα στο  δέρμα (40 – 42 0C), και λιγότερο στο 

εσωτερικό του οργανισμού. Ηαύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος 

εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία μέσα στο θερμικό θάλαμο, από την 

σωματική διάπλαση του ατόμου και από την διάρκεια της παραμονής στη σάουνα 

(Λεούσης, 2006). 

Η διαστολή των περιφερικών αγγείων και η διέγερση της δραστηριότητας των 

εφιδρωτικών αδένων εμποδίζουν την υπερθέρμανση του οργανισμού. Ο αυξημένος 

ιδρώτας, που διαρκεί και μετά την απομάκρυνση από τον θερμικό θάλαμο, βοηθά 

στην γρήγορη ελάττωση της θερμοκρασίας. Η εισπνοή του δροσερού αέρα, το κρύο 

ντους και η κατάδυση στη δεξαμενή με κρύο νερό, επαναφέρει την θερμοκρασία του 

σώματος στην αρχική κατάσταση (Κουμέλης, 2011). 

Η παραμονή στη σάουνα για 10 έως 20 λεπτά, αυξάνει την συχνότητα των 

καρδιακών παλμών κατά 50% περίπου, σε σχέση με την αρχική κατάσταση. Η 

αύξηση του χρόνου παραμονής, συντελεί στην αύξηση των παλμών. Μετά την 

ψυχρολουσία που ακολουθεί, η συχνότητα των παλμών επανέρχεται στην αρχική 

κατάσταση. Για την συστολική πίεση δεν παρατηρείται κάποια νομοτέλεια. Άλλοι 

επιστήμονες την βρίσκουν αυξημένη ενώ άλλοι παρατηρούν ελάττωσή της. Η 

διαστολική πίεση, κατά την γνώμη όλων των ερευνητών, ελαττώνεται (Κουμέλης, 

2011). 

Η επίδραση της σάουνας με καθορισμένη δόση, εκγυμνάζει το καρδιακό 

σύστημα, βελτιώνοντας την αιμοδυναμική και συντελώντας στη σταθεροποίηση της 

αρτηριακής πίεσης. Όμως, η υπερβολική υγρασία, η παραμονή στη σάουνα πάνω από 

12 λεπτά και η υπερβολική ψυχρολουσία, αυξάνουν την συχνότητα των παλμών και 

κατ’ επέκταση και την αρτηριακή πίεση. Προκειμένου λοιπόν να αποφεύγεται η 

έντονη καταπόνηση του καρδιαγγειακού συστήματος, πρέπει να ακολουθούνται οι 

κανόνες της θεραπείας (Κουμέλης, 2011). 

Ο ασθενής πριν εισέλθει στο θερμοθάλαμο (σάουνα), πρέπει να πλυθεί με 

σαπούνι κάτω από το ντους και να στεγνώσει καλά το σώμα του. Αυτή η διαδικασία 

είναι απαραίτητη, για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών εφίδρωσης και 

θερμορύθμισης. Η θεραπεία συντελείται με κυκλική παραμονή στο θερμοθάλαμο 



50 

 

διάρκειας από 5 έως 12 λεπτά. Στη συνέχεια σύντομη ψύχρανση όλου του σώματος 

διάρκειας 3 έως 10 λεπτών και τέλος, ανάπαυση για 15 έως 20 λεπτά. 

Πραγματοποιούνται 1 έως 3 τέτοιοι κύκλοι. Η διάρκεια της θεραπείας είναι απολύτως 

εξατομικευμένη και εξαρτάται από την ηλικία, την γενική κατάσταση της υγείας, την 

σκληραγωγία, όπως επίσης και από την μέθοδο της ψυχρολουσίας (ντους ή δεξαμενή 

με κρύο νερό ή δροσερός θάλαμος) (Κουμέλης, 2011). 

Η παραμονή στη σάουνα ξεκινά από το κατώτερο επίπεδο, με βαθμιαία άνοδο 

στο επάνω μέρος. Τα τελευταία 2 έως 3 λεπτά παραμονής στο θερμοθάλαμο ο 

ασθενής πρέπει να κάθεται μεκατεβασμένα τα πόδια και μόνο μετά από αυτό μπορεί 

να εγκαταλείπει την τη σάουνα (Κουμέλης, 2011). 

Μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λόγω ανεπαρκούς ικανότητας 

του δέρματος για εφίδρωση. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να εμφανιστεί 

υπερθέρμανση του σώματος. Για τέτοια άτομα και για υπερήλικες, συνιστώνται 

προκαταρτικά θερμά ποδόλουτρα, που βοηθούν στην έκκριση ιδρώτα, και να μειώσει 

έτσι τον έντονο θερμικό ερεθισμό της σάουνας. Στο χρονικό διάστημα παραμονής 

στη σάουνα, είναι απαραίτητη η μυϊκή χαλάρωση, η ψυχική ηρεμία, ενώ δεν 

επιτρέπεται η συζήτηση μεταξύ των ατόμων. Η θεραπεία τελειώνει με ανάπαυση 

μέσα στο προθάλαμο για χρονικό διάστημα 30 έως 40 λεπτών (Κουμέλης, 2011). 

Τα ατμόλουτρα έχουν ευνοϊκή επίδραση στις ηπατίτιδες, στην παχυσαρκία, 

στην αρτηριακή υπέρταση και στις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του 

συνδετικού ιστού (αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδες). Ενώ 

δημιουργούν προβλήματα στη καρδιακή και στη πνευμονική ανεπάρκεια, σε βαριές 

μορφές παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος καθώς και σε κακοήθεις 

νεοπλασίες (Κουμέλης, 2011). 

ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Η θαλασσοθεραπεία συμπεριλαμβάνει την χρήση διαφόρων κλιματικών και 

λουτρολογικών παραγόντων, που είναι συνδεδεμένοι με τη θάλασσα (αεροθεραπεία, 

ηλιοθεραπεία, θαλασσινά λουτρά), με σκοπό την σκληραγωγία και την θεραπεία 

(Κουμέλης, 2011). 

Η φυσιολογική επίδραση των θαλασσινών λουτρών στον οργανισμό, 

εξαρτάται από τους θερμικούς, μηχανικούς και χημικούς παράγοντες. Η θερμική 
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επίδραση έχει σχέση με την διαφορά της θερμοκρασίας του σώματος και της 

θερμοκρασίας του νερού. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του νερού, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η θερμική απώλεια και τόσο πιο έντονη γίνεται η φυσιολογική 

επίδραση (Κουμέλης, 2011). 

Η μηχανική επίδραση σχετίζεται με την υδροστατική πίεση, την αντίδραση 

του νερού στις κινήσεις που κάνει ο λουόμενος ιδιαίτερα κατά την κολύμβηση και 

την ερεθιστική επίδραση των χτυπημάτων των θαλάσσιων κυμάτων (Κουμέλης, 

2011). 

Η χημική επίδραση έχει σχέση με τα διαλυμένα άλατα στο νερό που 

συσσωρεύονται στο δέρμα, ερεθίζουν τους υποδοχείς του και προκαλούν 

ανταποκριτικές αντιδράσεις που διαρκούν ορισμένο χρονικό διάστημα (Κουμέλης, 

2011). 

Στην ερεθιστική επίδραση παίζει ρόλο η σύνθεση του θαλασσινού νερού, το 

οποίο περιέχει νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο κλπ. (Κουμέλης, 

2011). 

Η φυσιολογική αντίδραση λαμβάνει χώρα σε δύο βασικές φάσεις: 1) Πρώτη 

φάση: η φάση της αρχικής ψύχρανσης, συνοδευόμενη από απότομη πτώση της 

θερμοκρασίας του σώματος. Εμφανίζεται με το σπασμό των επιφανειακών και την 

διαστολή των βαθύτερα ευρισκομένων στο σώμα αγγείων. Παρατηρείται σύσπαση 

των λειών μυϊκών ινών, τρόμος και ρίγος. Επιβραδύνονται οι καρδιακοί παλμοί, η 

αναπνοή γίνεται αραιή και βαθιά. Αυξάνεται η αρτηριακή πίεση. Η πρώτη φάση είναι 

σύντομη, στους σκληραγωγημένους ανθρώπους εκδηλώνεται ασαφής. 2) Δεύτερη 

φάση: ο οργανισμός προσπαθεί να συντηρεί την θερμική ισορροπία. Παρουσιάζεται 

το αίσθημα της ζεστασιάς, και το δέρμα αποκτά ρόδινο χρώμα εξ’ αιτίας της 

υπεραιμίας. Απότομα αυξάνεται το επίπεδο της χημικής θερμορύθμισης. Η αναπνοή 

γίνεται συχνή και βαθύτερη, αυξάνεται κατά 2 έως 3 φορές η κατανάλωση οξυγόνου, 

δυναμώνει η λειτουργία της καρδιάς, ενώ παράλληλα αυξάνεται το επίπεδο των 

οξειδωτικών εξεργασιών (Κουμέλης, 2011). 

Κατά την παρατεταμένη παραμονή στο θαλασσινό νερό, μπορεί να εμφανιστεί 

και τρίτη φάση, η οποία είναι συνέπεια της εξάντλησης των μηχανισμών της 

θερμορύθμισης. Σ’ αυτή τη φάση παρατηρείται πάρεση των δερματικών αγγείων, 
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παθητική υπεραιμία με κυανώσεις, απότομη ψύχρανση και άλλα παθολογικά 

φαινόμενα. Γι’ αυτούς τους λόγους στη θαλασσοθεραπεία είναι σημαντικό να 

αποφεύγεται η τρίτη φάση (Κουμέλης, 2011). 

Σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμήδη, κατά την βύθιση στο γλυκό νερό, ο 

άνθρωπος «χάνει» τα 9/10 περίπου του βάρους του, ενώ κατά την βύθιση στο 

θαλασσινό νερό ακόμη περισσότερο. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες όμοιες με την 

κατάσταση έλλειψης της βαρύτητας. Αυτή η φαινομενική μείωση του βάρους, 

επιτρέπει σε ασθενείς με ευκολία να εκτελούν γυμναστικές ασκήσεις μέσα στη 

θάλασσα, κάτι που γι’ αυτούς είναι αδύνατο έξω από το νερό (Κουμέλης, 2011). 

Τα θαλασσινά λουτρά στους ασθενείς αρχίζουν μετά από 3 έως 5 ημέρες 

προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες. Ο ασθενής, πριν κάνει μπάνιο πρέπει να είναι 

ξεκούραστος, να βυθίζεται δε στο νερό με ξηρό και θερμό δέρμα. Γι’ αυτό μπορεί να 

εκτελεί κάποιες κινήσεις ή να κάνει μαλάξεις στο σώμα του πριν να μπει στο νερό. 

Με την είσοδο στο νερό πρέπει να κάνει κινήσεις ή να επιπλέει στο νερό με ελεύθερο 

κολύμπι. Οι κινήσεις πρέπει να είναι αργές με ελαφρά ή μέτρια φόρτιση και να 

πραγματοποιούνται με ρυθμό κολύμβησης 15 έως 30 κινήσεις των χεριών μέσα σε 

ένα λεπτό. Ο ρυθμός των κινήσεων εξαρτάται από την εκγύμναση του 

καρδιαγγειακού συστήματος. Εκτός τούτου, συνιστάται στους ασθενείς η ύπτια 

κολύμβηση, που προσφέρει στον ασθενή δυνατότητα για ξεκούραση (Κουμέλης, 

2011). 

Το κάθε θαλασσινό μπάνιο διαρκεί στην αρχή 2 έως 5 λεπτά, με σταδιακή 

αύξησή του μέχρι τα 15 λεπτά. Η θεραπεία εκτελείται 2 έως 3 φορές την ημέρα. Μετά 

την έξοδο από το νερό, είναι απαραίτητο το σκούπισμα με ζεστή πετσέτα. Η 

θαλασσοθεραπεία ενδείκνυται για αρτηριακή υπέρταση δευτέρου βαθμού, για αρχική 

αρτηριοσκλήρυνση, για χρόνιες νεφρίτιδες και για προβλήματα του σύγχρονου 

πολιτισμού όπως άγχος, ημικρανίες, ψυχοσωματικές παθήσεις, αϋπνίες και σύνδρομο 

υπερκόπωσης. Ενώ αντενδείκνυται για κατάθλιψη, φοβία, επιληψία και για παθήσεις 

των νεφρών, των νεύρων και της καρδιάς (Κουμέλης, 2011). 
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3.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Με τον όρο Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού ή spa εννοούμε την έκταση που 

είναι κατάλληλα χωροθετημένη και εξοπλισμένη με τα αναγκαία δίκτυα υποδομής, 

τις απαραίτητες υπηρεσίες (θεραπευτικές, εξυπηρετήσεως, κ.α.) και στην οποία 

έκταση γίνεται εκμετάλλευση των επιτόπιων φυσικών πόρων (νερό, κλίμα, κ.α.). Η 

παρουσία γιατρού και ειδικευμένου προσωπικού, η καλαισθησία των εγκαταστάσεων, 

η οργάνωση του χώρου με βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα και επιτραπέζια 

παιχνίδια, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση κύκλου επιμορφωτικών ομιλιών για 

σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας κρίνονται απαραίτητα (Σπάθη, 2000). 

Ο σχεδιασμός, η ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου είναι έργο πολύπλοκο, 

πολυδιάστατο και χρονοβόρο και απαιτεί μελέτη πολλών και σύνθετων παραγόντων. 

Με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής εξασφαλίζεται η έκταση, εκπονούνται οι 

απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές μελέτες, εκτελούνται τα έργα και τέλος 

συστήνεται «Φορέας Εκμετάλλευσης». Για να ανοίξει όμως ο δρόμος της σωστής 

εκμετάλλευσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα κλειδιά. Ένα από αυτά 

είναι το μάρκετινγκ, το οποίο περιλαμβάνει την οργάνωση, το πρόγραμμα και το 

σχέδιο εφαρμογής. Επίσης, η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος 

ίδρυσης ενός Κέντρου μπορεί να εξασφαλισθεί με ίδια χρηματοδότηση του Επενδυτή, 

με τραπεζικό δανεισμό σε συνδυασμό με επιχορήγηση του Δημοσίου, με ένταξη σε 

προγράμματα της Ε.Ε. ή σε συνδυασμό των πιο πάνω πηγών (Ζαχαρόπουλος, & 

Μπαρμπίκας, 2001). 

Από την σκοπιά του χωροτάκτη, η θέση του Κέντρου πρέπει να επιλέγεται με 

βάση το τοπογραφικό του χώρου, τα χαρακτηριστικά του τοπίου και το μέγεθος 

επιρροής των κλιματολογικών συνθηκών. Κάθε ωραία περιοχή δεν πρέπει να 

θεωρείται κατάλληλη για Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού. Ο γιατρός πρέπει σε κάθε 

φάση του σχεδιασμού να επισημαίνει τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει το Κέντρο 

και να προσαρμόζεται στις ενδείξεις του ιαματικού φυσικού πόρου (φυσικά νερά, 

ατμοί, κλπ). Εννοείται ότι πρέπει να τηρούνται και οι σχετικές διατάξεις του νόμου 

(Ανδριώτης, 2003). 
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Στη μορφή του Ιαματικού Τουρισμού δόθηκε επιτέλους ιδιαίτερη έμφαση από 

τη χώρα μας. Έγινε συνείδηση πλέον το ενδιαφέρον το οποίο παρουσιάζει το 

σημαντικό γεγονός της ψήφισης του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού 

και λοιπές διατάξεις». 

 

3.2.2 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟY 

            Κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού είναι ειδικές τουριστικές 

εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού με κατάλληλη υποδομή και 

εξοπλισμό, στις οποίες εντάσσονται μονάδες ιαματικής θεραπείας ή και 

εγκαταστάσεις θαλασσοθεραπείας, στις οποίες γίνεται οπωσδήποτε χρήση ιαματικών 

φυσικών πόρων. 

           Κέντρα θαλασσοθεραπείας είναι ειδικές εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή 

και εξοπλισμό, στις οποίες γίνεται χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου, 

λάσπης, φυκιών και άλλων θαλάσσιων ουσιών για λόγους υγείας, προληπτικούς ή 

θεραπευτικούς, υπό ιατρική παρακολούθηση και σε συνδυασμό με το θαλάσσιο 

περιβάλλον. 

          Κέντρα αναζωογόνησης (spa) είναι ειδικές εγκαταστάσεις με κατάλληλη 

υποδομή και εξοπλισμό στις οποίες γίνεται χρήση ή ιαματικών φυσικών πόρων ή 

θερμαινόμενου θαλασσινού νερού ή θερμού φυσικού νερού με προσθήκες ιαματικών 

φυσικών πόρων ή ζεστού φυσικού νερού με την προσθήκη πηλών, βοτάνων, φυτών, 

αρωμάτων, ηφαιστειακής ή χαλαζιακής άμμου, φωτός, θερμότητας, μασάζ, 

ατμόλουτρων διαφόρων τύπων, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αναζωογόνησης, 

ευεξίας και αισθητικής του σώματος. 

           Τα κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού και τα κέντρα 

θαλασσοθεραπείας δύνανται να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις αναζωογόνησης ή και 

ειδικές εγκαταστάσεις φυσικής αποκατάστασης και προετοιμασίας αθλητών. 

Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού -

θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του 

ν. 3498/2006 (Α’ 230), για τα οποία προβλέπεται η χορήγηση ειδικού σήματος 

λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ίδιου νόμου  δύνανται να αναγνωρίζονται 

ως μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπό όρους και προϋποθέσεις που θα 

καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στην Ελλάδα το θέμα της διαμόρφωσης της κρατικής πολιτικής για τα 

ιαματικά – θεραπευτικά λουτρά, μέσα στα πλαίσια του συνεκτικού 

προγραμματισμού, είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να γίνεται με επίγνωση 

των αιτίων και των σχέσεων που συνδέονται με αυτή, έχοντας πάντα υπόψη την 

αρμόζουσα μεθοδολογία. Το πρώτο σημαίνει ότι η πολιτική για τα ιαματικά λουτρά 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής, οικονομικής και 

πολιτιστικής ζωής της κοινωνίας και το δεύτερο, ότι ο σχεδιασμός της πρέπει να είναι 

ενσωματωμένος στο γενικότερο προγραμματισμό- σχεδιασμό, σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Κουμέλης, 2011). 

 Βασικός πλέον στόχος της κρατικής πολιτικής είναι η αναβίωση του 

ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και η 

αύξηση των χρηστών θεραπευτικών λούσεων.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι τα έξοδα των αλλοδαπών τουριστών - 

λουομένων καλύπτονται από το ασφαλιστικό ταμείο της χώρας τους, ενώ στην 

Ελλάδα οι ασφαλιζόμενοι λαμβάνουν από τα ασφαλιστικά ταμεία τους ελάχιστα 

χρήματα ως επιστροφή και έπειτα από χρονοβόρες διαδικασίες. Επιβάλλεται λοιπόν 

να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υδροθεραπευτηρίων και των 

ασφαλιστικών ταμείων, για την οικονομικότερη χρήση τους από τους λουόμενους και 

κατά συνέπεια την τόνωση της ζήτησης του ιαματικού τουρισμού (Κουμέλης, 2011). 

              Με τον Ν. 3498/2006, μέρος του οποίου παρατίθεται στο τέλος της εργασίας, 

ρυθμίζονται θέματα ιδιοκτησίας, χρήσης και διαχείρισης όλων των ιαματικών πηγών 

της χώρας, δημιουργείται για πρώτη φορά μητρώο ιαματικών πηγών και 

θεσμοθετείται ουσιαστικά το πλαίσιο για την ανάπτυξη των υποδομών και ποικίλων 

τουριστικών μονάδων που σχετίζονται με τις ιαματικές πηγές. Μεταξύ άλλων με τον 

νόμο καθορίζονται τα εξής:  

� Η κυριότητα όλων των πηγών περιέρχεται στον Ε.Ο.Τ.  

� Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση κτημάτων ή γειτονικών των ιαματικών πηγών 

κτημάτων υπέρ του Ε.Ο.Τ. για την τουριστική εκμετάλλευση των πηγών.  
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� Ρυθμίζεται η διανομή και η διαχείριση των ιαματικών υδάτων.  

� Ρυθμίζεται το πλαίσιο της λειτουργίας των SPA.  

� Δίνεται χρονική δυνατότητα τόσο στους ΟΤΑ όσο και στους ιδιώτες που 

διαχειρίζονται ιαματικές πηγές να προσαρμοσθούν στις νέες ρυθμίσεις.  

Με τις λοιπές διατάξεις που αφορούν έμμεσα τις ιαματικές πηγές:  

� Συντονίζονται κεντρικά οι διαφημιστικές εκστρατείες όλων των περιφερειών και των 

νομαρχιακών και των τοπικών αυτοδιοικήσεων.  

� Ρυθμίζονται διάφορα χρονίζοντα προβλήματα των φορέων του τουρισμού, του 

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κλπ.  

Αναλυτικότερα, στο 1ο κεφάλαιο ρυθμίζονται συνολικά οι μορφές 

τουριστικής ανάπτυξης που συνδέονται με την αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών 

πόρων της Ελλάδας. Είναι μια πρωτοπόρος νομοθετική παρέμβαση γιατί αξιοποιεί τις 

πασίγνωστες από την αρχαιότητα και πάμπολλες, σε όλη τη γεωγραφική περιφέρεια 

της χώρας ιαματικές πηγές, οι οποίες μένουν ανεκμετάλλευτες λόγω έλλειψης 

σύγχρονου θεσμικού πλαισίου αλλά και κατάλληλων υποδομών και εγκαταστάσεων.  

Ταυτόχρονα, η τουριστική αυτή αξιοποίηση, συνδυάζεται με ένα πλήρες 

θεσμικό καθεστώς προστασίας των ιαματικών πηγών, με σύγχρονες και 

επιστημονικές μεθόδους, ώστε οι πηγές να μην χάσουν τις ιαματικές ιδιότητές τους, 

εξαιτίας της εκμετάλλευσης τους για τουριστικούς σκοπούς. 

Ρυθμίζεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

ιαματικών πόρων. Αυτοί ανήκουν κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ., ανεξαρτήτως της 

κυριότητας του εδάφους επί του οποίου εμφανίζονται (άρθρ. 6 παρ. 1). Σε ότι αφορά 

στις ήδη αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές, που άνηκαν στο Δημόσιο, περιέρχονται 

και αυτές αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Τ. (αρθρ. 6 παρ. 2). Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Τ. 

χάσει το Δημόσιο χαρακτήρα του, τότε η ιδιοκτησία των ιαματικών πηγών επιστρέφει 

στο Δημόσιο (αρθρ. 6 παρ. 4). Με τη ρύθμιση αυτή, το Δημόσιο δια μέσω του Ε.Ο.Τ. 

δεν έχει απλώς τη χρήση των ιαματικών φυσικών πόρων αλλά και την ιδιοκτησία έπ’ 

αυτών, ακόμα και για φυσικούς πόρους που αναβλύζουν σε ιδιωτικά ακίνητα. Δεν 

θίγονται μόνο τα ιδιωτικά δικαιώματα κυριότητας επί ιαματικών πηγών που 

αναγνωρίστηκαν πριν την 1-1-1920, η ιδιοκτησία των οποίων παραμένει στον ιδιώτη, 

με δικαίωμα φυσικά απαλλοτρίωσης.  
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Προκειμένου, για την σύγχρονη τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη των 

περιοχών που έχουν ιαματικές πηγές επιτρέπεται η απαλλοτρίωση των κτημάτων στα 

οποία αναβλύζουν υπέρ του Ε.Ο.Τ. Επίσης, επιτρέπεται και η απαλλοτρίωση, για τον 

ίδιο σκοπό και γειτονικών κτημάτων. Η απαλλοτρίωση γίνεται από το Δημόσιο υπέρ 

του Ε.Ο.Τ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων (αρθρ. 12).  

Σημαντικές είναι οι διατάξεις που σκοπούν στη δημιουργία Μητρώου 

Ιαματικών Φυσικών Πόρων, αλλά και στην προστασία των ιαματικών πόρων (αρθρ. 7 

& 9 αντίστοιχα). Στο Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων καταγράφονται όλα τα 

φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού πόρου και 

υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να καταχωρηθούν σε αυτό ακόμα και οι υφισταμένες 

ιαματικές πηγές, αναγνωρισμένες ή μη. Η υποχρέωση αυτή απαιτεί να κινηθεί εκ 

νέου η διαδικασία αναγνώρισης των υφιστάμενων ιαματικών φυσικών πόρων 

σύμφωνα με τους όρους του προηγουμένου νόμου, ώστε σε όλες τις περιπτώσεις να 

συγκεντρωθούν νέα επιστημονικώς ακριβή στοιχεία και πληροφορίες για κάθε 

ιαματική πηγή και να τεθεί νέα αφετηρία πλήρους συστήματος καταγραφής, 

παρακολούθησης και προστασίας των ιαματικών φυσικών πόρων.  

Επιπλέον, είναι πλήρες το σύστημα προστασίας του ιαματικού φυσικού 

πόρου, γιατί στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα (υδρογεωλογική μελέτη), 

καθορίζοντας ζώνες προστασίας της ιαματικής πηγής, και όχι ακτίνες προστασίας 

όπως παλαιοτέρα, οι οποίες, άλλοτε δεν προστατεύουν πλήρως την πηγή, άλλοτε 

εκτείνονται και σε περιοχές που δεν έχουν σχέση με αυτή. 

Τέλος, για να εξασφαλιστεί η ουδετερότητα στη διαχείριση του ιαματικού 

πόρου και να είναι υγιής ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων που θα τον 

εκμεταλλεύονται, απαγορεύεται ο διανομέας να είναι και χρήστης (αρθρ. 14 παρ. 7). 

Για πρώτη φορά, στο νομοθετικό σύστημα της Χώρας εισάγονται και 

προστατεύονται τα κέντρα αναζωογόνησης- Spa (Sanitas per aqua= υγεία δια του 

νερού), τα οποία περιλαμβάνονται τις σύγχρονες μορφές παρεχομένων τουριστικών 

υπηρεσιών σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Έτσι, αφενός μεν προστατεύεται ο 

καταναλωτής από την ψευδεπίγραφη παροχή ανάλογων υπηρεσιών και ενισχύεται ο 

σχετικός κλάδος τουρισμού, αφού στην Ελλάδα ο ιαματικός τουρισμός και 

θερμαλισμός τελούν υπό αυστηρές προδιαγραφές, αφετέρου δε εισάγεται μια νέα 
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τουριστική δυνατότητα, η οποία θα τελεί υπό τον έλεγχο του Κράτους, σε ό,τι αφορά 

στις προϋποθέσεις, στην ένταξή του σε αναπτυξιακούς νόμους και στην 

χρηματοδότησή του από Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα ανάπτυξης του 

τουρισμού.  

Για τους ιδιώτες ή ΟΤΑ που εκμεταλλεύονται ιαματικές πηγές προβλέπεται 

μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι ιδιώτες που με σύμβαση 

εκμεταλλεύονται ιαματικές πηγές θα εξακολουθούν να τις εκμεταλλεύονται μέχρι τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου, αλλά και οι ΟΤΑ στους οποίους έχει παραχωρηθεί η 

εκμετάλλευση ιαματικών πηγών, μπορούν να έχουν νέα παραχώρηση για 10 έτη 

ακόμα, χωρίς διαγωνισμό, μετά την πάροδο του χρόνου προσαρμογής. (αρθρ. 21). 

Όλοι όμως οι φορείς (ιδιώτες, ΟΤΑ) θα πρέπει να προσαρμοστούν στις τεχνικές και 

επιστημονικές προδιαγραφές του νέου νόμου. 

 

4.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η ιαματική θεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντική, για την αντιμετώπιση 

πολλαπλών παθήσεων, όπως είναι τα αρθριτικά και οι ρευματοπάθειες (Κουμέλης, 

2011). Η Υδροθεραπεία διακρίνεται σε δυο είδη:  

 

i. Εσωτερική: η οποία περιλαμβάνει, α) την ποσιθεραπεία, (πόση ιαματικού νερού), 

β) την εισπνοθεραπεία, (εισπνοή των αερίων ή των σταγονιδίων των μεταλλικών 

νερών) και γ) τις πλύσεις, (στοματικές, ρινικές και γυναικολογικές).  

ii. Εξωτερική: η οποία περιλαμβάνει, α) τα λουτρά, β) τις καταιονήσεις, (για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, το σώμα δέχεται το θερμομεταλλικό νερό, το οποίο 

έρχεται με υψηλή ή χαμηλή πίεση), γ) τις υδρομαλάξεις, (το σώμα δέχεται την πίεση 

του νερού), δ) την Υδροκινησιοθεραπεία, (συνδυασμός λουτροθεραπείας και 

κινησιοθεραπείας, όσο το σώμα βρίσκεται μέσα στο νερό), ε) την πηλοθεραπεία, 

(εφαρμογή πηλού, που έχει «ωριμάσει», σε κάποια σημεία του σώματος, για διάφορες 

παθήσεις) (Κορόγιαννη, 2014).  

 

iii. Σε ορισμένες από τις ιαματικές πηγές στην Ελλάδα, που έχουν σύγχρονο 

εξοπλισμό, εφαρμόζονται και νέες μέθοδοι της λουτροθεραπείας, όπως είναι οι 
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καταιονήσεις, οι υδρομαλάξεις, η υδροκινησιοθεραπεία, οι ασκήσεις γυμναστικής, η 

φυσιοθεραπεία, κτλ. (Σπάθη, 2000).  

 

Σύμφωνα με τον Αγγελίδη (2008), η σπηλαιοθεραπεία και η κλιματοθεραπεία, 

είναι δυο άλλες μορφές υδροθεραπείας. Τέλος, η υδροθεραπεία υπό την γενικότερη 

έννοια όπως την αποκαλούν και στο εξωτερικό, «Spa Therapy» ή «Medical 

Hydrology», περιλαμβάνει και την θαλασσοθεραπεία. 

 

4.3 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – 

ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ 

Με τον όρο Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού ή spa εννοούμε την έκταση που 

είναι κατάλληλα χωροθετημένη και εξοπλισμένη με τα αναγκαία δίκτυα υποδομής, 

τις απαραίτητες υπηρεσίες (θεραπευτικές, εξυπηρετήσεως, κ.α.) και στην οποία 

έκταση γίνεται εκμετάλλευση των επιτόπιων φυσικών πόρων (νερό, κλίμα, κ.α.). Η 

παρουσία γιατρού και ειδικευμένου προσωπικού, η καλαισθησία των εγκαταστάσεων, 

η οργάνωση του χώρου με βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα και επιτραπέζια 

παιχνίδια, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση κύκλου επιμορφωτικών ομιλιών για 

σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας κρίνονται απαραίτητα (Κουμέλης, 2011). 

 

4.4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

Οι θερμομεταλλικές πηγές είναι ένας φυσικός πόρος που είναι κατανεμημένος 

σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Από τον Ε.Ο.Τ., ο οποίος έχει ορισθεί ως ο 

επίσημος φορέας εποπτείας και ελέγχου των ιαματικών πηγών της χώρας, έχουν 

ανακηρυχθεί συνολικά 76 ιαματικές πηγές. Οι 23 χαρακτηρίζονται ως πηγές 

Τουριστικής Σημασίας και οι 53 ως πηγές Τοπικής Σημασίας. 

Η αναγνώριση των ιαματικών φυσικών πόρων γίνεται από τον Ε.Ο.Τ., αφού 

υποβληθεί σχετική αίτηση από τον κύριο ή τον επικαρπωτή ή το μισθωτή του 

ακινήτου, στο οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο φυσικός πόρος. Αίτηση για αναγνώριση 

στον Ε.Ο.Τ. μπορεί να υποβάλει  και ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
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πρώτου ή δευτέρου βαθμού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, στο 

οποίο αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος. Επίσης και ο Ε.Ο.Τ. μπορεί 

αυτεπάγγελτα να κινήσει την διαδικασία αναγνώρισης (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 17414/2009 (ΦΕΚ 2215/Β) 

«Τροποποίηση της υπ’  αριθμ. 16655/22.12.2006 απόφασης Υπουργού Τουριστικής 

Ανάπτυξης «Διαδικασία αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων» (ΦΕΚ 1932/Β)» 

για την αναγνώριση φυσικού πόρου ως ιαματικού, υποβάλλεται στην αρμόδια 

Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (Μυλωνόπουλος, 

2011) 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή δικαιώματος επικαρπίας, με πρόσφατα πιστοποιητικά 

ιδιοκτησίας, μεταγραφής διεκδικήσεων, βαρών και κτηματολογικό απόσπασμα. Σε 

περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης προσκομίζεται και το συμφωνητικό 

μίσθωσης ή η πράξη παραχώρησης. 

3. Οδοιπορικό σκαρίφημα της περιοχής, στην οποία βρίσκεται ο υπό αναγνώριση 

ιαματικός φυσικός πόρος. 

4. Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της υδροληψίας και τα 

κτίσματα ή έργα που υπάρχουν σε απόσταση διακοσίων μέτρων από τον φυσικό πόρο 

που ζητείται η αναγνώρισή του. Εφόσον η θέση υδροληψίας βρίσκεται σε περιοχή 

εντός σχεδίου πόλης, το τοπογραφικό διάγραμμα συνοδεύεται από απόσπασμα 

πινακίδας ρυμοτομικού σχεδίου, στο οποίο απεικονίζεται η θέση του φυσικού πόρου. 

5. Λεπτομερής υδρογεωλογική  μελέτη. 

6. Ραδιολογική έκθεση που περιλαμβάνει τις μετρήσεις ραδονίου που περιέχεται στον 

φυσικό πόρο και αναλύσεις δειγμάτων από τον φυσικό πόρο ως προς την 

περιεκτικότητα ραδίου και ουρανίου.  

7. Μικροβιολογικές αναλύσεις για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

8. Φυσικές και χημικές αναλύσεις των ιδιοτήτων του φυσικού πόρου. 

9. Υγειονομική έκθεση για τις ευεργετικές ενδείξεις και αντενδείξεις των ιδιοτήτων και 

στοιχείων του προς αναγνώριση φυσικού πόρου. 
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Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Η Επιτροπή 

αυτή εξετάζει τον φάκελο και συντάσσει γνωμοδότηση για την αναγνώριση του 

φυσικού πόρου ως ιαματικού. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής διαβιβάζεται μέσω του 

Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η υπουργική απόφαση 

αναγνώρισης του φυσικού πόρου ως ιαματικού αναφέρει το είδος του φυσικού πόρου, 

την τοποθεσία ανάβλυσης ή άντλησης, τα φυσικά, χημικά, ραδιολογικά και βιολογικά 

χαρακτηριστικά του, τις ιαματικές ιδιότητες και τις ενδείξεις και αντενδείξεις  για την 

ασφαλή χρήση του και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, εγκεκριμένο από 

τον Ε.Ο.Τ., το οποίο σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Σ’ αυτό αποτυπώνεται η θέση ανάβλυσης ή άντλησης, καθώς και τα 

κτίσματα ή έργα που υπάρχουν γύρω από την ιαματική πηγή και σε απόσταση 

διακοσίων μέτρων από αυτή (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Είναι δυνατή η άρση της αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων με απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 

Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και εισήγηση του Ε.Ο.Τ. όταν μεταβληθούν 

τα φυσικά ή χημικά ή βιολογικά ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φυσικού πόρου 

με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι αναγνωρισμένες ιαματικές ιδιότητες του και όταν, 

λόγω ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα ή της περιοχής στην οποία αναβλύζει ή 

αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος, εκλείψουν οι ιαματικές ή αλλοιωθούν τα 

χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού πόρου ή δεν διασφαλίζεται πλέον η δημόσια 

υγεία (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Με τη δημοσίευση της απόφασης για άρση της αναγνώρισης ιαματικών φυσικών 

πόρων, θεωρείται ότι ανακαλούνται αυτοδίκαια όλες οι άδειες των κέντρων ιαματικού 

τουρισμού – θερμαλισμού και των μονάδων ιαματικής θεραπείας και απαγορεύεται 

οποιαδήποτε χρήση του όρου «ιαματικός» από εγκαταστάσεις που έκαναν χρήση του 

συγκεκριμένου φυσικού πόρου (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Η διαχείριση των ιαματικών φυσικών πόρων ανήκει στον Ε.Ο.Τ.. Η 

διαδικασία και οι όροι ανάθεσης της διαχείρισης των ιαματικών φυσικών πόρων σε 

τρίτους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. Ο  ΕΟΤ 

έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε τρίτους, με 

δημόσιο διαγωνισμό. Επίσης, έχει και την αρμοδιότητα προστασίας της ποιότητας, 
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της ποσότητας και των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των 

ιαματικών φυσικών πόρων. Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΤ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού 

(Κουμέλης, 2011). 

Η αναγνώριση φυσικών πόρων ως ιαματικών αίρεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις (Κουμέλης, 2011): 

α) όταν μεταβληθούν τα φυσικά ή χημικά ή βιολογικά ή άλλα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του φυσικού πόρου με αποτέλεσμα να εκλείψουν οι αναγνωρισμένες 

ιαματικές ιδιότητές του. 

β) όταν λόγω ρυπάνσεως του υδροφόρου ορίζοντα ή της περιοχής στην οποία 

αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος εκλείψουν οι ιαματικές ιδιότητες ή 

αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του ιαματικού φυσικού πόρου ή δεν διασφαλίζεται 

πλέον η δημόσια υγεία. 

Όσον αφορά την κυριότητα των ιαματικών φυσικών πόρων, οι ιαματικοί 

φυσικοί πόροι που αναγνωρίζονται μετά την ισχύ του νόμου  (Ν. 3498/2006) ανήκουν 

κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από την κυριότητα του εδάφους, στο οποίο 

εμφανίζονται, αντλούνται ή αξιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρούνται οι 

πόροι που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, οι οποίοι 

ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, ενώ η χρήση και η εκμετάλλευσή τους ανήκει 

στον Ε.Ο.Τ. Από την έναρξη ισχύος του νόμου η κυριότητα των ήδη 

αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων που ανήκει στο Δημόσιο περιέχεται 

αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Τ. Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Ο.Τ. ή κατάργησης του 

δημοσίου χαρακτήρα του, η κυριότητα των ιαματικών φυσικών πόρων περιέχεται στο 

Δημόσιο (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Ο Ε.Ο.Τ. έχει το δικαίωμα να προβεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση των 

ακινήτων, μέσα στα οποία αναβλύζουν αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές ή 

αντλούνται ιαματικοί φυσικοί πόροι, καθώς και των αναγκαίων εκτάσεων, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία και η αειφορία των 

αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων ή να καταστεί εφικτή η τουριστική 

αξιοποίηση περιοχών, στις οποίες αναβλύζουν ιαματικές πηγές. Οι απαλλοτριώσεις 

υπέρ του Ε.Ο.Τ. κηρύσσονται για λόγους δημόσιας ωφέλειας (Μυλωνόπουλος, 2011). 
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Ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης μπορούν να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά από τον Ε.Ο.Τ. ή να 

ανταλλαγούν με άλλες εκτάσεις του Ε.Ο.Τ. ή του Δημοσίου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2882/2001 ή να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση 

στον Ε.Ο.Τ. ή να εισφερθούν σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών 

πόρων (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Εκτάσεις που ανήκουν στην περιουσία του Δημοσίου δύνανται να 

παραχωρούνται κατά κυριότητα ή χρήση στον Ε.Ο.Τ. με κοινή υπουργική απόφαση, 

η οποία μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο πλην 

περιπτώσεων εκτάσεων αιγιαλού, που παραχωρούνται μόνο κατά χρήση 

(Μυλωνόπουλος, 2011). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Πολιτισμού και Τουρισμού επιτρέπεται η παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων 

στον Ε.Ο.Τ. για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πόρων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3498/2006, οι διοικητικές πράξεις με τις 

οποίες είχε παραχωρηθεί η εκμετάλλευση ιαματικών πηγών σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, (η διάρκεια των οποίων είχε λήξει κατά τη δημοσίευση του νόμου) 

παρατείνονται για δέκα (10) χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου, εκτός αν δεν 

συναινεί ο Ο.Τ.Α. Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους είχε 

παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο η εκμετάλλευση ιαματικών φυσικών πόρων, 

έχουν δικαίωμα και μετά την πάροδο δεκαετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, 

να ζητήσουν με αίτησή τους από τον Ε.Ο.Τ. την εκ νέου παραχώρηση της 

εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών χωρίς διαγωνισμό και για χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ε.Ο.Τ. συνάπτει με τους 

ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. συμβάσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης ιαματικών 

φυσικών πόρων, ανάλογες με τις περιπτώσεις παραχωρήσεων σε τρίτους μετά από τη 

διενέργεια διαγωνισμού. Βασική προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης του Ε.Ο.Τ. με 

τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. είναι η προηγούμενη συμμόρφωση των Ο.Τ.Α. στις 

διατάξεις του νόμου και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται σε εφαρμογή 

του, τόσο σε σχέση με τον υπό εκμετάλλευση ιαματικό φυσικό πόρο όσο και σε 

σχέση με τις παραχωρούμενες ή υφιστάμενες εγκαταστάσεις (Μυλωνόπουλος, 2011). 
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Οι ιαματικές πηγές που είχαν χαρακτηρισθεί πριν από την ισχύ του νόμου ως 

πηγές τουριστικής σημασίας και των οποίων η διοίκηση και η διαχείριση περιήλθε 

στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» παραμένουν στη 

διοίκηση και διαχείριση αυτής, εκτός εάν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 

Τουρισμού, ανατεθεί η διοίκηση και διαχείρισή τους στον Ε.Ο.Τ. Οι συμβάσεις με τις 

οποίες παραχωρήθηκαν ή μισθώθηκαν ιαματικές πηγές από τον Ε.Ο.Τ. ή την 

ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» σε ιδιώτες εξακολουθούν να 

ισχύουν μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου με τις προϋποθέσεις του νόμου, η μη 

τήρηση των οποίων αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης παραχώρησης, 

μίσθωσης ή υπομίσθωσης (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Στον Ε.Ο.Τ. τηρείται Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Σύμφωνα 

με την υπουργική απόφαση με αρ. 18582/2008 (ΦΕΚ 1926/Β) ρυθμίζεται η τήρηση 

του Γενικού Μητρώου Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Το Μητρώο αποτελεί βάση 

δεδομένων που ενημερώνεται συνεχώς και τηρείται στην κεντική υπηρεσία του 

Ε.Ο.Τ., σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η τήρησή του αποβλέπει στην 

καταγραφή, συλλογή, ταξινόμηση, και επεξεργασία κάθε φύσης πληροφοριών σε 

σχέση με τους ιαματικούς φυσικούς πόρους που αναβλύζουν, αντλούνταθ ή 

εξορύσσονται στην ελληνική επικράτεια (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Για κάθε αναγνωρισμένο ιαματικό φυσικό πόρο καταχωρούνται υποχρεωτικά 

τα ακόλουθα στοιχεία: α) το είδος του ιαματικού φυσικού πόρου (θερμό ή ψυχρό 

φυσικό νερό, ατμός, φυσικό αέριο ή πηλός, β) η περιοχή στην οποία αναβλύζει ή 

αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος, γ) η απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού 

φυσικού πόρου και το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, και δ) τα στοιχεία ιδιοκτησίας, τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων, οι αναφερόμενες στην υγειονομική 

έκθεση ευεργετικές ενδείξεις και αντεδείξεις της χρήσης του ιαματικού φυσικού 

πόρου και τα ειδικά μέτρα προστασίας της περιοχής που αναβλύζει ή αντλείται ο 

ιαματικός φυσικός πόρος καθώς και του υδροφόρου ορίζοντα (Μυλωνόπουλος, 

2011). 

Στο Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων λειτουργεί ως αυτοτελές 

τμήμα του Μητρώο Επιχειρήσεων Ιαματικού Τουρισμού. Σε αυτό καταχωρείται το 

σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χρήση Ιαματικών Φυσικών 

Πόρων δηλαδή Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ), Κέντρα Ιαματικού 
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Τουρισμού (Κ.Ι.Τ), Κέντρα Θαλασσοθεραπείας (ΚΕ.Θ), Κέντρα Αναζωογόνησης 

(SPA). Η καταχώρηση γίνεται με βάση τον αύξοντα αριθμό χορήγησης του ειδικού 

σήματος λειτουργίας και με δυνατότητα αλφαβητικής εμφάνισης των παραπάνω 

επιχειρήσεων (Μυλωνόπουλος, 2011). 

Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ιαματικού Τουρισμού και για κάθε επιχείρηση 

καταχωρούνται ο τίτλος της επιχείρησης, τα στοιχεία του επιχειρηματία, το είδος της 

επιχείρησης και τα πλήρη στοιχεία της, το έτος έναρξης δραστηριοποίησής της, ο 

αριθμός του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ο αριθμός Γενικού Μητρώου του 

Ιαματικού Φυσικού Πόρου, το είδος του χρησιμοποιημένου Ιαματικού Φυσικού 

Πόρου, το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, τα στοιχεία του 

Διευθυντή, η διάρκεια λειτουργίας (ετήσια-εποχική), η υποδομή της Μονάδας ή του 

Κέντρου, ο αριθμός του φακέλου, στον οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας και του 

πιστοποιητικού καλής λειτουργίας, και ο αριθμός του φακέλου, στον οποίο 

περιέχονται τα αντίγραφα των εκθέσεων ελέγχου, που συντάσσονται απ΄πο τον 

Ε.Ο.Τ. και τις λοιπές αρμόδιες αρχές και αφορούν στην τήρηρση των διατάξεων του 

νόμου και της τουριστικής νομοθεσίας (Μυλωνόπουλος, 2011). 

4.5 ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Στο διεθνές και στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον δραστηριοποιούνται πολλοί 

οργανισμοί και φορείς. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν ούτε να αποτυπωθούν 

όλοι ούτε και να αξιολογηθούν. Θεωρώ σκόπιμο να κάνω μία αναφορά σε αρκετές 

οργανώσεις και φορείς που η δραστηριότητα τους έχει ενδιαφέρον, ή άπτεται των 

Ελληνικών προοπτικών, ή στους οποίους πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει συμμετοχή 

(Κουμέλης, 2011). 

Συγκεκριμένα, σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν οι παρακάτω 

οργανισμοί – φορείς (Κουμέλης, 2011):  

1. European Spas Association (ESPA): Η Ευρωπαϊκή Ένωση Spa αποτελείται από 21 

χώρες μέλη, εκ των οποίων 20 ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελλάδα να 

μην βρίσκεται ανάμεσα τους.  

Στόχος της είναι η προώθηση των ιαματικών λουτρών και της 

υδροθεραπευτικής στην Ευρώπη, καθώς και να φροντίσει ότι οι φυσικές θεραπείες 
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που βασίζονται στο μεταλλικό νερό, το τοπίο και το κλίμα θα είναι διαθέσιμες σε όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και επισκεπτών.  

Ακόμα, η Ευρωπαϊκή κοινότητα και οι χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν 

στην ESPA, επιδιώκουν να συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αυτό 

προϋποθέτει μεγαλύτερη συνεργασία των εθνικών και περιφερειακών ενώσεων, 

καθώς και του ιδιωτικού τομέα στο χώρο των ιαματικών λουτρών και της 

υδροθεραπευτικής. Για να επιτευχθεί αυτό η ESPA έχει ορίσει τους ακόλουθους 

στόχους:  

i) Να παρακολουθεί και να αναλύει την κατάσταση των spa και των κέντρων υγείας 

σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,  

ii) Να προωθηθεί η ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας, 

iii) Την παραγωγή και την ανάπτυξη προγραμμάτων για προϊόντα υγείας και ευεξίας 

και στρατηγικών για την πρόληψη και αποκατάσταση των συνθηκών διαβίωσης στην 

Ευρώπη,  

iv) Την δημιουργία, προώθηση και βελτίωση προτύπων σε όλα τα ιαματικά λουτρά 

και κέντρα υγείας στην Ευρώπη,  

v) Να ενθαρρύνει πόρους για έρευνα στον τομέα των spa,  

vi) Τον καθορισμό και την εναρμόνιση κοινών προγραμμάτων και μαθημάτων 

κατάρτισης, ώστε να καθοριστεί μία επαγγελματική δομή της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας των spa, 

vii) Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για τις δυνατότητες διαφήμισης των 

χωρών- μελών της ESPA.  

Επιπλέον, επιμέρους στόχοι αποτελούν:  

i) Η προώθηση της διαφοροποίησης του διακρατικού θεματικού τουρισμού με 

δυναμική για την αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού και την ενίσχυση του 

ανταγωνισμού,  

ii) Η ενθάρρυνση της μεγαλύτερης εμπλοκής των μικρών επιχειρήσεων και των 

τοπικών αρχών στην ανάπτυξη και την προώθηση των προϊόντων αυτών,  
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iii) Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας δημοσίου- ιδιωτικού τομέα με στόχο 

την ανάπτυξη και την προώθηση ανταγωνιστικών και βιώσιμων διακρατικών 

τουριστικών προϊόντων.  

Τα όργανα της ESPA είναι:  

• Η Γενική Συνέλευση με 67 αντιπροσώπους από 21 χώρες,  

• Το Διοικητικό Συμβούλιο, που κάθε μέλος της ESPA έχει μια θέση,  

• Το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο, τον Πρώτο Αντιπρόεδρο, 4 

αντιπροέδρους, τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα,  

• Οι επιτροπές και τα τμήματα της ESPA.  

Τέλος, στις δραστηριότητες της ESPA ανήκουν και οι διεθνείς σφραγίδες 

ποιότητας "EuropeSpa med" και "EuropeSpa wellness", σε συνδυασμό με τους 

κορυφαίους ειδικούς για την ενίσχυση της διεθνούς διαφάνειας και της δικαιοσύνης 

στον ανταγωνισμό. 

 

2. Παγκόσμια Ομοσπονδία Υδροθεραπείας και Κλιματοθεραπείας- World Federation of 

Hydrotherapy and Climatotherapy (F.E.M.T.E.C): Η F.E.M.T.E.C είναι η πιο 

αντιπροσωπευτική ομοσπονδία spa και οργανισμών υγείας στον κόσμο.  

Αποτελείται από τις εθνικές ενώσεις θέρετρων υγείας και ευεξίας, καθώς και 

από κεντρικούς κρατικούς οργανισμούς που ασχολούνται με ζητήματα spa, σε πολλές 

χώρες και ηπείρους.  

Λειτουργεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και υποβάλει 

κάθε τρία χρόνια έκθεση για τις δραστηριότητές της.  

Οι κυριότερες λειτουργίες της είναι:  

i. Αντιμετώπιση παγκόσμιων θεμάτων θερμαλισμού και η προώθηση τους σε διεθνές 

επίπεδο, πριν από τα κράτη και τους δημόσιους οργανισμούς, 

ii. Διεθνής συνεργασία σε επίπεδο επιχειρήσεων στον τομέα των θεραπειών υγείας,  

iii. Ανταλλαγή μελετών, ερευνών και εμπειριών στον τομέα των θεραπειών spa,  

iv. Διάδοση των spa και των θέρετρων ευεξίας των διάφορων χωρών- μελετών της 

FEMTEC.  

Ακόμα, στην FEMTEC δραστηριοποιούνται 4 μόνιμες επιτροπές: Η ιατρική, η 

οικονομική, η τεχνική και η κοινωνική. Τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή 

επιστημονικά συμπόσια, εκθέσεις και συνέδρια.  
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Τέλος, το Διοικητικό συμβούλιο της περιλαμβάνει τον Πρόεδρο της 

ομοσπονδίας, τον Γενικό γραμματέα, τους Αντιπροέδρους και τους 4 προέδρους των 

μόνιμων επιτροπών ( http://femteconline.org/ ). 

3. Ευρωπαϊκή Επιστημονική Επιτροπή Θερμαλισμού- E.S.C.O.T: Η E.S.C.O.T είναι μία 

μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική Επιτροπή. Κύρια αποστολή της είναι η προώθηση, 

ο συντονισμός και η τυποποίηση της επιστημονικής έρευνας των θερμών πηγών 

σχετικά με τις τρείς βασικές πτυχές που είναι η πρόληψη, η περίθαλψη και η 

αποκατάσταση.  

Επίσης, ταυτόχρονα με τον συντονισμό των διαφόρων επιστημονικών 

δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση των νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και την 

προώθηση των νέων επιστημονικών έργων, η επιτροπή έχει ως σκοπό να προωθήσει 

τη διάδοση και τη πρόσβαση σε θεραπείες μέσω θερμών πηγών.  

Ακόμα, η επιτροπή δημιουργήθηκε για να αποτελεί κοινό forum για τη μελέτη 

και την υλοποίηση έργων, προγραμμάτων, προτάσεων, ερευνών, συνεδρίων και 

πρωτοβουλιών σχετικά με το θερμαλισμό, με στόχο να αποτελεί έναν έγκυρο και 

προνομιούχο συνομιλητή με τις εθνικές αρχές, με κάθε κράτος- μέλος της E.S.C.O.T 

στην Ευρώπη και με τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.  

Επιπλέον, η επιτροπή δραστηριοποιείται ώστε να επιτρέπεται σε κάθε κράτος 

μέλος να λαμβάνει μέρος στις πρωτοβουλίες της επιτροπής, να συγκεντρώσει όλες τις 

εμπειρίες σε επιστημονικό πεδίο, καθώς και να συμβάλει στην εμβάθυνση των 

γνώσεων στον τομέα αυτό.  

Τέλος έχει τις εξής περαιτέρω δραστηριότητες:  

i) Επιστημονικού τύπου: συνέδρια, διαλέξεις, συζητήσεις, επιστημονικές εκθέσεις, 

προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ, κτλ.,  

ii) Θεσμικού τύπου και επικοινωνίας: συνεντεύξεις τύπου, μόνιμο γραφείο, γραφείο 

τύπου, αποστολές, εκστρατείες προώθησης, κτλ.,  

iii) Δραστηριότητες κατάρτισης: μαθήματα κατάρτισης για τους γιατρούς, για το 

βοηθητικό προσωπικό και όλους τους επαγγελματίες, 

iv) Δραστηριότητες έκδοσης: έκδοση ενός περιοδικού- δελτίου, φυλλάδια και βιβλία, 

δημοσίευση των πρακτικών των διασκέψεων, σεμινάρια, μελέτες και έρευνες,  

v) Δραστηριότητες ψυχαγωγίας: συναντήσεις, επαφές, κτλ.  
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Συνεπακόλουθα, στους ελληνικούς φορείς συγκαταλέγονται (Κουμέλης, 

2011):  

1. Ελληνική Θερμαλιστική Εταιρεία(ΕΘΕ) Α.Ε: Το 1992, προκείμενου να παρέχει άρτια 

τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στα μέλη του, ιδρύει την Ελληνική 

Θερμαλιστική Εταιρεία(ΕΘΕ) Α.Ε, έχοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

α) Ανάπτυξη και διάδοση του Θερμαλισμού και των εφαρμογών του. 

β) Δημιουργία Κέντρων Θερμαλιστικών Σπουδών για την κατάρτιση των νέων στην 

Υδροθεραπεία –Κλιματοθεραπεία. 

γ) Προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την προστασία- αξιοποίηση και 

διαχείριση των γεωθερμικών πόρων της χώρας καθώς και σύγχρονου νομοθετικού 

πλαισίου για τα ως άνω. 

δ) Παροχή επιστημονικής και νομικής κάλυψης σε θέματα Θερμαλισμού και 

Γεωθερμίας στα μέλη του Συνδέσμου 

ε) Διοργάνωση ημερίδων ανάπτυξης και συνδιασκέψεων για τον θερμαλισμό και 

συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς με ανάλογους σκοπούς 

στ) Προώθηση και προβολή των στόχων του Συνδέσμου και του Ιαματικού 

Τουρισμού με την έκδοση φυλλαδίων, εντύπων, βιβλίων κ.λ.π 

ζ) Δημιουργία παραρτημάτων Θερμαλισμού στις περιφέρειες της χώρας 

  

2. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ): Μετά την ισχύ των διατάξεων της 

παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α’) καταργήθηκε η 

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ε.Ο.Τ. και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, 

Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, 

Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι δε μεταφερόμενες 

αρμοδιότητες από τον Ε.Ο.Τ. ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου 

Τουρισμού. (Παράρτημα 2) 

            Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ιαματικών Πηγών είναι: 

- Η μέριμνα για την αναγνώριση ιαματικών φυσικών πόρων και διαχείριση αυτών. 

- Η τήρηση μητρώου ιαματικών φυσικών πόρων. 

- Η λήψη κατάλληλων μέτρων για την  προστασία της ποιότητας, της ποσότητας και 

των φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των ιαματικών φυσικών 

πόρων. 
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- Οι απαλλοτριώσεις/παραχωρήσεις ακινήτων επί αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών ή 

επί ιαματικών φυσικών πόρων. 

- Η χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) των μονάδων ιαματικής 

θεραπείας. 

- Η διενέργεια ελέγχων σε όλες τις μονάδες ιαματικής θεραπείας, στα κέντρα 

ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, στα κέντρα θαλασσοθεραπείας και  

αναζωογόνησης. 

- Η σύναψη συμβάσεων και η σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων. 

 

3. Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.): είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη 

διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του 

Δημοσίου. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 

ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει 210 τουριστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα, με 

σημαντική ποικιλία όπως τα πρώην Ξενοδοχεία Ξενία, Μαρίνες, Κάμπινγκ, Γκολφ, 

Χιονοδρομικά Κέντρα, Μουσεία, Σπήλαια, Τουριστικά Περίπτερα, Ιαματικές Πηγές 

αλλά και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών εκτάσεις προς τουριστική 

αξιοποίηση, 8 Ολυμπιακά Ακίνητα, 70.000 περίπου τίτλους ακινήτων της ιδιωτικής 

περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου καθώς και 1.052 ακίνητα που έχουν 

μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ. 

4. Ένωση Επιχειρήσεων Θερμαλισμού Ελλάδος (ΕΝ.Ε.Θ.Ε): Η Ένωση Επιχειρήσεων 

Θερμαλισμού Ελλάδος έχει έδρα της την Αιδηψό.  

Συγκροτείται από μέλη, τα οποία διαθέτουν στην κυριότητά τους ιαματικούς 

φυσικούς πόρους ή ασκούν στον τομέα του θερμαλισμού επιχειρηματικές 

δραστηριότητες με αναγνωρισμένους από την πολιτεία ιαματικούς φυσικούς πόρους. 

Δημιουργήθηκε από υπεύθυνους ενεργούς πολίτες που νοιάζονται: α) για τις 

ιαματικές πηγές και τον θερμαλισμό, β) για την βιωσιμότητα των τοπικών 

κοινοτήτων και των φυσικών συστημάτων, γ) για την τοπική ιστορία και δ) για τον 

πολιτισμό.  

Επιπλέον, η ΕΝ.Ε.Θ.Ε έχοντας επίγνωση της κατάστασης, ανέλαβε την 

πρωτοβουλία να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις προκλήσεις που υπαγορεύουν 

οι ανθρώπινες ανάγκες.  
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Σκοπός της είναι να προκαλέσει δράσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, οι οποίες θα δρομολογήσουν ενέργειες για την ανάδειξη και αειφόρο 

ανάπτυξη του Ελληνικού Θερμαλισμού, ενός τομέα με πολλαπλά οφέλη στην τοπική 

κοινωνία εκατό και πλέον περιοχών.  

Τέλος, προτάσσοντας την συνεργασία, στοχεύει να κατατεθούν γνώσεις και 

εμπειρίες με στόχο την υποστήριξη της εξέλιξης του θερμαλισμού υγείας, πρόληψης, 

αποκατάστασης και ευεξίας. 

 

4.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία του επισκέπτη – τουρίστα σε ένα τόπο 

αφήνει συνήθως αρνητικά ίχνη, γιατί το πέρασμα του προκαλεί φθορά των στοιχείων 

με τα οποία έρχεται σε επαφή. Πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον τόσο ευαίσθητο σε 

κάθε εξωτερική επιρροή, όπως αυτό που αντιπροσωπεύει μια ιαματική πηγή. Η 

φθορά είναι μεγαλύτερη όσο αυξάνεται το τουριστικό πλήθος. Επομένως χρειάζεται 

εκπαίδευση, για να αυξηθεί η ευαισθησία των επισκεπτών όσο αναφορά την 

διατήρηση και προστασία των στοιχείων του περιβάλλοντος (Σπάθη, 2000). 

Αντίστοιχη φθορά (μύκητες, ανάπτυξη βακτηριδίων, κλπ.), μπορούν να 

προκαλέσουν και οι εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την τουριστική 

αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, αν αυτές διαταράσσουν την ευαίσθητη οικολογική 

ισορροπία του περιβάλλοντος (Σπάθη, 2000). 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3498/2006 -ΦΕΚ 230/Α'/24.10.2006, περί προστασίας 

των ιαματικών φυσικών πόρων: 

1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει την αρμοδιότητα προστασίας της ποιότητας, της ποσότητας και των 

φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των ιαματικών φυσικών πόρων. 

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης, 

καθορίζονται ζώνες προστασίας των ιαματικών φυσικών πόρων ανάλογα με τα 

υδρογεωλογικά δεδομένα και το περιβάλλον κάθε ιαματικής πηγής. Με το ίδιο 

διάταγμα καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα προστασίας για κάθε ζώνη, ιδίως οι 

περιορισμοί στις χρήσεις γης εντός της έκτασης κάθε ζώνης προστασίας. 

3. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων σχεδίων 

πόλεων ή ο πολεοδομικός καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων, όταν αφορούν ζώνες 
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προστασίας ιαματικών πηγών, δεν πρέπει να αναιρούν ή παραβλάπτουν την 

προστασία των ιαματικών φυσικών πόρων. 

4.  Η χωροθέτηση ή εγκατάσταση ή επέκταση γεωργικών, κτηνοτροφικών, λατομικών, 

βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή τουριστικών μονάδων, καθώς και η εν γένει ανάπτυξη 

άλλων δραστηριοτήτων εντός των ζωνών προστασίας δεν πρέπει να επηρεάζει τη 

διατήρηση της ποιότητας ή ποσότητας των ιαματικών φυσικών πόρων και 

επιτρέπεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών 

Φυσικών Πόρων. 

5. Μετά από γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Τ., η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Τουριστικής 

Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να 

λαμβάνονται τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα για την προστασία 

αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων και να εξειδικεύονται οι επιτρεπόμενες ή 

μη δραστηριότητες και οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί ανά ζώνη προστασίας. 

6. Στην απόφαση αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων είναι δυνατόν, μετά από 

γνώμη της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και εισήγηση του 

Ε.Ο.Τ., να περιλαμβάνονται και ειδικά μέτρα προστασίας, τόσο της περιοχής στην 

οποία αναβλύζει ή αντλείται ο ιαματικός φυσικός πόρος όσο και του υδροφόρου 

ορίζοντα. Σε περίπτωση που οι φυσικοί ιαματικοί πόροι εμπίπτουν σε κοινόχρηστους 

χώρους αιγιαλού παραλίας, αρμόδιος για την προστασία αυτών είναι ο Υπουργός 

Οικονομίας και Οικονομικών. 
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ΜΕΡΟΣ Β                                                                                         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Ο νομός Κορινθίας βρίσκεται στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, 

πρωτεύουσά του είναι η Κόρινθος. Ο νομός Κορινθίας παρουσιάζει ένα θαυμάσιο και 

ιδιαίτερης οικολογικής αξίας φυσικό περιβάλλον, που διαμόρφωσε, μαζί με τη 

μοναδική γεωγραφική του θέση, θαυμάσιες συνθήκες ζωής κι ευημερίας 

(Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 

Το Λουτράκι είναι πόλη του νομού Κορινθίας, αναγνωρισμένη λουτρόπολη 

από το 1925, τουριστικό θέρετρο γνωστό για τα ιαματικά λουτρά, τα μεταλλικά νερά 

του και το καζίνο του. Βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο και είναι έδρα του δήμου 

Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ενώ πάνω από την πόλη δεσπόζουν τα Γεράνεια 

όρη. Η πόλη του Λουτρακίου, απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τη Διώρυγα του Ισθμού 

και μόλις 80 χιλιόμετρα (50 – 55 λεπτά) από την Αθήνα. Η πρόσβαση στην περιοχή 

είναι εύκολη και από την πόλη της Πάτρας, που αποτελεί την πύλη εισόδου της 

νότιας Ελλάδας και της Δ. Ευρώπης (Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 
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5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονομαστή κώμη από την αρχαιότητα κυρίως για τα Ιαματικά της Νερά, 

οφείλει το όνομά της στα ιαματικά λουτρά που γίνονταν στις πηγές της (Λουτρά  =  

Λουτράκι). Η αρχαία πόλη των «Θερμών», το σημερινό Λουτράκι, συνδέεται 

μυθολογικά με τη θεά «Θερμία» Αρτέμιδα, προστάτιδα των θερμών ιαματικών πηγών 

και από την αρχαιότητα θεωρείτο η αγαπημένη πόλη των θεών (Αγγελίδης, 2008). 

Το ζωογόνο Ιαματικό  Νερό Λουτρακίου, έχει συνδέσει το όνομά του από τα 

πανάρχαια χρόνια, με τη θεραπεία πολλών επιφανών προσωπικοτήτων, μεταξύ αυτών 

και του Ρωμαίου στρατιωτικού και πολιτικού Λεύκιου Κορνήλιου Σύλλα. Η πρώτη 

αναφορά για τις αναζωογονητικές του ιδιότητες, γίνεται ήδη από τον ιστορικό 

Ξενοφώντα, ο οποίος στο έργο του «Ελληνικά IV» αναφέρει, ότι οι Σπαρτιάτες 

στρατιώτες μετά τις μάχες, για να ξεκουραστούν και να αναζωογονηθούν, 

κατέφευγαν στη ζωογόνο δύναμη των Ιαματικών Νερών της αρχαίας κώμης των 

Θερμών. Η χρήση του Ιαματικού νερού Λουτρακίου συνεχίστηκε καθ’ όλη τη 

διάρκεια των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων και εν συνεχεία το Λουτράκι, 

με σημείο αναφοράς τα ιαματικά του λουτρά, αναγνωρίστηκε ως μητροπολιτικό 

κέντρο της τουριστικής Ελλάδας και ως πρώτος θεραπευτικός σταθμός (Αγγελίδης, 

2008). 

Από τα βάθη των αιώνων το ιαματικό νερό του Λουτρακίου, έχει καθιερωθεί 

σαν σύμβολο φυσικής υγιεινής ζωής, ευεξίας και αναζωογόνησης του σώματος και 

του πνεύματος. Για το λόγο αυτό, το μοναδικό αυτό δώρο της φύσης έχει 

χαρακτηρισθεί ως «Το Νερό της Ζωής» (Αγγελίδης, 2008). 

5.3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 

 

            Το Λουτράκι είναι μια πόλη στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να συνδυάσει 

την ολιγόλεπτη είτε πολυήμερη διαμονή του, με διάφορες δραστηριότητες άλλοτε 

αναψυχής και άλλοτε διασκέδασης  .  

             Κάνοντας μια βόλτα στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, μπορεί να 

βρει κανείς μοντέρνα και παραδοσιακά δώρα και αναμνηστικά, καθώς και να 

απολαύσει ροφήματα στα café της περιοχής, παραδοσιακές αλλά και gourmet γεύσεις 
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στα μοντέρνα bar restaurants ή σε τοπικές ψαροταβέρνες, και φυσικά το περίφημο 

παγωτό της πόλης.  

              Το Λουράκι είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Bar και club, καζίνο, 

internet café & video club, παιδικές χαρές για οικογένειες με παιδιά, 

κινηματογράφους, θέατρα, κουτούκια με ζωντανή μουσική καθώς και πολιτιστικά 

γεγονότα και street art festivals, αποτελούν μια γκάμα επιλογών για όλα τα γούστα.  

   Στο Λουτράκι λειτούργησε το πρώτο καζίνο στην Ελλάδα το 1930. Το 

σημερινό καζίνο λειτουργεί από το 1995. Το Casino Loutraki αποτελεί χρόνια τώρα 

πόλο έλξης για τους λάτρεις των τυχερών παιχνιδιών αλλά και για όσους αναζητούν 

λίγο ρίσκο. Σε συνδυασμό με το ομώνυμο ξενοδοχείο το οποίο φιλοξενεί το καζίνο, ο 

επισκέπτης συνδυάζει την διασκέδαση με την διαμονή του.  

Αν και το Club Hotel Casino Loutraki είναι η πρώτη επιλογή για όσους 

επισκέπτονται αποκλειστικά την περιοχή προκειμένου να επιδοθούν στα τυχερά 

παιχνίδια, υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα καθώς και 

κάμπινγκ, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 όπου μπορεί κανείς να 

επιλέξει ανάλογα τις προτιμήσεις αλλά και το βαλάντιό του. 

             Η πόλη έχει φιλοξενήσει διεθνή και Μεσογειακά τουρνουά και 

πρωταθλήματα, όπως και το φημισμένο Rally Acropolis, το οποίο συγκεντρώνει 

λάτρεις του αντικειμένου οι οποίοι ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο προκειμένου, είτε 

να συμμετέχουν είτε να απολαύσουν το θέαμα. 

               Σε κάθε γωνιά του Λουτρακίου μπορεί να δει κανείς στοιχεία πολιτισμικά 

που αποτυπώνουν την μακρά παρουσία πολιτισμού στην περιοχή καθώς και τα 

ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα της περιοχής όπως ο αρχαίος ναός της Ήρας στη 

λίμνη της Βουλιαγμένης, ο ναός του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο, τα γραφικά 

μοναστήρια, και τους αμέτρητους χριστιανικούς ναούς. 

          Λόγω του Μεσογειακού του κλίματος, το Λουτράκι ενδείκνυται για αθλητικό 

τουρισμό, καθώς και φυσιολατρικό. 

Στο όρος Γεράνεια ακριβώς πάνω από το Λουτράκι βρίσκεται η μονή του 

Οσίου Παταπίου, κατασκευασμένη τον 11ο αιώνα. Είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο 

και προσφέρει εντυπωσιακή θέα προς την Βόρεια Πελοπόννησο, τον ισθμό της 
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Κορίνθου και τον Σαρωνικό. Στην περιοχή των ιαματικών πηγών υπάρχει ο ναός του 

Αγίου Ανδρέα χτισμένος το 1345 από τον Ιωάννη Κατακουζηνό (Ζαχαρόπουλος, & 

Μπαρμπίκας, 2001). 

Σε απόσταση 14 χλμ στα Δυτικά βρίσκεται η λίμνη της Βουλιαγμένης, ένας 

κλειστός βαθύς θαλάσσιος κόλπος που επικοινωνεί με τον Κορινθιακό με στενό 

πορθμό πλάτους 6 - 8 μέτρων όπου παρατηρείται σε μικρή έκταση το φαινόμενο 

εισροής και εκροής υδάτων λόγω παλίρροιας. Σε απόσταση 4 χλμ προς τα Νότια, 

στην κατεύθυνση της Κορίνθου βρίσκεται η Διώρυγα της Κορίνθου (Ζαχαρόπουλος, 

& Μπαρμπίκας, 2001). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o 

 

6.1 ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

Η λουτρόπολη απέχει μόλις 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα και είναι διεθνούς 

φήμης, θεραπευτικός σταθμός και τουριστικό θέρετρο καθώς και για τα αξιόλογα 

ιαματικά νερά αλλά και για το σπάνιο φυτικό περιβάλλον. Υπήρξε η πρώτη γνωστή 

λουτρόπολη στα παγκόσμια χρονικά, με την τότε ονομασία Θέρμες ή Θέρμα, όπου 

αναπτύχθηκε σημαντικός αρχαίος πολιτισμός. Το 1855 δημιουργήθηκε στο Λουτρά η 

πρώτη Δημοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Λουτρών που προσφέρει 

kοργανωμένες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού υγείας (Λεούσης, 2006). 

Το 1928 με τη λειτουργία του πρώτου καζίνου της Ελλάδας ξεκινάει και η 

ουσιαστική τουριστική ανάπτυξη του Λουτρακίου. Το 1936 το Λουτράκι 

μεταβάλλεται σε «Σταθμό Θερμών Λουτρών» κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου 
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Κέντρου Λιθιάσεως στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου (Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 

6.2 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι ιαματικές πηγές αναβλύζουν από πολλά σημεία της παραλιακής περιοχής 

σε έκταση περίπου 750 μέτρων. Πρόκειται για φυσικές πηγές, στους πρόποδες των 

Γερανείων, που αναβλύζουν από μεγάλο βάθος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στη διάρκεια 

της διαδρομής του το νερό φιλτράρεται από τα πετρώματα που συναντά στην πορεία 

του και εμπλουτίζεται με σπάνια μέταλλα και ιχνοστοιχεία που το καθιστούν 

πολύτιμο για την υγεία (Λεούσης, 2006). 

Οι γνωστές από αρχαιοτάτων χρόνων θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες 

των νερών του Λουτρακίου, προσφέρουν από τα βάθη των αιώνων πρόληψη και 

θεραπεία, σε πλήθος παθολογικών, μυοσκελετικών, δερματικών και άλλων 

παθήσεων, αλλά ταυτόχρονα χαρίζουν ευεξία, χαλάρωση, αναζωογόνηση, 

αντιγήρανση και απόλυτη αναγέννηση σώματος και πνεύματος. Ήδη από την εποχή 

του Ιπποκράτη, είχε διαπιστωθεί ότι η υδροθεραπεία σε ζεστό νερό (30 – 31ο C), 

προάγει τη μυϊκή χαλάρωση, μειώνοντας την ευαισθησία στον πόνο, ενώ οι ιδιότητες 

του ιαματικού νερού σε συνδυασμό με την θερμοκρασία, κατεβάζουν τα επίπεδα της 

ορμόνης του στρες στον ανθρώπινο οργανισμό (Τσάρτας, 1996). 

Η Λουτροθεραπεία στις πηγές αυτές, που αναβλύζουν από μεγάλο βάθος εδώ 

και χιλιάδες χρόνια,  έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη θεραπεία για αρθροπάθειες, 

ρευματοπάθειες, για την αποκατάσταση της κινητικότητας μετά από ορθοπεδικά 

χειρουργεία, ισχιαλγία, οσφυαλγία, αυχενικό σύνδρομο, δισκοπάθεια και βοηθά 

ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση μυοσκελετικών και αθλητικών 

κακώσεων (Λεούσης, 2006). 

6.3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

 

Η πρώτη αναφορά στα νερά του Λουτρακίου γίνεται στον Ξενοφώντα. Οι 

πηγές λένε ότι χάρη σ’ αυτά θεραπεύτηκε ο Σύλλας και στόμα με στόμα το μυστικό 

έμαθαν οι πάντες στη ρωμαϊκή επικράτεια (Αγγελίδης, 2008). 
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Ο χαρακτηρισμός του νερού της πηγής Λουτρακίου είναι υπόθερμος, 

χλωρονατριούχος και ραδιενεργός, με φυσικοχημικές σταθερές σε θερμοκρασία: 

30,4ο C και ραδιενέργεια: 31 mach. 

Χημική ανάλυση 

              ΑΝΙΟΝΤΑ                                                     ΚΑΤΙΟΝΤΑ 

ΚΑΛΙΟΝ 0,0394gr ΧΛΩΡΙΟ 0,9182gr 

ΝΑΤΡΙΟ 0,4970gr ΘΕΙΙΚΟ ΙΟΝ 0,1372gr 

ΑΜΜΩΝΙΟ 0,00012gr ΔΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ 0,3501gr 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ 0,0806gr  

Πηγή: http://www.iatrikathemata.gr/loutrakiAthina.htm 

Νάτριο: ενισχύει το κυκλοφορικό σύστημα.  

Κάλιο : είναι αντί-αλλεργικό και αντί-ερεθιστικό . 

Σε συνδυασμό με μαγνήσιο και ασβέστιο επηρεάζει την υδατική ισορροπία του 

σώματος, προκαλώντας διέγερση της νεφρικής λειτουργίας. 

Ασβέστιο : δρα εναντίον των οιδημάτων ,σταθεροποιώντας τους ιστούς. 

Μαγνήσιο : τονώνει την άμυνα του οργανισμού , παρεμποδίζει την 

αρτηριοσκλήρωση , εμποδίζει τη συγκέντρωση χοληστερίνης στα τοιχώματα των 

αγγείων και διεγείρει τη λειτουργία των κυττάρων. 

ΡΑΔΟΝΙΟ 

 

              Η θεραπευτική δράση των ιαματικών νερών εξαιτίας της ραδιενέργειας 

οφείλεται αφενός στην μεταστοιχείωση του ραδίου και κυρίως στο ραδόνιο αφετέρου 

στα ραδιενεργά στοιχεία, τα οποία παραλαμβάνει το νερό από τα πετρώματα που 

περνάει. 

 

              Το Ραδόνιο εισέρχεται στο σώμα είτε από την αναπνευστική οδό είτε από το 

δέρμα. Από το δέρμα εισέρχεται μικρή ποσότητα Ραδονίου και παραμένει αυτό 1-2 

ώρες μετά το λουτρό. 

 

               Το Ραδόνιο που εισέρχεται στον οργανισμό από την αναπνευστική οδό κατά 

την διάρκεια του λουτρού, διαχέεται εντός 15΄ στο αίμα και από εκεί στους ιστούς. 

Το Ραδόνιο λοιπόν έχει πολλές επιδράσεις σε νευραλγίες, νευρίτιδες στην αποβολή 

του ουρικού οξέος, στα ηπατικά και αδενικά κύτταρα, στους πνεύμονες και 

επινεφρίδια, στην ισορροπία του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος. 
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6.4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΗΓΗΣ 

 

                Η ανάπτυξη του τουρισμού του Λουτρακίου, με την συμβολή της ιαματικής 

πηγής της περιοχής είναι εμφανής.   

                Πρώτον λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η πρόσβαση από και προς την 

πόλη είναι εύκολη και για εκείνους που ταξιδεύουν από το εσωτερικό αλλά και για 

όσους ταξιδεύουν από το εξωτερικό. Επιπλέον διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα 

λόγω της φυσικής της ομορφιάς, των κλιματικών συνθηκών, με την σχεδόν μόνιμη 

απουσία υγρασίας και την έντονη ηλιοφάνεια, που σε συνδυασμό με την θάλασσα και 

το βουνό δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες, αλλά και λόγω της γεωμορφολογίας της 

της ιστορίας, των μνημείων, των ιδιαίτερων οικισμών της και του πολιτισμικού της 

πλούτου.  

                 Λόγω της φήμης που ανέπτυξε η περιοχή, περί των θεραπευτικών και 

ευεργετικών ιδιοτήτων της ιαματικής πηγής, όλο και περισσότερος κόσμος 

επισκέπτεται το Λουτράκι, προκειμένου είτε να θεραπευτεί είτε να απολαύσει την 

αναζωογόνηση που προσφέρει το οργανωμένο spa. Συνδυάζει λοιπόν την διαμονή 

του σε ξενοδοχεία της πόλης, την εστίασή του στα εστιατόρια της περιοχής, και την 

διασκέδασή του στα bar, club , μουσικές σκηνές και θέατρα, ακόμα και στο γνωστό 

casino. 

                  Υπάρχουν οι φυσιολάτρες, οι οποίοι συνδυάζουν το ιαματικό ταξίδι τους 

με εκδρομές και δραστηριότητες στην φύση, περιπάτους στις όμορφες παραλίες της 

πόλης, τα ημερήσια προγράμματα που διοργανώνονται στην περιοχή μπορεί να 

συμπεριλάβουν εκδρομές στο Φάρο του Ηραίου, την διώρυγα του Ισθμού, στα 

απομεινάρια της αρχαίας Κρομμυώνας όπου βρίσκονταν το άγαλμα του Απόλλωνα, 

στους Αγ. Θεοδώρους, στον ναό και το μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, στο αρχαίο 

Θέατρο της Επιδαύρου, στους Μυκηναϊκούς τάφους  και στο αρχαίο στάδιο της 

Νεμέας. 

        Διάφορα ιατρικά και ιαματικά συνέδρια, ακόμα και ταξίδια κινήτρων στο 

Λουτράκι ( τα οποία προσφέρονται από τις εκάστοτε εταιρείες στους εργαζομένους 

τους με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων τους, ή λόγω ανταμοιβής για την 

προφορά τους στην εταιρεία), προσελκύουν κόσμο ο οποίος βρίσκει ευκαιρία να 

ανακαλύψει τις ομορφιές της πόλης και να ζήσει από κοντά την ενέργεια της 

ιαματικής πηγής Λουτρακίου. 

        Όλα τα παραπάνω, ταξιδεύοντας είτε για την πηγή, είτε ανακαλύπτοντας 

την πηγή σε κάποιο ταξίδι στο Λουτράκι, έχουν αυξήσει τον τουρισμό της περιοχής 
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καθώς και την τοπική της οικονομία. Η περιοχή γίνεται γνωστή σε ολοένα και 

περισσότερες περιοχές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

6.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Διαθέτοντας υπερσύγχρονα υδροθεραπευτήρια πλήρως εξοπλισμένα για 

λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία και φυσικοθεραπεία, αλλά και άψογη τουριστική 

υποδομή, διεκδικεί μία από τις πρώτες θέσεις στον διεθνή κατάλογο των 

οργανωμένων κέντρων θεραπευτικού τουρισμού. Λειτουργεί όλο το χρόνο, υπό την 

εκμετάλλευση της Δημοτικής Επιχείρησης «ΘΕΡΜΑΙ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ», και κάτω από 

την επίβλεψη ειδικών γιατρών και έμπειρων φυσιοθεραπευτών. Φυσικά και θερμά 

λουτρά, υδρομασάζ, σάουνα, γυμναστική καθώς και φυσιοθεραπεία. Επίσης, 

υπάρχουν εγκαταστάσεις εμφιάλωσης (Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 

 

Εγκαταστάσεις 

Το υπερσύγχρονο Loutraki Thermal Spa, σας υποδέχεται στους πολυτελείς, άνετους 

και φιλόξενους χώρους του, για να σας προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες υγείας, 

αναζωογόνησης και ομορφιάς. 

Στις εγκαταστάσεις του LOUTRAKI THERMAL SPA περιλαμβάνονται: 

� 2 εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες με καταρράκτες και jet υδρομαλάξεων 

(υποβρύχια υδρομασάζ) 201 m2 και 40 m2 αντίστοιχα. 

� 1 εσωτερική πισίνα ψυχρού ύδατος 20 m2. για μετατραυματικά προβλήματα. 

� 1 εξωτερική πισίνα υδρομαλάξεων με υδάτινο μανιτάρι, με καταρράκτη και 

pool bar, 200 m2. 

� 4 ατομικές καμπίνες με μπανιέρες υδροθεραπείας. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η 

καμπίνα με την υπερσύγχρονη μπανιέρα Caracalla με πολλαπλούς 

εκτοξευτήρες. 

� 3 διπλές καμπίνες με μπανιέρες υδροθεραπείας. 

� Σάουνα 

� Ατμόλουτρα/Χαμάμ 

� 2 χώροι καταιονισμού από απόσταση. 

� 2 χώροι ντους ψιλής βροχής. 
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� Γυμναστήριο  

� Αίθουσες ομορφιάς και περιποίησης. 

� Χώροι ατομικού μασάζ. 

� 2 χώροι για λασποθεραπεία. 

� Αίθουσα Yoga 

� Καφετέρια. 

� Άνετοι χώροι υποδοχής και ανάπαυσης. 

� Άνετη πρόσβαση για ΑΜΕΑ. 

 

Προσωπικό 

Το προσωπικό του LOUTRAKI THERMAL SPA είναι επιστημονικά καταρτισμένο 

και απόλυτα εξειδικευμένο για να προσφέρει μια μεγάλη επιλογή 

θεραπευτικών προγραμμάτων και διαφορετικών προγραμμάτων περιποίησης  

σώματος και προσώπου, μέσα στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αποτελείται από 

έμπειρους ιατρούς, νοσηλευτές, διαιτολόγους, διατροφολόγους, μασέρ, 

λουτρονόμους, ναυαγοσώστες, όλοι με άριστη κατάρτιση, ενώ το προσωπικό 

υποδοχής, θα σας υποδεχθεί και θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε πληροφορία 

χρειάζεστε. Η μεγάλη εμπειρία όλου του προσωπικού, η ατομική προσέγγιση των 

αναγκών του κάθε επισκέπτη μας ξεχωριστά και η αποτελεσματικότητα των 

θεραπειών που προσφέρονται, θα σας χαρίσουν όλα όσα επιθυμείτε, για να 

αναζωογονηθείτε και να αποκτήσετε ενέργεια και ευεξία. 

 

Η πρόσβαση στο Λουτράκι είναι πολύ εύκολη, λόγω της κομβικής θέσης της 

πόλης, και με πληθώρα επιλογών. 

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

Το Διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος απέχει 

80χλμ (1 ώρα περίπου από το Λουτράκι). 
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ΟΔΙΚΩΣ 

 

Με λεωφορείο 

Καθημερινά και με συχνά δρομολόγια, ο σταθμός 

των λεωφορείων εξυπηρετεί τους επιβάτες με 

τοπικά και υπεραστικά δρομολόγια από και προς 

το Λουτράκι. 

 

Με το Bus Express του καζίνο  

Το Club Hotel Casino Loutraki προσφέρει 

μεταφορά με άνεση διαθέτοντας το δικό του 

ιδιωτικό πούλμαν, όπου στα 15€ 

περιλαμβάνονται:  

� μεταφορά από και προς το Καζίνο, 

� γεύμα στο εστιατόριο Neptune, 

� ποτό ή ρόφημα στους χώρους των παιγνίων και 

� 12 bonus 

 

Τα γραφείο των 24hrs Travel Services στην είσοδο του καζίνο λειτουργεί καθημερινά 

από τις 10:00-19:00 

Τα δρομολόγια παρατίθενται στο Παράρτημα 3. 

  

Με ταξί 

Για πιο άνετο ταξίδι το δίκτυο της πόλης διαθέτει 

24ωρη εξυπηρέτηση για τοπικές και υπεραστικές 

διαδρομές. 
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Με αυτοκίνητο 

Από την Αθήνα η απόσταση είναι περίπου 1 ώρα μέσω 

της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου (Ε-75). Από 

Πάτρα, μέσω της Εθνικής Οδού Πάτρας-Κορίνθου, το 

Λουτράκι απέχει περίπου 2 ½ ώρες  

 

 

             ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΣ 

Το Λουτράκι περικλείεται από 3 διεθνή λιμάνια τα οποία 

βρίσκονται σε κοντινές πόλεις και είναι τα εξής: 

� Το λιμάνι του Πειραιά, 

� Το λιμάνι της Πάτρας και  

� Το λιμάνι της Κορίνθου 

  

                                                ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΏΣ 

Μέσω του Προαστιακού που έχει αφετηρία 

την Αθήνα, είτε του σιδηροδρόμου για 

Πάτρα, οι επιβάτες μπορούν να 

εξυπηρετούνται με τα συχνά δρομολόγια, 

από και προς την Κόρινθο, έστω και για 

μια σύντομη μονοήμερη εξόρμηση. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η Εθνική οδός Πάτρας – Κορίνθου δεν πληροί τις 

προδιαγραφές ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου μίας και η διαχωριστική νησίδα 

λείπει και σε συνδυασμό με την έλλειψη του απαιτούμενου φωτισμού, οι οδηγοί 

τίθενται σε κίνδυνο ατυχήματος.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o 

7.1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το πρωταρχικό στοιχείο στον τουρισμό υγείας είναι η μετακίνηση για λόγους 

αναψυχής. Δηλαδή ο μετακινούμενος – ο ταξιδιώτης, έχει την πρόθεση της αναψυχής 

στον τόπο του προορισμού, αλλά απαραίτητο στοιχείο για την πραγματοποίηση 

αυτού του στόχου, δηλ. η απόλαυση του περιβάλλοντος του προορισμού, είναι η 

παροχή σ’ αυτό ιατρικής φροντίδας και εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών. Έτσι, η 

παροχή ιατρικών υπηρεσιών καθιστά απαραίτητο, αλλά όχι το πρωταρχικό στοιχείο 

στην τουριστική απόδραση. Το ιατρικό στοιχείο λειτουργεί συμπληρωματικά στην 

τουριστική διαδικασία, για τη διατήρηση της υγείας του τουρίστα, χωρίς την οποία 

δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίησή της. Σ΄ αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για 

τουρισμό υγείας δηλ. για τουρίστες, άτομα που μετακινούνται κατόπιν ελεύθερης 

επιλογής για λόγους αναψυχής αλλά επιλέγουν προορισμό που παρέχει σ’ αυτούς 

εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, ώστε να είναι σε θέση να απολαύσουν τις 

διακοπές τους.  Με βάση το κυρίαρχο κίνητρο της αναψυχής, ο τουρισμός υγείας 

εμπεριέχει α1) τον ιαματικό τουρισμό, εφόσον οι διακοπές συνδυάζονται με την 

ιαματική θεραπεία, α2) τον τουρισμό αναζωογόνησης (spa) με κίνητρο τις διακοπές σε 

συνδυασμό με αποκατάσταση ή διατήρηση της ευεξίας, και α3) τον ιατρικό τουρισμό.  

Οι διεθνής εξελίξεις στον τομέα δείχνουν μια δυναμική αύξηση της ζήτησης 

τόσο του ιαματικού τουρισμού όσο και γενικότερα όλων των άλλων τύπων του 

κλάδου αυτού. Η κλασική υποδομή προσφοράς για ιαματικό τουρισμό δίνει πλέον τη 

θέση σε συγκροτήματα πολλαπλών χρήσεων (κέντρα υγείας, SPA) που στοχεύουν σε 

διαφορετικούς τύπους τουριστών, με κοινό χαρακτηριστικό τους τη διάθεση 

επενδύσουν-ξοδέψουν για το καλό της υγείας τους. Ο τουρισμός αναπήρων είναι 

επίσης μια αγορά με αυξητικές τάσεις, για την οποία η χώρα μας θα πρέπει να δείξει 
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ιδιαίτερη φροντίδα στις τουριστικές-ξενοδοχειακές υποδομές για τα άτομα αυτά, διότι 

τίθεται θέμα ισότητας, ‘τουρισμός για όλους’ και φυσικά κοινωνικής αλληλεγγύης 

και ανθρωπιάς. 

Η Ελλάδα διαθέτει τις καλύτερες περιβαλλοντικές και κλιματολογικές 

συνθήκες για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, και υποδεικνύουν αρκετές 

περιοχές της χώρας, που διαθέτουν ήδη μεγάλο μέρος της εκσυγχρονισμένης 

υποδομής. Η εικόνα αυτή δείχνει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου υπό 

τον όρο ότι θα ληφθούν υπόψη κάποιοι παράγοντες: η έρευνα και η μελέτη της 

ημεδαπής και αλλοδαπής ζήτησης, η εξειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού, η 

ανάληψη μιας ειδικής διαφημιστικής εκστρατείας και η. ανάπτυξη του τουρισμού 

υγείας σε ένα σύνθετο πλέγμα τουριστικών δραστηριοτήτων με κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά ώστε να προσελκύονται διαφορετικές ομάδες τουριστών όπως 

προαναφέρθηκε (εισοδηματικά, δημογραφικά). 

7.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Στις πηγές Λουτρακίου γίνεται επιτόπια ποσιθεραπεία, η ποσιθεραπεία γίνεται 

ελεύθερα. Η λουτρόπολη απέχει μόλις 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα και είναι 

διεθνούς φήμης, θεραπευτικός σταθμός και τουριστικό θέρετρο καθώς και για τα 

αξιόλογα ιαματικά νερά αλλά και για το σπάνιο φυτικό περιβάλλον.  

Οι ιαματικές πηγές αναβλύζουν από πολλά σημεία της παραλιακής περιοχής 

σε έκταση περίπου 750 μέτρων. Πρόκειται για φυσικές πηγές, στους πρόποδες των 

Γερανείων, που αναβλύζουν από μεγάλο βάθος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στη διάρκεια 

της διαδρομής του το νερό φιλτράρεται από τα πετρώματα που συναντά στην πορεία 

του και εμπλουτίζεται με σπάνια μέταλλα και ιχνοστοιχεία που το καθιστούν 

πολύτιμο για την υγεία. 

Οι γνωστές από αρχαιοτάτων χρόνων θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες 

των νερών του Λουτρακίου, προσφέρουν από τα βάθη των αιώνων πρόληψη και 

θεραπεία, σε πλήθος παθολογικών, μυοσκελετικών, δερματικών και άλλων 

παθήσεων, αλλά ταυτόχρονα χαρίζουν ευεξία, χαλάρωση, αναζωογόνηση, 

αντιγήρανση και απόλυτη αναγέννηση σώματος και πνεύματος. Ήδη από την εποχή 

του Ιπποκράτη, είχε διαπιστωθεί ότι η υδροθεραπεία σε ζεστό νερό (30 – 31ο C), 

προάγει τη μυϊκή χαλάρωση, μειώνοντας την ευαισθησία στον πόνο, ενώ οι ιδιότητες 
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του ιαματικού νερού σε συνδυασμό με την θερμοκρασία, κατεβάζουν τα επίπεδα της 

ορμόνης του στρες στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Ο χαρακτηρισμός του νερού της πηγής Λουτρακίου είναι χλωρονατριούχο 

ραδιενεργές (31 μονάδες Mache) και γενικά υπόθερμο (30ο – 31,4o  C). 

Οι ιαματικές πηγές Λουτρακίου διαθέτουν υπερσύγχρονα υδροθεραπευτήρια 

πλήρως εξοπλισμένα για λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία και φυσικοθεραπεία, αλλά 

και άψογη τουριστική υποδομή, διεκδικεί μία από τις πρώτες θέσεις στον διεθνή 

κατάλογο των οργανωμένων κέντρων θεραπευτικού τουρισμού. Λειτουργούν όλο το 

χρόνο, υπό την εκμετάλλευση της Δημοτικής Επιχείρησης «ΘΕΡΜΑΙ - 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ», και κάτω από την επίβλεψη ειδικών γιατρών και έμπειρων 

φυσιοθεραπευτών. Φυσικά και θερμά λουτρά, υδρομασάζ, σάουνα, γυμναστική 

καθώς και φυσιοθεραπεία. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις εμφιάλωσης 

(Ζαχαρόπουλος, & Μπαρμπίκας, 2001). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8o 

8.1 ΣΥΝΟΨΗ 

Η βιβλιογραφία στον τομέα του Ιαματικού Τουρισμού είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη, όπως περιορισμένες είναι και οι πηγές δεδομένων για τον κλάδο, αλλά 

και τα ίδια τα διαθέσιμα στοιχεία. 

Αρχικά, ο Τουρισμός Υγείας απευθυνόταν κυρίως σε άτομα που είχαν ανάγκη 

να κάνουν χρήση των υδάτων των ιαματικών πηγών, προκειμένου να ευεργετηθούν 

από τις ιαματικές τους ιδιότητες και να θεραπεύσουν διάφορες παθήσεις. Συνεπώς, 

πρώτιστος σκοπός, του ταξιδιού ήταν η θεραπεία και για το λόγο αυτό οι ηλικίες στις 

οποίες απευθυνόταν αυτή η μορφή τουρισμού ήταν η μέση και η τρίτη ηλικία. 

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, ο τουρισμός υγείας εξελίχθηκε σε 

σύγχρονο τύπο τουρισμού με μεγαλύτερη εξειδίκευση και επέκταση δραστηριοτήτων 

και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, που προστέθηκαν στα παραδοσιακά ιαματικά 

λουτρά. 
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Η ύπαρξη πολύ σημαντικών ιαματικών πηγών, σε τόπους με εξαιρετικό 

φυσικό περιβάλλον και κλίμα, παρέχει μεγάλες δυνατότητες, ώστε, με την 

αξιοποίησή τους να εξελιχθούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήμερα, σε 

παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των μεγάλων Κέντρων Τουρισμού 

Υγείας της Κεντρικής Ευρώπης. 

Γενικά, τα τελευταία δέκα χρόνια, σε διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, η αγορά 

του τουρισμού υγείας επεκτείνεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αναφέρεται στα 

κέντρα ιαματικού τουρισμού (spa resorts), των οποίων ο στόχος είναι η παροχή 

ιαματικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων. Το δεύτερο τμήμα 

περιλαμβάνει τα κέντρα τουρισμού υγείας (health resorts), στα οποία δίνεται έμφαση 

στη συνολική βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης του οργανισμού. 

Ο ιαματικός τουρισμός έχει ως σκοπό τη χρησιμοποίηση των ιαματικών 

πηγών κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο όρος θερμαλισμός (thermalism), που 

έχει καθιερωθεί στη διεθνή ορολογία και πρακτική, περιλαμβάνει το σύνολο των 

ενεργειών για τη θεραπεία του ανθρώπινου οργανισμού με τη χρήση 

θερμομεταλλικών νερών και ιαματικών πηγών. Ως ισοδύναμος όρος χρησιμοποιείται 

και η υδροθεραπεία (hydrotherapy), η οποία αναγνωρίζεται ως ιατρική θεραπευτική 

μέθοδος και μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. H εσωτερική υδροθεραπεία, 

περιλαμβάνει την ποσιθεραπεία, την εισπνοθεραπεία και τις ρινικές, στοματικές και 

γυναικολογικές πλύσεις. Η εξωτερική υδροθεραπεία, περιλαμβάνει τη 

λουτροθεραπεία, την πηλοθεραπεία. 

Η επαναληπτική μορφή της υδροθεραπείας, δεδομένου ότι απαιτείται ένας 

ορισμένος αριθμός λούσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε ορισμένο χρονικό 

διάστημα για να ολοκληρωθεί η θεραπεία και οι πολλές ελεύθερες ώρες, που 

παρεμβάλλονται μεταξύ των λουτρών, διέθεσαν στον ασθενή πολύ χρόνο και για 

άλλες δραστηριότητες. Έτσι δημιουργήθηκαν τα θέρετρα του ιαματικού τουρισμού 

(spas) που συνδυάζουν τη θεραπεία με την ψυχαγωγία καθιστώντας σταδιακά τον 

ασθενή και τουρίστα. Δηλαδή, εξέλιξη του θερμαλισμού αποτελεί ο ιαματικός 

τουρισμός. 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε και την εξέλιξη του ιαματικού τουρισμού προς 

τον τουρισμό υγείας, ο οποίος αποτελεί το σύγχρονο τύπο του θεραπευτικού 

τουρισμού με εξειδίκευση και επέκταση των δραστηριοτήτων, αφού νέες τεχνολογίες 
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προστέθηκαν στα ιαματικά μπάνια. Ο ιαματικός τουρισμός και ο τουρισμός υγείας 

αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, έστω και αν έχουν κοινό σκοπό την 

πρόληψη, την επανάκτηση και τη διατήρηση της υγείας. 

Σήμερα, στην Ελλάδα, οι περισσότερες δραστηριότητες ιαματικού τουρισμού 

παραμένουν ανοργάνωτες, ενώ αυτές που τις πλαισιώνουν, δηλαδή οι δραστηριότητες 

αναψυχής, είναι σχεδόν ανύπαρκτες και οι λιγοστές υπάρχουσες είναι διασπαρμένες, 

ενώ η ίδια η συμμετοχή των ατόμων εκφράζεται με ασαφείς όρους. Γίνεται ωστόσο 

σαφές ότι στα μελλοντικά σχήματα ανάπτυξης του τουρισμού υγείας σημαντικό ρόλο 

θα παίξουν οι δραστηριότητες αναψυχής γιατί αυτές δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα 

της ικανοποίησης των αναγκών των ατόμων που συμμετέχουν, αλλά αποτελούν και 

την αναγκαία συνθήκη βιωσιμότητας των νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. 

Ο σωστός προγραμματισμός των δραστηριοτήτων αυτών βοηθά στην ομαλή εξέλιξη 

της θεραπευτικής αγωγής των συμμετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί αυξημένο 

ενδιαφέρον και σε νεότερες ηλικίες 

Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι η πηγή Λουτρακίου (και γενικότερα οι πηγές 

της Ελλάδας) δεν καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου 

βάση του οποίου μπορεί μια σύγχρονη μονάδα να αποτελεί Κέντρο Υδροθεραπείας 

Ιαματικού Ύδατος. 

 

8.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο Ιαματικός τουρισμός έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο γνωστός όλο και 

πιο εφικτός διεθνώς. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά κράτη όπου ο Ιαματικός 

τουρισμός αναπτύσσεται και διαμορφώνεται λόγω των συνθηκών και της ανάγκης για 

την αναζήτηση της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού. 

Η Ελλάδα, με τις τουριστικής σημασίας Ιαματικές πηγές της, και τη συνεχή 

προσπάθεια για την εξέλιξη τους είναι μια από τις χώρες που συμμετέχει ενεργά και 

βρίσκεται στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που επικρατεί στην Ευρώπη. 

Σήμερα πολλές Λουτροπόλεις έχουν προσαρμοσθεί στις μοντέρνες ιατρικές 

απαιτήσεις. Ιδρύουν Κέντρα Υγείας και Αναψυχής και προσφέρουν σύγχρονες 

θεραπείες για την υπερένταση και τις άλλες μοντέρνες ασθένειες. 
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Σχεδόν σε όλες τις ιαματικές πηγές που λειτουργούν στην Ελλάδα συναντάται 

μόνο η μορφή της θεραπείας και όχι η προσφορά υπηρεσιών που έχουν σχέση με την 

αναζωογόνηση του οργανισμού. Δηλαδή, στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερο 

Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού (spas), παρά ως Κέντρα Τουρισμού Υγείας (health 

resorts). 

Ο ιαματικός τουρισμός δεν αποτελεί μονάχα μέσο θεραπείας, αλλά και μέσο 

ξεκούρασης, αναζωογόνησης και ανανέωσης. Συνεπώς, ο θερμαλισμός, η 

κλιματοθεραπεία και η θαλασσοθεραπεία που έχουν μεγάλη σχέση στην Ελλάδα, 

μπορούν να αποτελέσουν νέες μορφές τουρισμού που θα συμβάλουν στην πρόληψη, 

αποκατάσταση της υγείας, ξεκούραση, δηλαδή ταυτόχρονη ανάγκη για διακοπές και 

θεραπεία μαζί σε ένα πρότυπο περιβάλλον. Οι ελληνικές λουτροπόλεις μπορούν να 

αναπτυχθούν και να εξελιχθούν σε Κέντρα Τουρισμού Υγείας, δηλ. σε Κέντρα 

Θεραπείας που να λειτουργούν και ως Κέντρα αναψυχής και ηρεμίας για όλες τις 

ηλικίες κατά τους περισσότερους μήνες του έτους, αφού οι πιο πολλές από τις πηγές 

βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, με ιδανικό κλίμα, που αποτελούν βασικά στοιχεία 

για ποικίλες εφαρμογές στη θαλασσοθεραπεία και την κλιματοθεραπεία. 

Η βελτίωση των εγκαταστάσεων των λουτροπόλεων της χώρας με σύγχρονη 

υποδομή και εξοπλισμό είναι αναγκαία για την πλήρη αξιοποίηση των ιαματικών 

ιδιοτήτων των νερών τους. Ταυτόχρονα με την έναρξη και άλλων δραστηριοτήτων 

στο χώρο των πηγών, επιτυγχάνεται και η ανάδειξη τους σε παραθεριστικά κέντρα 

τουρισμού μακράς παραμονής και όλων των ηλικιών. 

Έτσι, βασικός σκοπός των αναπτυξιακών σχεδιασμών του τουριστικού τομέα 

θα πρέπει να είναι η προσέλκυση επενδύσεων, ώστε να αναπτυχθούν και στην 

Ελλάδα σύγχρονα Κέντρα Τουρισμού Υγείας κατά το πρότυπο των χωρών της 

Κεντρικής Ευρώπης. 

Επίσης βασική επιδίωξη πρέπει να είναι και η ευχέρεια προσπέλασης, γιατί οι 

περιοχές που προορίζονται για Κέντρα Τουρισμού μακράς διάρκειας όσον αφορά την 

παραμονή πρέπει να βρίσκονται κοντά σε αερολιμένα και να εξυπηρετούνται από 

καλό δίκτυο. Γενικότερα η σωστά οργανωμένη υποδομή μεταφορών, εκτός των 

άλλων, συμβάλλει και στην αξιοποίηση του φυσικού δυναμικού των πηγών λόγω της 

μεγαλύτερης έκτασης και προβολής που θα αποκτήσουν. 
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Η πλήρης αξιοποίηση, μετά από αξιολόγηση, της θεραπευτικής ικανότητας 

αλλά και της δυναμικότητας των ιαματικών πηγών στην Ελλάδα μπορούν να 

αποτελέσουν τομέα αναπτυξιακών και επενδυτικών πρωτοβουλιών προς όφελος της 

οικονομίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η αξιοποίηση των πηγών από ιδιώτες ή από 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη δημιουργία κοινοτικών Επιχειρήσεων αποτελεί επί 

πλέον μια μορφή τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. 

Τα οικονομικά οφέλη θα είναι πολλά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εφόσον 

με την ανάπτυξη των πηγών θα υπάρξει τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

Επίσης θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι πριν από κάθε είδους ανάπτυξη 

για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για την 

προστασία του τοπίου και την εξασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, γιατί οι 

περισσότερες ιαματικές πηγές βρίσκονται σε περιοχές όπου συνδυάζεται βουνό με 

θάλασσα κάτω από εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες. Η διατήρηση του γνήσιου 

φυσικού περιβάλλοντος στα κέντρα παραθερισμού – λουτροπόλεις αποτελεί κύριο 

μέλημα. Η προστασία ιαματικών πηγών – νερών, σημαντικών φυσικών πόρων που 

εντάσσονται γενικότερο στο υδάτινο δυναμικό της χώρας, αποτελεί πρωταρχικό 

σκοπό. Είναι γνωστό ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, πέρα από την 

καταστροφή της αρχικής φυσικής ομορφιάς, συντελεί και στη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας του συγκεκριμένου θερέτρου στην τουριστική αγορά. 

Βασική είναι η σημασία της έρευνας αγοράς και διαφήμισης, η οποία γίνεται 

ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ στην Ελλάδα υστερεί κατά πολύ, με 

αποτέλεσμα οι ιαματικές πηγές της χώρας να μην είναι διεθνώς γνωστές. Παρ’ όλα 

αυτά, όπως έχει αναφερθεί σε διεθνή συνέδρια, ακόμα και από ξένους ειδικούς, η 

Ελλάδα έχει πολύ καλές ιαματικές πηγές, που μπορούν να συνδυαστούν με το 

θαλάσσιο τουρισμό και οι λουτροπόλεις της να αποτελέσουν «πρότυπο» για όλες τις 

σχετικές πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου. 

Συνεπάγεται λοιπόν, ότι ο προορισμός των Ελληνικών λουτροπόλεων σήμερα, 

περιορίζεται κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς. Επομένως η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ιαματικές πηγές θα πρέπει να γίνει πρωταρχικός 

σκοπός, ώστε να αποτελέσουν κέντρα έλξης τουριστών, όλων των ηλικιών για τους 

περισσότερους μήνες του χρόνου 
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